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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
De Heilige Geest doet Jezus uit de doeken
‘Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.”
(Johannes 20 vers 9)
Zij kenden de Schrift nog niet. Natuurlijk kenden Petrus en Johannes de Schrift.
Maar ‘weten’ heeft in de Bijbel altijd te maken met gemeenschapskennis.
Relatiekennis. En Johannes schrijft: zo, op deze manier, hadden wij nog geen
gemeenschap met de Schrift. Johannes bedoelt met de Schrift het Oude
Testament. De Schrift in Zijn geheel zegt dat Jezus uit de doden moest opstaan.
Johannes beperkt zich dus niet alleen tot de woorden van Jezus Zelf. Waar staat
dan dat Jezus zou opstaan uit de doden? Nou, daar zijn heel wat citaten voor aan
te halen (onder andere: Psalm 16, Jesaja 53, Ezechiël 37). Maar laten we het eens
met de Schrift zeggen: Omdat God een God is Die doden levend maakt. Omdat
God een God is Die uit de duisternis het licht wil scheppen. Omdat de HEERE
nimmer en nooit voor de dood het veld wil ruimen. Daarom moest Christus
opstaan!
‘Maar,’ zegt u: ‘als ik die Bijbel lees, kan ik de Opgestane niet vinden. Ik kan er zo
weinig van begrijpen. Het zijn vaak allemaal dode, losse blaadjes voor mij.’ Maar
dan zegt Christus: ‘Ik ben de Levende Profeet. Ik doe de Schriften open voor u.’
Want weet u wat het wonder is van Pasen? Met Pasen, als Jezus opstaat, staat ook
het Woord op. Misschien zegt u: ‘Maar die paar woorden van de Bijbel zijn niet
genoeg. Ik wil zo graag Jezus in levenden Lijve ontmoeten.’ Maar Hij is er wel. Nu u
deze meditatie aan het lezen bent. Want de HEERE bindt zich nu niet meer aan
een zichtbaar leeg graf en aan doeken, Hij schenkt ons nu andere sporen om in
Hem te geloven.
De Heilige Geest zegt dan ook: ‘Ik heb andere doeken bij Mij. De doeken van het
Evangelie. En met Pasen deed Ik Jezus uit de doeken.’ Zo laat Hij u weten, als u er
zo moeilijk bij kunt: ‘Kijk eens! Kijk eens naar die doodsdoeken. Die heb Ik
achtergelaten in Mijn graf. Om u en jou het Nieuwe Leven te geven. Leven dat niet
meer stukgaat. Dat doe Ik uit de doeken om jou te brengen tot een waarachtig
geloof in de opstanding.’

-3-

Als de Heere wat opendoet, dan gaat er meer open dan het graf. Dan opent Hij
het Woord. Dan opent Hij ons verstand. Dan opent Hij onze ogen en oren voor de
werkelijkheid. Wat dacht u? Dat als Hij het graf openmaakt, dat Hij geen
Bijbelwoord kan openmaken voor u? Het is net een toverstaf. Dan zeggen we net
als de discipelen: ‘Heeft Hij dit gezegd?’ Ja. ‘Staat dat in de Bijbel?’ Ja. ‘O,... wat
heerlijk... Ik dacht dat het uit was met de woorden van Jezus.’ Dan gaat de ene, na
de andere opstandingstekst voor u open.

