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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 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. 

 
 

25 april 10.00 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang 

  Er is geen kinder- en tienerkerk. 
  De 1e collecte is voor het jeugdwerk. 

  De 2e collecte is voor binnenlands diaconaat. 
  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

2 mei  09.30 uur, ds. J. van der Sleen, 
  bevestiging van ambtsdragers 

  De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 
  De 2e collecte is voor Vorming & Toerusting. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
9 mei  09.30 uur, ds. C. Flobbe, Naarden 

  De 1e collecte is voor de kerk. 

  De 2e collecte is voor Commissie Erediensten. 
  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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13 mei  10.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 
  Hemelvaartsdag 

  Geen tentdienst, maar in de kerkzaal. 

  De collecte is voor Zending en Evangelisatie. 
 

16 mei  10.00 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang, 
  Kinderkerk XXL 

  De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

  De 2e collecte is voor een diaconaal doel. 
  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

23 mei  09.30 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang, 
  Eerste Pinksterdag 

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

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
24 mei  09.30 uur, Commissie Tweede Diensten, 

  Tweede Pinksterdag 
  De 1e collecte is voor Zending en Evangelisatie. 

  De 2e collecte is voor de kindernevendienst. 

  Er is geen deurcollecte.   
 

30 mei  09.30 uur, dhr. J. Visser 

  De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 
  De 2e collecte is voor het bloemenfonds. 

  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. 



3 

 

TER OVERWEGING 
’t Komt nu op ons aan                                                       

Jezus had het bij zijn leven en in de lessen aan zijn volgelingen al 
gezegd,: “jullie zijn het licht in de wereld en het zout voor de 

aarde”. Zij meenden echter nog steeds – en misschien ook wij  

met hen - dat Jezus zelf het hele karwei zou klaren. Had hij niet 
van zichzelf gezegd dat hij “het Licht der wereld” was? Maar in de 

ruim veertig dagen vanaf de Paasmorgen werd hen - en ons -
duidelijk gemaakt dat het nu op hen en ons aankomt. Bij het lege 

graf klonk het al: “Hij is hier niet. Wat zoeken jullie de levende bij 

de doden?” Wel verschijnt Jezus in de veertig dagen daarna nog 
een aantal keren, maar in een heel andere vorm. Echter ook dan 

wordt duidelijk dat er nieuwe verhoudingen aanbreken. Dat wordt 

zelfs glashelder als Jezus op die 40e dag zijn missie aan zijn 
volgelingen (dus ook aan ons!) overdraagt en teruggaat naar zijn 

Vader in de hemel. En opnieuw zeggen twee boodschappers van 
God: “Hij is hier niet. Het heeft geen zin om naar de hemel te 

blijven staren”. Ze moeten nog wel wachten op de uitstorting van 

de Heilige Geest als krachtbron, maar dan, na slechts tien dagen 
moet de zendingsopdracht ook echt in praktijk gebracht worden. 

Het is dan ook geen overbodige luxe om, zoals het verhaal 
vertelt, daar maar eerst eens in bezinning en gebed samen over 

na te denken. Misschien moesten wij deze resterende maand voor 

Pinksteren ook bewust gebruiken om over die opdracht extra na 
te denken. 

Want het heeft geen zin meer om passief naar de hemel te blijven 
staren, om daarvandaan de oplossing te verwachten voor de 

problemen in de wereld met de ongelijke verdeling van voedsel, 

met onderdrukking en onveiligheid, enz. Sinds Jezus’ hemelvaart 
zijn wij Zijn handen en voeten in deze wereld en moeten wij 

tekenen verspreiden van dat Koninkrijk van God voor alle 

mensen. Daarbij kunnen ook wij niet zonder de doorlopende 
inspiratie van de Heilige Geest, die het voorbeeld van Jezus in ons 

wakker houdt en ons de energie geeft om dat te volgen. En als 
dat ons bij tijden zwaar valt, wil diezelfde Geest als Trooster ons 

ondersteunen. 

