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EREDIENSTEN (en Ons Centrum) 

 
Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen 
bijeenkomsten/vergaderingen in Ons Centrum. De kerkzaal wordt 

alleen gebruikt voor het houden van kerkdiensten en Open Kerk. 

Alle diensten zijn live of op een later tijdstip te volgen via 
www.kerkdienst.gemist.nl.  

In het rooster van de kerkdiensten worden de wijken vermeld die 
uitgenodigd worden om de betreffende dienst bij te wonen.  

Opgave voor een kerkdienst bij de voorzitter van de kerkenraad 

via tel. (06) 53 86 12 70. 
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.  

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het nog niet mogelijk 
om kinderkerk en kinderoppas te organiseren. 

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. 

 
 

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. 
 

6 juni  09.30 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang, 

  wijk 1 t/m 6 welkom 
  De 1e collecte is voor de kerk. 

  De 2e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

13 juni  09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks, 
  wijk 7 t/m 13 welkom 

  De 1e collecte is voor de kerk. 

  De 2e collecte is voor missionair werk. 
  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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20 juni  09.30 uur, ds. Jolanda Paans, Hoogeveen, 

  viering Heilig Avondmaal 
  Voor deze dienst graag aanmelden op   

  scriba@ontmoetingskerk.nl of via (06) 53 86 12 70. 
  De collecte is voor een diaconaal doel. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
  19.00 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra, 

  vesperviering in de kerkzaal 

  De deurcollecte is voor een diaconaal doel. 
 

27 juni 10.00 uur, ds. J. Hoornenborg, Opende-Kornhorn 
 wijk 14 t/m 20 welkom 

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor gemeenteleven. 
 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. 
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TER OVERWEGING 

 
Verbroken verbinding 

 

De afgelopen weken stonden in het teken 
van het lijden en sterven van Jezus, met 

als hoogtepunt de opstanding. Het zijn 

dagen die mij diep raken en waar ik stil 
van word. Want wat Jezus voor ons heeft 

gedaan is niet te bevatten. Ik moet dan 
soms denken aan ‘de verloren zoon’. 

Waarom? Twee dingen die mij 

aanspreken. Verbroken verbindingen en diep zinken. Eerst de 
verbroken verbindingen. Een verbroken verbinding tussen de 

jongste zoon en zijn vader, maar ook tussen de oudste en jongste 
zoon, en tussen de oudste zoon en zijn vader. Als we vandaag de 

dag denken aan een ‘verbroken verbinding’ dan kunnen we al heel 

snel denken aan onze computer of de wifi. Wifi is voor veel 
mensen, ook op vakantie of in een restaurant, een soort eerste 

levensbehoefte. Ik weet in ieder geval dat als mijn man en ik op 

vakantie waren, het heel fijn was dat we van de wifi gebruik 
konden maken. Dan konden we net even wat vaker contact 

maken met het thuisfront. Maar hoe reageer je als de wifi het  
- vaak onaangekondigd er op zeer ongelegen momenten – niet 

meer doet. Verbinding verbroken. Hoe voel je je dan, als je net op 

je scherm iets wilt opzoeken of nog even wilt werken. Paniek, 
ongeduld, het moet het toch altijd doen, boos. En hoe los je het 

probleem van die verbroken verbinding op. Thuis ga je op zoek 
naar de internetbron. Je kijkt of de router het nog wel doet, of het 

wachtwoord nog wel goed in je telefoon of computer staat, en als 

dat allemaal lukt, maak je opnieuw connectie: verbinding. In het 
verhaal van de verloren zoon gebeurt dit ook. De jongste zoon 

gaat weg. Neemt alles mee waarop hij denkt recht te hebben en 
verbreekt de banden met zijn vader, met zijn thuis. Eerst dompelt 

hij zich onder in het ‘goede leven’, tussen aanhalingstekens. Het 

leven was één groot feest, het bracht hem wat hij had verwacht, 
het kon niet op. Maar toen ging het mis. Het geld was op en in 

het land was een diepe crisis. En van heel hoog zonk hij heel diep. 

