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EREDIENSTEN EN ONS CENTRUM 
 
Via KerkTV (kerkdienstgemist.nl) zijn alle diensten live of op een 

later tijdstip te volgen.  

Dringend advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst tot 
aan de zitplaats en bij het verlaten van de kerk. Vanwege de 

maatregelen van de overheid mogen er maximaal 30 

gemeenteleden aanwezig zijn. 
Door verlenging van de lockdown worden er tot nader bericht 

geen bijeenkomsten, vergaderingen of andere activiteiten in Ons 
Centrum gehouden en zal de kerkzaal alleen gebruikt worden 

voor het houden van kerkdiensten en open kerk. We roepen de 

gemeenteleden op om de diensten zoveel mogelijk online te 
volgen via kerkdienst gemist. Namens de kerkenraad zullen alleen 

de ouderling- en diaken van dienst bij de vieringen aanwezig zijn.  
Mocht iemand een dienst bij willen wonen, neem dan contact op 

met de voorzitter van de kerkenraad tel. (06) 53 86 12 70). 

Er is voorlopig geen kinderoppas aanwezig. 
Houd onze website, social media en de berichten op de beamer in 

de gaten voor de meest actuele informatie over de erediensten en 

Ons Centrum. 
 

21 februari 10.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks 
  Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

Van jong tot oud dienst en er is geen kinder- en 

tienerkerk. 
  De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

  De 2e collecte is voor het bloemenfonds. 
  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

  19.00 uur, de heer Jelmer Visser 
  Taizé-viering in de kerkzaal. 

  De deurcollecte is voor een diaconaal doel. 
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28 februari 11.00 uur, ds. M. Klomp, 
  Tweede zondag van de Veertigdagentijd 

In deze dienst neemt ds. Klomp afscheid van onze 

gemeente.  
Zie info voor aanmelden hierboven en ook elders in 

deze Onderweg. 
De 1e collecte is voor jeugdwerk. 

  De 2e collecte is voor de kerk. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

7 maart 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 

  Derde zondag van de Veertigdagentijd 
  De 1e collecte is voor de kerk. 

  De 2e collecte is voor de commissie Erediensten. 
  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

10 maart 19.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 
  Bidstond 

  De collecte is voor de kerk. 
 

14 maart 09.30 uur, de heer W. Fijnvandraat  

van Stichting Agapè, 
Vierde zondag van de Veertigdagentijd 

De 1e collecte is voor gemeenteleven. 

De 2e collecte is voor Zending en Evangelisatie 
De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
21 maart 09.30 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra, 

  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 

  aansluitend gemeentevergadering  
Zie info hierover elders in deze Onderweg. 

  De 1e collecte is voor Zending en Evangelisatie. 
  De 2e collecte is voor de kerk. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

   
19.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks,  

  Overdenkingsdienst in de kerkzaal 

  De deurcollecte is voor een diaconaal doel. 
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Gezondheidsvragen 
•Heeft u of één van uw huisgenoten last van 

verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?  
•Heeft u andere klachten, voelt u zich niet lekker? 

•Heeft u de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die 
COVID-19 heeft? 

•Bent u korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land 

teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’? 
 

Als u op één van deze vragen JA moet antwoorden, vragen wij u 

om de dienst niet te bezoeken maar mee te kijken via Kerk TV. 

 

 

TER OVERWEGING 
 

Van DONKER naar LICHT 

Zo aan het begin van het nieuwe jaar en met de gedachte van 
kerst nog in je geheugen zou je het LICHT dat in de wereld is 

verschenen nog moeten voelen.                                                                                                           

Maar wat overheerst zijn de gevolgen van het coronavirus wat het 
DONKER naar de oppervlakte schuift. Velen worden zwaar op de 

proef gesteld op lichamelijk maar ook op geestelijk gebied.                                                       
Steeds weer opnieuw worden de beperkingen in ons doen en laten 

verlengd. Waar is het einde, waar is het LICHT.                                                                                                                                                                                           

In de Bijbel lezen we ook over veel beproevingen die je geloof aan 
het wankelen kunnen brengen. Maar dat is toch geschiedenis? Nu 

leven we toch in een wereld waarin we op heel veel problemen 
een antwoord hebben?                                                                                                                                                                        

Gelukkig wel, maar als gelovigen vragen we ons wel eens af 

welke rol speelt God hierin.  
Is het een roep tot bekering en omkeer? Een teken van de 

eindtijd? Als je hoort, ziet en leest van al de rampen in de wereld 
die al geweest zijn en die er nu heersen, dan denk je wel eens 

zou nu het einde der tijden gekomen zijn?  God heeft ons geen 

kalender met de data erbij gegeven. In de bijbel staat dat die dag 
alleen bij God bekend is. De dag of het uur weet zelfs zijn Zoon 

niet. Wees dus waakzaam. 
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Een dag is duizend jaren.                                                                                                                                              
Een dag is in Gods oog als duizend jaren                                                                                                                        

en duizend jaren als een dag.                                                                                                                                           

Geen wetenschap hoeft dat te bepalen,                                                                                                                           
niemand die als Christen dat inzag.   

