
Is God Groningen 
vergeten? 
'Wat kom je doen in dit "Godvergeten" gebied?'
Een vraag die mij een paar keer gesteld werd. 
 ‘Godvergeten’... Het woord blijft bij me hangen.
Zou God Groningen vergeten zijn, zoals het voor
sommige mensen kan voelen? Iemand die ik
sprak, vertelde me dat God Dezelfde blijft, dat Hij
de regio dus niet vergeten is… maar dat veel
mensen God wel vergeten zijn. Hoe dan ook, ik
vind het opvallend hoeveel ik van Hem
tegenkwam, toen ik gesprekken voerde in
Midwolda en omgeving. Ik zag een verlangen naar
herleving, naar regen op het droge land; hoe God
aan het werk is in de mensen die ik ontmoette. 

Zondag is het Pinksteren. Het feest van de oogst,
een mega doorbraak van de Heilige Geest. Hij is
inderdaad Dezelfde, onveranderlijk; Hij is de hoop
voor de wereld, voor Nederland en dus ook voor
Groningen. Samen met jou bid ik: kom, Geest van
God; adem ons nieuw leven in! 

In deze nieuwsbrief lees je meer over het vervolg
van mijn zoektocht in het Groninger land. Een
ontdekkingsreis, waarvan ik het einde niet weet.
God gaat voorop en verrast genadiger dan
gedacht. Lees maar mee! 
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Wie schrijft dit? 
Mijn naam is Bert Noteboom, ik ben
getrouwd met Christa en vader van drie
kinderen. In de stad Almere mag ik dienen
als missionair voorganger. In het land ben
ik ook actief als dirigent en spreker. Voor
de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Midwolda ben ik gevraagd om als
kwartiermaker aan de slag te gaan. 

Wat zou het mooi zijn als er een
missionaire gemeenschap / beweging
ontstaat in Midwolda en omgeving! Hierin
werk ik samen met een aantal andere
mensen die zich op diverse plekken in het
noorden van de provincie Groningen
inzetten.

Heb je een vraag, tip, opmerking of iets
anders dat je met mij wilt bespreken? Dat
kan via: bert@nspired.nu of 06-54 93 85
08. 



Ben ik bereid om mijn stukje netwerk in Gods
handen te leggen? 
Wil ik dit netwerk en de netwerken van anderen bij
elkaar brengen, zodat we er samen een groot
sleepnet van kunnen maken? 
Zijn we bereid om als een team dit sleepnet – in
geloof – aan de andere kant uit te gooien? Om het
Evangelie op een andere manier te delen dan we tot
nu toe gewend waren? 

Samen met zo'n vijftien mensen waren we bij elkaar.
Hoopgevend! Het was een diverse groep volgelingen
van de Heere Jezus; mensen van verschillende plaatsen,
leeftijden en denominaties. Samen deelden we onze
visie, luisterden we naar elkaar en zetten we onze
verlangens en dromen op papier. 

Wat er zoal gezegd werd? Het belangrijkste is, dat we
een getrouwe volgeling van de Heere Jezus willen zijn.
We willen Zijn opdracht - de missie - daarom ook
serieus nemen. Jezus zocht geen geestelijke elite uit als
volgelingen, maar vissers. Mannen die gewend waren
om met netten te werken. 

Netten… dat doet denken aan een netwerk: allerlei
mensen die met elkaar verbonden zijn. Die kent die,
een ander kent weer een ander en samen kun je die
anderen weer aan elkaar - en het liefst natuurlijk ook
aan de Heere Jezus - verbinden. 

Iedere aanwezige kreeg een stuk fuik van een Urker
kotter mee naar huis. Telkens als ze zo’n stukje net
zien, kunnen ze bidden voor de mensen in Groningen
en nadenken over de vragen die we bespraken: 

Als we naar onszelf kijken, zou de moed soms zomaar
in de schoenen zinken. Maar… Zou voor de HEERE iets
te wonderlijk zijn (Gen. 18:14)? Hij gaat voor ons uit en
wij mogen Hem volgen!

Net-werk bij de eerste 
ontmoetingsavond

'Zullen we het net
aan de andere

kant uitgooien?!'

Hoe nu verder?

Gebed
Kinderwerk
Hulp en Advies & Pastoraat op maat
Toerusting 
Missionaire BijEenkomst 

Graag zou ik met een groep mensen willen
werken aan een handvol (5) pijlers voor
Oldambt. Die vormen een goede basis waarop
een missionaire beweging kan ontstaan. 

1.
2.
3.
4.
5.

Ben jij bereid om tijd vrij te maken en je met
jouw gaven en talenten in te zetten voor deze
missionaire beweging? Laat het me weten via
bert@nspired.nu of 06-54 93 85 08!



Dank voor de mooie eerste visie- en
ontmoetingsavond. 
Dank voor het verlangen naar eenheid en een
geestelijke doorbraak voor de omgeving, dat
God in mensen heeft gelegd. 
Dank God voor de openingen die er zijn, bij
zowel mensen, scholen als instanties. 
Bid om een krachtig werk van de Heilige Geest
in ons en in de omgeving. Om zicht op Zijn
hogere doelen en verlangens. 
Bid voor (klein)kinderen en buren. Ga concreet
één minuut per dag voor iemand in (jo)uw
directe omgeving bidden. En schrijf de
ontwikkelingen op.

Bidt en dankt u mee?

Wist u dat...?
De gemeente Oldambt heeft ruim 

38.000 inwoners. Er zijn ruim 9.000 
kinderen en jongeren… Dat zijn er net 

zoveel als de 65-plussers!

Het is zo mooi om mensen te ontmoeten. Het liefst zou
je de gesprekken opnemen, zo kostbaar. Graag neem
ik je mee in 2 korte gesprekken: 

'Ik praat met iedereen over de Heere Jezus'
Onlangs ontmoette ik een vrouw uit een van de
dorpen die Gemeente Oldambt rijk is. Terwijl ik in
de huiskamer aan een glas water zat, zei ze:
'Veel mensen praten hier niet over het geloof...
Maar als de kerk al niet meer over het geloof
spreekt, hoe kunnen mensen dan ooit van Jezus
horen? Daarom praat ik met iedereen waar ik thuis
kom over de Heere Jezus. Zo was ik bij een vrouw
die 92 jaar was geworden. Ze zei tegen mij: "Ik kan
met niemand over de Heere Jezus praten, maar
met jou kan dat. Wat vind ik dat fijn!"'

'Kijk naar wat je positief gemeenschappelijk hebt'
Twee uur later sprak ik met een van de
ondernemers die dit gebied rijk is. Ik vroeg hem
wat hij ons als 'kerken' mee wil geven. De
ondernemer -die nog niets met de kerk van doen
heeft- zei: 'De kerken hier zouden moeten kijken
naar wat ze positief gemeenschappelijk hebben, en
daarvanuit moeten gaan werken. Niet continu de
verschillen uitvergroten. Dat polariseert en
polarisatie is er in Nederland al genoeg.' 

Twee mooie gesprekken