Want van alles had hij niets meer. En toen hij op dat dieptepunt 
was aanbeland begon hij weer te verlangen naar de verbinding. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE8eaGldLhAhUBaFAKHXt6DvQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fvectors%2Foff-line-verbinding-verbroken-wifi-525700%2F&psig=AOvVaw3viQGca3wqXVp8r696PiWg&ust=1555419959760322
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Hij begon te beseffen dat die verbroken verbinding hem niet 
verder bracht. Hij wilde de verbinding weer oplossen. Dus ging hij 

op weg naar de router, zijn ouderlijk huis. Daar kon hij zich weer 

verbinden en hij wist wat het wachtwoord was: ‘liefde’. En dat 
bleek, want toen hij thuiskwam stond zijn vader hem al op te 

wachten. Met open armen werd hij verwelkomd en alles werd uit 
de kast gehaald om iedereen maar te laten weten dat de zoon die 

eens weg was, opnieuw thuis was gekomen, dat die zoon weer 

verbonden was. Hij heeft de weg naar de liefde weten te vinden. 
Maar niet alle storingen in huis zijn opgelost. De oudste zoon kon 

het niet. Er was te veel ruis voor hem op de kabel. Hij was boos, 

verontwaardigd, jaloers. Zowel op zijn vader als op zijn broertje. 
Al die dingen stonden hem in de weg om het juiste wachtwoord in 

te voeren, om weer de connectie te maken, zodat hij kon 
meevieren, meeleven en blij zijn. Het lukte gewoon niet. Hoe 

herkenbaar misschien ook voor ons. Onze lijn, onze verbinding, 

met God is ook niet altijd vlekkeloos. Hoe vaak hebben wij niet 
last van ruis. Dat we boos zijn op mensen, dat we boos zijn op 

het leven. De vader was zo blij en wilde zo graag delen in zijn 
vreugde. Wees blij met mij lijkt hij te zeggen. Maar de oudste 

zoon kon hier niet verder mee en bleef niet verbonden. En dan 

diep zinken. Ook die ervaring heeft de jongste zoon tot in het 
diepst gevoeld. Zo diep zinken dat hij door niemand meer wordt 

gezien. Hij was onzichtbaar. Ook de oudste zoon moet dat gevoel 

hebben gehad. Hij voelde zich niet gezien door zijn vader, voelde 
zich in de steek gelaten. Maar geldt dat niet voor ons allemaal? 

We willen toch graag opgemerkt worden, want dan heb je het 
gevoel dat je leeft, dat jouw leven ertoe doet. En dan kom ik bij 

Jezus. Want hoe diep wij ook allemaal zijn gezonken, Jezus is 

dieper gegaan dan ooit iemand kan. Want Jezus was verlaten van 
echt alles en iedereen, zelfs van zijn Vader. We weten het, hij 

heeft het uitgeschreeuwd aan het kruis. Zijn verbinding met God, 
met zijn Vader, was op dat moment helemaal verbroken. Jezus 

moest heel erg diep gaan. Wat moet dat vreselijk zijn geweest. 

Wij zijn eigenlijk altijd verbonden. De router staat er altijd, alleen 
het wachtwoord moet goed zijn. De jongste zoon heeft de 

verbinding met zijn vader verbroken, de vader niet met hem. 

Voor de oudste zoon net zo; hij verbreekt de verbinding, de vader 
niet. En dat geldt ook voor ons. Wij willen God nog wel eens 

verlaten, maar God verlaat ons niet. Hij heeft Jezus wel verlaten, 



5 

 

Jezus moest het zonder zijn Vader doen. In zijn ééntje door de 
diepste diepte heen. En dat allemaal voor ons. Voor ons zondige 

mensen, zodat wij ons nooit verlaten hoeven te voelen. Zodat er 

voor ons altijd een thuis en thuiskomen is. Door Jezus mogen we 
altijd weten dat er een Vader op ons staat te wachten. 

 
Hennie Stuut-Vogelzang 

 

Gedicht 
Geloof, hoop en liefde 

en de meeste van deze is de hoop 

omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt 
naar het punt daar waar de liefde begint 

Geloof, hoop en liefde 
en de meeste van deze is de hoop 

op geloof in de liefde 

 
Liselore Gerritsen 

  
Spreuk van de maand 

Gebed is de kracht waardoor tot stand komt,  

wat anders niet zou plaatsvinden 
 

Uit: Kerkenwerkagenda 2021 

 
 

 
BIJ DE EREDIENSTEN  

onder voorbehoud van de coronamaatregelen 

 
Tweede Pinksterdag 24 mei 

09.30 uur 
Evenals voorgaande jaren organiseert de Commissie Tweede 

Diensten een viering in de Ontmoetingskerk. 

