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EREDIENSTEN EN ONS CENTRUM 

 
Via Kerk TV (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 u 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, sociale media en de berichten op de beamer 

in de gaten voor de meest actuele informatie over de erediensten 
en Ons Centrum. 

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

 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 

 aansluitend gemeentevergadering  
 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,  
 Overdenking in de kerkzaal 

 De deurcollecte is voor een diaconaal doel. 
 

28 maart 10.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 

Zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmpasen 
Er is geen kinder- en tienerkerk. 

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor het jeugdwerk. 
 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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1 april 19.30 uur, ds. A. Klomp-Hogeterp, 
 Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal 

De collecte is voor Stichting Vrienden van School 

Lyndensteyn te Beetsterzwaag. 
 

2 april 19.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 
 Goede Vrijdag 

 Er is geen collecte. 

 
3 april 19.30 uur, dhr. J. Visser, Stille Zaterdag 

 Er is geen collecte. 

 
4 april 09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 

 Eerste Paasdag 
 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

5 april 09.30 uur, Commissie Tweede Diensten, 
 Tweede Paasdag 

Oebele Dijkstra speelt verzoeknummers op het 

orgel. 
 De 1e collecte is voor de kerk. 

 De 2e collecte is voor gemeenteleven. 

 Er is geen deurcollecte. 
 

11 april 11.00 uur, ds. H.C. Mulderij, Grootegast 
 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

18 april 09.30 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang 
 De 1e collecte is voor de kerk. 

 De 2e collecte is voor het orgel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

 19.00 uur, ds. A. Nottelman, Visvliet, 

 Vesperviering in de kerkzaal 
 De deurcollecte is voor een diaconaal doel. 
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25 april 10.00 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang 
 De 1e collecte is voor jeugdwerk. 

 De 2e collecte is voor binnenlands diaconaat. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

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 KerkTV. 

 

 
TER OVERWEGING 
 

Dankbaarheid 
Voor de laatste keer als uw dominee schrijf ik deze overweging. 

Het thema vormt een soort advies, een tip, dat ik u nog graag 
mee wil geven. 

Namelijk: wees dankbaar. 

 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die leven vanuit 

dankbaarheid, gelukkiger zijn.  
We menen al snel dat mensen die gelukkig zijn meer reden 

hebben om dankbaar te zijn, toch werkt het andersom. Het is 

gaaf dat dit resultaat uit onderzoeken naar voren komt, maar God 
wist dit natuurlijk allang! Hij wist vanaf het allereerste begin, toen 

Hij ons vormde, dat leven vanuit dankbaarheid ons gelukkiger zou 

maken, dat dit een positieve invloed zou hebben op ons gehele 
welzijn.  
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Dan moet je natuurlijk wel oog gaan krijgen voor het vele goede, 
die zegeningen, die wij zomaar elke dag ontvangen. Vaak vinden 

wij dingen ‘normaal’ en staan er niet eens bij stil. Maar elke dag 

een dak boven je hoofd, brood op je bord, kleren om aan te 
trekken, leven zonder oorlogsgeweld, bloemen die zomaar 

bloeien, lammetjes in de wei, vogels die zingen. Ik merk dat ik 
sommige dingen zo gewoon vind en er niet bij stilsta dat het 

zegeningen van God zijn. Sta jij er nog weleens bij stil? Of ben je 

zo druk met rennen en vliegen dat deze gewone dagelijkse dingen 
niet meer opvallen? 

 

Misschien zit je thuis zonder werk, gaat het niet goed in je 
huwelijk of relatie, of ben je ziek? Dat is heel vervelend en 

verdrietig, en ik wens je toe, dat al deze verdrietige zaken snel 
mogen veranderen.  

En toch… ook in dit soort omstandigheden spoort iemand als 

Paulus ons aan om God te danken. En als er iemand is van wie we 
kunnen leren om God te danken onder alle omstandigheden, dan 

is dat Paulus wel. Het is geen gemakkelijk, goedkoop praatje voor 
hem. Hij weet namelijk hoe het is om vervolgd te worden, gebrek 

te lijden, gevangen te zitten, geschopt, geslagen en vernederd te 

worden en toch zegt hij: “Dank God onder alle omstandigheden, 
want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus 

verlangt” (1 Thessalonicenzen 5: 18, NBV). 

