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Nieuwsbrief 129 van de Jacobuskerkgemeente – 2e advent 
 

Een diepe Zee, o eeuwige 
waarin ik, hoe dieper ik duik 

steeds meer vind 
en hoe meer ik vind 

hoe meer ik ga zoeken  
      (Catharina van Siena) 

 
Bovenstaande tekst werd gelezen ter overdenking in de 
stiltemeditatie afgelopen dinsdag. Aanstaande dinsdag een 
andere tekst rond het adventsthema ‘verlangen’ Welkom van 
19.00 - 19.30 uur. 
 

Meeleven 
Wat leuk voor Jan van der Struik (Drentse Statenlaan) dat hij is benoemd tot erelid van de Vereniging 
Drentse Boermarken. Hij was 43 jaar lang secretaris-penningmeester van deze vereniging. Gefeliciteerd Jan en 
Albertien! Dit erelidmaatschap is een mooie ‘markesteen’! 
 
Kerkdienst zondag 
Op de tweede adventszondag gaat ds. ten Have uit Zuidlaren voor. Hij gaat in op mijn verzoek om in deze 
adventsperiode uit Jesaja te lezen. Wij hopen op een mooie dienst. De orde van dienst vindt u helemaal 
onderaan deze nieuwsbrief. 
 
Viering in Hendrik Kok 
Afgelopen woensdag was er weer een viering in Hendrik 
Kok, zoals dat om de woensdag het geval is. We zaten met 
23 mensen om de tafel en zongen veel adventsliederen en 
deelden brood en wijn. Het was goed. 
 
Groet 
Ik wens u en jou een goed weekend en een goede viering 
op zondagmorgen en een goede week. 
 
Vrede, en alle goeds 
 
ds. Jan Bos 
 
 
Mededeling van de scriba 
De kerkenraad heeft de begroting van het College van Diakenen (CvD) over het begrotingsjaar 2023 
voorlopig vastgesteld. De begroting ligt tot 9 december, na afspraak, ter inzage bij de penningmeester van het 
College van Diakenen, Gabriëlle van Dinteren, Oldend 13, Anderen. 
 
Spaart u mee voor boodschappenpakketten voor de voedselbank?! 
Als u toevallig boodschappen doet bij de PLUS, dan hebben we een verzoek aan u: spaart u mee, zodat we 
klanten van de voedselbank blij kunnen maken met een gratis voedselpakket??  Zo kunnen we samen een 
aantal gezinnen verrassen met broodnodige boodschappen! Sparen kan van 4 december tot en met 25 
februari 2023 - bij elke 10 euro aan boodschappen krijgt u een zegel. Bij voorgaande acties waren ontvangers 
heel blij met de door ons bij elkaar gespaarde pakketten. Uw zegels kunt u inleveren bij Renate Bolhuis, 
Rolderdingspillaan 2 in Rolde. Delen van of hele pakketten kunt u ook bij haar inleveren. 
Vast heel veel dank! 
 
De diaconie 
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Beste mensen,   
 
Het bestuur van de Stichting Behoud Rolder Kerk organiseert dit jaar weer als vanouds een Goede Doelen Kerstmarkt, 
en wel op  
  Vrijdag 9 december van 16.00 tot 20.30 uur in de Jacobuskerk. 
 
Het Goede Doel is deze keer ‘Hand in Hand, community Ghana’, een leefgemeenschap van verstandelijk beperkte 
jongeren en volwassenen  ( zie kerkblad november of www.operationhandinhand.nl  Tijdens de kerstmarkt kunt u 
kennismaken met hun werk en produkten die verkocht worden door de steunorganisatie in Nederland. 
Naast de kraam van dit Goede Doel en de grote verlotingen van kunst en allerlei, zullen er ook kramen staan met lokale 
producten uit Rolde, kaarten, boeken, kerstbakjes,  vogeltaarten, sieraden etc. En natuurlijk is er het Kerstcafé met 
glühwein en erwtensoep.  
Opening op vrijdagmiddag 9 december om 16.00 uur door de burgemeester van Aa en Hunze. 
 
Een groep van meer dan dertig vrijwilligers is al begonnen om de kerstmarkt tot een succes te maken, maar we kunnen 
het niet alleen. Wilt u ons helpen op de onderstaande punten? Bij voorbaat dank!  
We hebben nodig: 

• cakes, appeltaarten en MET NAME KNIEPERTJES voor de directe verkoop. 
Baksels of zakjes met kniepertjes kunnen afgeleverd worden op donderdagmiddag 8 december in de 
consistoriekamer. 
Dit jaar hebben we voor het eerst een kraam met eigen geproduceerde (eetbare) producten uit het dorp: jam, 
appelmoes, honing, noten, fruit etc. etc. U kunt uw producten inbrengen op donderdagmiddag 8 december in 
de consistorie. Ook kunt u aangeven of u voor die producten een (klein) aandeel in de verkoop wenst of ze 
gratis ter beschikking stelt. Ook eigen handarbeid produkten zijn welkom!  

