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Meditatie 
 
En u zult hem de naam Johannes geven. 
Lukas 1:13b 
 
De HEERE is genadig 
Voor het geval u misschien hoort bij de mensen die al spoedig hun hoofd 
schudden over de oude priester Zacharias, die moeite heeft om te geloven 
wat de engel zegt, is het goed te bedenken, dat het ook helemaal niet zo 
eenvoudig is geweest. Want wat is eigenlijk de kern van de hemelse bood-
schap die hij ontvangt? Die ligt in de naam van het kind, dat hem zal gebo-
ren worden: JOHANNES, dat betekent:  
DE HEERE IS GENADIG. 
 
Om dat zomaar aan te nemen … Zacharias kijkt naar zichzelf en naar zijn 
vrouw en naar de omstandigheden. En dan moet hij tot de conclusie ko-
men, dat dat toch eigenlijk niet kan. Hij vindt in zichzelf geen enkele 
grond om te geloven. DE HEERE IS GENADIG. Niet te geloven!  
Misschien begrijpt u dat niet. Misschien zegt u, wanneer u die boodschap 
met de Kerstdagen weer hoort: ‘O, dat wist ik al; dat is voor mij geen 
nieuws’. Misschien zingt u de eerste Kerstdag mee, omdat het zo hoort: 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade. 
En u begrijpt er niets van waarom de organist dan alle registers van het 
orgel opentrekt en de gemeente uit volle borst meezingt, zodat ’s Heeren 
huis inderdaad van vreugde druist. U vindt het allemaal gewoon, bekend, 
natuurlijk. Net zoals u soms mensen tegenkomt die zeggen dat ze ‘natuur-
lijk’ een kind van God zijn. En dan zult u wel bestraffend naar Zacharias 
kijken en zeggen: ‘Foei, priester van God, hoe durf je zo te reageren?’ 
 
Misschien begrijpt u Zacharias erg goed. Misschien zegt u ook, ziende op 
de omstandigheden van uw leven: ‘Ik kan niet geloven dat God genadig is, 
want ik zie er niets van.’ Misschien zegt u: 
‘Als ik mezelf zie, dan kan ik het zo moeilijk geloven waarom de Heere mij 
genadig zou zijn. Want dan zie ik zoveel zonde en zoveel ongerechtigheid. 
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Dan moet ik wel denken dat het voor mij niet meer kan.’ Nu, dat is ook 
zo. Van ons uit is het niet te begrijpen en niet te geloven dat de Heere 
genadig is. 
 
Er zijn bij ons geen aanknopingspunten en geen mogelijkheden te vinden. 
Wie genade iets gewoons, iets vanzelfsprekends vindt, heeft nog nooit 
zichzelf leren kennen. Maar – en daar ligt het geheim – de Heere zegt het 
Zelf. Het is een boodschap uit de hemel, die Zacharias ontvangt en dit heil 
doet God ook nu nog verkonden. Hij zegt het Zelf. Dat is een reden om 
vrijmoedig te geloven. Daarom gaat Zacharias ook niet vrijuit en wordt hij 
gestraft... 
 
God zegt Zelf: IK BEN GENADIG. Onbegrijpelijk? Ja, maar daar is ge-
nade nu juist genade voor. Die kun je niet verdienen. Die kun je niet bere-
deneren. Die is geen product van een kloppend systeem. Genade is een 
uitvinding van de God aller genade. Hij zegt het in Zijn Woord en Hij 
wekt door Zijn Geest geloof in de betrouwbaarheid van Zijn spreken. En 
Hij laat het zien, in de kribbe van Bethlehem:  
DE HEERE IS GENADIG. 
 
Dat is de boodschap van Advent en Kerst. Daar kunnen we een oud jaar 
mee uit en een nieuw jaar mee in. Dat is het wonder van de God aller ge-
nade. 
 
Weet u wie het verstaan? Dat zijn zij die op Kerst zich verwonde-
ren:‘Heere, hoe bestaat het dat U naar mij omziet, naar mij vraagt?’ Ze 
gaan leven van het wonder van een God Die met ons niet doet naar onze 
zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. 
En in verwonderde aanbidding zingen ze, soms met tranen in de ogen 
vanwege het onbegrijpelijke handelen Gods in hun leven: 
Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. 
 
WANT HIJ IS GENADIG 
         Ds. J. Westerink 
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Uit de Maranatha-gemeente 
 
Van de kerkenraad 
 
Personalia 
Zr. Huisma-Dupon moest in verband met nierbekkenontstekingsklachten 
enige dagen naar het ziekenhuis. Gelukkig mocht ze alweer snel thuisko-
men waar ze verder zal moeten herstellen. We bidden de Heere of Hij haar 
wil bijstaan. 
Zr. Luimstra-Stienstra moest naar het ziekenhuis waar ze een nieuwe heup 
heeft gekregen. De operatie mocht goed slagen en ze mocht ook al snel 
weer naar huis om te revalideren. Dit gaat goed. Wel is er veel zorg om de 
gezondheid van haar dochter die ernstig ziek is. We bidden om een spoe-
dig herstel en Gods zegen in deze moeilijke periode. 
Br. en zr. Wagenaar-Kloosterman mochten 13 november gedenken dat ze 
50 jaar getrouwd zijn. Er is grote dankbaarheid voor alles wat de Heere 
hen gegeven heeft. We bidden dat ze nog lang in goede gezondheid samen 
mogen zijn onder de zegen van de Heere.  
Br. en zr. Hamstra-Wiersma waren op 13 november 45 jaar getrouwd. 
Ook zij zijn de Heere dankbaar dat Hij hen in voor- en tegenspoed nabij is 
geweest. We wensen en bidden ook hen Gods zegen toe.  
Peter Poortman in overgegaan naar de GKV te Drogeham. We wensen 
hem en zijn vrouw Amerens Gods zegen toe en we hopen dat ze tot zegen 
mogen zijn in de nieuwe gemeente. 
 