 
Ondanks onze omstandigheden hebben wij namelijk altijd een 

reden om God te danken, om Hem te prijzen voor wie Hij is, want 
God is altijd en eeuwig dezelfde God. Het gaat dieper dan het 

gevoel van dankbaarheid. God danken onder alle omstandigheden 

is een way of life. Een keuze. God verandert namelijk niet als 
onze omstandigheden veranderen. Hij blijft altijd Degene die 

heeft gezegd: “Nooit zal ik jullie in de steek laten of verlaten”. 
Vandaag zegt Hij tegen jou: “Dank Mij in je gebeden, want Ik ben 

en Ik zal er altijd zijn. Ik laat je niet alleen. Wees over niets 

bezorgd en vraag Mij wat je nodig hebt. Ik zal je mijn vrede 
geven die alle verstand te boven gaat. Ik ben je schild, je 

toevlucht, schuil bij Mij en weet dat Ik alle dingen laat mee 

werken ten goede, en er is niets wat jou kan scheiden van mijn 
liefde”. 
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Dit besef van Gods aanwezigheid, in uw hart, in uw hoofd, in uw 
leven, wens ik u zó toe. 

En is alle reden voor dankbaarheid. 

 
Altijd bereid tot verdere uitleg, 

M. Klomp 
Een danklied als gedicht 

 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word' op aard' en in de hemel, Here, 

voor uw liefd' U toegebracht. 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 

amen, zij ons eeuwig lot. 
Liedboek, gezang 257 

 

Spreuk van de maand (op weg naar Pasen) 

Wie vermoedde dat de dood ook sterven kon? 
J. Revius 

 

 
BIJ DE VIERINGEN 

 
Zondag 14 maart, Vierde zondag Veertigdagentijd 

9.30 uur, dhr. Wilfred Fijnvandraat  

Deze dienst wordt mede georganiseerd door onze Zending- en 
Evangelisatiecommissie.  

Het zal u 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. 

 
Zondag 21 maart, Vijfde zondag Veertigdagentijd 

09.30 uur, voorganger: mevr. G. Hovius–Dijkstra 
Fijn om Grytsje weer te mogen verwelkomen. 
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19.00 uur, Zondagavonddienst. Niet in Niebert, zoals de 
bedoeling was, maar in de Ontmoetingskerk. Voorganger is mevr. 

Harjanne de Boer–Lodewijks. 

We laten ons graag verrassen. 
In elk geval wordt de dienst gehouden in de kerkzaal. 

 
Zondag 28 maart, Zesde zondag Veertigdagentijd 

10.00 uur, een van-jong-tot-oud-dienst,  

voorganger: mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks  
Door de maatregelen is het niet mogelijk om kinderkerk en 

tienerkerk te houden, die eigenlijk gepland stonden voor deze 

zondag. 
We hopen op een dienst, waar iedereen weer iets in mag vinden, 

dat aanspreekt of inspireert. 
 

Diensten rond Pasen 

 
Donderdag 1 april, Witte Donderdag, viering Heilig 

Avondmaal 
19.30 uur, ds. A. Klomp-Hogeterp 

De collecte is voor Stichting Vrienden van School Lyndenstein te 

Beetsterzwaag. 
 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag  

19.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 
We lezen uit het evangelie van Johannes. 

Er is geen collecte. 
 

Zaterdag 3 april Stille Zaterdag  

19.30 uur, dhr. Jelmer Visser  
(let op: gewijzigde aanvangstijd i.v.m. de avondklok) 

Er is geen collecte. 
 

Zondag 4 april Eerste Paasdag  

9.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 
Ook op deze dag volgen we het evangelie van Johannes.  

   

Maandag 5 april, Tweede Paasdag   
9.30 uur, Commissie Tweede Diensten 

Orgelconcert van onze organist Oebele Dijkstra. 
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Zondag 11 april  
11.00 uur, ds. H.C. Mulderij uit Grootegast 

 

Zondag 18 april  
9.30 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

   
19.00 uur, ds. A. Nottelman uit Visvliet. 

Dit is een Vesperviering in de kerkzaal. 

 
Zondag 25 april  

10.00 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

Op deze zondag is er kinderkerk, tienerkerk en een dienst in de 
kerkzaal. Of dit allemaal door kan gaan, is nu nog niet bekend. 