Naast een aantal lezingen en passende gedichten zal het muzikale 
aandeel worden verzorgd door Greetje Radema, trekharmonica en 

Oebele Dijkstra op orgel en piano. 

De dienst is online te volgen via Kerkdienst Gemist. 
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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! 
 

Zondag 6 juni 
09.30 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

Er staat een verbindend vieren-dienst op het rooster. We geven 

onze voorganger de vrijheid dit naar eigen inzicht in te vullen. 
 

Zondag 13 juni  

09.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 
Een klassieke dienst op het rooster. Ook hier maar enige vrijheid 

voor de voorganger…  
 

Zondag 20 juni  

09.30 uur, ds. Jolanda Paans, viering Heilig Avondmaal 
Wat mooi dat we op deze zondag onze oud-predikante mogen 

verwelkomen! Samen het Avondmaal vieren, niet zoals anders, 
maar na opgave kunt u er toch bij zijn. 

 

19.00 uur, mevr. G. Hovius-Dijkstra 
Deze avonddienst is een Vesperviering in de kerkzaal. Ook mooi 

om hierin onze oud kerkelijk werker te zien voorgaan! 

 
Zondag 27 juni 

10.00 uur, ds. J. Hoornenborg, Opende 
Op deze zondagmorgen is er een gezinsdienst. De aanvang is dus 

10.00 uur! 

Graag hadden we op deze morgen weer Kinderkerk en Tienerkerk 
opgestart, maar door de maatregelen is dit nog niet mogelijk. 

We hopen op een dienst waarin ook iets voor de kinderen en 
tieners is terug te vinden! Zeker is dat Lena en Sarah hun 

steentje zullen bijdragen. 

 
Alvast ter info: zondag 4 juli OVERSTAPDIENST 

10.00 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks en mevr. Hennie 

Stuut-Vogelzang  
Samen afscheid nemen van groep 8 en ze een zegen meegeven 

voor hun toekomst, dat hopen we te kunnen vieren op het 
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schoolplein bij de Christelijke Basisschool De Bron. Muziek van de 
Kids-praise… 

Of dit alles zo door kan gaan, is nog even afwachten… 

 

 
PASTORAAT 
 

Pastoraat in de gemeente 
We vermelden de wijkindeling van het pastorale team nog maar 

een keer in Onderweg, omdat niet iedereen altijd alles bij de hand 
heeft. 

Natuurlijk mag u of jij altijd contact opnemen met één van ons, 

maar gewoon voor de ‘weet’ 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 vindt je vóór in deze 

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

                                             mevr. 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 woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur 

 
De volgende zanguurtjes zijn op 26 mei en 9 juni a.s. U kunt deze 

rechtstreeks volgen via kerkTV (www.kerkdienstgemist.nl). 

Er kunnen verzoeknummers worden doorgegeven aan mevr. 
Hennie Stuut-Vogelzang, tot de maandagmiddag 18.00 uur vóór 

de betreffende woensdag.  
Haar mailadres vindt u voorin deze Onderweg.  
 

 
 

 
 

 

 
KERKENRAAD 
 

AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN 2021 
 

Tijdens de morgendienst van zondag 2 mei jl. zijn de volgende 
ambtsdragers bevestigd in de daarbij genoemde ambten.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Tot wijkouderlingen: 

• mevr. Yvonne Veldman-Kaptein, Wagenmakerij 22, voor wijk 

1, 2 en 3 
• dhr. Jan Venekamp, Buurlandt 23, voor wijk 13, 14 en 20 

 
Als ouderlingen met de opdracht het verzorgen van het scribaat:  

• Wim en Helma Bouwsema, Willem Dreeslaan 37 

 
• In overleg met mevrouw Bregtje van Breden-Wijnalda, 

Oosterweg 64 in De Wilp, is haar termijn voor ouderling 

verlengd tot april 2022. 
• In overleg met mevr. Zwaantje Warmelink, Zuiderbuuren 32, is 

haar termijn als ambtsdrager met een bijzondere opdracht 
vanuit de Commissie Pastoraat naar het Breed Moderamen 

verlengd tot april 2022.  

• In overleg met dhr. Kor van der Velde, De Singel 23, is zijn 
termijn als ambtsdrager met een bijzondere opdracht en 

voorzitter van de Zending- en Evangelisatiecommissie verlengd 
tot april 2022. 