In een eerdere bijdrage op deze plek heb ik al eens het gebed van 
Franciscus aangehaald en ons aanbevolen om dat mee te bidden. 

Ik doe dat nu opnieuw, omdat het haarscherp weergeeft waarop 
het aankomt bij onze taak na Pasen en Hemelvaart. 
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Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  
Waar haat het hart verscheurt,  

laat mij liefde brengen.  

Waar wordt beschuldigd, 
laat mij vergeving schenken.  

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  
laat mij eenheid stichten.  

Waar twijfel knaagt,  

laat me geloof brengen.  
Waar dwaling heerst,  

laat me waarheid uitdragen.  

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  
laat mij hoop doen herleven.  

Waar droefenis neerslachtig maakt,  
laat mij vreugde brengen.  

Waar duisternis het zicht beneemt,  

laat mij licht ontsteken.  
       ds. Aad Kik 

 
Gedicht 

Toen ik vernam dat God dood verklaard was, 

schrok ik niet, want ik wist wie ze bedoelden: 
De God die ingrijpt wanneer je daarom vraagt. 

 

Mijn God is nooit ingrijpend geweest, 
tot nu toe ondernam Hij niets tegen mijn lot… 

We waren samen onmachtig, God en ik.. 
 

Er was niets dan het verhaal van Pasen, 

waar ik veel aan had.. en God ook 
 

Geert Boogaard 
 

Spreuk van de maand 

Je bent nooit te oud om iets af te leren. 
C. Buddingh 

 

Uit: Kerkenwerkagenda 2021 
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BIJ DE EREDIENSTEN  
onder voorbehoud van Coronamaatregelen. 

 

Zondag 25 april  
10.00 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

Op deze zondag zou er kinderkerk, tienerkerk en een dienst in de 
kerkzaal zijn. 

Helaas moeten we nog een keer overslaan…, maar Hennie zal er 

zeker een mooie dienst van maken, voor jong tot oud! 
En natuurlijk werken Lena en Sarah mee aan de dienst! 

 

Zondag 2 mei 
09.30 uur, ds. J. van der Sleen, Zevenhuizen/De Wilp 

Op deze zondagmorgen hopen we onze nieuwe ambtsdragers te 
kunnen bevestigen en in deze dienst gaat onze consulent, 

vanwege ons vacant zijn als gemeente, voor in de dienst. 

 
Zondag 9 mei 

09.30 uur, ds. C. Flobbe, Naarden 
Het is verheugend dat we op deze zondagmorgen onze oud 

predikant ds. Cor Flobbe mogen verwelkomen.  

 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 

10.00 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 

Volgens traditie zou er op deze morgen een ‘dienst in de tent’ 
zijn. Echter, vanwege het niet doorgaan van evenementen in onze 

burgerlijke gemeente, gaan we er vanuit dat deze dienst in de 
Ontmoetingskerk zal zijn…. 

 

Zondag 16 mei  
10.00 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

Op het preekrooster staat een Kinderkerk XXL! Hoe dit precies 
gaat worden ingevuld is een verrassing, maar het wordt vast en 

zeker een mooie dienst! 

 
Zondag 23 mei Eerste Pinksterdag 

09.30 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

Op deze zondag vieren we het Pinksterfeest! 
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Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag 
09.30 uur, de dienst wordt georganiseerd door de Commissie 

Tweede diensten. 

We laten ons verrassen! 
 

Zondag 30 mei 
09.30 uur, dhr. Jelmer Visser 

Een experimentele dienst vermeldt het preekrooster. We zijn 

benieuwd hoe onze voorganger deze dienst in gaat vullen! 
 

PASTORAAT 

 

PASTORAAT IN DE GEMEENTE 

Zoals velen van jullie hebben gezien of gehoord is ds. Marcus 
Klomp per 1 maart uit dienst getreden van onze gemeente. Dus 

de personele bezetting is aardig ingekrompen.  
We hebben de wijken van ds. Marcus verdeeld en zullen proberen 

deze indeling grotendeels aan te houden. 