In memoriam 
Op 24 oktober 2020 overleed op de leeftijd van 79 jaar zr. Veenstra-
Borger. De laatste periode van haar leven was ze ernstig ziek. In de dienst 
van woord en gebed hebben we stilgestaan bij psalm 27: 4 “Een ding heb 
ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken; dat ik wonen mag in het huis 
van de Heere”. Met dat verlangen is ze gestorven. We wensen de familie 
Gods troost en zegen toe. 
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Psalm van de maand 
De psalm van de maand december is psalm 25: 6. In deze psalm bezingen 
we dat het vrezen van de Heere niet van onszelf uitgaat. Het is de Heere 
die onze Leidsman moet zijn. Hij moet ons leren naar Zijn wil te wande-
len. Deze psalm past mooi bij kerst. God zond Zijn eigen Zoon om ons te 
leiden. In Hem mogen we zien en leren wat de wil van God de Vader is. 
In Hem alleen is er verlossing.  
 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 
Dankdag 
We mogen terugkijken op een mooie en goede dankdag. In de bijeen-
komst ’s middags met de kinderen hebben we geluisterd naar de geschie-
denis van Ruth waar we de zorg van God voor Ruth en Zijn volk steeds 
weer mochten zien. We hebben naar mooie liederen geluisterd en de kin-
deren mochten naar huis gaan met een heerlijke muffin die door de domi-
nee en zijn vrouw waren gebakken. Hiermee kregen de kinderen het voor-
beeld mee dat van de oogst heerlijke dingen gemaakt kunnen worden en 
dat we daarvan mogen delen. 
 
Bij de avonddienst waren de jongeren van de gemeente uitgenodigd. Hier 
hebben bijna alle jongeren gehoor aan gegeven. De kerk zat vol met jonge-
ren. Thema van de preek was: “Dank God in alles”. Vanuit psalm 65 kre-
gen we les in dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat de Heere voor ons 
heeft gedaan in Christus. Dankbaarheid dat God regeert en alles in Zijn 
hand houdt en dankbaarheid voor alles wat we van Hem mochten ontvan-
gen. Wat zijn we gezegende mensen maar wat laten we er vaak weinig van 
blijken.  
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Kerst en oud- en nieuwjaar 
We zien als gemeente weer uit naar het Kerstfeest waarbij we mogen ge-
denken dat de Heere Jezus naar deze wereld is gekomen en mens is ge-
worden om zonaderen zalig te maken. Het zal dit jaar anders zijn dan an-
dere jaren. We weten nog niet wat er wel en niet mogelijk zal zijn in ver-
band met het corona virus en de maatregelen die er getroffen moeten 
worden. We doen ons best iedereen de gelegenheid te geven om eerste 
Kerstdag naar de kerk te kunnen. Houdt u daarom de mededelingen goed 
in de gaten. Op tweede Kerstdag hopen we het kinderkerstfeest te vieren 
met de kinderen en hun ouders. Voor alle diensten geldt dat ze ook online 
te volgen zijn. 
Wat de diensten van oud- en nieuwjaar betreft is de kerkenraad nog aan 
het kijken wat de mogelijkheden zijn. We hopen en bidden dat er in de 
komende tijd verruimingen zullen komen en we samen als gemeente 
mooie diensten mogen houden tot eer en verheerlijking van Gods grote 
Naam. 
 
Storingen 
In de afgelopen periode zijn er veel storingen geweest rond de uitzendin-
gen van de diensten online. Hier is naar gekeken en door de provider aan 
gewerkt en we hopen dat het in de komende tijd goed zal gaan.  
 
Uit de pastorie 
Allereerst zou ik graag iedereen willen bedanken voor alle kaarten en felici-
taties die ik rond mijn verjaardag mocht ontvangen. Het heeft ons heel 
goed gedaan. De donkere dagen van kerst komen er weer aan. Voor een 
dominee betekent dit een extra drukke tijd. Maar om met de woorden van 
Paulus te spreken: Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft (Fil 
4:13). In Zijn kracht mogen we als gemeente en ieder persoonlijk staan en 
onze werkzaamheden verrichten. Wij wensen u en jou; Folle lok en seine 
yn it nije jier. 

Ds. M.J. van Keulen 
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Kerkdiensten  
 
Zondag 6 december 2020 Heilig Avondmaal 
 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2 en 4  
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1 en 3 
 De tweede collecte is bestemd voor Senegal. 

 
Zondag 13 december 2020 
 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2  
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1  
 De tweede collecte is bestemd voor de verwarming. 

 
Zondag 20 december 2020 
 09.30 uur ds. W.A. Capellen, wijk 4 
 14.00 uur ds. W.A. Capellen, wijk 3  
 De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 
Vrijdag 25 december 2020 1e Kerstdag 
 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1 en 3 
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2 en 4  
 De tweede collecte is bestemd voor de kerk. 

 
Zaterdag 26 december 2020 2e Kerstdag 
 10.00 uur Kerstfeest  
 1 collecte voor het kerstfeest. 

 
Zondag 27 december 2020 
 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1  
 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2  
 De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 
Donderdag 31 december 2020 
 19.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1 en 3  
 De tweede collecte is bestemd voor bouwfonds. 
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Vrijdag 1 januari 2020 
 10.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2 en 4  
 De tweede collecte is bestemd voor de eigen zendingscommissie. 

 
Zondag 3 januari 2021 
 09.30 uur ds. H.K. Sok, wijk 1  
 14.00 uur ds. H.K. Sok, wijk 2  
 De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 
Heilig Avondmaal in 2021: 
 Zondag 28 maart 2021 
 Zondag 6 juni 2021 
 Zondag 26 september 2021 
 Zondag 12 december 2021 

 
Wijzigingen gemeentegids 
(Wijzigingen, toevoegingen of reden verwijdering zijn vet gedrukt) 
 
 Blz. 6: vertrokken:     Pieter Poortman. 

