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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant:

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Floralaan 15, 9421 NP Bovensmilde
Tel.: 0592-318628 Email: hjccjwilschut@ziggo.nl

Kerkenraad:
J.A. de Vries (oud.-kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud.-kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372

Joh. Hummel (diaken)
P.W. Jansenweg 3a
8434 NM Waskemeer
Tel. (0516) 421357

Vacature (oud.-kerkr)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: Dhr. J. Tijseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: jaap.tine.tijs@gmail.com
Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE
Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize
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MEDITATIE
ZO IK NIET HAD GELOOFD…
Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het
land van de levenden… (Ps. 27:13a)
Psalm 27 is een lied met hoogten en diepten.
Om te beginnen hoor je taal van vrolijk vertrouwen. De Heere is mijn licht,
mijn behoud, voor wie zou ik vrezen? Bij de Heere ben ik veilig! Al komt er
een leger op me af om me kwaad te doen, dan nog. Het enige wat ik dan
ook verlang is om dicht bij Hem te zijn in Zijn huis. Daar ben ik
onaantastbaar. Daar breng ik de Heere dan ook uitgelaten van blijdschap
offers van lof en dank. De vijanden kunnen me wat!
Maar ineens verandert de toon. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, wees
mij genadig en antwoord mij. Op Uw bevel zoek ik biddend Uw nabijheid.
Verberg Uw gelaat niet voor mij.
Vindt u dat gek, ineens die deemoedige toon? Ja, maar zo werkt dat nu in
het leven met God. Hoe dichter je bij God leeft, des te meer oog je krijgt
voor eigen schuld en strafwaardigheid. Je moet het hebben van
schuldvergevende genade om Gods nabijheid niet kwijt te raken.
Die genade geeft je moed. Wie me ook verlaat (tot m’n vader en m’n
moeder toe), de Heere niet. Tegelijk is Gods nabijheid nog steeds geen lege
vanzelfsprekendheid. Daar blijf je als kind van God eerbiedig om vrágen.
Heere, wijs me Uw weg. En geef me Uw bescherming. Mooi is dat. Hier
gaan hoogten en diepten hand in hand. Je bent vrolijk over de Heere. En
tegelijk maak je je klein voor de Heere.
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O, als de Heere er toch niet was! Als ik in mijn leven niet had leren geloven,
vertrouwen op Zijn concrete goedheid in het land van de levenden! …ik
was vergaan, vult de HSV deze zin aan. Het staat niet in het origineel,
vandaar dat de HSV deze woorden schuingedrukt weergeeft, het gaat om
een verduidelijking. Die volgens mij niet echt nodig is. Al wordt de zin niet
afgemaakt, ieder voelt wat er volgen moet: dan was het leed niet te
overzien geweest. Dan zakt de bodem uit je bestaan.
U komt die manier van zeggen in meer Psalmen tegen. Stel je eens voor dat
… de Heere me niet geholpen had. Dan woonde ik nu in de stilte van het
graf (Ps. 94). Stel dat ik me niet kon verheugen in Gods wet, ik zou vergaan
van ellende (Ps. 119). Als de Heere toch niet voor ons was geweest, dan
had men ons levend verslonden (Ps. 124). Wat in Ps. 27 een witte vlek is,
wordt in die andere psalmen met zoveel woorden ingevuld. Als de Heere
met Zijn genade en trouw er toch niet steeds geweest zou zijn als God om
op te vertrouwen – waar blijf je dan?
Maar zeg je het zo, dan is meteen ook iets anders duidelijk. Stel dat er niets
te geloven was. Dat houdt tegelijk in: maar ik mocht en mag het wel! Je
denkt je een mogelijkheid in. Maar je weet dat de werkelijkheid anders is.
En je kunt er niet over uit hoe blij je dat maakt! O, als ik niet geloofd had!
Wat heerlijk dat het anders zit! Een mens mag met een gerust hart
wachten op God.
O, als we toch niet zouden geloven in Gods goedheid! Dat zegt de
christelijke gemeente met nog meer nadruk. We mogen weten in geloof,
hoe de Heere ons in Zijn Zoon kwam redden uit zonden en dood, dat wij op
Gods goedheid mogen hopen in leven en sterven, met het uitzicht op het
land van de levenden.
Als dat – als Hij - toch niet ons houvast zou zijn! Dan ben je nergens meer.
Gelukkig. De werkelijkheid is anders.
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Het is de blijvende verrassing van het evangelie, een mens blijft zich
verbazen. Ik mag om Christus’ wil bouwen op Gods daadwerkelijke
goedheid. Daarom, wacht op de Heere! Je wacht niet tevergeefs!
HJCCJW
UIT DE GEMEENTE
Een nieuw seizoen