Echter, wij zijn ook zeker flexibel inzetbaar en Jelmer zal 
inspringen waar nodig of waar passend. 

De wijkindeling: 
mevr. Hennie Stuut-Vogelzang        wijk  7, 8, 9, 10, 12,  

13, 16, 17 

mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks    wijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,  
      14, 15, 18, 19, 20 

dhr. Jelmer Visser: inzetbaar waar nodig. 
 

Mevr. Hennie Stuut werkt twee dagen per week, dhr. Jelmer 

Visser werkt één dag per week en mevr. Harjanne de Boer werkt 
drie dagen per week. 

Contactgegevens van de kerkelijk werkers vind je vóór in 

Onderweg, maar ook kan er altijd contact gezocht worden via 
wijkouderling of coördinerend contactpersoon. 

We hopen zo de contacten onderling en het pastoraat te kunnen 
waarborgen. En pastoraat is van de hele gemeente, dus laten we 

er met elkaar voor elkaar zijn. 

 
Met een vriendelijke groet, ook namens mijn collega’s,  

Harjanne de Boer-Lodewijks 
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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.  
 

Zingen op de woensdagmiddag van 14.30–15.30 uur 

De volgende keer is het zanguurtje op 28 april a.s. 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 deze Onderweg. 

 

 

 
 
 

 
 
KERKENRAAD 
 

Tijdens de gemeentevergadering, gehouden op 21 maart 
aansluitend aan de morgendienst, deed de beroepingscommissie 

een aantal mededelingen.  

Hierbij heeft Johan Bert Boonstra, als voorzitter van deze 
commissie, ons meegenomen in het bijzondere verhaal over de 

‘reis’ die de commissie heeft gemaakt om tot de beroeping van een 

nieuwe predikant(e) te komen.  
Deze ‘reis’ heeft geresulteerd in het unaniem voorstel van de 

beroepingscommissie, om mevr. drs. C.J. van den Beukel uit 
Roden, nu predikant te Haulerwijk/Waskemeer, te beroepen als 

nieuwe predikant voor onze Protestantse Gemeente Marum e.o. 

Ook werd er een filmpje getoond waarin ds. Van den Beukel zich 
voorstelde. Het Klein Moderamen had in de week voorafgaand aan 

de gemeentevergadering een kennismakingsgesprek gehad met de 
te beroepen predikant. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Aansluitend aan het voorstel werd door de voorzitter van de 
kerkenraad het horen van de gemeente uitgelegd, waarbij er in 

eerste instantie de gelegenheid was om vragen te stellen. De drie 

binnengekomen vragen werden na de dienst van 28 maart 
beantwoord en hierop volgend is er voor de leden van de gemeente 

de gelegenheid geweest om bezwaar tegen het uit te brengen 
beroep te maken. Op 4 april heeft de voorzitter van de kerkenraad 

bekend gemaakt dat er geen bezwaren waren binnengekomen. Op 

woensdag 7 april is er een extra kerkenraadsvergadering geweest 
en gehoord hebbende de gemeente is door de leden van de 

kerkenraad unaniem besloten om ds. Van den Beukel te beroepen 

als predikant van onze gemeente.  
 

Namens de kerkenraad,  
Maaike Duursema, scriba 

 

 
DIACONIE 

 
Omzien naar elkaar 

Veel ouderen moeten in deze coronacrisistijd 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. 

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

 

 
Bericht van het Vakantiebureau in Doorn 

 
Gasten en vrijwilligers gezocht 

De nieuwe brochure is uit! Het vakantiebureau is gespecialiseerd  

in seniorenvakanties en vakantieweken met zorg. Doelgroepen 
zijn o.a. ouderen die graag in een groep op vakantie willen, 

mantelzorgers met dementerende partner, gasten die lichte of 

zwaardere zorg nodig hebben, eenoudergezinnen. De vakanties 
staan bekend om de goede sfeer, ruimte voor individu in de groep 
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en aandacht voor de gasten. Op de website staat meer 
informatie: hetvakantiebureau.nl 

U kunt vrijblijvend de brochure ophalen bij  

Grietje van Dalen, tel: (0594) 64 40 96 (secr. diaconie). 
Voor meer informatie mag u ook altijd bellen met Pietsje Reitsma, 

tel: (0594) 64 24 14 (ervaring als gast) 
of Jelly Brondijk, tel: (0594) 21 19 32 (ervaring als vrijwilliger). 