 
Muziek op Tweede Paasdag 

  

Op Tweede Paasdagmorgen vanaf 9.30 uur bespeelt  
onze organist Oebele Dijkstra evenals vorig jaar ons 

mooie kerkorgel. Hij wil ons graag weer verrassen met een 
mede door u samengesteld programma. 

Verzoeknummers kunnen worden opgegeven via de mail  

oebele.dijkstra@gmail.com of tel. (0594) 64 40 23. 
 

    

PASTORPRAAT 
De dampen rondom het afscheid van ds. Marcus Klomp zijn een 

beetje opgetrokken. Wat mogen we terugkijken op een geslaagde 
dag. Wat geweldig dat er zoveel gemeenteleden in de middag nog 

afscheid konden nemen, de drive-through was een groot succes. 

Voor ons als nieuw pastoraal team ook een hele mooie 
gelegenheid om mensen te zien en te ontmoeten.  

Wij moeten nu samen verder en dit is best nog wel even zoeken. 
We zijn druk met het verdelen van de taken die vrijkomen nu  

ds. Marcus Klomp er niet meer bij is. Voor Jelmer en mij betekent 

dit dat we nog heel veel nieuwe dingen te horen krijgen, voor 
Harjanne betekent dit dat er veel verdeeld en overgenomen moet 

worden. Nog even puzzelen dus. Maar met zijn drietjes hebben 

we al wel uitgesproken dat we heel veel zin hebben om te gaan 
werken in de gemeente. Het is wel een rare tijd om iets nieuws op 

te starten, maar wij houden wel van een uitdaging.  
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We proberen via de Facebooksite van de gemeente zo af en toe 
een inkijkje te geven in ons werk. Dus hou deze in de gaten!  

Wij, Harjanne, Jelmer en ik hopen op een hele fijne tijd samen, 

zodat we met veel liefde en betrokkenheid kunnen werken in de 
gemeente. 

 
Hopelijk snel tot ziens,  

Hennie Stuut-Vogelzang 

 
Open kerk 

 

Op ZONDAGMIDDAG van 15.00–17.00 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.  

Dus vanaf nu alleen op de zondagmiddag! Gezien de bezetting 
van het pastorale team moeten we hiervoor kiezen. 

 

Zingen op de woensdagmiddag van 14.30–15.30 uur 
De volgende keren is het zanguurtje op 17 maart en 31 maart.  

U kunt dit rechtstreeks volgen via KerkTV 

(www.kerkdienstgemist.nl). 
Er kunnen verzoeknummers worden doorgegeven aan mevr. 

Hennie Stuut-Vogelzang. Haar mailadres vindt u voorin  
Onderweg. 

 

 

 
 
KERKENRAAD 
 

DIACONIE 
 

Omzien naar elkaar 

Veel ouderen moeten in deze coronacrisistijd binnen blijven. 
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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. 

Ook als u een bezoek moet brengen aan een ziekenhuis o.i.d. en  
u geen vervoer hebt, kunt u contact opnemen.  

 

Wensen van de voedselbank 
Voor de maand maart: 

• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 
• koffie ( 250 gram) 

• vis in blik 
• zout 

• pasta en mix 

• pakjes soep (droog) 
 

Voor de maand april: 
• houdbare melk 

• thee 

• ontbijtkoek 
• broodbeleg zoet 

• groente in blik of pot (groot en klein) 

• afwasmiddel 
 

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 kunt u de punten van Douwe Egberts inleveren. Deze 

kunnen worden verzilverd voor pakken koffie. 
Ook de zegels van de Poiesz kunnen worden ingeleverd. Hiervoor 

kan men dan weer levensmiddelen ophalen. 

Verjaardagbusje  
De diaconie heeft besloten om te stoppen met het aanbieden van 

het verjaardagbusje in de huidige vorm. 

Het overgrote deel van de contactpersonen was hiermee helaas al 
niet meer actief en sinds de uitbraak van corona bieden een 
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aantal contactpersonen het busje om begrijpelijke reden ook niet 
meer aan. Daardoor loopt de opbrengst sterk terug. 