Petra Groeneveld 
 

Is het een oordeel of een straf van God? Luister naar de woorden 

uit psalm 103 waar God zegt door de mond van David: ‘’Hij doet 
ons niet naar onze zonden en Hij vergeldt ons niet naar onze 

ongerechtigheden’’.                                                                                                                                          

God is niet een God die mensen straft, wel heeft Hij ons 
verantwoordelijkheid en regels gegeven hoe we om moeten gaan 

met de aarde en onze medemens. Wereldwijd.                                                                                          
Ook in deze pandemie worden we geconfronteerd met de 

kwetsbaarheid van ons leven. In situaties van ziekte of ouderdom, 

voor ondernemers, zzp‘ers en werknemers.                                                                                                                  
In deze moeilijke en onzekere stille-tijd mogen we vanuit het 

DONKER op weg gaan naar Pasen. Van DONKER, dood, naar 
opstanding, LICHT.   

  

Na een moeilijke tijd, weer hoop. 
Houd hoop en moed!                                                                                                                                                      

De uren traag, de tijd verglijdt,                                                                                                                                                           

de toekomst ligt verborgen                                                                                                                                                                 
en moedig wordt de hoop verspreid,                                                                                                                                                

op dagen zonder zorgen. 
Cobie Verheij-de Peuter              

 

J. Valkema                                                   
 

Een gebed in de morgen 
 

God onze Schepper,  

alleen in een klimaat van liefde  
kan een mens floreren,  

openbloeien en vrucht dragen. 

Daarom bidden wij U  
aan het begin van de dag  

om het grote en goddelijke geschenk  
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van de liefde. 
Ja, wij vragen U om Uzelf,  

want U bent liefde. 

Wij vragen U,  
op U te mogen gelijken,   

uw trekken te vertonen,  
we zijn immers geschapen naar uw beeld,  

U bent immers onze Vader! 

Wij bidden U: help ons  
bij wat wij vandaag ondernemen,  

schenk ons uw Geest,  

een Geest van zachtmoedigheid en geduld,  
een Geest van blijdschap en vrede. 

Laat ook ons  
liefde mogen zijn,  

een zegen voor U  

en voor onze medemensen. 
Tot glorie van uw Naam, 

tot heil en geluk van ons allen! 
     Jaap Zijlstra 

 

 
SPREUK VAN DE MAAND 

Genade is enerzijds: niet krijgen wat je wel hebt verdiend  

en anderzijds: wel krijgen wat je niet hebt verdiend.  
    

     Uit: Kerkenwerkagenda 2021 
 

 

BIJ DE VIERINGEN 
 

Zondag 14 februari, viering van het Heilig Avondmaal. 
09.30 uur, voorganger: ds. M. Klomp 

Wij hopen dat velen het Avondmaal thuis met ons meevieren. 

De tekst voor deze zondag komt uit Marc.1: 40-45.  De genezing 
van een melaatse.  

Na zijn genezing moet hij erover zwijgen. Maar dat lukt niet.  

Wie kan zwijgen als je te maken krijgt met Gods genade?  
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Zondag 21 februari  
10.00 uur, voorganger: mevr. H.J. de Boer–Lodewijks.  

Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. We gaan op weg 

naar Pasen.  
Deze morgen zou er Tienerkerk en Kinderkerk zijn. Maar helaas is 

het deze keer ook nog niet mogelijk om dit in het kerkgebouw te 
vieren. Hopelijk lukt het voorganger Harjanne, samen met Sarah 

en Lena er toch weer een heel bijzondere dienst voor jong en oud 

van te maken. Dus: niet vergeten te kijken.  
19.00 uur: voorganger: dhr. J. Visser 

Dit wordt een Taizé–viering.  

Deze keer niet in een van de kleinere kerken maar vanuit de 
kerkzaal. 

