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MEDITATIE
Belijdenis
Mattheus 16: 16-18: ‘Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon
van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon
Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader,
Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.’
Jezus gaat met Zijn discipelen naar het noorden van het land. Hij komt in de
streken van Caesarea Fillipie. We kunnen deze streek nu terugvinden tussen de
Golan hoogvlakte en het meer van Galilea. Daar is de Heere Jezus met zijn
discipelen samen. En wanneer ze daar zijn stelt de Heere Jezus hen een vraag:
“Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” En dan volgen daar
verschillende antwoorden. Sommigen: “Johannes de Doper, en anderen: Elia,
en weer anderen: Jeremia of een van de profeten”. Ja dat weet de Heere Jezus
wel. Hij is de kenner van de harten. Want Hij is de Zoon van God. Maar waarom
vraagt Hij dat dan? Wellicht is het een opstap om te komen tot de kernvraag die er
op volgt; “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” Dat is de kernvraag waar de mooie
belijdenis van Petrus op volgt.
Maar de vraag van de Heere Jezus is ook voor ons een belangrijke vraag. Wie zegt
u nou dat Ik ben. Dat is een vraag die beantwoordt moet worden in ons leven. Dat
is een vraag van levensbelang. Kunnen wij net als Petrus deze prachtige belijdenis
uitspreken of is het bij ons nog zo iets als wat de mensen vertellen. Jezus? Een
prachtig voorbeeld misschien. Een profeet met bijzondere gaven. Maar ja, je hebt
tegenwoordig zo veel keuzes. En ten diepste bedoelen ze allemaal hetzelfde: wees
lief voor elkaar. En zorg goed voor de wereld.
Of is het bij ons anders? Belijden we het met Petrus mee, omdat het inmiddels
anders is geworden in uw leven.. Dat u belijdt: in U heb ik het leven gevonden.
Want daarin ligt het leven. Dat is de kern van het belijden. In U mogen we het
leven vinden. In U, want U bent de Zoon van de levende God. U bent het die
komen zou om ons te verlossen. U bent het die het goed maakt tussen ons en de
Vader. Want U bent het die door de Vader is aangewezen om ons te redden. U
bent de Gezalfde, de Messias. Wat een heerlijke woorden zijn dat. Woorden waar
we niet over uitgedacht raken.
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Tot deze belijdenis komen we niet zelf. Petrus krijgt het ook van de Heere Jezus te
horen: “Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard maar Mijn Vader in de
Hemel”. Ja. Door de kracht van de Heilige Geest wordt dat in het hart gelegd. Dat
is de kern van het belijden. Dat we het leven ontvangen van God zelf. Dat is de
kern van het eeuwige leven. Dat wordt ons uit genade geschonken.
En dan de woorden van de Heere Jezus die na de belijdenis volgen. Op de
belijdenis van Petrus zegt de Heere Jezus dat de gemeente zalig wordt omdat ze
dit belijdt. En dat ligt vast. Want er wordt een verwijzing gemaakt naar de naam
Petrus, dat betekend Rots. Het ligt rotsvast. Dat de Heere Jezus de Messias is. Het
ligt rotsvast dat er behoud is door deze Messias. En daarom is er behoud. En zullen
de poorten van de hel de gemeente, die in Jezus het behoud heeft gevonden, niet
overweldigen. Maar de gemeente zal het leven ingaan. Dat ligt vast en zeker in
Hem. Maar het zijn toch wel bijzondere woorden die Jezus daaraan toevoegt. De
poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen.
Wanneer u in Israël bent, in het gebied van Caesarea Fillipie, op de plaats waar
Petrus deze belijdenis heeft uitgesproken, dan ziet u een immens groot gat met
een diep krater. En binnen de oude traditie wordt gezegd dat dat de poorten van
de hel zijn. En wanneer je daarin valt… dan is het niet best. Maar nu zegt Jezus de
Messias: met de belijdenis over Mij, dat ik de Messias, de Zoon van God ben,
daarin ligt het vast. En u zult niet overweldigd worden wanneer we vasthouden
aan Hem. Ja, Hij draagt ons tot in het eeuwige leven.
Ds. F. Pierik

