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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
Bidt u mee om de komst van Christus?
Zie, Hij komt met de wolken. (Openb. 1:7a)
Hebt u dat ook? Zo’n verlangen naar de komst van Christus? Om bij Hem te zijn?
Hij in het middelpunt? Hij alle eer en aanbidding? Hebt u er ook zo’n zin in? Maak
het Hem bekend, samen met de Heilige Geest: Maranatha! Kom Heere Jezus, ja
kom!
Maar wat hoort de hemel dat gebed weinig van ons. Of niet? Vraagt u ook: ‘Kom
Heere Jezus, ja kom haastig’? Hoe vaak hoort God dit gebed? Ja maar… maar... Ik
denk dat ik weet wat u zeggen wilt: ik ben er nog niet zo aan toe. Maar mensen,
wij zijn er zelden of nooit aan toe om te bidden: ‘Kom Heere Jezus, ja kom snel op
de wolken.’ Altijd zijn we te druk. Altijd is er te weinig geloof. Wanneer dacht u te
kunnen bidden: ‘Nou Heere, nu is het tijd dat U komt. Mijn geloofsleven is nu zo
op peil. Alles gaat zo perfect in mijn leven. Nou mag U wel komen.’ Nee, van onze
kant zijn we er niet aan toe.
Maar weet u wat nu het wonderlijke is? Als je dwars tegen je eigen vlees in bidt:
‘Heere Jezus, kom toch met de wolken’, dat de Heilige Geest dat gebed kan
gebruiken. Je gaat daadwerkelijk verlangen. Je gaat daadwerkelijk leven naar Zijn
heerlijke komst. En weet u wat het effect is van dat gebed? Je gaat je als bruid
sieren en mooi maken voor Zijn komst. En je gaat de betrekkelijkheid van dit leven
zien. Al die grote zorgen en problemen waar maar geen oplossingen voor zijn, ze
komen in een ander daglicht te staan.
Het geeft ook richting aan je levenswandel. Je let als bruid op wat je doet. Nee,
dan geen leven meer van: ‘Toe maar, toe maar. Dit kan er wel mee door.’ Of door
steeds te zeggen: ‘Ach, nee dat is bijzaak, daar zit het ‘m niet in.’ Of anders: u
maakt misschien onrecht mee. U vindt het leven niet eerlijk. U ergert zich over
veel dingen. Maar wat leer je dan de betrekkelijkheid ervan te zien. Dan hoef je
niet alles op de kaart van dit leven te zetten.
Daarom, luister naar de raad van de Heilige Geest. Kijk naar boven. Zie Hij komt
met de wolken. Laat dat uw gebed en leven bepalen. Wat een eenheid zal dat
geven aan de kerk. Wat een trekkracht voor de wereld.
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Christus, Hij komt om te oordelen. Maar ook om Zijn kinderen thuis te halen. Laat
dat u bemoedigen. Bij al het verdriet en bij alle omstandigheden. Al is het kruis
nog zo zwaar. Weet: daar komt een einde aan.
En dan kijken we naar buiten. Ja. Daar is Hij. Mijn Jezus. Op die wolkenkoets. Mijn
Koning. Ja. Die ken Ik. Die is Mij bekend. Nu ben ik eeuwig thuis. Nu mag ik Hem
zien in volle glorie en al Zijn heerlijkheid.
ds. M.G.M. Mudde