 

Wensen van de voedselbank 
Voor de maand april: 

• houdbare melk 

• thee 
• ontbijtkoek 

• broodbeleg zoet 
• groente in blik of pot (groot en klein) 

• afwasmiddel 

 
Voor de maand mei: 

• houdbare melk 
• rijst 

• ontbijtproduct (Brinta) 

• pakjes soep (droog) 
• soepballetjes 

• knakworst 

• ranja 
• wasmiddel (poeder) 

 
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  

Op 23 maart zijn er vijftien verjaardagbusjes ingeleverd. 
Hierin zat in totaal een bedrag van om en nabij de € 100,- in. 
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Dit bedrag zal worden overgemaakt naar de werkgroep Tsjernobyl 
te Roden/Leek. 

 

Bedankjes 
De afgelopen tijd hebben we bedankjes ontvangen van: 

• Liliane fonds 
• Edukans 

• Bartimeüs  

• War Child 
• Ronald Mc Donaldhuis Groningen 

 

Collecten 
 

18 april: collecte 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. Zij zetten 
zich in voor toegankelijke oogzorg en ondersteunen inclusief 

onderwijs en participatie van mensen met een beperking in de 
maatschappij.  

 

2 mei: collecte voor Dorcas (1e collecte) 
Dorcas is een internationale, christelijke organisatie 

voor ontwikkelingssamenwerking. De naam Dorcas verwijst naar 

de Bijbelse figuur Dorcas, een vroege volgelinge van Jezus die 
bekend stond om haar inzet voor arme mensen. 

 
Noodhulp: Dorcas gelooft dat mensen die getroffen zijn door een 

ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen 

moeten worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en 
onderdak. Zij ondersteunt hen op zo’n manier dat ze zo snel 

mogelijk hun oude leven op kunnen pakken. 
Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen: Dorcas 

gelooft in een weerbare samenleving, waarin mensen zelfs in 

tijden van crises of rampen dapper staande blijven. Samen met 
de betrokkenen zorgt Dorcas dat er voor heel de gemeenschap 

basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen mensen veerkrachtig 

handelen in en na tijden van crises. Samen met hen ziet Dorcas 
verdere rampen of crises te voorkomen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingssamenwerking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorkas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
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Ondernemende mensen en gemeenschappen: Dorcas gelooft dat 
kwetsbare mensen en gemeenschappen de potentie hebben om 

zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. Dorcas moedigt 

mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en helpt 
hen die te ontwikkelen. Dorcas beïnvloedt lokale en nationale 

overheden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de 
samenleving. 

Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: Dorcas gelooft 

in een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, 
zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. 

Samen met de lokale gemeenschap bouwt Dorcas aan sociale 

vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar 
accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben. 

 
16 mei: collecte voor Heifer Nederland (1e collecte) 

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. Ze 

maken deel uit van het internationale Heifer netwerk, dat in 1944 
is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het 

stimuleren van duurzame veehouderij.  
Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én 

gemeenschappen zodat ze kunnen: 

Eten van het land 
Door praktische landbouwkennis, zaden, goed vee en toegang tot 

water produceert een gezin voldoende eten voor zichzelf. 

Geven om het land 
Door toepassing van klimaat-slimme technieken worden bodems 

gezonder, verbetert de toegang tot water en vergroent de 
omgeving. 

Hun armoede overwinnen 

Door goede samenwerking, toegang tot financiering en het 
verkopen van producten op de markt verdient een arm 

boerengezin een leefbaar inkomen en voorziet het mensen in de 
omgeving van eten. 