VOORSTELLEN
Door alle toestanden rond het beroepingswerk is er geen avond geweest waarin
wij ons konden voorstellen. Op deze manier doe ik dat bij deze.
Ik ben geboren op 30 december 1973 in Wapenveld op de Veluwe. Tot mijn elfde
jaar heb ik daar gewoond. We zijn daarna als gezin naar Schoonhoven verhuisd.
Mijn vader kreeg een nieuwe baan aldaar. Twee jaar later zijn we weer verhuisd,
omdat mijn vader opnieuw een nieuwe betrekking kreeg. In 1994 zijn we verhuisd
naar Papendrecht waar ik mijn vrouw, Miranda, heb leren kennen.
We zijn in 1997 getrouwd en in Putten gaan wonen. Eerst buitenaf en later in het
dorp zelf. In deze periode ben ik gaan studeren voor predikant. Omdat mijn
vooropleiding niet voldoende was, ben ik begonnen aan de CHE in Ede.
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Ook heb ik in die periode gewerkt als uitvaartverzorger bij een grote landelijke
organisatie. Deze organisatie heeft mij gevraagd of ik in de regio Elburg werkzaam
wilde zijn. Dat is de reden dat we in 2002 naar ’t Harde zijn verhuisd.
De beginperiode van ’t Harde was niet makkelijk. In deze periode kregen we te
horen dat we kinderloos zouden blijven. Dat heeft veel verdriet gegeven. Ook
kreeg ik in 2004 een ernstig auto-ongeluk waardoor ik mijn functie binnen de
uitvaartzorg moest neerleggen en de studie moest stoppen.
In 2006 werden we gezegend met een tweeling uit Taiwan. Guan en Jin maken het
goed hier in Nederland. Guan studeert in Almere voedingstechnologie en Jin
chemie in Groningen.
In 2010 hebben we ons wederom ingeschreven voor adoptie. In 2013 mochten we
uit de hand van de Heere opnieuw twee kinderen ontvangen. Shr-Yu
(Uitgesproken: Sjur-jou) en Sheng-Hau. Beide zijn gezond, maar ze hebben de zorg
van ons en anderen zeer nodig. De jongste heeft een ernstige stoornis. Er zal een
bijzondere school gevonden moeten worden. De huidige school heeft aangegeven
dat zij graag mee willen zoeken voor een passende oplossing.
Na mijn periode als uitvaartleider ben ik manager geworden in de zorg. Eerst heb
ik vier locaties voor thuiszorg aangestuurd. Daarbij heb ik veel projecten geleid om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om bestaande projecten te verbeteren. Dat
heeft gemaakt dat ik in 2012 het verzorgingshuis Arkemheen in Nijkerk geholpen
heb met kwaliteitsverbetering en nieuwbouw. Dit was een project van 3 jaar. Ook
in 2015 heb ik Stichting Lelie Zorggroep geholpen met een kwaliteitstraject.
Vorig jaar ben ik begonnen als projectleider bij Hakvoort Mens en Gebouw. Daar is
een project gestart om mensen te helpen in armoede. In Utrecht in de wijken
Kanaaleiland en Overvecht is per het einde van 2019 een nieuw bedrijf actief om
mensen een bestaanszekerheid te geven met gas en elektra.
In 2010 ben ik opnieuw begonnen met de studie Theologie. Samen met broeder
Vos heb ik gestudeerd in Kampen. Daarna heb ik in Amsterdam de
predikantsmaster gevolgd. In februari 2018 ben ik door de kleine Synode
beroepbaar gesteld binnen de PKN.
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Begin juni mocht ik een beroep ontvangen uit uw gemeente. We hebben duidelijk
van de Heere ervaren dat de weg naar Drachten en Een werd geopend. Op de
morgen van het aannemen van het beroep was Jesaja 6 bepalend: “Daarna
hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons
gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga..”
We hopen met elkaar op een gezegende tijd wanneer we aan elkaar verbonden
zijn.