 
Zondag 28 februari, tweede zondag van de Veertigdagentijd 

11.00 (!) uur, voorgangers: ds. M. Klomp en ds. J. van der Sleen 

(consulent). 
Het is de laatste dienst waarin ds. Klomp voorgaat als predikant 

van onze gemeente. Per 1 maart gaat hij met emeritaat. 
Helaas kunnen vanwege alle coronamaatregelen maar een 

beperkt aantal personen (30) aanwezig zijn. Naast familieleden 

van dominee Klomp zullen dat gemeenteleden zijn. 
Veel genodigden kunnen niet komen. Het is niet anders. Maar via 

kerk-tv kunnen zij wel met ons verbonden zijn.  

 
Zondag 7 maart, derde zondag van de Veertigdagentijd 

09.30 uur, voorganger: mevr. H.J. de Boer- Lodewijks  
 

Woensdag 10 maart, Bidstond  

19.30 uur, voorganger: mevr. H.J. de Boer-Lodewijks  
 

Zondag 14 maart, vierde zondag van de Veertigdagentijd. 
09.30 uur: voorganger: dhr. Wilfred Fijnvandraat  

Deze dienst wordt mede georganiseerd door onze 

Zendingscommissie. Het zal dan ook niet verbazen dat het werk 
van ‘zending en evangelisatie’ extra aandacht krijgt in deze 

dienst. De voorganger dhr. Fijnvandraat is per 1 februari 

voorzitter van de stichting Agapè geworden. Wilt u weten waar 
deze stichting voor staat?  ‘Google’ maar eens. Dan zult u deze 

dienst niet willen missen. 
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Zondag 21 maart, vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
09.30 uur, voorganger: mevr. G. Hovius-Dijkstra 

Fijn om Grytsje weer te mogen verwelkomen. 

 
19.00 uur, voorganger: mevr. H.J. de Boer–Lodewijks, 

een vesper of leerdienst, we laten ons graag verrassen. 
In elk geval wordt de dienst gehouden in de kerkzaal. 

 

 
 

Dag gemeente, 

 
Misschien kent u mij nog. Ik ben Hennie 

Stuut-Vogelzang en kom vanaf 1 februari 
2021 het pastorale team versterken. Ik 

heb daar heel veel zin in. Nog steeds 

woon ik in Boerakker samen met mijn 
man Dirk, ben moeder van 3 dochters en 

oma van 3 kleinkinderen. Natuurlijk is 
het een bijzondere tijd. Het coronavirus 

houd ons behoorlijk bezig en daardoor 

zult u mij ook direct niet veel zien. Ik 
hoop dat u mij weet te vinden als u mij 

nodig hebt. Zo wie zo ben ik telefonisch 

altijd beschikbaar. En hoop ik ook op die manier met u in contact 
te komen.  

Mijn telefoonnummer is (0594) 54 99 69. Ik neem de wijken van 
Grytsje Hovius over, dat zijn de wijken: 10, 13, 16, 17.  

Ik hoop oprecht op een spoedig ‘tot ziens’. 

 
Hartelijke groet, Hennie Stuut-Vogelzang 

 
Blog vanuit Lucaswolde 

 

Vooruitkijkend en terugkijken, zo voelt het een beetje in deze 
periode. Het was in januari een jaar geleden, dat mijn Jakob de 

diagnose: ziekte van Kahler kreeg. 

Er is veel gebeurd, het was niet allemaal even eenvoudig, maar er 
waren ook veel mooie dingen, die ons overkwamen, juist doordat 

Jakob ziek werd. 
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Het gaat nu redelijk met hem, de ene dag is beter dan de andere, 
maar dat zullen velen van jullie ervaren als je door een ziekte 

wordt geraakt, die niet te genezen is. Het is wat het is… 

Corona ging ons tot nu toe voorbij, dankbaar, maar we zijn erg 
voorzichtig i.v.m. duidelijk verminderde weerstand van Jakob. Wij 

zullen ons, zo gauw dat mogelijk is, laten vaccineren, wat we ook 
sinds afgelopen jaar voor de gewone griep doen. Als je gezond 

bent en niets hebt, is het gemakkelijk om te zeggen dat het niet 

nodig is, dat begrijp ik. Maar als je in onze situatie zit en met ons 
velen, dan ben je gauw besloten wat je doet. Laat iedereen maar 

in zijn waarde over vaccinatie, dat mag en kan in ons land. Wel 

jammer dat we onze meningen en ideeën hierover soms ook als 
“de waarheid” zien… maar het is ook wat het is… 

 
In mijn kerkenwerk terugkijken is het ook bijna een jaar van 

online diensten en een lege kerk. In de zomer waren er af en toe 

een aantal mensen aanwezig, maar het is nu weer leeg en stil… Ik 
ben heel blij met ons mediateam en de mogelijkheden die zij 

bieden en uitvinden als wij weer iets bedenken. En niet te 
vergeten onze Lena en Sarah, die twee zijn goud waard, zo mooi 

dat ze er elke week voor de kinderen zijn! 