 

16 mei: collecte voor Ora change (vesper) 
Sinds onze oprichting in 1982 is het onze visie om mensen in 

nood wereldwijd te ondersteunen met geestelijke, sociale, 

materiële en praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen 
in Oost-Europa, Azië en Afrika. Samen met zendelingen, 

hulpverleners en lokale kerken zetten we ons, gedreven door de 

https://www.heifer.nl/over-heifer/netwerk/
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liefde van Christus, in om gezinnen bij elkaar te houden en te 
voorkomen dat kinderen geïnstitutionaliseerd en gemarginaliseerd 

worden.  

 
We onderscheiden drie soorten hulp: 

noodhulp–levensreddende hulp bij natuurrampen in de vorm van 
eerste levensbehoeften, onderdak, medische zorg en 

traumaverwerking; 

structurele hulp–praktische hulp in achterstandssituaties en 
ontwikkelingslanden. Te denken valt aan medische zorg, 

(beroeps)onderwijs, hulpgoederen als voedsel en kleding, 

microkredieten, hulp aan kwetsbare groepen als kinderen, 
gehandicapten, ouderen, vluchtelingen, gevangenen, weduwen, 

wezen, leprozen, slachtoffers van mensenhandel en gedwongen 
prostitutie, en oorlogsslachtoffers;  

geestelijke hulp–ondersteuning van gemeentestichting en 

gemeentebouw, bijbelscholen, christelijke zomerkampen en 
vakantiebijbelscholen, bijbelverspreiding en 

evangelisatiemethoden (ook onder asielzoekers).  
 

In principe helpen we mensen, ongeacht hun ras, sekse of geloof, 

maar wanneer christenen om hun geloofsovertuiging worden 
vervolgd zullen we hen in het bijzonder ondersteunen.  

 
 

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 

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

 
Namens de diaconie, Grietje van Dalen 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Vrijwillige bijdrage Onderweg 

Wij zijn blij met uw betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente 
Marum e.o. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor 

Marum. Een plek die inspireert en verbindt, waar veel mensen 
zich thuis voelen en waar veel activiteiten worden ontplooid.  

 

Om u te informeren over onze kerkelijke gemeente, zoals de 
geplande kerkdiensten, het verenigingswerk, blijde en droevige 

gebeurtenissen en meer, ontvangt u maandelijks het kerkblad 

Onderweg.  
 

De oplopende kosten voor het maken van het kerkblad hebben 
ons eerder al doen besluiten hiervoor van u een vrijwillige 

bijdrage te vragen. Ook dit jaar ontvangen we graag weer een 

bijdrage voor ons kerkblad Onderweg. We denken hierbij aan een 
bedrag van € 25,-.  

 
Doet u weer mee? Dankzij uw gift blijft de Ontmoetingskerk in 

Marum een plek van betekenis, inspiratie en verbinding.    

 
Omdat de boekhouder uw betaling dan vlotter kan verwerken 

geven wij de voorkeur aan betalingen via de webshop of 

Kerkgeld-App. 
De webshop is te vinden op www.ontmoetingskerk-marum.nl, de 

Kerkgeld-App is gratis te downloaden via Google Play of App Store 
(Appostel). 

Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook, zoals voorheen, overmaken op 

onze rekening bij de Regiobank t.n.v. Protestantse Gemeente 
Marum-Noordwijk  

NL70 RBRB 0792 1437 44 o.v.v. kerkblad Onderweg. 
 

Hartelijk dank! 

 
Met vriendelijke groet, 

het College van Kerkrentmeesters 
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Hallo jongens en meisjes, 

 

Ondanks het coronavirus zijn er weer leuke 
activiteiten georganiseerd.  

 
Op Eerste Paasdag heeft de gemeente kunnen genieten van de 

foto’s van alle Palmpasentakken die jullie prachtig hebben 

versierd. Iedereen die er een foto van opgestuurd heeft, is 
bezocht door een van de paashazen en verblijd met een zakje 

paaseieren. 