TOELEVEN EN ACHTEROM ZIEN NAAR 25 AUGUSTUS
Wanneer ik dit schrijf zijn de voorbereidingen naar 25 augustus in volle gang. Wat
worden er veel voorbereidingen getroffen om de dag van bevestiging en intrede
goed te laten verlopen. Naast de administratieve zaken moeten er ook veel
praktische zaken gedaan worden. Van het regelen van de kaarten tot aan
bijvoorbeeld het smeren van het brood. Vanaf een afstand leven we met al die
mensen mee die hun bijdrage hierbij leveren.
Ook hier in ’t Harde zijn we druk met de voorbereidingen. Na het aannemen van
het beroep werden gelijk zaken in gang gezet. Het regelen van de adressen van
hen die een uitnodiging moesten ontvangen was nog maar één ding. Er moesten
ook predikanten gevraagd worden om bij de handoplegging aanwezig te zijn. Het
is namelijk zo dat ik in de morgendienst bevestigd werd tot predikant binnen de
Protestantse Kerk in Nederland en verbonden werd aan de beide gemeenten.
Tijdens zo’n bevestiging wordt een proponent dominee. Tijdens deze bevestiging
kreeg ik van predikanten de handen opgelegd. In de dienst was het waarschijnlijk
voor u niet duidelijk wie er allemaal meededen met de handoplegging. Het waren
de volgende predikanten:
- Ds. A.J. Post uit ’t Harde. Dat is de gemeentepredikant van onze
gemeente waar wij als gezin toe behoren.
- Ds. R. W. van Mourik uit Alblasserdam. Stagepredikant bij de laatste
opdracht.
- Ds. M. Kreuk. Vriend vanaf het eerste moment. Hij is getrouwd met
een vriendin van mijn vrouw. We kennen hem al jaren.
- Ds. J. Kommers uit Harderwijk, is de eerste predikant die ik vertelde
dat ik graag predikant wilde worden. Dat was in 1995. Hij stond toen in
Papendrecht. In de vacature tijd in ’t Harde werd hij pastoraal
medewerker.
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Hij heeft zeer nauw meegeleefd tijdens de hele beroepingsprocedure.
Ds. G.C. Klok uit Putten was wijkpredikant van wijkgemeente 3 waar ik
in de kerkenraad heb gezeten.
- Ds. T. van Bruggen uit Streefkerk was wijkpredikant van ’t Harde. Ik
heb naast hem als scriba gestaan in ’t Harde. Hij is betrokken geweest
bij onze de eerste adoptie.
- Ds. J.F. Mol consulent van Drachten. Naast dat hij consulent is heb ik
van hem in het begin van de studie exegese Oude Testament gehad.
- Ds J. Noordam, oud predikant van de Kapelgemeente van Drachten.
- Ds. J.M. van Wijk, Oud predikant van de Hervormde Gemeente van
Een.
In welke volgorde deze predikanten de handen opleggen liet ik over aan de
predikant die de dienst leidde. Deze dienst werd geleid Ds. P.J. den Admirant uit
Apeldoorn. Hij is de predikant waar ik de grote stage in de theologiestudie tot
gemeentepredikant heb gedaan.
In de middagdienst heb in intrede gedaan in de gemeenten. Er waren een aantal
toespraken en zelf heb ik een dankwoord uitgesproken. Ik vond het belangrijk dat
het Woord van God het “laatste woord” heeft. En dat niet menselijke
overwegingen als laatste uitgesproken worden. Daarom waren de toespraken aan
het begin. Tijdens deze dienst hebben we eveneens stil gestaan bij de belijdenis,
net zoals de meditatie van dit kerkblad. De tekst was de belijdenis uit Hebr. 10:23.
In deze tekst worden we opgeroepen om de belijdenis van onze Heere Jezus
Christus vast te houden. Hijzelf staat er ook voor in om de gemeente bij deze
belijdenis te bewaren.
-

WINTERWERK
In de voorbereidingen kwam ook het punt van het winterwerk naar voren. Op het
moment van schrijven heb ik nog geen overzicht van welke activiteiten in welke
gemeenten zullen plaatsvinden. De dienst van 8 september is het begin van het
winterseizoen. De avond ervoor zullen we met elkaar een BBQ houden. We hopen
dan zoveel mogelijk mensen te ontmoeten van de gemeente.
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TEKSTGEDEELTEN VOOR DE PREEK
Nadat ik mijn studie had afgerond heb ik een aantal preekseries gehouden. De
eerste waren uit het Bijbelboek Numeri. De tweede serie over het Bijbelboek
Galaten. Deze heb ik nu bijna volledig bepreekt. Mocht er in de toekomst een
moment komen dat de agenda het niet toelaat, dat ik een nieuwe preek kan
maken, dan zal ik nog eens hieruit preken.
Maar in de eerste weken tot aan Advent wil ik een begin maken met het
Bijbelboek Exodus. Een prachtig boek over de uittocht uit Egypte. Het was een
krachtige hand en een uitgestrekte arm van de Heere, Die een machtig werk heeft
gedaan. Zo mogen ook wij zien op het werk van de Heere Jezus, Die de gemeente
redt en uitleidt uit het diensthuis van de zonde.
In de eerste dienst die ik in uw midden mag houden denken we na over Exodus 1.
Er wordt een beschrijving gegeven van de kinderen van Israël in Egypte. De Heere
is nabij, en kent de Zijnen. Laat dat voor ons een bemoediging zijn. Maar ook een
ernstige waarschuwing wanneer we andere tekstgedeelten vanuit de schrift er
naast leggen. We hopen op een gezegende dienst.