In ons pastorale team verandert ook in korte tijd veel. In 
december namen we afscheid van kerkelijk werker Grytsje en 

eind deze maand nemen we afscheid van dominee Marcus. Het zal 

wel even wennen zijn, na onze jarenlange samenwerking! Ik zal 
ze missen, dat kan niet anders, maar het is wat het is… 

Blij ben ik met de nieuwe kerkelijk werkers Hennie en Jelmer! Ook 
dat lijkt prima te werken met z’n drieën! De beroepingscommissie 

doet z’n best, dus we wachten af, heb er alle vertrouwen in!  

 
Ik hoop dat jullie allen, ondanks de soms ongemakkelijke situatie, 

waarin je zomaar kan zitten, door een pandemie, door ziekte, 
door baanverlies en noem maar op, toch nog je hoop kan vinden 

in Hem…heb elkaar lief, hou de moed erin en geef de Liefde een 

gezicht! 
 

Met een hartelijke groet uit Lucaswolde,  

Harjanne de Boer-Lodewijks  
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Zingen op de woensdagmiddag 
Op 17 februari is er weer zingen op de woensdagmiddag. 

Maar… op deze middag niet op de bekende tijd (14.30-15.30 uur) 

vanwege een huwelijksdienst op deze middag. 
Waarschijnlijk is de uitzending na afloop van het huwelijk (dus 

rond 16.00 uur). Maar u kunt altijd terugkijken. 
Op woensdag 3 maart is er natuurlijk ook weer zingen, en dan 

weer op het gebruikelijke tijdstip (14.30-15.30 uur).  

U wordt van harte uitgenodigd uw voorkeur voor te zingen 
liederen op te geven bij  

ds. Klomp en / of mevr. H J. de Boer–Lodewijks  

vóór maandag 15 februari en maandag 1 maart, 18.00 uur. 

  
Wereldgebedsdag 2021 
Toen we vorig jaar op zondag 8 maart ’s avonds de dienst van 

Wereldgebedsdag vierden, konden we niet vermoeden dat het de 
laatste zondagse dienst was die we in 2020 meemaakten. We 

mochten dicht naast elkaar zitten, we mochten zingen, we 

dronken na de dienst samen koffie en snoepten van het lekkers 
dat klaar stond… En we hadden heel wat gehoord over Zimbabwe. 

De collecte bracht maar liefst € 240,- op en wat zouden we het 
fijn vinden als zo’n dienst, nu over Vanueta, ook dit jaar mogelijk 

zou zijn. 

Het Nederlands Comité van de Wereldgebedsdag onderzoekt of 
het haalbaar is de viering op 5 maart via een mediakanaal uit te 

zenden.                 
Als wij meer informatie hierover hebben, dan vermelden wij dit op 

de beamer.  

 
Commissie Wereldgebedsdag: 

Adri van der Veen, Immanuelkerk 

Fenny Tillema en Goke Postmus, prot. gemeente Marum e.o. 
Willy Ayal, Moluks Evangelische Kerk 

Gea van der Leest, Passage 
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Veertigdagenkalender 
Op weg naar Pasen biedt de Kerkenraad u graag de  

veertigdagenkalender aan. 

Om als gemeente zo gezamenlijk ons voor te bereiden op het 
komende Paasfeest.  

Graag hadden wij u deze kalender, samen met deze Onderweg 
bezorgd. 

Maar toen wij de kalender bestelden was hij helaas uitverkocht. 

Vanwege de grote vraag vanuit veel kerken is er besloten extra 
kalenders bij te drukken.  

Dus u krijgt de kalender z.s.m. bij u thuisbezorgd.  

Wij hopen u allen, jong en oud, daarmee een dienst te bewijzen. 
       

Namens de kerkenraad, 
       ds. M. Klomp  
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KERKENRAAD 
 

Als er in een gemeente geen predikant is dan wordt er vanuit de 
werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers 

(voormalige classis) iemand gevraagd om consulent te zijn voor 

deze gemeente. Een consulent kan in geval van nood bijspringen 
en kan ook als adviseur gevraagd worden door de 

beroepingscommissie en kerkenraad. Omdat ds M. Klomp op  
28 februari afscheid neemt, is de vraag voor consulentschap dan 

ook voorgelegd aan de werkgemeenschap.                                                 

Ds. J. van der Sleen (de Wilp/Zevenhuizen) zal onze consulent 
zijn totdat er weer een nieuwe predikant in onze gemeente is 

bevestigd. Bij het afscheid van ds. Klomp zal ds. van der Sleen 

ook aanwezig zijn. 
Om het pastorale team (mevr. H. de Boer-Lodewijks en        

mevr. H. Stuut-Vogelzang) vanaf 1 maart te ondersteunen 
hebben we dhr. Jelmer Visser gevraagd om een dag per week 

kerkelijk werk in onze gemeente te doen. De stage periode van 

Jelmer is per 1 februari afgerond en deze verbintenis gaan we aan 
totdat er een nieuwe predikant aan onze gemeente is verbonden.  