• In overleg met dhr. Geert Kooiker, Rozenlaan 7, is zijn termijn 

als voorzitter van de Kerkenraad verlengd tot april 2022. 
 

Tot ambtsdrager met een bijzondere opdracht als afgevaardigde 

van de Commissie Erediensten naar het Breed Moderamen: 
• mevr. Hanneke van Bethlehem-Bouwsema, A.S. Talmalaan 34  

 
Tot jeugdouderling: 

• mevr. Mettiena Postma-van Dellen, Langestraat 2B, voor wijk 

7, 18 en 19 
 

Tot diaken: 
• dhr. Teun Buursema, Kleine Hoorn 8, voor wijk 13 en 14 

 

De volgende contactpersonen zijn aangetreden: 
Aafko en Sietske Poelman, Provincialeweg 73 te Kornhorn, 

voor wijk 11A  

 
De volgende persoon is benoemd als coördinerend contactpersoon 

van wijk 6: 
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• mevr. Henriëtte van der Velde-Brandsma, De Singel 23 
 

In deze dienst zijn afgetreden: 

als ouderling met de opdracht het verzorgen van het scribaat: 
mevr. Maaike Duursema-de Jong, Malijksepad 5c 

 
als jeugdouderling: 

• mevr. Esther Renkema-Heijs, Kleine Hoorn 5 

 
als diakenen: 

• dhr. Klaas Jan van der Wal, Grouwweg 1 in Niebert 

• dhr. Gilles Solle, Nieuweweg 62 in Nuis 
• mevr. Jannie de Jong-Hettema, Randel 26C 

• dhr. Pieter Radema, Kruisweg 96 
 

Als coördinerend contactpersoon van wijk 6: 

• mevr. Matty Reitsma, Malijksepad 20 
 

Als contactpersonen: 
• mevr. Antje Beimers-Postmus, Sportlaan 6 

• mevr. Leni Wiersinga-de Mooij, Reigerstraat 24 

 
De Kerkenraad is blij dat er gemeenteleden zijn bevestigd als 

ambtsdrager en we zijn blij dat er gemeenteleden zijn die 

contactpersoon willen zijn.  
We willen iedereen bedanken die zich de afgelopen jaren, op 

welke wijze dan ook, heeft ingezet voor onze gemeente. 
 

Wim en Helma Bouwsema, scriba’s 

 
 

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. 
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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 
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 mei: 

• Houdbare melk 

• Rijst 
• Ontbijtproduct (Brinta) 

• Pakjes soep (droog) 
• Soepballetjes 

• Knakworst 

• Ranja 
• Wasmiddel (poeder) 

 
Voor de maand juni: 

• Houdbare melk 

• Houdbare koffiemelk 
• Groente in blik of pot (groot en klein) 

• Koffie (250 gr) 

• Suiker 
• Broodbeleg (zoet) 

• Bak & Braad (Croma o.i.d.) 
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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. 
 

Kerk in Actie 

Kerk in Actie wil graag jaarlijks een landelijke collecte gaan 
houden. 

Dit jaar zal dat zijn van 22 tot 27 november. 
Het doel voor dit jaar is de vluchtelingenkinderen in Moria te 

Griekenland. 

Vorig jaar is deze collecte voor het eerst georganiseerd, maar 
toen nog niet onder auspiciën van de diaconie. 

Namens de diaconie zijn wij nu op zoek naar iemand die 
deze collecte wil organiseren. 

Het is de bedoeling dat dit een jaarlijkse collecte wordt, met elk 

jaar een ander doel, aangedragen door Kerk in Actie. 
Is er iemand die dit wil organiseren voor Marum en omstreken? 

U/jij kunt dan contact opnemen met  

Grietje van Dalen, tel. (0594) 64 40 96. 
 

Collecten 
30 mei: collecte voor beautiful kidz in Namibia 

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke 

organisatie. 
In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk Katutura 

van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan 
kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het 

dagopvangcentrum in Ovitoto. 

Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen, die veelal het 
slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of 

moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel 

gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. 
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Het, met nauwelijks twee miljoen inwoners, dun bevolkte land 
Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan 

opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan! 

De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer:  
– kleuterschool – opleiding voor kleuterschoolleiding – bijlessen 

en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd – jeugdclubs – 
avontuurkampen – wijkwerk – projecten voor volwassenen. 