We komen met een andere invulling om de gemiste opbrengst te 

compenseren en willen dit gemeentebreed aanbieden, zodat ieder 
gemeentelid bij kan dragen. Hierover binnenkort meer… 

Wat wij u al wel kunnen vermelden is dat de opbrengst zal zijn 
voor de Voedselbank Westerkwartier. 

 

Een aantal van jullie heeft nog een busje thuis staan. 
Wij verzoeken jullie om dit busje op 23 maart in te leveren bij 

mevr. Pietsje Reitsema, Nachtegaalstraat 19, graag van 10.00- 

12.00 uur, 14.00-17.00 uur of 19.00-21.00 uur. 
De diaconie wil iedereen bij deze bedanken voor de jarenlange 

inzet! 
 

Bedankjes 

De afgelopen tijd hebben we bedankjes ontvangen van: 
• Stichting Sparrow 

• Rode kruis 
• Werkgroep Tsjernobyl Roden/Leek. 

 

 
 

Collecten 

 
14 maart: het gemeenteleven (1e collecte) 

 
21 maart: gevangenenzorg in Nederland (vesper) 

 

28 maart: World Servants Marum (1e collecte) 
 

 
 

 

1 april: Witte Donderdag, Stichting Vrienden van 
Lyndenstein te Beetsterzwaag (Avondmaalscollecte) 

Al sinds 1983 zet deze stichting zich in voor de leerlingen van 

School Lyndenstein in Beetsterzwaag. School Lyndenstein is een 
school voor leerlingen met een geestelijke en/of lichamelijke 

beperking. 
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Als de school niet voldoende middelen heeft om bepaalde 
activiteiten en/of projecten te organiseren springt deze stichting 

bij. 

U kunt hierbij denken aan: 
• schoolkampen, waarbij rekening gehouden wordt met kinderen 

in een rolstoel 
• een bijdrage aan een aangepaste speeltuin voor jongere 

kinderen en een rolstoeltoegankelijk speelkasteel voor oudere 

kinderen 
• muziekinstrumenten die aangepast zijn, lessenaars om de 

bladmuziek op te zetten, aanschaf cd's 

• attributen om samen toneel te kunnen spelen 
• ondersteuning om te kunnen paardrijden 

• mega skelters 
• aangepaste picknicktafels.  

Bovengenoemde voorbeelden kunnen helaas niet zomaar 

bekostigd worden uit de middelen die de school ter beschikking 
staan. Nee, voor het realiseren van dergelijke activiteiten heb je 

vrienden nodig. Vrienden, die zulke extra activiteiten voor de 
leerlingen en jonge revalidanten belangrijk vinden en daarom 

bereid zijn een financiële bijdrage te geven. Soms gaat het om 

heel eenvoudige voorzieningen die voor een ander zo 
vanzelfsprekend zijn. 

. 

 
4 april: Kerk in Actie, kinderen in de knel en wel een  

project in Zuid Afrika (1e collecte) 
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien 

op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van 

hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren 
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een 

organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke 
gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo 

leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze 

weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 
 

5 april: het gemeenteleven (2e collecte) 

 
11 april: Stichting Children’s Relief (1e collecte) 
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Children’s Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa 
opgroeien in achterstandssituaties. Zij zijn het meest kwetsbaar 

en hebben weinig kans op een goede toekomst. De projecten van 

Children’s Relief richten zich op goede scholing, opvoeding, zorg 
en aandacht. 

Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop. Zij moeten zich 
kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere 

kansen krijgen in de maatschappij. Children’s Relief heeft in haar 

geschiedenis al veel kinderen kunnen helpen en begeleiden naar 
een beter bestaan. 

Hun drijfveer is het geloof in Jezus Christus. Vanuit dat geloof wil 

Children’s Relief mensen enthousiast maken om zich in te zetten 
voor de zwakkeren op deze wereld. Zij willen hen ook toerusten 

tot deze dienstbaarheid. Ze sturen teams uit naar de projecten. 
Mensen kunnen zich voor korte of langere tijd inzetten in Oost-

Europa. 

Zij laten zich in hun werk leiden door de volgende kernwaarden: 
persoonlijk, praktisch, bewogen, samenwerken en christelijk. Zij 

geloven dat het leven van ieder mens waardevol en kostbaar is. 
Dat zij in deze mensen moeten investeren vanuit de opdracht de 

naasten lief te hebben als henzelf. 