 
Bespreking jaarcijfers en begrotingen 

Ieder jaar, voorafgaand aan de gemeentevergadering van maart, 

worden de financiële jaarcijfers en de begrotingen van de kerk, 
Diaconie, Jeugdraad, Zending- en Evangelisatie en ’t Trefpunt 

besproken. 
Geïnteresseerde gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om 

deze vergadering online bij te wonen op maandag 22 februari a.s. 

Als u via “Teams” aanwezig wilt zijn, stuur dan voor 19 februari 
een mail naar preses@ontmoetingskerk-marum.nl. U krijgt dan de 

link en de stukken toegestuurd om aan de vergadering deel te 

nemen. Aanvang van deze bespreking is 19.30 uur. De stukken 
zijn vanaf 15 februari ook bij de scriba op te vragen 

(scriba@ontmoetingskerk-marum.nl). 
 

Gemeentevergadering 

Op onze jaarplanning staat vermeld dat er op maandag 22 maart 
a.s. een gemeenteavond zal worden gehouden. In de huidige 

situatie kan dit niet doorgaan. Graag willen we als kerkenraad en 
beroepingscommissie toch een aantal onderwerpen met u delen.  

mailto:scriba@ontmoetingskerk-marum.nl
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We hebben besloten om dit online (via KerkTV) op  
zondag 21 maart a.s. in aansluiting aan de morgendienst te doen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze van te voren inleveren 

bij de scriba (scriba@ontmoetingskerk-marum.nl) of via een 
briefje in de brievenbus of tijdens de vergadering  

bellen naar (06) 52 25 52 26. 
 

Open kerk 

Omdat het Corona-virus het niet opgeeft, geven wij de Open Kerk 
momenten ook niet op. 

Op zondagmiddag van 15.00–17.00 uur  

en  
op dinsdagmorgen van 10.00–12.00 uur 

Zoals steeds voor degene die wil, een moment om toch in de 
kerk(zaal) te kunnen komen. 

Voor een moment van rust, gebed, stilte, de mogelijkheid om een 

kaars aan te steken. 
Ook is er altijd iemand van het pastorale team aanwezig.  

Voor een gesprek of om gewoon even te praten.  
 

Herhaalde oproep 

Op DV zondag 28 februari a.s. om 11.00 uur zal onze predikant 
Marcus Klomp afscheid nemen van de Protestantse gemeente 

Marum e.o. vanwege emeritaat. 

Om jullie als gemeenteleden de gelegenheid te geven om hem te 
bedanken willen wij vragen om dit op een A4 te zetten en dit voor 

24 februari a.s. in te leveren bij de scriba, Malijksepad 5c of via  
scriba@ontmoetingskerk-marum.nl 

Laat je creativiteit de vrije loop. 

 
DIACONIE 

 
Omzien naar elkaar 

Veel ouderen moeten in deze corona crisistijd binnen blijven. 
Als boodschappen halen dan een probleem wordt kunt u contact 

opnemen met: 

Pietsje Reitsema-Zijlstra, tel. (0594) 64 24 14/(06) 24 90 47 94 
e-mailen mag ook: genp.reitsema@ziggo.nl of neem contact op 

met uw wijkdiaken. 
 

mailto:genp.reitsema@ziggo.nl
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Wensen van de voedselbank 
Voor de maand februari: 

• houdbare melk 

• bruine bonen (blik of pot) 
• vruchten in blik 

• erwtensoep in blik 
• thee 

• groente in blik of pot (groot en klein) 

 
Voor de maand maart: 

• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 
• koffie (250 gr.) 

• vis in blik 
• zout 

• pasta en mix 

• pakjes soep (droog) 
 

U kunt de goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7. 
Er staat een mand klaar waar u deze in kunt doen. 

Dit zijn de wensen van de voedselbank. Andere houdbare spullen 

zijn uiteraard ook welkom. 
Tevens kunnen we de punten van Douwe Egberts inleveren. 

Hiervoor kunnen bij een bepaald aantal punten pakken koffie 

worden verzilverd. Ook de zegels van de Poiesz kunnen worden 
ingeleverd. Hiervoor kan men dan weer levensmiddelen ophalen. 