 
 Blz. 8: overleden:   Zr. A. Veenstra-Borger  

 

Oppasrooster  
 
Datum Namen oppas 
 Tijdens corona periode n.v.t. 
 
Zondagsschool  Groep 1 tot en met 6 
 
Datum Onderwerp 
 Tijdens corona periode n.v.t. 
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Ouderenkerstfeest  
 
Op D.V. woensdagmiddag 16 december hopen we weer kerstfeest te vie-
ren met de ouderen van de gemeente. 
Deze keer een geheel online viering. Alleen de werkgroep en andere me-
dewerkers zullen  in de kerk aanwezig zijn .U kunt thuis mee luisteren en 
kijken. We beginnen ’s middags om 15.30 uur. 
 
Het programma is zoals wij al jaren gewoon zijn met zang, declamatie en 
meditatie. Deze middag is ook de zanggroep Siloam Sjongers aanwezig.  
Er zit een pauze in en aan het eind is er weer een kerstverhaal. 
 
Als het goed is heeft u bij dit Contactblad ook een programma ontvangen 
( als u bij de doelgroep hoort). Mocht u er onverhoopt niet één hebben 
gekregen wilt u dat dan even doorgeven bij één van de onderstaande ge-
meenteleden. Dan zorgen wij dat dit goed komt. 
 
Dit jaar kunnen wij niet met elkaar de maaltijd gebruiken wat altijd een 
heel gezellig samenzijn is. Daarvoor in de plaats hebben wij een verrassing 
voor alle 65+ leden van onze gemeente. U zult aan het eind van de middag 
horen wat wij voor u in gedachten hebben. 
 
Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest, allen in onze eigen huiskamer, 
maar verbonden met elkaar. Wellicht is dit een leuke gelegenheid om thuis 
familie, buren of vrienden uit te nodigen om zo samen te luisteren. 
 
Ook andere gemeenteleden zijn natuurlijk van harte welkom om mee te 
luisteren en te zingen! 
 
Hartelijke groet namens de werkgroep Kerstmiddag,  
Anneke Zuiderveld, Tineke Claus, Margriet de Jonge, Antoinette de Jong, 
Ypie Huisma, Jellie Woudstra en Aukje Renes 
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Kinderkerstfeest 2020 
 
Op D.V. zaterdag 26 december, tweede Kerstdag om 10.00 uur, hopen we 
samen met de gemeente het kinderkerstfeest te vieren. 
 
Dit is voor het grootste deel van de gemeente een online viering! 
 
In deze dienst zijn de kerkenraad , de zondagsschool- en clubleiding aan-
wezig, samen met de ouders van de zondagsschool en de Timotheüsclub.  
De kinderen van de zondagsschool , Timotheüsclub, en de jongeren van 
de Spirit-  en Connectionclub zullen het programma verzorgen. De kinde-
ren en jongeren zijn dus allemáál welkom in deze dienst! 
 
Als er gemeenteleden zijn die alleen thuis kunnen meeluisteren en graag 
een programma van deze dienst willen ontvangen, dan kunt u dat doorge-
ven aan de jeugdouderling Tammo Alma. Wij zorgen dan dat er tijdig bij u 
een programma gebracht wordt. 
 
De jeugdraad 
 
 

Zendingsnieuws 
 
Onlangs heeft u een adventskalender ontvangen namens de zendings-
commissie. We vragen u hierbij om een gift te storten op rekeningnummer 
van Red een Kind en/of de zendingscommissie. Van de laatste vindt u het 
nummer op de omslag van dit Contactblad. 
Wij wensen u fijne en gezegende dagen. 
 
Zendingscommissie Drogeham 
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KOFFIEKLETSER 
(gespreksvoer bij de koffie) 
 

 Is er iemand die u wat extra aandacht zou kunnen geven in deze 
tijd van het jaar? 

 
Ik hoop en bid dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen ontmoe-
ten. Bid u mee? 
 
Met vriendelijke groet, 
Sija van Keulen  
(0512 - 722 006) 
 
 
 
 

Voorlezen 
 
Ook in de decembermaand zal er iedere dinsdag om 15.30 uur een Drents 
humoristisch verhaal worden voorgelezen via de kerktelefoon en via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/76  
Beide te beluisteren op de voor u gebruikelijke manier. Let op: dit is echter 
live en niet achteraf te beluisteren. Mocht het u zelf niet lukken maar weet 
u van de behoefte of kent u iemand die eenzaam is in uw omgeving, geef 
het door, het is voor iedereen. 
 
Veel plezier, Cornelia Poortman. 
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Verjaardagen 70-plussers etc. 
 

Datum Naam 
04-12 (1948) zr. J. Nicolai-Douma 

Nijewei 49 
9281 NT Harkema 

11-12 (1945)  zr. F. Elzinga-Alma 
Bindert Japiksstrjitte  40 
9289 JK Drogeham 

22-12 (1944) br. P. van der Ploeg 
Skoalikkers 37 
9284 TT Augustinusga 

23-12 (1943) zr. S. Luimstra-Stienstra 
Kruswei 2A 
9281 KL Harkema 

24-12 (1928) br. F.P. Oosterhoff 
Ikkersreed 3 
9289 KZ Drogeham 

25-12-(1931)  zr. R. Land-Marinus 
De Flearen 69 
9281 RH Harkema 

 
Allen een fijne verjaardag en van harte Gods zegen gewenst.  
 
 

Vrouwenvereniging Liudger 
 
Het rooster voor december is als volgt: 
9 December uit het contact nov/dec 2020: 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven. 
Leiding Trijntje de Boer. 
Traktatie Sip Witteveen. 
 
