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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant: Vacant
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)
Oosterwoldseweg 20
8433 PV Haulerwijk
Tel. (06) 30757634

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
Vader verhoort altijd!
‘En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden.’

(n.a.v. Lukas 11 :9-13)

Geeft de HEERE altijd waar we om bidden? Als we bidden om werk, geeft
God dan werk? Als we bidden om genezing, geeft Hij dan altijd genezing?
Als we bidden om hulp bij een tentamen, helpt God bij een tentamen?
Wanneer we de belofte in Lukas horen, lijkt dat gezegd te zijn. De conclusie
kun je dan toch trekken dat God altijd geeft waar we om bidden? Of niet?
Voor we die conclusie trekken, moeten we goed op de woorden van vers
11 en 12 letten. Daarin maakt de hemelse Vader beslist duidelijk wat Hij
niet geeft.
Hier staat niet dat een vader altijd aan zijn zoon een ‘vis’ geeft, als die zoon
hem om een ‘vis’ vraagt. Vaders zullen dat herkennen. Kinderen vragen
soms veel. Soms zegt u als vader nee. Misschien zegt u wel vaker nee dan
ja. Daar spreekt van de kant van vader wijsheid uit. Het zou zelfs dwaas zijn
om alles te geven wat een kind vraagt. Want je kunt een kind om
verschillende redenen niet alles geven als hij daarover met u in gesprek
gaat. Hoe lief je dochter je ook aankijkt. Hoe smekend je zoon het vraagt.
Zo is het dus blijkbaar ook bij onze hemelse Vader. We kunnen er niet
automatisch van uitgaan dat God ons altijd een ‘vis’ geeft, als we Hem om
een ‘vis’ vragen. We mogen dan alles invullen wat we concreet van God
zouden kunnen vragen. Maar een aardse vader zal in ieder geval nooit in
plaats van een ‘vis’, een ‘slang’ geven.
Deze beelden heeft Jezus natuurlijk niet zomaar gekozen. Daar zit een
pedagogische reden achter. Bij vissen dacht Jezus aan een soort aal. Deze
vissen lijken veel op kleine slangetjes. Geen aardse vader zal zijn zoon zo
bedriegen, dat hij hem in plaats van een vis een slangetje in handen duwt.
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Ook een schorpioen lijkt wanneer ze in elkaar gedoken zitten met hun valegele kleur wel wat op een ei.
Zo mogen wij weten dat de hemelse Vader geen spel met ons speelt,
wanneer wij met onze concrete vragen en problemen bij Hem komen.
Maar in vers 13 kom je erachter wat de hemelse Vader wél geeft. Vader zal
altijd de Heilige Geest geven. Ja, als je om de Heilige Geest bidt. Maar ook en dat is wat vers 13 ons duidelijk wil maken - als je voortdurend met
concrete vragen bij de HEERE komt. Dan ontvang je ook de HEILIGE GEEST.
De Heilige Geest is hier toegezegd als Gods antwoord op ál ons zoeken en
vragen. Vader zal de Heilige Geest geven aan hen die Hem bidden.
Wanneer Vader op het gebed om een ‘vis’ die niet kan geven, laat Vader
het er niet bij zitten, zoals aardse vaders het er wel eens bij laten zitten.
Maar Hij geeft altijd de Heilige Geest. Zo sluit vers 13 aan bij de zes beloftes
van vers 9 en 10.
Misschien zegt u: Daarin ben ik eigenlijk niet in geïnteresseerd. Als ik om
een ‘vis’ vraag, wil ik een ‘vis’ hebben. Als ik om een ‘ei’ vraag, wil ik dat ‘ei’
hebben. Als ik om genezing vraag wil ik genezing hebben. Als ik om werk
vraag wil ik een nieuwe baan hebben. Wanneer ik dat niet krijg, helpt
bidden dus niet.
Wie zo denkt en redeneert, heeft niets van het échte gebed begrepen.
Bidden is niet een makkelijk middel om van God te krijgen wat we op een
andere manier niet zouden kunnen krijgen. Dat is nou écht heidens bidden.
Bidden is ons uitstrekken naar Vader met alles waarmee we het moeilijk
hebben. Dan hoort Vader ons. Hij geeft ons - om zo te zeggen - als het even
kan wat we ook aan Hem vragen. Maar Hij verhoort altijd door ons op al
onze gebeden in de Heilige Geest Zichzelf te geven.
Denk aan David. Hij vroeg aan de HEERE met vasten en bidden of de baby
(het kind van hem en Bathseba) in leven mocht blijven.
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Maar na 7 dagen bidden gaf God niet waar David om vroeg. Het kind stierf.
Maar David kreeg wel gebedsverhoring. Hij wist door de Heilige Geest in
zijn hart dat het kind hem voor was. Hem voor was om God in de
eeuwigheid te loven en te prijzen. Dat gaf in Davids hart vreugde.
En Paulus? Hij vroeg aan de Heere drie keer of die doorn uit het vlees
mocht. Dat waren naar mijn weten geen schietgebedjes. Toen kreeg Paulus