 
Paaschallenge 

Tijdens het paasweekend kon er een route door Marum worden 
gelopen aan de hand van QR-codes. 

Een leuke route met filmpjes en puzzels. Ondanks het koude weer 

hebben er verschillende groepen deelgenomen.  
 

Houd voor de komende activiteiten Facebook en Instagram goed 
in de gaten. 
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DIVERSEN  
 

 
 

PASEN 2021 een nieuwsbrief van uw classispredikant ds. Jan 

Hommes 
 

‘Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het 
graf was weggerold …(Lucas 24: 2) 

 

We kunnen wel wat bemoediging gebruiken deze dagen, deze 
weken en maanden. Het aantal besmettingen van het corona-

virus is onverminderd hoog en in het kielzog daarvan de 
ziekenhuisopnames en de bezetting van de intensive care in 

ziekenhuizen, omdat veel mensen er ziek van worden. Nog steeds 

is het noodzakelijk dat de overheid ingrijpende maatregelen 
handhaaft, zodanig dat velen in onze samenleving daar erg veel 

last van hebben, zowel materieel als geestelijk. Dat alles om 

vooral de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.  
Voortdurend vragen we ons af op welke manier die steen van de 

pandemie kan worden weggerold voor het opgesloten leven van 
zo veel mensen. Zo denk ik aan Pasen 2021. 

Volgende de evangelieschrijver Lucas waren de vrouwen die met 

Jezus waren meegegaan op Zijn weg aanwezig bij Zijn 
graflegging. Er staat niets vermeld bij de graflegging over een 

steen, wel over een nog nooit gebruikt rotsgraf en dat het voor de 
sabbat klaar moet zijn. De vrouwen gaan vervolgens naar huis om 

voorbereidingen te treffen het lichaam van Jezus op een waardige 

manier te behandelen: met geurige olie en balsem. Hoe zouden 
ze dat voor zich hebben gezien en wisten ze van een steen voor 

het rotsgraf?  

 
Hoe dat zij, ze treffen hun voorbereidingen met aandacht en zorg, 

met liefde, ook al weten ze wellicht nog niet hoe ze daarmee aan 
de slag kunnen. Ze vertrouwen erop dat ze hun bijdrage kunnen 

leveren. Als ze naar het graf gaan om te doen wat ze met zorg en 

liefde hebben voorbereid, wordt het wonder van Pasen meteen 
duidelijk: de steen is voor het graf weggerold, onmogelijk, maar 
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het is gebeurd. Het graf is bovendien leeg of in ieder geval vinden 
ze Jezus er niet en daardoor raken ze in verwarring. Twee 

mannen in stralende gewaden stellen hen gerust. Hij is uit de 

dood opgewekt. “Zoek Hem niet bij de doden”.  
 

Pasen betekent onder andere de doorgaande beweging van het 
leven van Jezus in en door deze wereld. Pasen is opstanding en 

opstaan, rechtop zetten van mensen als kind van God. Pasen is 

ook doortocht naar een bevrijd leven en dat is de steen die 
weggerold wordt bij alle wegen die voor mensen soms 

doodlopende wegen lijken. Dat kan gaan over de maatregelen die 

als zodanig worden ervaren of een verleden dat zodanig met je 
meegaat dat je erin vastloopt of een gevoel van anders zijn en 

niet weten hoe of wat, of die ziekte die je hele leven bepaalt, of 
het gemis van je maatje en een dierbaar mens die maakt dat je 

niet je gang kunt gaan, zulke dingen. Wat achter de steen uit het 

graf is gekomen en verder gaat is die overwinning, is de 
aankondiging van nieuw mogelijk leven dat ontvangen wordt van 

Godswege midden in de pijn en het verdriet, midden in een 
wereld waarin oorlog en geweld plaatsvinden, mensen worden 

platgetrapt of elkaar niet serieus nemen. Ongelooflijk die 

doortocht in liefde, maar waar. Alleen hebben wij daar kennelijk 
minder invloed op dan we soms hopen, kunnen wij dat met onze 

middelen niet altijd afdwingen en vraagt het om geloof en 

vertrouwen.  
 