Namens Vrouwenvereniging Liudger. 
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Dankbetuiging 
 
Hierbij onze hartelijke dank voor de vele kaarten en felicitaties die wij van 
u mochten ontvangen bij ons 45-jarig huwelijksjubileum op vrijdag 13 
november 2020. 
We zijn de HEERE dankbaar voor zijn trouw aan ons betoond in al die 
jaren! 
 
Jan en Sya Hamstra 
 

Mijn genade is u genoeg (onze trouwtekst) 
 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten en 
felicitaties die we mochten ontvangen vanwege ons 50 jarig 
huwelijksjubileum. Ondanks Corona hebben we met ons als gezin een 
fijne dag gehad. Met leuke onverwachte verassingen. 
Wij danken God voor Zijn bewarende hand over ons en onze kinderen en 
kleinkinderen. 
 
Oebele en Jitske Wagenaar-Kloosterman 
 
 

Kaarten en sokken verkoop 
 
Op D.V. Woensdag 9 December van 19.00 uur tot 19.30 uur komen we 
met kaarten en sokken in de "Hoeksteen"! 

 kleine kaarten à € 0,25 
 dubbele kaarten à € 0,50 
 kerstkaarten € 1,50 per pakje en 4 pakjes voor € 5,-  

De kaarten zijn niet duur en de opbrengst  gaat naar een project van de 
zending! 
Wij vragen van u / jullie om 1,5 meter afstand te houden als u komt. 
Tot ziens, 
S. Witteveen en T. Haalstra  
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Van de penningmeester 
 

Collecten 
 

  
04 okt 20  Kerk      €   266,82 

Bouwfonds/diaconie   €     91,-- 
Kerk en Israël    €   357,82 
 

11 okt 20  Kerk      €   269,82 
Bouwfonds/diaconie   €     91,-- 
Kerkelijkekassen    €   358,82 

 
18 okt 20  Kerk      €   287,82 

Bouwfonds/diaconie   €     91,-- 
Michazondag    €   361,82 
 

25 okt 20  Kerk      €   310,32 
Bouwfonds     €     68,-- 
Haïti rehabilitatie kindslaven  €   413,27 
 
 

Totale collecten 4/10/20 t/m 25/10/20   € 2.967,51 
 
Het overzicht van november wordt vermeld in het contactblad van janua-
ri. 
 
Let op! Het geld voor de collecten dat vanaf 25 november binnen-
komt wordt niet meer geboekt in de maanden maart t/m oktober, 
maar deze worden geboekt in de maanden, november, december 
e.v.  
 
Collectebonnen 

 
In november is er geen verkoop collectebonnen. 
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Giften oktober/november 
€     39,--  voor de kerk via de Rabobank 
€ 2.000,-- voor de kerk via de ING 
€     50,-- voor de kerk via de Rabobank 
€     50,-- voor Open Doors dankstondcollecte via br. J. Hamstra 
€      25,-- voor de kerk via br. J. Hamstra 
€      25,-- voor diaconie via br. J. Hamstra 
€      50,-- voor de kerk via ds. Van Keulen 
€      30,-- voor de kerk via ds. Van Keulen 
€      20,-- voor Dorcas via ds. Van Keulen 
€      26,-- voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 
€      39,-- voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 
€      39,-- voor Dorcas (collectebonnen) 
€      35,10 voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 
€      35,10 voor Haïti rehabilitatie kindslaven 29/11 (collectebonnen) 
€      17,55 voor Dorcas (collectebonnen) 
€      39,50 voor Dorcas (collectebonnen) 
€      26,-- voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 2x 
€      19,50 voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 
€      16,90 voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 
€      10,40 voor Dorcas (collectebonnen) 
€      14,30 voor Dorcas (collectebonnen) 
€      26,-- voor de kerk via ds. Van Keulen (collectebonnen) 
€      13,-- voor Open Doors dankstondcollecte (collectebonnen) 
€      26,-- collecte kerk (22/11) (collectebonnen) 
€      26,-- collecte Kerkelijke kassen (22/11) (collectebonnen) 
 
 
Collecten tijdens coronavirus 
Er kan nog steeds niet op de normale manier gecollecteerd worden. 
 
U kunt uw gift voor de collecten overmaken naar het rekeningnummer 
NL82 RABO0304200182 of NL22INGB0004922956  
tnv CGK Drogeham o.v.v. collecten. 
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Ik zou u wel vriendelijk willen verzoeken om aan te geven over wel-
ke periode uw overschrijving betrekking heeft.  
 
Ook zou ik u willen verzoeken om uw overschrijvingen zoveel mogelijk te 
bundelen. Voor elke overboeking is de kerk namelijk wel bankkosten ver-
schuldigd.  
 
Voor de 2de collecte van het Heilig Avondmaal heeft de diaconie het pro-
ject Senegal Medische missie (SEN136) gekozen. Voor de 2de collecte van 
27 december heeft de diaconie het project Haitï Rehabilitatie kindslaven 
(HAI138) gekozen. 
 
Wanneer u een gift voor deze projecten wilt geven, dan kunt u deze ook 
overmaken naar de rekening van de kerk o.v.v. het betreffende project. 
 
Vriendelijk verzoek ik u om uw bijdrage voor de collectes voor het einde 
van jaar over te maken. Dit i.v.m. de jaarafsluiting! 
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V A S T E  V R I J W I L L I G E  B I J D R A G E  V . V . B .  
Van de gemeenteleden wordt een vaste vrijwillige bijdrage (V.V.B.) ge-
vraagd om alle kosten van de kerk te kunnen betalen. 