• materiaal voor kerstbakjes: takken met bessen of bijzonder groen (standaard kerstgroen is voldoende 
aanwezig). Neerleggen vanaf zaterdag 3 december in kistjes, links tegen de muur van het Tichelhoes, 
Hunebedweg 13 A. 

• mensen die kerstkransen en kerststukjes willen maken  zijn welkom in het Tichelhoes op vrijdagmorgen 9 
december vanaf 9.30 uur. Informatie en opgave bij  Hilly Koopman, 0592-24 23 48, e-mail, 
hillykoopman@hotmail.com. 

• spullen voor de verloting en medewerking aan de verloting na een berichtje aan  Anneke Hollander, tel. 
0592 – 2433 50 of e-mail hollander.anneke @gmail.com.  

• mensen voor het wegbrengen van een aantal sponsorbrieven en het ophalen van een reactie tussen 
maandag  28 november tot en met dinsdag 6 december. Aanmelden bij Liesbeth Mooij tel. 0592-24 81 90 of e-
mail info@liesbethmooij.nl 

• hulp  tijdens de markt op 9 december voor een beperkte periode van pl. 1,5 uur (van 15.45 tot 17.30 uur; 
van 17.30 tot 19.00 uur; van 19.00 tot 20.30 uur; van 20.30 uur tot 22.00 uur (= opruimen!).  Voor koffie, thee 
en broodjes wordt in de betreffende perioden gezorgd.  

• Meer informatie bij de coördinatoren 2019: Liesbeth Mooij , 0592-248 190, e-mail info@liesbethmooij.nl  of 
Marion van Wely 06- 1327 2745, e-mail marionsaar@icloud.com 

 
 

Goede Doelen Kerstmarkt
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10:00-16:00
Schrijfactie 

om 13:00 Het Jenga- 
mensenrechtenspel 

14:30 Presentatie 
'Door de ogen van 

een vluchteling'.

16:00 afsluiting  

Darlington vluchtte als tiener 
samen met zijn broer uit 
Sierra Leone naar Nederland. 
Ze kwamen in Assen terecht, 
gingen daar naar de 
middelbare school en 
studeerden in Groningen. 
Dat ging niet vanzelf. Al die 
tijd hadden ze geen 
verblijfsstatus en dreigde 
uitzetting. Veel mensen in en 
rond Assen hebben zes jaar 
geleden actie gevoerd voor 
de beide broers, met succes. 
Nu heeft Darlington een 
nieuw leven opgebouwd.
Hij wil graag vertellen over 
zijn ervaringen. Wat heeft 
hem geholpen in zijn strijd? 
En welke levenslessen heeft 
hij geleerd? 

Zaterdag 10 december van 10:00 tot 16:00
in de Jozefkerk, Collardslaan 2a. 
Wees welkom! 

DAG VAN DE MENSENRECHTEN

10 december Write for 
Rights! 

Op zaterdag 10 december doen we in Assen mee aan de jaarlijkse 
schrijfactie voor mensenrechtenactivisten die overal ter wereld worden 
vervolgd of gevangen zijn gezet. Dit jaar schrijven we voor mensen die 
gestraft zijn omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te 

demonstreren. Samen zetten we met brieven hun autoriteiten onder 
druk om hen vrij te laten. En met kaarten aan de mensen zelf steun je

hen enorm. 

Voor iedereen die mee wil doen 
door een of meer brieven te 
schrijven. Voorbeeldbrieven liggen 
klaar en wij zorgen voor papier en 
pennen.

Tijdens de schrijfactie is er live 
muziek van Harry Loco

Ga op een speelse manier met  
elkaar in gesprek over 
belangrijke mensenrechten en 
over keuzes waar je in de 
samenleving mee te maken 
krijgt. 

Dit onderdeel wordt begeleid 
door studenten van Stenden 
Hogeschool Enschede.

Om 16 uur wordt de 
schrijfactiedag afgesloten door 
commissaris van de Koning, 
mevrouw Jetta Klijnsma
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Samen gezond naar Kerst 
We leven in een rare tijd. Er is oorlog in Europa, veel mensen hebben moeite om rond te komen, het klimaat 
verandert razendsnel en er is steeds meer eenzaamheid. Om niet somber te worden is het belangrijk om 
mentaal en lichamelijk gezond te blijven. Sport en bewegen is daarom erg belangrijk. “Een gezonde geest zit 
in een gezond lichaam”, zeiden de Romeinen vroeger al.  
 