een antwoord. Een antwoord van de Heilige Geest die zijn concrete
probleem verreweg oversteeg: Mijn genade is uw genoeg.
AANNEMEN BEROEP
Groot was de blijdschap toen prop. F. Pierik ons meedeelde dat hij het
beroep naar onze gemeente moest aannemen omdat hem vanuit het
Woord door de Heere duidelijk was gemaakt dat de weg naar Drachten en
Een moest lopen. U zult begrijpen hoe wij als kerkenraad blij, verwonderd,
maar bovenal dankbaar zijn dat met dit eerste beroep de vacature zo snel
is opgevuld.
Tegelijk denken we ook aan de fam. Pierik. Voor hen breekt er nu ook een
periode van ‘opbreken’ aan. Geen makkelijke periode. Hoewel het
aannemen van het beroep grote impact heeft, mogen ze in dit alles weten
dat het de Heere is geweest die hen naar Drachten en Een zendt en dat
maakt dat alles in een ander licht komt te staan. We wensen het gezin
Pierik Gods zegen en nabijheid toe in de aankomende periode.
M.G.M. Mudde
DIENSTEN ZONDAG 25 AUGUSTUS
Zondag 25 augustus hoopt prop. F. Pierik bevestigd te worden tot
predikant en zijn intrede te doen. Beide diensten zullen plaats vinden in de
Kapelkerk te Drachten (Berglaan 10). Hierdoor komen de diensten in Een te
vervallen.
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
In de omstandigheden van Wiebe Wesstra zijn in de afgelopen tijd geen
bijzondere veranderingen gekomen. Recent is de serie chemobehandelingen beëindigd en er zal nu gekeken worden hoe verder en in
hoeverre het heeft geholpen. Wanneer we Wiebe soms bezig zien in zijn
tuincentrum, zou je niet meteen vermoeden dat hij zo ziek is. Toch zijn er
ook momenten wanneer we het heel goed merken, hoe hij die altijd zo
sterk was niet zo vooruit kan komen, snel moe is, moeite heeft zijn houding
te vinden etc.. En dan de onzekerheid over de toekomst… We wensen hem
toe, daarin zijn vertrouwen te stellen op de Heere alleen, in Wie wij
geborgenheid vinden voor tijd en eeuwigheid.
Jubilea
We vermelden hier ook enkele jubilea die Deo Volente in deze
zomermaanden mogen plaatsvinden.
Op 29 juli hopen Henk en Ida van der Wal te gedenken dat ze 45 jaar in het
huwelijk zijn verbonden.
Op 27 augustus hoopt echtpaar Hummel uit Leek (Brandparken 6) – die
sinds de opheffing van de Hervormde Evangelisatie te Leek bij ons lid zijn
geworden – te gedenken dat ze samen 60 jaar in het huwelijk zijn
verbonden.
Wat een zegen als je samen in het huwelijk de weg mag gaan. Nog grotere
zegen als je samen de weg met de Heere mag gaan. Dan mag het aardse
huwelijk, dat eens ontbonden wordt, ons al heenwijzen naar het hemelse.
De Heere zegt namelijk in Zijn woord, tot Zijn volk: Ik zal u voor eeuwig tot
Mijn bruid nemen (Hosea 2:18). Des te wonderlijk is die liefde, wanneer je
bedenkt dat die bruid – de gemeente - niet bepaald Zijn liefde waard heeft
gemaakt. Dat onderstreept die eenzijdige liefde en trouw van de Heere,
liefde die niet verandert, maar blijvend is.
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We wensen de jubilerenden met hun gezin en familie alvast een mooie dag
toe, maar vooral ook te mogen leven uit de liefde en trouw van de Heere.
Tenslotte
Tenslotte, als deze Kerkklanken verschijnt, begint zo ongeveer de
zomerperiode. Gedurende deze maanden zal ik – afgezien van mijn
vakantie – nog als pastoraal werker in uw midden zijn. Daarna mag mijn
oude studievriend Pierik het werk in de gemeente gaan voortzetten en we
wensen hem en zijn gezin ook alvast van deze plek Gods rijke zegen toe.
Hartelijke groeten,
D. Vos (pastoraal werker)
DABAR
Deze zomer zullen weer veel jongeren op campings aanwezig zijn om daar
het Evangelie te delen met campinggasten. Vanuit onze gemeente hoopt
Clarien de With hieraan deel te nemen in Termunterzijl (27 juli – 10
augustus). Wilt u als gemeente aan haar denken in het gebed, opdat zij en
het team daar mogen weten dat er een biddende gemeente om hen heen
is – want, waar een gemeente bidt mogen we van God toch Zijn hulp
verwachten opdat Zijn werk voortgaat.
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST
Na de morgendienst van zondag 1 september hopen we met elkaar koffie
te drinken in Bethel, om zo ook samen als gemeente het 60-jarig
huwelijksjubileum van de fam. Hummel te gedenken.
KOFFIEDRINKEN MET VAKANTIEGASTEN
Ook deze zomervakantie hopen we weer een aantal keren koffie te drinken
met de vakantiegasten. Hiervoor is een lijstje opgesteld, mocht de datum
niet uitkomen, dan graag onderling ruilen.
Zondag 21 juli