Een nieuw kerkelijk werk- en vergaderseizoen komt er weer aan. De
vakanties liggen weer achter ons. Voor zover mij op dit moment bekend is
de afgelopen tijd niets schokkends gebeurd. Dat is een dankzegging aan de
Heere waard. We vragen Hem of Hij ons ook in het nieuwe seizoen nabij wil
zijn met Zijn genade en Zijn Geest.
Meeleven
Voordat de vakantieperiode aanbrak verloor zr. Hummel-Berends een
zoon. Ook in de kerkbode hier wil ik haar met dit verlies condoleren. We
leven mee en bidden kracht en troost van God toe. Het grijpt aan wanneer
je kind je voorgaat en je dit op hoge leeftijd moet meemaken. Goed om aan
onze zuster te blijven denken. Ook in de lichamelijke moeiten wensen we
Gods hulp en zorg toe.
Datzelfde vragen we voor de anderen in de gemeente die problemen met
de gezondheid hebben. En we prijzen de Heere als de grote Heelmeester
van ons klein en kwetsbaar leven. Hij is de God die al onze
ongerechtigheden vergeeft. En die ons daarom ook in ziekte en dood nabij
is als de God van ons heil.
Kerkenraad
In de ochtenddienst van zondag 20 augustus werd br. J. de Vries
herbevestigd in het ambt van ouderling en werd br. Joh. Hummel bevestigd
in het ambt van diaken.
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We danken de Heere dat Hij voortgang geeft in het ambtelijk werk en
bidden de broeders- samen met hun echtgenotes, die voor hun deel in dit
werk meedragen – zegen van God toe. Geve de Heere een goede
samenwerking in de kerkenraad, met elkaar dienstbaar, in het spoor van
Hem die kwam niet om gediend te worden, maar om Zijn leven te geven als
losprijs voor velen.
Bijbelstudie met de jeugd
Vanaf oktober hopen we de draad van de Bijbelstudie met de jeugd weer
op te pakken. Onder het voorbehoud van Jakobus (Jak. 4:15) - zo de Heere
wil dus – staan daarvoor de volgende data gepland:
2017
29 oktober
12 november
2018
14 januari
04 februari
04 maart
Deze Bijbelstudie is gekoppeld aan de avonden waarop ik in Een voorga.
Vandaar dat we in december niet bij elkaar komen. In die maand sta ik voor
geen enkele avonddienst ingeroosterd. De eerste keer dus op zondagavond
DV 29 oktober as. We gaan verder met het lezen van en nadenken over het
evangelie naar de beschrijving van Lukas. We zijn toe aan hoofdstuk 7.
Bijbelkring
Eveneens onder het beding van ‘zo de Heere wil’ geef ik de data door,
waarop we de gezamenlijke Bijbelkring van Leek, Een en Sebaldeburen
hopen te houden. Zoals te doen gebruikelijk gaat het steeds om
dinsdagavonden.
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2017
03 oktober
14 november
12 december
2018
09 januari
06 februari
06 maart
Ik heb er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om geen Bijbelkring te
plannen in de week waarin de vrouwenvereniging vergadert. Alleen in
februari is me dat niet gelukt, vanwege onze voorjaarsvakantie. We hebben
nog een restje liggen van art. 12 NGB om te bespreken, over de engelen.
Geve de Heere Zijn zegen over al ons bezig zijn met Zijn Woord en de
belijdenis, waarin de kerk dat Woord naspreekt. Tot Gods eer. En tot
versterking van ons geloof.
Tot slot
Het wordt mijn laatste seizoen als predikant in actieve dienst. Graag ben ik
u daarin nog van dienst, als God het geeft. Ieder een hartelijke groet, mede
namens mijn vrouw.
HJCCJW
JARIGEN
De volgende mensen hopen deze maand hun verjaardag te gedenken, op
de 7e de heer P. van Dooren (1943), de 15e mevr. A. Raspe-Luijendijk
(1934), de 20e mevr. S. Riemsma-Kopinga (1938) en de 24e mevr.
G.Hummel-Berends (1932).
Allemaal een goede dag gewenst en Gods onmisbare zegen in de tijd die
komt.
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ADRESWIJZIGING
Jaap en Tine Tijseling hebben een nieuw e-mailadres:
jaap.tine.tijs@gmail.com
Joop en Gerda hebben ook een nieuw e-mailadres:
joopgerdadevries@gmail.com
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de verantwoording over de maanden juni en juli:
Collecten kerkvoogdij: € 443,80
Collecte onderhoud:
€ 25,05 (excl. collectebonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 316,34
te specificeren als volgt: 2x 100,00; 2x 40,00; 1x 25,00 en 1x 11,34
Collecte bonnen:
€ 100,00
Totaal:
€ 885,19
Collecten kerkvoogdij: € 805,15
Collecte onderhoud:
€ 74,15 (excl. collectebonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 305,00
te specificeren als volgt: 1x 100,00; 1x 60,00; 3x 40,00; 1x 25,00
Collecte bonnen:
€ 220,00
Totaal:
€ 1404,30
DIACONIE
04 – 06 Pinksterzendingscollecte
18 – 06 Diaconie