UIT DE GEMEENTE
Ons gemeentelid dhr. Wiebe Wesstra heeft een moeilijke weg te gaan. In de
afgelopen weken merkte hij het steeds vaker, dat de ziekte zijn lichamelijke
mogelijkheden verder beperkt. Veel moeheid en momenten dat hij niet meer of
nauwelijks kon lopen. De uitslag van een scan deed er nog een schep bovenop: er
zijn ook uitzaaiingen. Er zal nog chemobehandeling volgen, maar inmiddels moet
er rekening mee gehouden worden dat behandeling niet meer helpt. En we
kunnen wel invullen naar menselijke berekening wat dat inhoudt. Dat is een
boodschap die hard binnenkomt, als alle hoop op herstel je uit handen wordt
genomen. Wie zal er meteen vrede mee hebben, met Gods beleid? Ja, dan gaat
het door een worsteling heen, maar gelukkig mag Wiebe ook weet hebben van die
Hoop, die Schuilplaats, die Bron van vreugd, die in Christus is. Mag dat uitzicht op
Gods genade hem (en ons, want ons leven is net zo kwetsbaar, weten we dat?)
leren relativeren wat het leven hier ons biedt. Voor het geloof mag er altijd
houvast zijn, want ‘Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart of bangen nood mijn vlees en
hart, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.’(uit
Ps 73:13)

JONGERENAVOND ZONDAG 10 MAART
Na de avonddienst van 10 maart zullen we zo God wil weer met de jongeren van
de gemeente bijeenkomen. Gesprek rond de geopende Bijbel. Vorige keer hebben
we gesproken over het leven van Lot. Hoewel er over hem nog wel meer te
zeggen is, is het toch mijn voornemen deze keer een andere persoon te belichten,
namelijk Jozef. Ik zie uit naar een weer boeiende studie en gesprek met jullie.
D. Vos
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GEMEENTEAVOND 26 MAART
Op 26 maart om 20.00 uur zal de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden.
Dhr. Vos zal ons wat vertellen over ‘De kerk in het dorp’.
Op deze avond zal ook het beroepingswerk aan de orde komen.
Iedereen van harte welkom!

JARIGEN MAART EN APRIL
Op 12 maart hoopt mevr. Renkema – Nicolai (1936) haar verjaardag te
gedenken. Namens de gemeente Gods zegen toegewenst in de tijd die komt.

DIENST 1E PAASDAG 21 APRIL
In verband met het zingen van paasliederen voor de dienst beginnen wij om
9.15 uur.

DIACONIE
16 – 12
23 – 12

Diaconie
Open Doors

€ 56,35
€ 216,80

13 – 01
20 – 01

Nood Jemen
Diaconie

€ 171,00
€ 94,45

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de collecten van december 2018
Collecten kerkvoogdij:
€ 1175,41
Collecten onderhoud:
€ 67,85
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 4546,34
te specificeren als volgt: 2x 1000,00; 3x 500,00; 1x 450,00; 1x 150,00; 1x
100,00; 1x 90,00; 1x 60,00; 1x 50,00; 2x 40,00; 1x 30,00; 1x 25,00 en 1x 11,34
Collectebonnen:
€ 1160,00
Totaal:
€ 6.949,60
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Hierbij de collecten van januari 2019
Collecten kerkvoogdij:
€ 482,90
Collecten onderhoud:
€ 49,20
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 765,00
te specificeren als volgt: 1x 500,00; 1x 100,00; 1x 60,00; 2x 40,00 en 1x 25,00
Collectebonnen:
€ 220,00
Totaal:
€ 1.517,10

KOPIJ MEI EN JUNINUMMER
De kopij voor het mei en juninummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 26 april
2019.

AGENDA
Datum:
10 – 03
13 – 03
20 – 03
26 – 03
10 – 04
19 – 04

Tijd:
20.30
19.30
19.45
20.00
19.45
19.30

Wat:
Bijbelstudie met de jeugd
Biddag
Vrouwenkring
Gemeenteavond
Vrouwenkring
Goede Vrijdag