 
Verjaardagbusje legen 

De verjaardagbusjes zijn geleegd. De opbrengst is € 396,06.  

Een bedankje namens de diaconie voor allen die zich hebben 
ingezet voor dit resultaat. 

Het bedrag zal worden overgemaakt naar de werkgroep 
Tsjernobyl Roden-Leek 

 

Het nieuwe doel voor het verjaardagbusje voor het jaar 2021 is 
de Voedselbank Westerkwartier. 
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Bedankjes 
De afgelopen tijd hebben we bedankjes ontvangen van 

Edukans, 

World Servants actiegroep (afdeling Westerkwartier), 
Stichting hart voor kinderen, 

Oikocredit,  
voor de giften die zij hebben mogen ontvangen van ons. 

 

Collecten 
 

31 januari: Stichting Sparrow (1e collecte) 

In de vorige Onderweg stond alleen vermeld Diaconaal doel. 
Hierbij alsnog een stukje over dit doel. 

Remco en Elly Pijper uit Niekerk hebben hun hart verpand aan de 
Filipijnen. 

Via de door hen zelf opgerichte stichting Sparrow zetten ze zich in 

voor het arme deel van de bevolking in Filipijns gebied. 
Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Ze geven 

praktische en structurele hulp aan mensen om uit de te komen en 
hun levensstandaard te verhogen. Ze richten zich daarbij vooral 

op de thema’s onderwijs en gezondheid. 

 
Onderwijs/studiebeurs: We geven een studiebeurs om een 

diploma te kunnen halen op een school voor beroepsonderwijs( 

MBO/HBO). 
Studiehuis: In ons studiehuis hebben onze studenten een rustige 

plek om te leren en te werken met begeleiding en de nodige 
faciliteiten. 

Activiteiten: We organiseren leuke en ontspannende activiteiten 

voor onze studenten. 
Gezondheid/medische hulp: We geven financiële steun bij een 

medische hulpvraag en praktische hulp bij het contact met 
professionals en overheden. 

Outreach: met een outreach bieden we gratis medische consulten 

en medicijnen. We werken samen met Filipijnse dokters. 
Noodhulp: We geven financiële en praktische hulp bij rampen 

zoals overstromingen en stormen. 

Op dit moment ligt de focus van ons werk op het begeleiden 
van onze sponsorkinderen in het thuisonderwijs. Onze 

sponsorkinderen zijn sinds maart vorig jaar niet meer naar school 
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geweest. Ze krijgen hun opdrachten op papier. Ze moeten de 
uitleg lezen en dan de opdrachten maken.  

 

Onze sponsorkinderen hebben geen internetverbinding dus de 
docenten zijn slecht voor hen bereikbaar. De ouders hebben vaak 

geen of nauwelijks scholing genoten en kunnen daarom niet 
helpen bij de opdrachten. Shandra, Sheryl, Jeralyn en Marjo, 

fulltime medewerkers van stichting Sparrow, gaan elke dag 

(met toestemming van de overheid) naar de 
sponsorkinderen toe om hen te helpen met de opdrachten. 

 

Zonder deze hulp hadden sommige sponsorkinderen hun 
scholing opgegeven. De begeleiding is dus van grote waarde. 

Op dit moment hebben we zo’n 200 sponsorkinderen. 
 

14 februari: collecte voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland (Avondmaalscollecte) 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig voedsel. Zo leven 

duizenden kinderen in overvolle Griekse vluchtelingenkampen.  
Ze zijn hier soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het 

Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid.  

Nu in de winter is hun situatie urgenter dan ooit. 
Kerk in Actie helpt via verschillende partnerorganisaties. 

Vluchtelingen krijgen bij aankomst voedsel, water en een 

pakketje kleding. Voor kinderen is er onderwijs op een veilige plek 
buiten de kampen en gezinnen ontvangen maandelijks een 

voedselpakket. Waar mogelijk worden de vluchtelingen geholpen 
naar een betere plek. 

Ze kunnen dit alleen blijven doen met onze steun. 

 
21 februari: Kerk in Actie (Moldavie) (1e collecte) 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. 
Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, 

het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te 

vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. 
Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op 

zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig 

hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In 
twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 

huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen 
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die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom 
biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. 

Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij 

naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen 
afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico 

lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans 
lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de 

opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië 

een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden 
wereldwijd Kinderen in de knelprojecten gesteund. Meer 

informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
 

De tweede collecte is voor het bloemenfonds. 
 