€ 161,40
€ 123,90

02 – 07
16 – 07

€ 120,74
€ 72,10

De Herberg
Diaconie
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KASTANJEBOMEN
Bij de pastorie staan kastanjebomen. Deze zijn ziek en moeten gekapt
worden.
Als je belangstelling hebt voor kastanje hout, dan kun je dit melden bij
Joop de Vries.
KOPIJ OKTOBERNUMMER
Kopij voor het oktobernummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 22
september 2017.
VROUWENKRING “WEES EEN ZEGEN”
Het zal je kind maar wezen. Dat zeggen we weleens wanneer iemand
anders iets bijzonders meemaakt in het leven, of zelf en bijzonder
persoon blijkt te zijn. Een bijzonder kind kunnen we Johannes de
Doper wel noemen.
Komend seizoen willen we in de Bijbelstudies gaan kijken naar het
leven van Johannes de Doper.
Op DV 27 september hopen we te beginnen. We behandelen dan
Bijbelstudie 1 uit het meinummer van de Hervormde Vrouw. Het
thema is ‘Groot voor de Heere’ en we lezen uit Maleachi 4: 5-6 en
Lukas 1:5-25.
DV 11 oktober is de eerste regioavond in Tiendeveen. Ds. K.H. Bogerd
uit Wouterswoude hoopt dan te spreken over ‘De kleine leugen die
ons parten speelt’ n.a.v. Efeze 4: 17: 32.
Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. We beginnen om kwart voor 8 met
koffie.
Het bestuur
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DABAR 2017
Hallo allemaal,
Ik ben gevraagd om in het kort iets van mijn dabarervaringen te delen.
Dabar is in woord en daad getuigen van God op de camping. Elke
ochtend deden we dat door middel van kinderclub en ’s middags en ’s
avonds door middel van recreatieactiviteiten.
Als team zijn we God dankbaar dat we verschillende openingen
mochten ontvangen tot goede gesprekken over het geloof.
Bij verschillende mensen werd er gedurende de twee weken een
honger en interesse naar God zichtbaar. Dit liet zien dat God bezig was
in harten van mensen en maakte ons dankbaar.
We bidden dat God in de harten van de campinggasten wil
doorwerken.
Namens het hele dabarteam wil ik jullie als gemeente bedanken voor
het gebed tijdens de dabarweken. We willen jullie ook vragen om met
ons God te danken voor de gezegende weken die we gehad hebben.
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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,
Email: dhr.hut@gmail.com
Coördinatoren Jeugdwerk: Celia Bolk en Marieke de With
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. Wilschut
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een
Beheer verenigingsgebouw ‘Bethel’: Trienke Tijseling
Testamentaire beschikking:
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedrag van € .’
Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051
Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With
Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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DIENSTEN SEPTEMBER
Datum
3 september

Collecten

10 september
Collecten
17 september
Collecten
24 september
Collecten

1 oktober
Collecten

9.30 uur
19.00 uur
Bediening HA
Nabetrachting HA
Ds. G. van den Berg,
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
IJsselmuiden
Bovensmilde
1. Kerk
2. Medische Zending GZB
3. Kerk
Dhr. J. de Vries,
Ds. W van der Wind,
Urk
Siddeburen
1. Kerk
2. Kerk
Dhr. J. de Vries,
Ds. E.J. Terpstra,
Urk
Urk
1. Diaconie
2. Kerk
Kand. T.J. Lucas,
Ds. C.G. op ‘t Hof,
IJsselmuiden
Nieuwe Pekela
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Kand. C.B. Westerink, Ds. N. Noorlander,
Nunspeet
Onstwedde
1. Kerk
2. Kerk
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