Fam. De Vries
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Fam. J. Tijseling

Zondag 28 juli
Zondag 4 augustus
Zondag 11 augustus
Zondag 18 augustus

Fam. Wesstra
Fam. G. Tijseling
Fam. J. Hummel
Fam. De With

Fam. Van der Wal
Fam. Van Dooren
Fam. Hut
Fam. Bolk

JARIGEN JULI EN AUGUSTUS
Op 12 juli hoopt mevr. Hummel (1937, Brandparken 6, te Leek) haar
verjaardag te gedenken. Namens de gemeente Gods zegen toegewenst in
de tijd die komt.
In augustus hopen ook 2 gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Op 3
augustus mevr. Hut-Hummel (1945) en op 19 augustus mevr. SchutWelvering (1925). Beiden namens de gemeente Gods zegen toegewenst in
de tijd die komt.
DIACONIE
14 – 04 IZB Dabar
21 – 04 Diaconie

€ 150,00
€ 102,40

12 – 05
19 – 05

€ 220,45
€ 114,40

Malawi
Diaconie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de collecten april 2019
Collecten kerkvoogdij: € 656,20
Collecten onderhoud: € 53,10
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 335,00
te specificeren als volgt: 1x 90,00; 1x 60,00; 1x 50,00; 2x 40,00; 1x
30,00; 1x 25,00.
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Collectebonnen:
Totaal:

€ 780,00
€ 1824,30

Hierbij de collecten van mei 2019
Collecten kerkvoogdij: € 669,95
Collecten onderhoud: € 91,25
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 305,00
te specificeren als volgt: 1x 100,00; 1x 60,00; 2x 40,00; 1x 30,00; 1x
25,00 en 1x 10,00
Collecte bonnen
€ 500,00
Totaal:
€ 1566,20
KOPIJ SEPTEMBER EN OKTOBERNUMMER
De kopij voor het september en oktobernummer graag aanleveren tot
uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019.
DE HERBERG
Vakantiewerk
Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee
weken van maandag tot vrijdag op kamers en samen met andere
jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er
ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets
betekenen voor anderen. Iets voor jou? Misschien met je vriend of
vriendin? Geef je op. www.pdcdeherberg.nl
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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
Beroepingscommissie: Celia Bolk, Tine Tijseling, Henk van der Wal, Clarien de
With, Joop de Vries en Sent Wesstra.
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Dhr. Vos
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 JULI
Datum
30 juni

Collecten
7 juli

Collecten
14 juli
Collecten

21 juli
Collecten
28 juli
Collecten

9.30 uur
Voorbereiding HA
Dhr. J. de Vries
Urk
1. Kerk
2. Kerk
Heilig Avondmaal
Ds. M.J. Schuurman,
Oldebroek
1. Kerk
2. Kerk
Kand. H. Kramer,
Urk
1. Kerk
2. MAF
3. Kerk
Ds. E.J. Terpstra,
Urk
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. W.M. Roseboom,
Oudega
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
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19.00 uur
Ds. J.A. Mol
Driezum

Nabetrachting HA
Ds. M.C. Schreur,
Harskamp

Ds. C. Hoek,
Bedum

Ds. J.H. Adriaanse,
Beerzerveld

Dhr. F. Verkade,
Hoogeveen

DIENSTEN AUGUSTUS
Datum
4 augustus

9.30 uur
Dhr. G. Schenk,
Urk
Collecten
1. Kerk
2. Kerk
11 augustus
Dhr. G. Schenk,
Urk
Collecten
1. Kerk
2. Kerk
18 augustus
Dhr. J. Schraal,
Urk
Collecten
1. Diaconie
2. Kerk
25 augustus
Bev. Dienst 10.00u.
Beide diensten te Ds. P.J. den Admirant,
Drachten.
Apeldoorn
Collecten
1. Kerk
2. Kerk
1 september
Kand. T.J. Lucas,
IJsselmuiden
Collecten
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk

- 12 -

19.00 uur
Kand. G. de Kok,
Groningen

Kand. E.C. de Waard,
Driezum

Ds. K.H. Bogerd,
Wouterswoude

Intrededienst 14.30u.
Kand. F. Pierik
't Harde

Ds. J. Harteman,
Kampen