Als diaconie bevelen wij bovenstaande collecte(n) van harte bij u 

aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om deze diensten te 
bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer 

NL27 RBRB 078.98.12.347 t.n.v.: Protestantse Gemeente Marum, 
o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een 

andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in 

de collectebus geven. 
 

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.    

tel. 06-29110809  
website:(http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie) 

 
                                   Namens de diaconie, Grietje van Dalen                                                          

 

 
 

 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie
mailto:diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl
http://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/diaconie
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Hallo jongens en meisjes 
 
Deze keer een mooie kleurplaat. Hopelijk kunnen we de 

volgende keer weer leuke activiteiten melden. 

 

 
Paasproject 2021 
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Jezus gaat ons voor. 

Het jaar 2021 is begonnen in lockdown. We gaan een andere  

veertigdagentijd (17 februari tot en met 3 april) in dan anders en 
het is onzeker of we met Pasen als gemeente bij elkaar mogen 

samenkomen.   
We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus 

die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus 

Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich 
aan ons voor: ‘Ik ben …’  

We moeten niet de illusie hebben dat we Jezus kunnen 

doorgronden; Hij is God zelf, groter dan wij met ons verstand en 
hart kunnen bedenken en ervaren. God is de hemel en wij zijn op 

de aarde; Hij is Schepper, wij zijn schepselen. Dat vraagt om 
bescheidenheid. Anderzijds wil God zich tot ons neerbuigen en 

zich zo aan ons openbaren. In woorden en beelden die wij 

herkennen laat Hij ons zien wie Hij voor ons wil zijn. Door het 
lezen van de Bijbel worden naar zijn liefde en genade gebracht. 

Met het grote doel dat wij in Hem zouden geloven, met Hem door 
het leven gaan, iedere dag opnieuw.  

 

De titel van het project is: ‘Jezus gaat ons voor’. Jezus Christus 
heeft ons nieuw leven gebracht. Door eindeloos trouw en 

gehoorzaam te zijn, in woorden en daden. Zijn leven lang, in alles 

dat Hij zei en deed in drie jaar rondtrekken door Kanaän. Maar 
vooral toen Hij in Jeruzalem kwam en daar werd veroordeeld en 

gedood. Maar het resultaat is, dat Jezus opstond uit het graf. Hij 
gaf ons nieuw leven. Wanneer Christus niet was gestorven en 

opgestaan, was al het andere grootspraak geweest. Alleen door 

Pasen kunnen we de lofzang zingen voor de Heer die leeft. De 
lijdenszondagen helpen ons het offer van Jezus op de juiste 

waarde te schatten.  
 

Jezus gaat ons voor in een leven dat helemaal op God gericht is. 

Hij toont ons Gods liefde en leert ons dat we door die liefde 
nieuwe mensen worden, kinderen van het Koninkrijk. Wanneer we 

Jezus op de voet volgen, aanvaarden we Hem als Heer en 

Verlosser. Het lijden van Jezus was een goddelijke opdracht. Hij 
staat in onze plaats. Niet wij worden gestraft voor onze zonde, 

maar Jezus. Hij baant voor ons de weg naar zijn Koninkrijk. Zo 
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kan Hij zeggen: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ en ‘Ik 
ben de opstanding en het leven’. Jezus leeft en wij mogen door en 

met Hem leven.  

 
Projectverbeelding  

Centraal in het Paasproject staan de 'Ik ben' uitspraken van 
Jezus. In de projectverbeelding worden deze uitspraken bijzonder 

weergegeven in een levensweg. Een weg in allerlei 

omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, 
onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de 

donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, 

licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat 
we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. 

Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het 
leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze 

levensweg gaan.   
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De Protestantse Gemeente Marum e.o. is 

geworteld in het geloof in  

Jezus Christus, de Zoon van God.  
Naar Zijn voorbeeld wil de kerk in woord en 

daad dienstbaar zijn aan de gemeenschap 
in Marum en omstreken.  

Wij willen een gemeente van Jezus Christus 

zijn waarin de ontmoeting centraal staat. 
 

 

 
Voor de ondersteuning van de vrijwilligers binnen het bestaande 

jeugdwerk zoeken wij een inspirerende en verbindende  
 

Tweedelijns jeugdwerker / 12 uur per week 

  
De jeugdwerker maakt deel uit van het 

pastorale team van onze gemeente.  
 

Op onze website www.ontmoetingskerk-

marum.nl zijn de volledige functie-eisen 
en taakomschrijving te vinden.  

Reacties ontvangen wij graag voor 31 

maart per email via 
scriba@ontmoetingskerk-marum.nl.  