Waar:
Kerk
Kerk
Bethel
Bethel
Bethel
Kerk

VROUWENKRING ‘WEES EEN ZEGEN’
Ook in het voorjaar van 2019 zijn er weer verschillende themabijeenkomsten
gepland. Het thema van de bijeenkomsten is:
VROUW NAAR GODS BEDOELING
LEVEN VOOR GOD – LEVEN IN VERBONDENHEID AAN ELKAAR
Neem mijn leven, laat het Heer’,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
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Wat een prachtig gebed, maar, kom ik daar eigenlijk wel aan toe?
Want ik merk dat ik me tegenwoordig meer verscheurd dan toegewijd voel. Ik
word opgejaagd en opgeslokt door van alles en iedereen. Dat kan toch niet de
bedoeling van God met mijn leven zijn? Hoe kan ik me losrukken van deze druk?
Vanuit de Bijbel (Romeinen 12) willen we tijdens onze
themabijeenkomsten/vrouwendagen luisteren, hoe we onze eigen belangen
mogen loslaten. En hoe ik als vrouw in deze tijd invulling mag geven aan mijn
roeping om ‘Vrouw naar Gods bedoeling’ te zijn op de plaats die God mij geeft.
Hoe kan je als vrouw in je gezin, in de gemeente en in de samenleving bijdragen
aan het present stellen van de Naam van God?
God roept ons tot toewijding aan Hem en aan elkaar. Hoe mag ik met mijn gaven
gericht zijn op het welzijn van mijn medemens? En hoeveel verschillende
genadegaven deelt de Heilige Geest wel niet uit aan de leden van het lichaam,
waarmee wij ons Hoofd, de Heere Jezus, mogen eren en grootmaken? Word ik
van dienen opnieuw druk? Mag ik daarvoor putten uit een andere Bron?
Tijdens onze themabijeenkomsten in het voorjaar van 2019 hopen we hierover na
te denken.
Alle vrouwen worden hartelijk uitgenodigd! Kom samen met iemand van de
vrouwenkring of neem je zus mee. Als je vriendin geen lid van de vrouwenbond is,
is ze ook welkom! We zien ernaar uit om velen te ontmoeten!
Waar:
Gebouw ‘t Spectrum
Adres:
Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen
Predikant:
ds. P. Nobel, Garderen
Spreker:
mevr. Elma Nobel-Buijs (psycholoog-docent)
Bovengenoemde themabijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.
Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten van de bijeenkomst. Bij de
uitgang kunt u uw gift deponeren in de VOOR ELKAAR vakantieweken collectebus.
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D.V. 20 maart is de volgende bijeenkomst van de vrouwenkring en willen we
Bijbelstudie 6 behandelen. De rechtvaardige Telg en de valse profeten n.a.v.
Jeremia 23:1-8 en 21-24.
Er zal dan ook jaarvergadering gehouden worden.
Op D.V. 10 april hopen we Bijbelstudie 7 te bespreken met als thema: ‘Brief aan
ballingen in Babel’ n.a.v. Jeremia 29:1-23.
Iedereen hartelijk welkom.

BOWLEN
We zijn met de gemeente, vrijdagavond 30 november, naar Leek geweest om te
bowlen. Om acht uur was het tijd om een paar fraaie schoenen uit te zoeken,
waarna de baan betreden kon worden. Gereed stonden 3 banen en in groepen
van 5/6 personen kon er gespeeld worden. Uiteraard werd er fanatiek gespeeld,
we zijn immers met een serieuze sport bezig. Waarvan het de bedoeling is om zo
veel mogelijk kegels onderste boven te werpen. Verder waren de spelregels niet
echt duidelijk, want op iedere tafel was een beknopte samenvatting van de
spelregels te vinden, de meesten waren daar niet van onder de indruk, het ging
immers prima.
Belangrijker is natuurlijk de gezelligheid en er kon onder het genot van een hapje
en drankje, een praatje gemaakt worden. De tijd vliegt als je het gezellig hebt, zo
was er anderhalf uur om voordat je er erg in had. Tijd om de punten op te maken,
maar helaas was printer van de bowlingbaan defect zodoende heeft niet iedereen
goed mee gekregen wie de winnaars waren. Hierna werd er vrijwillig nog een
rondje aangeboden, zo bleef iedereen bij elkaar en was er nog even de
gelegenheid om na te praten.
Hieronder nog de top 3:
Nr. 1
met 102 punten:
Nr. 2
met 94 punten:
Nr. 3
met 87 punten:

Wiebe Westra
Siepie Hummel
Hans Hummel en Arie de With
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Wat opvalt is dat we de winnaar van vorige jaar niet in de top 3 van dit jaar
aantreffen. Winnen is dus niet iets vanzelfsprekends. In de Bijbel staat het woord
‘winnen’ maar zeer zelden. In Prediker 9:11 staat dat niet de snelsten de wedloop
winnen, echter hier gaat het in dit verband om de tijdelijkheid van het leven. In
het Nieuwe Testament komt het alleen voor als voor zich winnen (iets toeeigenen). Het is ook logisch, de Bijbel is niet ik gericht, bijvoorbeeld in Fillipenzen
3:8 staat: ‘opdat ik Christus moge winnen’. Dat is veel mooier, dan wordt het jouw
deel en dan geldt ook wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Hopelijk geld nu
niet ‘het is niet echt duidelijk’. God geeft zijn woord opdat wij leven! Ook nu is het
niet altijd duidelijk wie overwinnaar is. Maar Romeinen 8:16 zegt: ‘die Geest
getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn’. Dat lukt uit onszelf dus ook
niet, maar Hij wil dat in ons bewerken. Paulus zegt het nog duidelijker in
Romeinen 8:37: ‘in Christus zijn we meer dan overwinnaars’.
Geschreven door Remco Kroondijk

DE HERBERG
Help! Wie kookt er vandaag?
Kookvrijwilligers gevraagd.
In de meer dan 25 jaar dat de Herberg
bestaat, is het maar een keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger
niet gekookt kon worden.
Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen chronisch
keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn enthousiast, maar
kunnen echt niet nog meer ingezet worden. Daarom een dringende oproep. Wilt
u met ons meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, gemeente… Jonger, wat
ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen die van koken en
broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het gaat om een weekend in de
zes weken of een dag in de week. Tussen de maaltijden door is er tijd om te
genieten van de omgeving. Zie voor verdere informatie: 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: 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
- 10 -

DIENSTEN MAART
Datum
3 maart
Collecten
10 maart

Collecten

13 maart
Biddag, 19.30u.
Collecten
17 maart

Collecten
24 maart
Collecten

9.30 uur
Ds. J.H. van Wijk,
Windesheim
1. Kerk
2. Kerk
Voorbereiding HA
Ds. J. Harteman,
Kampen
1. Kerk
2. De Herberg
3. Kerk

19.00 uur
Ds. M.J. Schuurman,
Oldebroek

Dhr. D. Vos,
Oostwold

Ds. H. van Wingerden,
Rijssen
1. Bidstondcollecte
2. Kerk
Bediening HA
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. G. Koppelman,
Wapenveld
1. Diaconie
2. Onderhoud
3. Kerk
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Dankzegging HA
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht

Ds. G.A. Schreuders,
Wierden

DIENSTEN APRIL
Datum
31 maart
Collecten
7 april
Collecten
14 april
Collecten

19 april, 19.30u.
Goede Vrijdag
Collecten
21 april, 9.15u.
1e Paasdag
Collecten
28 april
Collecten

9.30 uur
Ds. G. Oberink,
Urk
1. Kerk
2. Kerk
Dhr. J. de Vries,
Urk
1. Kerk
2. Kerk
Kand. H.R. Fokkert,
Rijssen
1. Kerk
2. Dabar IZB
3. Kerk

19.00 uur
Ds. J.A. Mol,
Driesum

Ds. K.H. Bogerd,
Wouterswoude

Dhr. F. Verkade,
Hoogeveen

Ds. K.F.W. Borsje,
Vriezeveen
1. Kerk
2. Kerk
Kand. H. Kramer,
Urk
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
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Ds. J.H. van Wijk,
Windesheim

Dhr. L. Blees,
Damwoude