U moet daarbij niet alleen denken aan de salariskosten (predikant en kos-
ter) of verzekering- en energiekosten van het kerkgebouw, maar ook aan 
verplichtingen die wij hebben binnen het kerkverband. Wij worden ge-
vraagd een jaarlijkse bijdrage te geven aan diverse bestemmingen, zoals 
verschillende deputaatschappen, Emeritikas (pensioenvoorziening predi-
kanten) Theologische Universiteit, Zending en hulpverlening etc. Deze 
jaarlijkse bijdrage is voor 2020 vastgesteld op € 67,80 per lid per jaar. Ne-
men we als voorbeeld een 2 ouder gezin met 3 gedoopte kinderen dan is 
de bijdrage per jaar voor het gezin 5 x € 67,80=€ 339,--dat is € 28,25 per 
maand wat de kerk verplicht moet afdragen. De afdrachten over 2021 zijn 
nog niet bekend. 

Voor de hoogte van de V.V.B. heeft de kerkenraad een V.V.B.-richtlijn 
tabel vastgesteld. Deze vindt u in de gemeentegids op pagina 16. Daaruit 
kan men aflezen bij welk inkomen een bepaalde V.V.B. past.  

Deze richtlijn is een handreiking en geen belastingtabel!  

Wel kan uit het geven van de V.V.B. blijken hoeveel ernst men maakt met 
het lidmaatschap van de kerk. 

Van alle gemeenteleden die een eigen inkomen hebben verwachten we een 
financiële bijdrage.  

Vriendelijk verzoek ik u om uw bijdrage voor het einde van jaar over te 
maken op de bankrekeningnummers NL82RABO0304200182 of 
NL22INGB0004922956 t.n.v. Chr. Geref. Kerk,  Drogeham onder ver-
melding van “V.V.B. bijdrage 2020”. 

Bij voorbaat dank. 

 
Stefan Bakker 
penningmeester@cgkdrogeham.nl 
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Nieuws van het Orgelfonds 
  

1e t/m 3e kwartaal 2020 
Opbrengst verjaardagzakjes                          €    526,10 
Bijdragen / giften                                         €    705,03 
Totaal                                                           €  1231,13  
  
Bedankt voor al uw giften en bijdragen. 
  
  
Bijdragen Orgelfonds 
Gemeenteleden die voornemens zijn voor 2020 nog een bijdrage aan het 
Orgelfonds te willen overmaken, verzoeken wij om dit in de maand de-
cember te willen doen. 
U kunt uw bijdrage in dat geval overmaken op bankrekeningnummer 
NL32 RABO 0147 8425 14 ten name van Chr.Geref.Kerk Drogeham 
onder vermelding van "Bijdrage Orgelfonds 2020" 
  
Dit geldt uiteraard alleen voor gemeenteleden die niet automatisch hun 
bijdrage betalen. 
  
Namens de Orgelcommissie, D.Wagenaar 
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Wijziging beleid gemeentegids 
 
Geachte broeders en zusters 
 
In het afgelopen halfjaar hebben wij aan u als gemeente uw medewerking 
gevraagd in verband met de nieuw uit te brengen gemeentegids van de 
kerk. Daarin hebben wij u gevraagd om een briefje met uw akkoordverkla-
ring in te leveren, al dan niet vergezeld van een (pas)foto. Dat heeft tot nu 
toe zo’n 40% van de gemeente inmiddels gedaan. 
Daarvoor dank. 
 
Maar, we zijn inmiddels beter geïnformeerd geworden m.b.t. de impact die 
de nieuwe AVG-regels hebben op zaken als kerken en verenigingen. Daar-
in is duidelijk geworden dat er feitelijk niet zoveel is veranderd met de 
vroegere regeling. Wij waren in de veronderstelling dat minimaal per gezin 
er een schriftelijke toestemming moest worden gegeven voor opname in 
een uit te brengen gemeente gids. Dit blijkt dus NIET het geval! 
 
Zolang wij gegevens vermelden die functioneel zijn m.b.t. het kerkzijn als 
zodanig is daarvoor geen expliciete toestemming vereist van ieder ge-
zin/lid. Zolang wij ons beperken tot gegevens die voor het functioneren 
als gemeente aantoonbaar noodzakelijk zijn. Wel kunnen leden eventueel 
aangeven als zij, om bepaalde redenen, bepaalde gegevens niet vermeld 
willen zien in de gids.  
 
Wat niet mag zijn persoonlijke gegevens vermelden die, bijvoorbeeld etni-
citeit, kleur van de ogen of medische gegevens vermelden! Kortom, gege-
vens die niet relevant zijn voor het functioneren van de gids binnen de 
gemeente. Ook een foto kan alleen met toestemming van de persoon in 
kwestie, dit omdat daarin ook persoonlijke “gegevens” zichtbaar worden 
gemaakt die niet aantoonbaar relevant zijn voor een kerkelijke gids. 
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Wat betekent dit nu voor de gemeentegids: 
Wij stoppen met het verzamelen van getekende akkoordverklaringen. De 
verklaringen die we al hebben ontvangen worden, uitgezonderd foto’s, 
vernietigd. 
M.b.t. de verdere acties voor de gemeentegids; 
De geactualiseerde gids zullen wij zo spoedig mogelijk laten drukken en 
distribueren door de gemeente. Voorwaarde voor een gemeente gids is wel 
dat deze alleen voor intern kerkelijk gebruik mag worden aangewend, u 
mag er ook geen kopie van maken en bijvoorbeeld afgeven aan niet ge-
meente leden! Dat zijn de eisen die voor een kerkelijke gids van toepassing 
zijn, we vragen u allemaal dan ook om deze toevertrouwde gegevens dan 
ook vertrouwelijk te behandelen. 
 
Over het fotoboek; 
Omdat er maar weinig belangstelling is gebleken voor het uitbrengen van 
een fotoboek, en omdat dit een nogal bewerkelijk geheel gaat worden en 
blijven, hebben we voorlopig besloten om dit niet verder uit te gaan rollen. 
Het heeft, onzes inziens, pas echt een toegevoegde waarde als het meren-
deel van de gemeente hier positief tegenover staat, en dat lijkt niet het ge-
val te zijn. De reeds ingeleverde echte foto’s zullen worden teruggegeven 
aan de inzenders en de overige bestanden zullen worden vernietigd. 
 