 
 

 

 
 

 

`  Kind in Kerk      KiKmarum     KiK Marum 

 

 

 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2F&psig=AOvVaw0j7Z6nbOb7bTL8jwx4gxUD&ust=1604604773087000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjq-93Q6ewCFQAAAAAdAAAAABAE
mailto:scriba@ontmoetingskerk-marum.nl
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Herhaalde oproep Mediateam 
Door het vertrek van één van de leden van het Mediateam is er 

een vacature. 

Lijkt het je leuk om eenmaal in de vier à vijf weken de presentatie 
voor beamers en kerkTV te verzorgen?  

 
Neem dan contact op met: 

Boeke Boekema 

boeke.boekema@gmail.com 
(06) 10 64 03 46 

 

Orgelmuziek ‘Het jaar rond’ 
Van onze organist dhr. Annekor Top ontving ik een CD met 

prachtige orgelmuziek, gespeeld op het Kamp-orgel in de Goede 
Herderkerk te Grootegast. 

Dit bijzondere en kenmerkende orgel heeft altijd veel 

belangstelling gekregen. De beste organisten van Nederland 
mogen er graag op concerteren. 

Op deze CD ‘Het jaar rond’ bespeelt Annekor Top zelf op gave 
wijze dit bijzondere orgel. 

Annekor speelt 26 prachtige orgelwerken, die de luisteraar 

meenemen het hele kerkelijk jaar door.  
Voor liefhebbers van orgelmuziek is deze CD een buitenkans. 

Voor mensen die minder met orgelmuziek hebben een 

gelegenheid om zich nog eens te bedenken. 
Dat ik deze CD zo bij u aanprijs heeft, behalve met het muzikale 

genoegen, ook te maken met het gegeven dat u met de aanschaf 
bijdraagt aan een nieuwe piano-vleugel voor de Goede Herder- 

kerk. De CD-s zijn te verkrijgen via organist Annekor Top,   

tel. (0594) 61 25 28.  
ds. Klomp 
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Veertigdagenproject ‘Niet van brood alleen’ 
De weken voor Pasen – de veertigdagentijd – zijn traditioneel een 

‘woestijnperiode’, een tijd van soberheid en bezinning. ‘Dat geldt 

misschien wel extra in coronatijd, nu veel van wat we 
vanzelfsprekend vonden, minder moet of helemaal wegvalt’, zegt 

directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG). 

Met het gratis veertigdagenboekje en podcasts ‘Niet van brood 

alleen’ hoopt het NBG bij te dragen aan verdieping, verstilling en 
verbinding. ‘In de Bijbel staat de woestijn voor ontbering en 

gevaar. Toch is het voor mensen ook de plek waar soms iets kan 

oplichten van wat echt belangrijk is’, aldus Buitenwerf. ‘Dat past 
bij de periode voor Pasen, als veel gelovigen minder eten of 

drinken of hun mediagebruik beperken, om te proberen ruimte te 
maken voor wat essentieel is.’ De titel van het boekje komt uit 

een Bijbeltekst over de woestijnreis van het volk Israël. Jezus 

haalt die tekst aan als Hij zelf beproefd wordt in de woestijn: ‘De 
mens leeft niet van brood alleen’. Buitenwerf: ‘Ik hoop dat het 

boekje en de podcasts mensen helpen om te ervaren wat volgens 
Jezus ook nodig is: “Ieder woord dat klinkt uit de mond van God” 

(Matteüs 4:4).’ 

 
Het gratis boekje Niet van brood alleen is gratis te bestellen via 

de website van het Nederlands Bijbelgenootschap:  

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd 
 

Het boekje, bedoeld voor de zondagen in de veertigdagentijd, 
bevat de Bijbeltekst voor die zondagen in een stijl die uitnodigt 

om alle facetten van een tekst te beleven: de ‘lectio divina’. Voor 

de woensdagen en de vrijdagen zal via een QR-code in het boekje 
een podcast te beluisteren zijn met een Bijbelgedeelte en een 

meditatie. De teksten van de podcasts komen in de gratis  
NBG-app Mijn Bijbel beschikbaar. 

 

 
 

 

 
 

 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd
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OPPASROOSTER 
 

Het volgende rooster is onder voorbehoud van de 

coronamaatregelen. Mocht er nog steeds een lockdown zijn, dan 
is er geen oppas voor de kleintjes. 

 
14 februari  

Rosan Duursema  

 
21 februari  

Rebekka Neef  

 
28 februari 

Hanneke Bouwsema 
 

7 maart 

Wianda Kuipers 
 

14 maart  
Wieteke van der Veen 

 

21 maart  
Rianne Radema 

 

 
 

 
 

 

 
Contactpersoon oppas:  

Rianne Radema 
(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 

 