De Nederlandse stichting, die gevestigd is in Leek, stelt zich onder 

meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële 
middelen voor dit prachtige werk. 

 

20 juni: Heilig Avondmaal 
De collecte is voor de Karen, een bevolkingsgroep in 

Myanmar. 
Het regime in Myanmar (het voormalige Birma) is veel in het 

nieuws vanwege de recente militaire coup en het opsluiten van 

Ang Sang Suu Kyi. Minder in het nieuws is het bombarderen van 
de Karen, de oorspronkelijke bevolking van de streek langs de 

Thaise grens. 
Tienduizenden Karen zijn op de vlucht. Ze zijn bang, nat en 

hebben honger. Ze hebben eten nodig, medische verzorging en 

een plek om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen. 
Zo’n 2000 Karen staken de rivier over en dachten veilig Thailand 

te hebben bereikt. Ze vonden hun weg versperd en werden 

teruggezet. 20.000 mensen schuilen nu ergens in de jungle. 
Onder hen zijn bejaarden, zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s 

en gewonden. 
 

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

Namens de diaconie, Grietje van Dalen 
 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Oud ijzer 

De oud ijzer-actie heeft het mooie resultaat van € 1.555,00 
opgebracht.  

Allen die hieraan hebben bijgedragen, onze hartelijke dank.  
 

College van Kerkrentmeesters 

 

 
          Hallo jongens en meisjes, 
 

 
Het schooljaar loopt alweer ten einde, wat is het 

omgevlogen. De laatste weken staan in het teken van 

afronding en afscheid nemen. Iedereen heel veel 
plezier en wijsheid gewenst bij de laatste loodjes. En voor degene 

die examen gaat doen, heel veel succes!  

 
Startweekend 2021  

Hopelijk is er in september weer meer mogelijk en kunnen we 
weer leuke activiteiten organiseren, om te beginnen het 

startweekend. 

Heb je leuke ideeen of iets dat je het komende seizoen graag wilt 
doen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. 

Jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 
 

mailto:Jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl
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ZENDING- en EVANGELISATIECOMMISSIE 
 

Hart voor Swaziland 

Via onze kerk en Harjanne de Boer hoorden wij het verhaal van 
de familie Van der Zaag (Anne, Birgitte en hun drie kinderen 

Ruben, Levi en Jesse) die hun bestaan in Nederland opgaven en 
naar Swaziland vertrokken om daar het evangelie te verkondigen. 

 

In de zomer van 2012 hebben ze als gezin besloten op vakantie 
te gaan naar zuidelijk Afrika, en hebben Zuid-Afrika, Swaziland en 

Lesotho bezocht. Dit was deels bedoeld als vakantiereis, maar ook 

ter oriëntatie. Anne was namelijk al meerdere keren in Afrika 
geweest met MMMI (Medical Mission Ministry International) om 

medische outreaches te doen. En dit ‘virus’ sloeg over op de rest 
van de familie.  

Na dertien jaar in Zeewolde te hebben gewoond, verkoopt Anne 

zijn fysiotherapiepraktijk en hun woning en zijn ze in januari 2013 
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als gezin vertrokken naar Swaziland. Een prachtig land, maar ook 
een straatarm land, dat ernstig bedreigd wordt door de 

Aidsepidemie. Hierdoor is het een land met heel veel 

weeskinderen.  
Diep van binnen hadden ze beiden sterk het verlangen om zorg te 

dragen voor deze kwetsbare groep in deze samenleving (de 
weeskinderen), die zonder ouders moeten zien te overleven. Hun 

roeping staat dus in het teken van het helpen en zegenen van 

hoofdzakelijk weeskinderen. Dit doen ze in hun eigen wijk, 
Nkwaline, een buitenwijk van de hoofdstad van Mbabane, waar ze 

wonen. Maar ook door Petros & Elisabeth in Motjane te steunen. 

Dit is een Swazi’s echtpaar, dat naast hun zes eigen kinderen nog 
zestien weeskinderen opgenomen heeft binnen hun gezin. Ze 

hebben dus de zorg voor tweeëntwintig kinderen. In 2021 is er 
een nieuw project gestart genaamd: Jabula 

 

De MISSIE van Hart voor Swaziland: Anne en Birgitte willen 
omzien naar kwetsbare (jonge) mensen in Swaziland. Ze doen dit 

door het geven van praktische hulp in armoedige woonsituaties 
(HOME), het uitdelen van Gods Woord en Liefde (HOPE), en het 

brengen van plezier in moeilijke leefomstandigheden 

(HAPPINESS). Meer hierover in een volgend kerkblad. 
 