Wij vinden het vervelend dat we deze acties van u hebben gevraagd die, 
achteraf dus niet noodzakelijk zijn gebleken, daarvoor onze oprechte ex-
cuses. 
 
De commissie van beheer. 
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Oproep: ben jij een enthousiaste jongere, die graag 
een actieve rol willen spelen in de kerk? 
 
Dan wil de Commissie van Beheer jou oproepen om je aan te melden voor 
het mee gaan draaien in het audio-videoteam van de kerk! 
Dat gebeurt nu door de kosters, maar die vinden het soms lastig te combi-
neren met de overige kosters werkzaamheden. 
 
Wie zoeken we: 
Allereerst dus enthousiaste jongeren (of ook wat ouderen) die affiniteit heb-
ben met de moderne audiovisuele technieken. Het gaat om het bedienen 
van de camera’s en het mixen en mengen van het beeld dat uitgezonden 
wordt via de uitzendingen van kerkdienstgemist.nl. 
Het is een modern systeem, met veel mogelijkheden, die nu nog niet alle-
maal echt gebruikt worden. Daarvoor zoeken we dus vrijwilligers die dit 
leuk vinden om te doen, en die willen gaan spelen met de geboden moge-
lijkheden. Juist in de corona tijd is deze dienst erg belangrijk voor de ge-
meente, maar zelfs voor buiten onze eigen gemeente. Je bedient dus een 
groot publiek ! 
 
Als er een aantal jongeren gaan meedraaien in dat team, kunnen jullie erva-
ring opbouwen en ideeën uitwisselen met elkaar, en kan het resultaat wel 
eens verrassend leuk worden om te doen. Je kunt zo dus ervaring opbou-
wen in het werken met audiovisuele apparatuur, waar je misschien ook 
voor later je voordeel mee kunt doen, en je leert te werken in een team 
waarin jullie elkaar kunnen versterken en enthousiasmeren, en misschien 
wel met frisse nieuwe ideeën aan het werk kan gaan in onze gemeente. We 
hopen een team van minimaal 3 bij elkaar te kunnen krijgen, zodat je niet 
elke keer mee hoeft te draaien, maar wat kunt rouleren. Op die manier 
blijft het dan leuk om te doen. 
 
Mocht je hier wat in zien, of vragen hierover hebben, aarzel niet en neem 
contact op met: 
Bram Buist 06-14388337 (Commissie van Beheer) 
of met Henk Alma 0512-332007 (Kerkenraad). 
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Puzzelnieuws 
 
De oplossing van de puzzel uit het novembernummer was: 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet. 
 
Een aantal had het net niet helemaal goed. Er stond ‘als’ of ‘mij’ was ver-
geten. Niet getreurd, de volgende keer gewoon weer proberen. 
De goede inzendingen zijn in het puzzelpuntenklassement voor dit sei-
zoen verwerkt. 
 

Puzzelpuntenklassement 2020-2021 
 
Aize en Geertje Bakker uit Drogeham    4 punten 
Arjen en Klaasje Veeninga uit Buitenpost    4 punten 
Jeltje van der Wal uit Visvliet      4 punten 
Bienke Storm-Haakma uit Drogeham    3 punten 
Jannie Alma uit Augustinusga      1 punt 
Antoinette de Jong       1 punt 
Fokje Wiersma-Elzinga uit Kootstertille    1 punt 
Lammert en Marijke Wijnsma uit Boelenslaan   1 punt 
 
De puzzel van dit december telt weer mee voor 1 punt. 
Elk huishouden kan per keer 1x meedoen. 
Doet u ook mee? 
 

Kopij contactblad 
 
Het contactblad wordt verzorgd door Tineke Claus en Sija van Keulen. 
Kopij dient binnen te zijn op de laatste donderdag voor de laatste zondag 
van de voorafgaande maand voor 18.00 uur op e-mailadres: 
contactblad@cgkdrogeham.nl Volgende kopij a.u.b. op 24 december. 
 
Dan kunt u ook de oplossing van de puzzel op blz. 22 en 23 insturen. 
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Rebus 
 
Voor de kinderen is er deze keer ook een rebus.  
Weet jij wat hier staat en wat heeft dit met Kerst te maken? 
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Samen Zingen Bij Het Orgel - Kerst  
 
Op D.V. zondag 20 december is er om 19.30 uur weer een uurtje samen 
zingen bij het orgel.  
De organisten zijn deze keer Arjen Veninga en Johan Renes.  
Deze laatste adventszondag hopen we mooie Kerstliederen met elkaar te 
zingen. Helaas kunt u nog niet naar de kerk komen maar mag u thuis mee-
zingen of luisteren. 
In de kerk zingen alleen degenen die het organiseren en een (deel van) de 
kerkenraad. 
 
We wensen u gezegende Kerstdagen. 
 
Liederen: 

1. O kom, o kom, Immanuël (vers 1, 2 en 3) 
2. In de stad van Koning David (vers 1, 2 en 3) 
3. Hef mijn hart, u op naar boven (melodie Psalm 42) (vers 1, 2 en 3) 
4. In het veld van Efratha (melodie Midden in de winternacht) (vers 

1, 2 en 3) 
5. Nu zijt wellekome (vers 1, 2 en 3) 
6. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (vers 1 en 5) 
7. Komt allen tezamen (vers 1, 2 en 3) 
8. In Bethlehems stal (vers 1, 2 en 4) 
9. Eer zij God in onze dagen (vers 1, 2 en 3) 
10. Stille nacht (Frysk) (vers 1, 2 en 3) 
11. Komt, verwondert u hier, mensen (vers 1 en 2) 
12. Hoor de eng’len zingen d’eer (vers 1 en 2) 

 
 
Luistertip:  Samen zingen bij het orgel 15 nov Thuis bij de Vader 
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Wakker blazen 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Nog een paar weken en dan is het alweer Kerst. 
Ook dit jaar willen we op 1e Kerstdag Drogeham wakker blazen en zingen. 
Hoe het komt met de coronamaatregelen weten we nu natuurlijk nog niet, 
maar desnoods gaan we in kleine groepjes. 
Lijkt het u/jou ook leuk om mee te doen? We vertrekken v.a. 5.45 uur bij 
Pro Rege. Tot dan. 
Voor vragen kunt u terecht bij Jan Posthumus, tel. 332396 en Hielkje Ja-
gersma, tel. 331625. 
 