BELIJDENIS
Afgelopen winter mocht ik optrekken met eerst vier, later vijf en tenslotte zes
belijdeniscatechisanten. We hadden goede gesprekken, waarbij we samen veel
mochten leren uit de Bijbel. We zijn dankbaar dat er 3 personen de vrijmoedigheid
hebben om in het openbaar geloofsbelijdenis af te leggen. Op zondagmorgen 12
mei zullen er twee jongeren belijdenis doen in de Hervormde Gemeente
‘Rehoboth’ te Hollandscheveld.
En op D.V. zondagmorgen 2 juni zal er een belijdenisdienst zijn in onze gemeente.
Dan hoopt Aria Clazina de With (geb. 04-08-1998) belijdenis te doen in het midden
van de gemeente. Opnieuw een teken dat God in de stilte doorgaat met Zijn werk.
Zij ziet ernaar uit om haar jawoord te mogen geven in het midden van de
gemeente, maar ze beseft heel goed dat ze dat niet vanuit zichzelf kan. Gelukkig
schenkt de Heilige Geest op het gebed alles wat daarvoor nodig is (Psalm 86:7).
Daar mogen we als gemeente dan ook samen om bidden. De aannemingsavond
moet nog gepland worden met een paar leden van de kerkenraad. Laten we haar
met onze gebeden omringen. De Heere wilde aan haar in de Heilige Doop Zijn
jawoord als teken van trouw geven. Hij vraagt om ons antwoord. Clarien weet dat
ze niet beter is dan anderen en ze weet ook van haar ontrouw om zich aan de
HEERE haar God toe te vertrouwen. Maar ze kan belijdenis doen, omdat Hij haar
geroepen heeft en omdat Zijn genade groter is dan onze ontrouw. We zijn
dankbaar dat de Heere Zijn Koninkrijk uitbreidt en de gemeente van binnenuit zo
ook opbouwt.
ds. M.G.M. Mudde
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
We leven mee met Wiebe Wesstra. Naar omstandigheden ging het die keren dat
ik hem sprak redelijk. Natuurlijk is er de ziekte en wordt hij in zijn doen beperkt,
maar desondanks blijft hij voor zover nog mogelijk en haalbaar - en omdat hij zo’n
enorme doorzetter is - , betrokken bij het leven, bij het werk en bij de kerk, zij het
meer en meer op afstand. Voor hoelang, dat weet alleen de Heere. Maar… dat
geldt voor ons allemaal toch? Niemand heeft zekerheid over de dag van morgen
en daarom is het voor ons allen nodig persoonlijk te mogen weten van Christus’
werk dat ons met Goede Vrijdag en Pasen opnieuw zo nadrukkelijk is verkondigd.
We noemen hier ook de zorgen van fam. de With. Onze diaken, broeder de With
heeft al langere tijd te maken met klachten die mogelijk te maken hebben met de
ziekte van Parkinson. Inmiddels is dat door onderzoek vrij definitief vastgesteld,
hoewel nog een aanvullende scan plaatsvindt. Hoe dan ook iets wat ingrijpend is.
Gelukkig mag het ook momenteel nog meevallen met beperkingen, maar hoe het
zich ontwikkelt, dat is onzeker. Mag hij samen met zijn gezin dan maar in alle
onzekerheden weten van de zekerheid, dat ‘noch tegenwoordige, noch
toekomstige dingen… ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus
Jezus, onze Heere.’
Geboorte
Heel mooi nieuws hoorden we van de familie van Dooren. Willem en Ineke
werden op de 1e Paasdag verblijd met de geboorte van hun zoontje Rick, broertje
voor Nora. Een wonder van God, die nieuw leven gaf. Vol symboliek, als we
bedenken dat op de Paasdag, de dag waarop we de boodschap van nieuw leven
hoorden vanuit het Evangelie, zij het nieuwe leven ontvingen uit de
moederschoot. Rick is in het ziekenhuis geboren en gelukkig mocht het met
moeder en kind verder allemaal goed gaan. Dank aan de Heere en gelukgewenst
aan de ouders en Nora en niet te vergeten de grootouders. Mag Rick maar
levenslang verbonden zijn aan die Ene, die ons op de Paasmorgen verkondigd is,
de opgestane Levensvorst.
Groet van uw pastorale werker, D. Vos
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COLLECTE 12 MEI
Malawi is begin maart getroffen door enorm noodweer. Tientallen doden,
honderden gewonden en duizenden mensen dakloos.
Er is dringend behoefte aan goede huisvesting, dekens, voedsel, schoon
drinkwater en klamboes. Samen met u willen wij 500 gezinnen helpen.

JARIGEN MEI EN JUNI
Er zijn geen jarigen in de maanden mei en juni.

DIENST 1E PINKSTERDAG 9 JUNI
Deze dienst begint om 9.15u. in verband met het zingen van pinksterliederen
voor de dienst.

BARBECUE
Vrijdag 21 juni 2019 organiseert de fam. Van der Molen uit Leek de jaarlijkse
BBQ. We beginnen om 19.00u. Iedereen van harte welkom.
U komt toch ook? Wilt u zich dan aanmelden voor vrijdag 14 juni 2019 bij fam.
Van der Molen? Telefoonnummer: 0594-632257.

KOPIJ JULI EN AUGUSTUSNUMMER
De kopij voor het mei en juninummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 21 juni
2019.

DIACONIE
10 – 02
17 – 02

Het Pand
Diaconie

€ 149,90
€ 110,80

10 – 03
17 – 03

De Herberg
Diaconie

€ 166,15
€ 126,00
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de collecten februari 2019
Collecten kerkvoogdij:
€ 503,80
Collecten onderhoud:
€ 58,00
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 195,00
te specificeren als volgt: 1x 60,00; 2x 40,00; 1x 30,00 en 1x 25,00.
Collectebonnen:
€ 60,00
Totaal:
€ 816,80
Hierbij de collecten van maart 2019
Biddagcollecte:
€ 1.075,00
(€ 150,00 aan collectebonnen, 2 giften 1x 100,00 en 1x 30,00 via de bank)
Collecten kerkvoogdij:
€ 711,92
Collecten onderhoud:
€ 53,60
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 436,34
te specificeren als volgt: 1x 130,00; 1x 100,00; 1x 60,00; 2x 40,00; 1x 30,00; 1x
25,00 en 1x 11,34
Collecte bonnen
€ 500,00
Totaal:
€ 2.776,86