 
18 april: collecte bestemd voor Light for the World (vesper) 

Light for the World is een internationale ontwikkelingsorganisatie. 

Zij geloven in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen 
op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied. Ze zetten 

zich in voor toegankelijke oogzorg en ondersteunen inclusief 
onderwijs en participatie van mensen met een beperking in de 

maatschappij.  

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

Als diaconie bevelen wij genoemde collectes 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 doen. 
e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl     

tel. (06) 29 11 08 09 



13 

 

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

Namens de diaconie,   

Grietje van Dalen 
 

 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 

 

Elisabeth magazine 
Wij, als Zending- en Evangelisatiecommissie, willen u er op attent 

maken dat u via ons een abonnement kunt nemen op het mooie 

magazine Elisabeth. 
Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en 

levensvragen van de mensen van vandaag. Het biedt op 
persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk 

geloof. Dat gebeurt in een gevarieerde mix met verhalen van 

mensen over hoe zij het geloof vertalen naar hun dagelijks leven, 
met informatieve achtergrondartikelen en reportages over 

relevante thema’s, een pastorale vragenrubriek, herkenbare 
columns en gedichten. Er is ook volop plaats voor schitterende 

natuurfotografie, kunst, humor, psychologie en duurzaam leven. 

Het magazine richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. 
 

Omdat wij, als kerk, een collectief abonnement hebben, kunnen 

wij het magazine goedkoper aanbieden, voor € 25,- per jaar  
(i.p.v. €38,95) voor 23 edities. 

Als u eerst een paar nummers op proef wilt is dat ook een 
mogelijkheid. 

 

Heeft u belangstelling, dan kunt u bellen naar Gonda Bandringa 
(0594) 64 37 58 graag na 18.00 uur of via mail 

gondalise@hotmail.com 
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Deze keer een woordzoeker. Weet jij het antwoord? 
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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. 
21 maart      Rianne Radema  

28 maart   Rosan Duursema  
04 april        Rebekka Neef                     

11 april        Hanneke Bouwsema              

18 april        Wianda Kuipers                     Contactpersoon oppas          
25 april        Wieteke van der Veen                     Rianne Radema 

                                                            (06) 21 23 40 07 

                                         rianne_radema_89@hotmail.com 

DIVERSEN               
 
 

 
 

Kopiëren van debijbel.nl kan nu ook met een gratis account  

 
Sinds kort is een belangrijke functionaliteit ook beschikbaar voor 

alle debijbel.nl gebruikers met een gratis account: het kunnen 
kopiëren van Bijbelteksten. Zo kunt u direct aan de slag met de 

Bijbel, zoals u dat wilt. Hiermee werkt het Nederlands en Vlaams 

Bijbelgenootschap aan hun missie: de Bijbel dichtbij brengen. 
 

De kopieerfunctionaliteit was tot nu toe alleen beschikbaar voor 
plus-gebruikers, maar nu kan elke bezoeker die zich registreert 

voor een gratis account Bijbelteksten kopiëren. Zo wordt het heel 

makkelijk om teksten voor eigen gebruik, Bijbelstudies of 
kerkdiensten te gebruiken.  

 

‘Digitaal Bijbellezen zit al jaren in de lift. Dat willen we zo goed 
mogelijk faciliteren’, zegt Bijbelgenootschap-directeur Rieuwerd 

Buitenwerf. ‘Daarom hebben we de kopieermogelijkheid op 
debijbel.nl uitgebreid. Ook wie geen lid of donateur is, kan nu met 

een gratis account teksten kopiëren. We willen dat mensen 

gemakkelijk met de Bijbel aan de slag kunnen. Daar helpt deze 
verandering bij’.   
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Wilt u gebruik maken van de kopieerfunctie? Ga naar debijbel.nl 
en klik op ‘Gratis account’. Hebt u al een account? Klik dan op 

‘inloggen’. 

 
Over debijbel.nl 

Met debijbel.nl brengen het Nederlands Bijbelgenootschap en het 
Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website 

vindt u de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal 

(BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere 
vertalingen. Naast vertalingen leest u er uitleg over de Bijbel en 

de wereld van de Bijbel. Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In 

deze gratis Bijbel-app leest u de Bijbel ook offline. Zo hebt u altijd 
de Bijbel bij de hand.   