Gebed bij de kribbe (Jelly Verwaal) 
 

Kind in de kribbe, ik hóef niet te reizen 
zoals eertijds 

de herders en wijzen. 
Kind in de kribbe, ik hóef niet te geven 

goud, wierook en mirre, 
U vraagt slechts mijn leven. 

Heer in de hemel, geboren op aarde, 
wilt U mijn hart, 

mijn leven aanvaarden? 
Heer in de hemel, als Kind eens geboren, 

U deed ook voor mij 
de dageraad gloren. 

U bent gestorven, stond op uit de doden 
en hebt aan zondaars 

genade geboden. 
Heer in de hemel, hoe kan ik U danken? 

Wilt U aanvaarden 
mijn stamelende klanken? 
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OPEN DAGEN 
Op zoek naar een mbo-opleiding?
Kom dan zeker bij ons kijken!  

 
Denk jij erover om je aan te melden bij het ROC Menso Alting?
weten over een opleiding en alvast ervaren hoe het is op onze
 
Het is belangrijk dat je een goed beeld krijgt van de verschillende
heden. Om jou op weg te helpen, organiseren wij dit jaar op
december en vrijdag 11 decembertwee studiekeuze-events!
 
Waarom het Menso Alting? Omdat: 

 je bij ons je beroep leert vanuit een christelijke levensvisie;
 onze school behoort tot de top 3 van Nederland 
 wij de beste MBO school van Noord-Nederland zijn; 
 onze studenten bovengemiddeld tevreden zijn over 
 het Menso Alting het eerste gezonde MBO van Groningen
 het Menso Alting het gezelligste ROC van Nederland

 
Wij bieden verschillende opleidingen in de sectoren Onderwijs
Zorg & Welzijn, Business College en Dienstverlening. 
 
Onze docenten en studenten vertellen je graag meer over onze
en de school. En jij kunt dat allemaal volgen vanuit huis, vanuit
 
Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de open
www.mensoaltinggroningen.nl en www.keuzegids.nl 
 
 

opleiding? 

Alting? Wil je meer 
onze school?  

verschillende mogelijk-
op donderdag 10 

events! 

levensvisie; 

 
 onze school; 

Groningen is; 
Nederland is! 

Onderwijs & Opvoeding, 

onze opleidingen 
vanuit je luie stoel!  

open dagen op 
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Eindejaars-verdubbelingsaktieook in coronatijd 
 

 
St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedigheid om haar 
zgn.eindejaarsverdubbelingsaktie 2020 bij u aan te kondigen. 
 
Stichting NewbornlifeNederland vraagt opnieuw uw aandacht en gebed 
voor vrouwen in West-Afrika die leven met een gat in hun urineblaas –
VesicoVaginalFistula-….met alle gevolgen van dien!Want korter of langer 
geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde be-
valling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden 
en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd. De gevolgen zijn 
desastreus: een leven in afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, 
werk, trein, kerk en zélfs hun mannen willen hen niet meer zodat ze ook 
haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende 
stank van de urine. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward. 
Er zijn maar zéér beperkte mogelijkheden voor VVF-hersteloperaties in 
Afrika. Al in 2006 is Mercy Ships begonnen met gratis VVF-
hersteloperaties aan te bieden op haar reizen langs de kust van West Afri-
ka. Een hersteloperatie=een nieuw leven: de urineblaas wordt gedicht en 
kan weer urine bevatten. De vrouwen worden liefdevol verpleegd, ook 
weer aangeraakt en geknuffeld. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebe-
den. Helaas kunnen deze hersteloperaties dit jaar niet doorgaan op het 
hospitaalschip i.v.m. de wereldwijde corona uitbraak. De lange reizen om 
deze vrouwen uit de periferi op te halen naar het hospitaalschip in de ha-
ven zijn verboden. Datzelfde reisverbod zorgt er vermoedelijk ook voor 
dat méér moeders zullen bevallen zonder professionele hulp, dus met 
meer gevaar voor hun leven en dat van hun kindje. En ook meer kans op 
een verscheurde urineblaas. Uw giften komen deze keer ten goede aan 
vrouwen met VVF in een kliniek in Sierra Leone. Deze kliniek is de enige 
mogelijkheid voor vrouwen met deze aandoening in dit arme land;zij wil-
len hun capaciteit van 300 VVF-hersteloperaties per jaar graag uitbreiden. 