Wij als Zending- en Evangelisatiecommissie willen samen 

met u als gemeente dit nieuwe project Jabula, dat ze in 
2021 zijn aangegaan, voor twee jaar ondersteunen. 

Jabula betekent happiness en dat is een van de drie pijlers van 
Hart voor Swaziland. Dit centrum dat we aan het realiseren zijn, 

gaat ons helpen om beter de communities van Swaziland te 

kunnen dienen. Jabula is DE plaats waar we Jezus bekend maken 
en leren hoe Hem te volgen. Een plaats van ontmoeting, in de 

eerste plaats met God en met diegene die God eenieder heeft 
toevertrouwd. Omzien naar elkaar dus!! Het centrum wordt VOOR 

Swazies en het gaat gerund worden DOOR Swazies. 

 
Ook hier gaan we in de komende kerkbladen meer uitleg over 

geven. Voor meer info zie ook www.hart-voor-swaziland.nl We 

hopen samen als gemeente hierdoor een duidelijke invulling te 
geven aan onze Zendingsopdracht. Wilt u direct al steun geven 

aan dit project dan kunt u ook een bijdrage overmaken op het 
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rekeningnummer van de Zending- en Evangelisatiecommissie  
ING-bank: NL19 INGB 0001 8825 45 onder vermelding van Hart 

voor Swaziland. 

 

 
DIVERSEN  

 

 
 

 
 

Kardinaal Rodríguez Maradiaga: ‘De Bijbel geeft ons een 

beter Honduras’ 
 

Het werk van de 155 Bijbelgenootschappen gaat door, ook in 
moeilijke omstandigheden. Zoals in Honduras, een arm en 

crimineel land, dat recent ook zwaar getroffen werd door orkanen. 

Kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, aartsbisschop van 
de Rooms-Katholieke Kerk, is enthousiast over de Spaanse 

SamenleesBijbel. Die bereikt mensen in moeilijke buurten. 

 
Teken van hoop 

Hoe het project werkt? ‘Met hulp van zo’n 15.000 vrijwilligers 
doen alle bisdommen pastoraal werk onder gezinnen in de 

moeilijke buurten’, zegt de kardinaal. ‘Daar spelen problemen als 

werkloosheid, slechte huisvesting, drugsdealers, huiselijk geweld 
en moordbendes. De gezinsBijbel is daar in bijzonder goede aarde 

gevallen. Die 15.000 vrijwilligers – mannen en vrouwen – zijn 
Delegado de la Palabra, ´Vertolkers van het Woord’. Ze leiden 

gespreks- en gebedsgroepen waarin een Bijbelverhaal centraal 

staat, maar ook zondagse vieringen als er geen priester is. Via 
hun werk komt de kerk dichtbij, als teken van hoop in wijken 

waar mensen het zwaar hebben. De SamenleesBijbel geeft ook de 
mogelijkheid om in moeilijke tijden samen ontspannen bezig te 

zijn.’ 
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Wat is de ambitie met dit project op de langere termijn? 

‘Mijn ideaal is dat we de woorden die in deze gezinsBijbel staan, 

in de praktijk brengen. Een voorbeeld: de geboden ‘Je zult niet 
doodslaan’, ‘Je zult niet stelen’ en ‘Je zult niet liegen’ worden vaak 

met voeten getreden. Ten diepste wil ik dat we de ander als mens 
gaan zien, en als mens gaan liefhebben. Dan zal door het lezen 

van de Bijbel ook een nieuwe generatie van oprechte en humane 

leiders kunnen opstaan. En dan krijgen we ook een beter 
Honduras.’ 

 

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. 

 

 
 

23 mei  Rianne Radema      
 

30 mei Wianda Kuipers 

 
 6 juni  Wieteke van der Veen                                    

   

13 juni Hanneke van Bethlehem 
 

20 juni  Rosan Duursema 
  

 

Contactpersoon oppas          
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Rianne Radema 
(06) 21 23 40 07 

                                         rianne_radema_89@hotmail.com 

                                                        
 

 
 
 