CURSUS
Op 12 en 13 september biedt de IZB afdeling Areopagus een cursus aan voor
beginnende predikanten. In deze cursus staat de vraag centraal: Hoe houd je het
vol om wekelijks een heldere en aansprekende preek te houden en ook het
gemeentewerk aan te kunnen. Daarnaast wordt de cursist verder geleid in het
overbrengen van de boodschap die naar ons toekomt vanuit de Bijbel. En dat alles
in de context van de wereld om ons heen. Samen met ds. Mudde (uw oud
consulent) en ds. Mol uit Driezum en nog een aantal predikanten uit de periode
van mijn studie hoop ik een cursus te volgen.

BEZOEKWERK - GEEN LEKKERE KOEK
Vanaf de bevestiging zal ik het bezoekwerk ter hand nemen. De meeste mensen
vinden het fijn dat een dominee op bezoek komt. Deze waardering drukt men
vaak uit in iets lekkers bij de koffie. Maar wanneer ik van iedereen wat ontvang,
dan komt dat mijn lichaam niet ten goede. Mag ik u vragen mij niet in de
verleiding te brengen?
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PASTORIE
We hebben de kerkenraad laten weten dat we geen gebruik maken van de
pastorie. Dit om de situatie van de kinderen. We begrijpen dat dit voor
gemeenteleden van Een een ingrijpende beslissing is. Een lang gehoopte wens
gaat hiermee niet in vervulling. We hebben gezocht naar mogelijkheden om zaken
te kunnen overbruggen, maar het dringend advies vanuit het Centrum voor Jeugd
en Gezin en onze gezinsbegeleiding kunnen we niet naast ons neer leggen.
Dat maakt dat we op zoek gaan naar een passende woning in Drachten.
Het is ruim 17 jaar geleden dat onze oud predikant wijlen Ds. J van Doorn bij ons
langskwam toen we in ’t Harde kwamen wonen. Hij woonde toen zelf in een zeer
ruime tussenwoning. Wij waren net verhuist van een rijwoning in Putten naar een
vrijstaande woning waarin we nog steeds wonen. Ds. van Doorn keek toen rond
en zei: “Je woont nu al in een pastorie”. We hadden nooit gedacht dat we tijdens
mijn predikantschap nog in deze woning zouden (voorlopig) blijven wonen.
In de meeste gemeenten heet de woning van de dominee een pastorie. Inmiddels
worden in veel gemeenten de pastorieën verkocht. Maar een huis van de dominee
is in de volksmond een pastorie. Toch kwam ik een aantal jaren geleden een
prachtige naam tegen. Het stond op het huis waar ik een tentamen moest maken.
Het tentamen werd afgelegd in de studeerkamer van prof. dr. J. Hoek.
Prof. J. Hoek woont Veenendaal. Hij is de vader van ds. C. Hoek uit Bedum en
Onderdendam, u wellicht bekend. Prof Hoek heeft zijn huis een naam gegeven:
“Domus Pastoralis”, dat betekent het huis van de herder van de gemeente. Dus
een duur Latijns woord voor pastorie.
Vanuit deze tijdelijke Domus Pastoralis wil ik u allen hartelijk groeten, samen met
mijn vrouw en kinderen.
Ds. F. Pierik

PASTORIE TE HUUR
Heeft u interesse bij deze ruime woning of kent u iemand die nog
op zoek is naar een woning, neem dan contact op met Hans Hummel (0630757634).
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BARBECUE MET DE GEMEENTE
Vrijdagavond 6 september is er om 19.00u. een BBQ voor de hele gemeente. De
BBQ vindt plaats bij Bethel. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, dan kan dit
nog tot uiterlijk 2 september.

HUWELIJKSJUBILEUM
Arie en Elize de With hopen, zo de Heere het geeft, 28 september 30 jaar in het
huwelijk verbonden te zijn.
We feliciteren hen van harte met dit huwelijksjubileum, samen met de kinderen.
Wat is er in de afgelopen jaren veel gebeurt. Er waren dagen van vreugde, maar
ook zorgen die gekomen zijn vanwege de ziekte van Arie.
Toch was de Heere daarin trouw en nabij.
We wensen hen, samen met de kinderen, Gods zegen toe voor de toekomst.