  
 
  

29

Met uw hulp kunnen daar dan méér vrouwen worden geholpen , een 
nieuw leven opbouwen zonder schaamte, weer echt vrouw zijn, misschien 
weer terug gaan naar hun gezin, misschien (weer) een kindje krijgen!Zie 
voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl 
Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt 
geoormerkt. Uw gift wordt verdubbelden is dan 2x zoveel waard!: €.15 
wórdt dan €.30/ €.50 wórdt €.100. etc.  
NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren. 
o.v.v.verdubbelingsaktie 
St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst.  
Doet u (weer)mee? 
Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland 
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GRAZ en omstreken 
een kerkgebouw dichter bij huis in Oostenrijk  
 
Afgelopen zomer hebben we twee Nederlandstalige kerkdiensten in een kapel in ons 
eigen dorp gehouden. De middeleeuwse kapel is eigendom van de burgerlijke gemeen-
te en de burgemeester zei dat we zo vaak we wilden er gratis gebruik van mochten 
maken om er kerkdiensten te houden. De Nederlandse diensten waren goed bevallen 
en door de woorden van de burgemeester gingen we er over nadenken of het mis-
schien een idee was om ook de Duitstalige diensten in Übelbach te houden. We heb-
ben daar over nagedacht, ervoor gebeden en met verschillende mensen erover ge-
sproken. Ook hebben we alle bezoekers (gemiddeld 5) van de diensten gevraagd of 
ze bereid waren naar Übelbach te rijden 
voor de kerkdiensten. De meeste be-
zoekers kwamen al niet uit Graz zelf en 
waren toch al gewend te rijden en daar-
door vond men het geen probleem dat 
we de diensten in Übelbach zouden 
gaan houden. Zelf vonden we het wel 
een mooie gedachte om de kerkdiensten 
nu dichter bij huis te gaan houden. In 
deze coronatijd is het erg moeilijk om 
iets in het openbaar te organiseren, 
maar de kerkdiensten zouden wellicht 
ook mensen uit Übelbach zelf kunnen 
aantrekken.  
 
De eerste zondag in Übelbach, eind september, was het best spannend. Zou er iemand 
komen? Om verschillende redenen hadden al onze vaste bezoekers afgezegd en vroe-
gen we ons af of we misschien de eerste dienst in Übelbach als gezin alleen zouden 
zijn. Maar plotseling kwam daar een kennis van Francien de hoek om die onze kerk-
dienst mee wilde maken. Francien wandelt af en toe met haar en had haar net verteld 
dat we vanaf deze zondag in Übelbach kerkdiensten zouden hebben. We waren blij 
verrast dat ze de dienst kwam bezoeken.  
In de week erna maakte ik kennis met een ander christelijk gezin in Übelbach dat een 
soort huisgemeente heeft. Ze hebben al verschillende keren onze kerkdiensten bezocht 
en wij hebben een paar keer hun Bijbelstudie bezocht. Het is mooi om zo ook dichter 
bij huis contacten met andere christenen te krijgen en we zijn benieuwd hoe God deze 
contacten verder wil gaan gebruiken. 
De laatste zondag van oktober werden we weer verrast. Drie jonge mensen (een echt-
paar (23,29) en de jongere broer (16) van de man) kwamen onze dienst bijwonen. Ze 
zijn op zoek naar een bijbelgetrouwe kerk in de buurt van Graz. De eerste contacten 
waren positief, bemoedigend en hoopvol. De jongen van 16 gaat nu samen met twee 
van onze kinderen catechisatie volgen.  
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Sinds eind november is er weer een lock-
down in Oostenrijk. Vergelijkbaar met de 
maatregelen in Nederland. Samen met 
enkele van de vaste bezoekers verzorgen 
we nu weer online diensten vanuit huis. Zo 
mag in deze turbulente tijd de verkondiging 
van het Woord toch doorgang vinden. Daar 
zijn we de HEERE dankbaar voor. 
Rond Hervormingsdag zongen we het 
Lutherlied in het Duits. Wat een bemoedi-
ging! 
 
Einfeste Burg istunserGott,  
einguteWehrundWaffen. 
Er hilftunsfreiaus aller Not, 
die unsjetzt hat betroffen! 
 
En het laatste vers citeer ik dan graag weer 
in het Nederlands: 
 
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken!
 
Ds. Peter Drost is missionair predikant namens de ERWKB in Graz.
 
 
De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (www.ssro.nl) ondersteunt al bijna 35 jaar de 
kleine gereformeerde ERWKB-kerken in Basel en Winterthur (Zwitserland) en Neuhofen 
en Rankweil (Oostenrijk) en maakt ook de uitzending van de predikanten Rozema en 
Drost mogelijk.  
 
De predikanten ds. F.W. van der Rhee (Veenendaal – Pni-
elkerk) en ds. D. van der Wal (Aalten)maken deel uit van 
het Comité van Aanbeveling van de SSRO. 
 
Uw eenmalige of vaste gift kunt u overmaken op  
 Rekeningnummer  NL34 RABO 0312 8935 07  
 ten name van   SSRO te Hendrik-Ido-Ambacht    
 met als kenmerk  SSRO - Graz 

 

 
  

eid en zal geen duimbreed wijken! 

Ds. Peter Drost is missionair predikant namens de ERWKB in Graz. 

) ondersteunt al bijna 35 jaar de 
kerken in Basel en Winterthur (Zwitserland) en Neuhofen 

en Rankweil (Oostenrijk) en maakt ook de uitzending van de predikanten Rozema en 

Ambacht     
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Agenda 
 
  1 dec Voorlezen 15.30 uur 
  2 dec Vrouwenclub Tabitha 19.45 uur 
  7 dec Kerkenraadsvergadering 19.15 uur 
  8 dec Voorlezen 15.30 uur 
  9 dec Kaarten en sokken verkoop 19.00 uur 
  9 dec Vrouwenvereniging Liudger 19.30 uur 
10 dec Online Open dag Menso Alting 18.30 uur 
11 dec Online Open dag Menso Alting 18.30 uur 
15 dec Voorlezen 15.30 uur 
16 dec Kerstmiddag ouderen 15.30 uur 
16 dec Vrouwenclub Tabitha 19.45 uur 
20 dec Samen zingen bij het orgel 19.30 uur 
22 dec Voorlezen 15.30 uur 
25 dec Wakker blazen 05.45 uur 
29 dec Voorlezen 15.30 uur 

 
Voor alle data in de agenda geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven’ 
(Jakobus 4:15). 
Kijk ook eens op de website: http://www.cgkdrogeham.nl/agenda/ 
Agenda items kunnen ook worden doorgegeven via 
website@cgkdrogeham.nl 