De theoloog Borgman zegt (en ik weet niet meer precies waar en 
hoe, maar het zit zo in mijn herinnering): wij mensen kunnen niet 

iets nieuws maken, scheppen is alleen weggelegd voor God en dat 

betekent dat wij slechts aan het licht kunnen brengen wat er al is, 
wat ons is gegeven. Dat is wat de huidige omstandigheden ons 

laten zien. Zeker, we hebben veel invloed op omstandigheden, 
zoals we een grote verantwoordelijkheid dragen in hoe het verder 

gaat met het houden van de maatregelen, vaccineren en 

dergelijke. Ook onze manier van leven is van belang, ook al is het 
lastig om dat precies te duiden. En tegelijk is het belangrijk ons te 

realiseren dat het niet geheel van ons afhangt hoe het verder 

gaat, omdat het ons wordt gegeven, aan ons om het aan het licht 
te brengen in deze wereld.  
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Een verwoording die mij raakt is te vinden in lied 612, dat in ons 
liedboek niet bij de Paastijd is opgenomen, maar bij de ‘drie 

dagen van Pasen’: 

Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht.  

En zo is het; en zo kunnen wij ook onze weg vervolgen, om aan 
het licht te brengen dat wat ons is en wordt gegeven aan ruimte, 

om zichtbaar te maken dat stenen weggerold kunnen worden voor 

ons uit, ook al is dat voor ons soms een onmogelijke opdracht. Ik 
wens ons allen een vrolijk en vooral gezegend Paasfeest.  

 

Routekaart van de kerken 
Zoals u wellicht hebt gemerkt heeft het CIO, het overleg van ruim 

30 kerkgenootschappen (inclusief onze Protestantse Kerk) met de 
minister (Grapperhaus in dit geval) een routekaart opgesteld met 

vier stadia of eigenlijk vijf: van waakzaam naar zorgelijk, ernstig 

en zeer ernstig en tenslotte zeer ernstig met verzwaring. Op dit 
moment zitten we in dat laatste stadium: zeer ernstig met 

verzwaring. Belangrijk is ook de toelichting die er bij hoort, niet 
als een toevoeging, maar goed om eerst te lezen.  

Om te bepalen in welke fase we ons bevinden is het noodzakelijk 

het Coronadashboard van de overheid te raadplegen. Daar staat 
een kaartje met de fase die aan de orde is. En op die manier is 

het mogelijk de richting te bepalen die we kunnen aanhouden 

waar het gaat om de maatregelen. De Protestantse Kerk heeft 
deze routekaart opgenomen op de website en hun duiding daarbij 

duidelijk aangegeven. Belangrijk in dezen is de eigen 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, de landelijke kerk geeft 

adviezen.  

 
Classis 

Tijdens de laatste classicale vergadering hebben we uitgebreid 
gesproken over het samenwerken van kleine gemeenten en 

daarbij over kerk-zijn in deze tijd en wat daarin van belang is. 

Een goed en belangrijk gesprek. Mooi was ook dat er mensen  
meededen aan het gesprek die niet meteen afgevaardigde zijn 

naar de classicale vergadering. We nodigen altijd iedereen uit 

mee te doen, dat zullen we ook blijven doen en we hopen van 
harte dat meer mensen hier gebruik van maken om mee te 

praten over ontwikkelingen in kerk en gemeente. De volgende 
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classicale vergadering is dinsdag 18 mei, fysiek als het kan, 
anders digitaal en wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een link van 

onze scriba. 

 
Het zijn en blijven voorlopig bijzondere tijden. Ook deze keer 

vieren we Pasen gemankeerd: niet iedereen kan in de kerk er bij 
aanwezig zijn, velen zijn aangewezen op online vieringen. We 

hopen en bidden dat we de gemeenschap die we normaal 

gesproken ervaren en belangrijk vinden binnen afzienbare tijd 
weer terug kunnen vinden. Dat we als opgestane mensen weer 

verder kunnen gaan. 