Geest en lichaam gaan samen. Daarom organiseert sportschool Daoud Rahimi samen met de kerk van Rolde 
in de aanloop naar Kerst een gezellige en gezonde bijeenkomst waar gesport kan worden en mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Dominee Jan Bos uit Rolde opent de middag met een korte toespraak over het verband 
tussen lichaam en geest. Er zijn (gezonde!) hapjes en drankjes en er is live-muziek van de band Blond en Blue. 
 
Doe mee op zondagmorgen 11 december van 11.30 uur tot 14.00 uur. Welkom bij sportschool Daoud 
Rahimi (Grolloërstraat 46): voor een gezonde geest en een gezond lichaam! 
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Viering van de Jacobuskerkgemeente in Rolde 

 
4 december 2022 

 
Voorganger ds. Robert-Jan ten Have   
organist Wim Westerman 
ouderling Anneke Meijering 
diaken  Gabriëlle van Dinteren 
lector  Roelie Raterink 
kosters  Anneke Hollander en Douwina de Vries 

 
 
 
 
Orgelspel 
 
Voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed) 
 

DE VOORBEREIDING 
 
Welkom   (hierna gaat de gemeente staan) 
 
Zingen psalm 72: 1, 4 en 7 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 
Bemoediging, groet en gebed van toenadering 
 
Aansteken van de twee adventskaarsen  
 
Zingen  kaarsenlied   (hierna gaat de gemeente zitten) 

 



 
 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede kaars mag branden: 
twee vlammetjes, kijk aan. 
Ze zeggen: hoop gerust op 
nóg meer licht in je bestaan.  Refrein 

 
Gebed voor de nood in de wereld 
 
Zingen lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Eerste lezing uit Jesaja 11: 1 – 10  
 
Zingen lied 473: 1 en 3 ‘Er is een roos ontloken’ 
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Tweede lezing uit Matteüs 3: 1 – 12  
 

Zingen lied 158a: 1 en 3 ‘God zij geloofd uit alle macht’ 
 
Overdenking 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel  
 
Zingen lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ 

 
DE GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
Stil persoonlijk gebed  
 
Onze Vader 
 
Mededelingen van de diaconie 
 
Zingen lied 439: 1, 2 en 3 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
Zegen 
 
Zingen      

 
 
 
Orgelspel  
 
 

************* 
 
 
 
 
 
COLLECTETOELICHTING 
 
Diaconie – Stichting ‘Open huis van de kerken’ 
Vanuit de gezamenlijke kerken is het Open huis in Assen aan de Brink 25. 
Hier kan iedereen terecht voor ontmoeting, bezinning of gewoon voor een praatje bij een kopje koffie of 
thee. Een team van vrijwilligers ontvangt iedereen die hier behoefte aan heeft. Open op woensdag van  
10.00 – 12.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.  
Zie ook www.openhuisassen.nl    
 
 
Collecte Kerkrentmeesters – voor Kerkenwerk eigen kerk 
Voor het eigen kerkenwerk kunt u naast de wekelijkse collecte ook  
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde  
 
en voor beide collectes via de gift app 
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Amnesty groetenactie.  Zondag 11 december 2022 
 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, voor mensen in uitzichtloze 
situaties. Zonder onze steun zijn acties niet mogelijk. Amnesty vraagt op haar site: Help mensen in nood: 
teken onze petities, stuur een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene, zie 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. 
Als Jacobuskerk doen we in de Adventstijd jaarlijks ook mee aan de groetenactie. Zondag 11 december liggen 
er in de toren kaarten klaar om te versturen, met een adressenlijst. Neem een paar kaarten mee of alleen de 
adressenlijst en verstuur uw kaarten wereldwijd! Steek mensen, die het zo hard nodig hebben, een hart onder 
de riem. Uw kaart telt! Het geeft mensen moed en leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling. 
Bij de foto’s met adressen ontvangt u ook de nodige informatie. Er staat bijvoorbeeld vermeld in welke taal u 
kunt schrijven en u hoeft die taal niet zelf te kennen, want bij elke beschrijving staat altijd een voorbeeldgroet. 
Vooral persoonlijke kaarten, met een persoonlijk verhaal en afbeelding worden zeer gewaardeerd. Maar enkel 
een welgemeende groet is ook van grote waarde.  
Laat mensen horen dat u ze steunt! 
 
ZWO, Geertje Kat 
 
U kunt deze dienst terugluisteren via www.kerkomroep.nl 
De tekst van de overdenking staat op de website:  
www.jacobuskerkrolde.nl 
 
De volgende dienst is op zondag 11 december. Voorganger is ds. Jan Bos. In deze dienst zingt het 
zangensemble Amicanto uit Zwolle mee. 

 