JARIGEN SEPTEMBER EN OKTOBER
In september hopen 5 leden hun verjaardag te gedenken. Op 7 september dhr. P
van Dooren (1943), op 8 september dhr. K. Hummel (1936), op 15 september
mevr. A. B. Raspe (1934), op 20 september mevr. S. Riemsma (1938) en op 24
september mevr. G. Hummel (1932).
Allen onze hartelijke felicitaties namens de gemeente en Gods zegen toegewenst
in de tijd die komt.
In oktober hoopt mevr. H.J. Zoutman haar verjaardag te gedenken (17-10-1940).
Ook namens de gemeente onze hartelijke felicitaties en Gods zegen toegewenst in
de tijd die komt.

GESLAAGD
Op 11 juli 2019 mocht Harmen de With zijn diploma voor Veehouderij niveau 4
behalen. Hij gaat nu thuis op de boerderij aan het werk.

TERUGBLIK
Het is al weer een tijdje geleden. Maar zondagmorgen 2 juni en zondagmiddag 16
juni hadden we twee rijk gezegende diensten. In beide diensten mocht het
geloofsoog veel zien, namelijk Gods trouwe zorg.
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In de belijdenisdienst mochten we ervaren dat Hij zeer nabij was met Psalm
121. Mijn hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Met die
wetenschap kon Clarien de With vrijmoedig ja zeggen. Tegelijk weten we dat
belijdenis-doen een beginpunt is en geen eindpunt. We bidden dat ze meer kennis
mag opdoen aan de Drie-enige God. Want hoe meer kennis je hebt over de Heere,
hoe meer je die God lief gaat krijgen.
Twee weken later mochten we als gemeente getuigen zijn van Gods
verbondstrouw met de doop van de kleine Rick Daniël van Dooren. Met het
machtige woord uit Mat. 14:14. En Jezus uitgaande, zag een grote menigte, en
werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. Wanneer wij op eigen zonde en
zwakte zien, dan vrezen we. Dan vallen we geestelijk stil en worden we slap. Maar
wanneer wij keer op keer op de ontfermende Christus zien, dan krijgen we liefde
en kracht voor God en onze naasten. Dat bidden we Willem en Ineke toe in de
opvoeding van Nora en Rick.
Tegelijk komt er zo ook een einde aan het consulentschap. Ik kijk terug op een
goede samenwerking met de kerkenraad. Natuurlijk waren er soms even moeilijke
momenten, maar we mochten met elkaar omgaan in broederlijke liefde. Tegelijk
mocht ik ook opmerken dat de kerkenraad liefde kent tot de leden van de
gemeente. Persoonlijk wil ik allen danken die hebben meegeleefd met het ziek zijn
en het overlijden van mijn moeder.
Ds. W.L. Tukker zei wel eens: ‘De kerk heeft mij meer gegeven, dan ik ooit zou
kunnen teruggeven.’ En dat klopt inderdaad. Ik heb dat ook in ‘Een’ mogen
meemaken.
Dat is ook mijn aansporing naar anderen toe: blijf trouw dienen waar de Heere je
een plaats heeft gegeven. Je ontvangt er veel genade van God voor terug. Een
moeilijke plaats innemen maakt je tegelijk ook ootmoedig.
Leef dicht bij de Schriften en maak nooit een keuze op ‘goed gevoel’. Want dat
gevoel van ons bedriegt ons zo vaak. En blijf in ‘het gebrekkige van de gemeente’
vurig bidden om de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Want nog even –
door de strijd heen – dan zal Christus alle schapen en lammetjes hebben
verzameld. En dan – op die heerlijke dag – zal het zijn één Herder en één kudde
(Joh. 10:16). Maar tot die grote dag komt: wees nuchter. Laat je niet meevoeren
door ‘het prachtige’ wat de (kerkelijke) wereld je biedt. Prik erdoorheen. Want
deze wereld gaat voorbij met alles wat ze ons biedt.
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Ik wens bij dezen de gemeente en br. Pierik een gezegende en vruchtbare tijd
samen onder Gods hoede!
M.G.M. Mudde
DIACONIE
09 – 06
16 – 06
14 – 07
21 – 07