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes 
j.hommes@protestantsekerk.nl 

(06) 51 99 97 11 
 

Nieuws van ’t Trefpunt 

Het is al weer een poosje geleden dat er een stukje van  
’t Trefpunt in het kerkblad stond. Gelukkig hebben we in 

december nog een gift van € 1000,- aan koster Monique 
overhandigd voor Actie Schoenendoos. Zij heeft vorig jaar de 

actie gecoördineerd. Dit jaar hebben we nog een gift van € 200,- 

kunnen geven aan een crowdfundingsactie voor Rubens. Deze gift 
is overhandigd aan Rose Rooks, zij is een nicht van Rubens. 

Rubens woont in Brazilië en heeft diabetes. Hierdoor is zijn ene 

been tot aan zijn knie geamputeerd. De gift wordt besteed voor 
een prothese, zodat Rubens weer normaal zal kunnen bewegen. 

Voor deze prothese is € 5000,- nodig.  
Ondanks dat de winkel niet gewoon open kan, zijn we blij dat we 

door middel van afspraken weer wat kunnen doen en u toch kunt 

winkelen. Natuurlijk hopen we ook dat we straks weer meer 
goede doelen kunnen steunen. 

     
Vriendelijke groet van de vrijwilligers              

 

 
 

 

mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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‘Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’ 

 
‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt 

theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast 

Bijbelbekentenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om 
mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms 

onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in 

te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’ ‘Ik kan en wil niet 
zonder de Bijbel leven’, aldus Geel. ‘Het geeft me grond onder de 

voeten.’ ‘Voor veel mensen die het nog nooit hebben open 
geslagen is het een verrassender boek dan ze denken’, meent 

Geel. ‘In mijn essay Vele kamers – Mijn weg door de Bijbel heb ik 

vorig jaar opgeschreven wat de Bijbel met mij heeft gedaan. Als 
je de Bijbel nog nooit hebt ingezien, kan mijn boekje je misschien 

prikkelen om dat eens te proberen. En begin dan maar bij het 
begin, bij het scheppingsverhaal.’ 

 

Veel Bijbelliefhebbers willen vaker of langer met de Bijbel bezig 
zijn, zo bleek recent uit een NBG-enquête. Maar ze vinden het 

lastig om dat vol te houden. In Bijbelbekentenissen vertellen 

bekende (christelijke) Nederlanders aan het Nederlands 
Bijbelgenootschap hoe zij hiermee omgaan. Schrijfster Corien 

Oranje zegt in de eerste aflevering dat ze de lat te hoog had 
gelegd. Hoe Bijbellezen voor haar aantrekkelijk werd? ‘Het 

geheim is dat je een manier vindt die aansluit bij jóúw 

persoonlijkheid, jouw ritme en tijd.’ Daarmee volgde Oranje de tip 
van gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in Bijbelbekentenissen: 

‘Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Ga na welk moment op de 
dag jou het beste past en op welke manier je met de Bijbel bezig 

wilt zijn. En zorg dat je omgeving meewerkt. Leg bijvoorbeeld je 

Bijbel alvast klaar.’ 
 

Bijbelbekentenissen is te beluisteren op Spotify, Google Podcasts 

en  Apple Podcasts. Elke week wordt een nieuwe aflevering 
toegevoegd. De podcast sluit aan bij het zelfhulpboek Lees je 

Bijbel van Corien Oranje, dat recent verscheen bij het NBG. 
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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. 
 

25 april  Wieteke van der Veen                                    
   

 2 mei  Rianne Radema 

  
  9 mei  Rosan Duursema 

  

16 mei  Rebekka Neef  
 

23 mei  Rianne Radema      
Contactpersoon oppas          

Rianne Radema 

(06) 21 23 40 07 
                                         rianne_radema_89@hotmail.com 

                                                        
 

 

 
 


	Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  Waar haat het hart verscheurt,  laat mij liefde brengen.  Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.  Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  laat mij eenheid stichten.  Waar twijfel knaa...
	ds. Aad Kik