VROUWENKRING ‘WEES EEN ZEGEN’
Op 10 april hadden we de laatste avond van dit seizoen en hebben we de 7e
Bijbelstudie over Jeremia besproken.
We hebben geleerd dat de prediking van Jeremia nu ook nog actueel is.
Ook nu valt de prediking niet altijd in ‘goede aarde’ en zijn er mensen die boos
worden. Ook in deze tijd zijn er nog leugenpredikers die eerder geloofd worden
dan de ‘ware’ prediking.
Als afsluiting van dit seizoen willen we met elkaar gaan fietsen. De datum is nog
niet bekend.
Het bestuur
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HEMELVAARTSONTMOETINGSDAG
Donderdag 30 mei 2019 vindt de jaarlijkse Hemelvaartsontmoetingsdag plaats in
Noordhorn. Spreker is ds. J. Snaterse, thans predikant in Hoogeveen. Hij hoopt te
spreken over het thema:
'Het Koninkrijk voor Israël'
In Handelingen 1:6 vragen discipelen naar het herstel van het Koninkrijk voor
Israël. Ze zijn zo verrast door de opstanding van Jezus dat er nieuwe verwachtingen
groeien. Jezus vertelt dan dat het Evangelie van het Koninkrijk vanuit Jeruzalem
naar de einden der aarde gaat. Maar hoe zit het dan met Israël zelf? Heeft Israël
nog een plaats in Gods heilswerk en daarmee in het Koninkrijk? Wat betekent het
in dit verband dat de Heere trouw blijft aan Zijn verbondsvolk? Wat mogen wij nog
verwachten? Hierover wil ik enkele lijnen trekken.
Datum:
Tijd:
Adres:

donderdag 30 mei 2019
14.30u. (inloop met koffie/thee en fris vanaf 14.00u.)
Oosterweg 11, Noordhorn (gebouw ‘de Wegwijzer’)

Naast het hoofdprogramma zijn er ook weer speciale programma’s voor kinderen
van 4 t/m 9 jaar en voor tieners van 10 jaar en ouder. Deze middag van
ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd afgesloten. De toegang,
inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden voor de
onkosten.
Naast bezinning is er ook veel tijd en gelegenheid voor ontmoeting en onderling
gesprek. Iedereen van harte welkom geheten, neem gerust vrienden en bekenden
mee naar deze middag.
De Hemelvaart ontmoetingsmiddag is een initiatief van de provinciale afdelingen
van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Friesland en in
Groningen/Drenthe. Voor meer informatie kunt u terecht bij de commissie die
deze middag heeft voorbereid.
Een hartelijke groet namens de commissie van de Hemelvaartontmoetingsdag.
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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 MEI
Datum
5 mei
Collecten
12 mei
Collecten

19 mei
Collecten
26 mei
Collecten

30 mei
Hemelvaart
Collecten

9.30 uur
Kand. G. de Kok,
Groningen
1. Kerk
2. Kerk
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde
1. Kerk
2. Noodhulp Malawi
3. Kerk
Kand. J.P. Lensen,
Oldebroek
1. Diaconie
2. Kerk
Kand. F. Pierik,
’t Harde
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Kand. L. Blees,
Damwoude
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Kand. F. Pierik,
‘t Harde

Ds. K.H. Bogerd,
Wouterswoude

Ds. C. Hoek,
Bedum

Dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

DIENSTEN JUNI
Datum
2 juni

Collecten
9 juni
9.15u.
Pinksteren
Collecten

16 juni
Collecten
23 juni
Collecten

30 juni

Collecten

9.30 uur
19.00 uur
Belijdenisdienst
Ds. M.G.M. Mudde,
Ds. N. Noorlander,
Hollandscheveld
Onstwedde
1. Kerk
2. Kerk
Kand. J. Mulder,
Ds. N.F.L. de Leeuw,
Nijkerkerveen
Oude Pekela
1. Kerk
2. Pinksterzendingscollecte
3. Kerk
Kand. G. de Kok,
Dhr. M. van Heijningen,
Groningen
Dorkwerd
1. Diaconie
2. Kerk
Kand. M. de Jager,
Ds. L.W. van der Sluijs,
Groningen
Nijkerkerveen
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Voorbereiding HA
Dhr. J. de Vries,
Ds. J.A. Mol,
Urk
Driesum
1. Kerk
2. Kerk
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