Pinksterzendingscollecte (GZB)
Diaconie
MAF
Diaconie

€ 134,45
€ 57,30
€ 148,05
€ 162,45

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de collecten van juni 2019
Collecten kerkvoogdij:
€ 512,59
Collecten onderhoud:
€ 43,90
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 526,34
te specificeren als volgt: 1x 130,00; 1x 100,00; 1x 90,00; 1x 60,00; 2x 40,00; 1x
30,00; 1x 25,00 en 1x 11,34
Anonieme gift:
€ 2000,00
Collectebonnen:
€ 160,00
Totaal:
€ 3242,83
Hierbij de collecten van juli 2019:
Collecten kerkvoogdij:
€ 948,35
Collecten onderhoud:
€ 55,01
(het collectegeld is altijd excl. collecte bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 505,00
te specificeren als volgt: 1x 200,00; 1x 100,00; 1x 60,00; 3x 40,00 en 1x 25,00
Collecte bonnen:
€ 505,00
Totaal:
€ 2013,36

KOPIJ NOVEMBER EN DECEMBERNUMMER
De kopij voor het november en decembernummer graag aanleveren tot uiterlijk
vrijdag 25 oktober 2019.
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VROUWENKRING ‘WEES EEN ZEGEN’
De vakantie is weer voorbij. Dus hopen we op DV 18 september weer te
starten met de vrouwenkring. We behandelen dit seizoen de twee brieven van
Timotheüs.
De brieven van Paulus aan Timotheüs hebben ons veel te zeggen over de
praktijk van het geloofs- en gemeenteleven te midden van de weerbarstige
werkelijkheid vol lijden, dwaling en afval.
Als jullie thuis alvast de inleiding ‘Voorzegde dwalingen’ uit het mei-nummer
doorlezen, dan kunnen we op de kringavond Bijbelstudie 1 ‘Strijden voor de
gezonde leer’ n.a.v. 1 Timotheüs 1: 1-20 behandelen.
We hopen weer op een leerzaam seizoen, waarin we elkaar bemoedigen en
opscherpen in het geloof.
Alle vrouwen uit de gemeente van harte welkom!
Het bestuur.

GELUKWENSEN
Broeders en zusters,
Op 25 augustus mocht u als gemeente een nieuwe dienaar van het Woord
ontvangen uit Gods hand. Daarmee willen wij u als gemeente en kerkenraad van
harte gelukwensen. Wij bidden u samen met ds. Pierik een goede tijd toe onder
de zegen van de Heere. Hij stuurt in Zijn goedheid predikers van het beste
nieuws ter wereld: dat er genade van God is in Christus Jezus voor arme
zondaars. Een blijvend houvast, in voor- en tegenspoed, in leven en sterven.
Graag waren wij er op 25 augustus bij geweest. Uitgerekend die week waren wij
op vakantie in Zeeland. Vandaar dat wij langs deze weg onze gelukwensen en
heilbede aan u willen doorgeven. Con amore!
Fam. Wilschut
Bovensmilde
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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
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
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
1 september
Collecten

8 september
Collecten

15 september

Collecten
22 september

Collecten

29 september
Collecten

9.30 uur
Kand. T.J. Lucas,
IJsselmuiden
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. F. Pierik,
´t Harde
1. Kerk
2. HGJB
3. Kerk
Voorbereiding HA
Ds. J.H. Dekkers,
Wierden
1. Diaconie
2. Kerk
Bediening HA
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. W. van Wingerden,
Stedum
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Ds. J. Harteman,
Kampen

Ds. N. Noorlander,
Onstwedde

Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk

Nabetrachting HA
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht

Dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

DIENSTEN OKTOBER
Datum
6 oktober
Collecten
13 oktober
Collecten

20 oktober
Collecten
27 oktober
Collecten

3 november
Collecten

9.30 uur
19.00 uur
Ds. E.J. Terpstra,
Ds. H. van Wingerden,
Urk
Wierden
1. Kerk
2. Kerk
Ds. F. Pierik,
Ds. G.H. Koppelman,
’t Harde
Wapenveld
1. Kerk
2. Najaarszendingscollecte (GZB)
3. Kerk
Kand. J. Schraal,
Ds. F. Pierik,
Urk
’t Harde
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. C. van der Worp,
Ds. H. Born,
Wezep
Rouveen
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. G.J. van den Top,
Ds. J.H. van Wijk,
Vorchten
Windesheim
1. Kerk
2. Kerk
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