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EREDIENSTEN (EN ONS CENTRUM) 
 
Alle diensten zijn live of op een later tijdstip te volgen via 

www.kerkdienst.gemist.nl. Hieronder het rooster welke wijken 

uitgenodigd worden. Opgave voor een kerkdienst bij de voorzitter 
van de kerkenraad via tel. (06) 53 86 12 70. 

Vanaf 11 juli kunnen 60 gemeenteleden de kerkdienst bijwonen. 

Men hoeft zich dan niet meer van tevoren aan te melden, maar 
vol=vol.  

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

Vanaf zondag 20 juni is er weer kinderoppas voor de kleintjes van 

0-4 jaar. 
Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen zijn er weer 

mogelijkheden om gebruik te maken van Ons Centrum.  
Alleen op afspraak met koster Monique. 

 

20 juni  09.30 uur, ds. Jolanda Paans, Hoogeveen, 
  viering Heilig Avondmaal 

  Voor deze dienst graag aanmelden op  

  scriba@ontmoetingskerk-marum.nl of  
  via (06) 53 86 12 70. 

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

 

  14.00 uur, ds. M. Klomp, doopdienst, 
  alleen voor genodigden 

 
27 juni  11.00 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. 
 

04 juli  10.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks en  

mevr. H. Stuut-Vogelzang, overstapdienst groep 8, 
in de kerk, met genodigden (kinderen groep 8 en 

hun ouders) 

  De collecte is voor de kindernevendienst. 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk-marum.nl
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11 juli  09.30 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang 
  De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

  De 2e collecte is voor het orgel. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.  
 

18 juli  09.30 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks 
  De 1e collecte is voor de kerk. 

  De 2e collecte is voor een diaconaal doel. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

25 juli  09.30 uur, ds. J. Lindeboom, Minnertsga 

  De 1e collecte is voor de kerk. 
  De 2e collecte is voor het jeugdwerk. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

01 aug.  09.30 uur, mevr. H. Stuut-Vogelzang 

  De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 
  De 2e collecte is voor de kerk. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

08 aug. 09.30 uur, ds. J. van der Sleen 

  De 1e collecte is voor de kerk. 
  De 2e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.  

 
15 aug . 10.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks,  

gezinsdienst 
  De 1e collecte is voor het bloemenfonds. 

  De 2e collecte is voor de kerk. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

22 aug. 09.30 uur, ds. C. Flobbe, Naarden 
  De 1e collecte is voor de kerk. 

  De 2e collectie is voor een diaconaal doel. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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29 aug.  11.00 uur, ds. M. Klomp, bevestiging  
  ds. C.J. v.d. Beukel 

  De 1e collecte is voor de kerk. 

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

 
05 sept 10.00 uur, Zending- en Evangelisatiecommissie, 

  Openluchtdienst bij de Coendersborg in Nuis,  

  spreker Martin Dol, m.m.v. Revival 
  De collecte is voor zending en evangelisatie. 

 

11 sept 15.00 uur, ds. C.J. v.d. Beukel,  
  viering Heilig  Avondmaal in De Hoorn 

  De collecte is voor een diaconaal doel. 
 

12 sept 09.30, ds. C.J. v.d. Beukel,  

  viering Heilig Avondmaal  
  De collecte is voor een diaconaal doel. 

  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 twee 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. 
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TER OVERWEGING 
 
Opgaan naar Gods huis… 
 

Wat een mooi nieuws! Zo tijdens de voorbereidingen van het 
schrijven van deze overweging komt het nieuws binnen dat er 

versoepelingen mogelijk zijn van de coronamaatregelen. Wat 

hebben veel mensen hiernaar verlangd. Ook biedt dit weer 
perspectief voor het opstarten van het kerkelijke leven. Er kunnen 

weer meer mensen in en naar de kerk, het is mogelijk om elkaar 

weer te ontmoeten bij activiteiten van de kerk en… er kan 
langzaamaan weer zachtjes gezongen worden. Als een liefhebber 

van zingen zorgt dat laatste er bij mij voor dat er een lied in mij 
opborrelt: 

Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich; 

ik zal komen in zijn hof met lof. 
Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. 

Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. (Opwekking 80) 
 

Het is een vrije vertaling van Psalm 100 vers 3. In de Bijbel in 

Gewone Taal staat er: 
 

Kom naar zijn tempel om hem te danken. 

Kom in zijn huis en zing voor hem. 
Dank hem en prijs hem. 

 
Natuurlijk is het fijn om voor God te zingen in zijn huis en Hem 

daar te danken en te prijzen! Maar… dat hoeft niet alleen op de 

zondag. Dat kan op alle dagen van de week. Want God wil 
namelijk dichtbij je wonen. Iedere dag wil Hij onderdeel zijn van 

jouw leven. Want Zijn liefde voor jou is er voor altijd en duurt 
eeuwig. Hij blijft je altijd trouw, welke hoogte- en dieptepunten je 

ook meemaakt. Daarom mag je Hem iedere dag danken en 

prijzen. Waar je ook bent. Is het thuis of wanneer je op vakantie 
bent. Overal waar jij bent wil God voor je zorgen zoals een herder 

die voor zijn schapen zorgt.  
 

We zijn nu eind juni en de vakantietijd breekt aan. Het kan zijn 

dat je op reis gaat naar het buitenland, je houdt je vakantie in 
Nederland of blijft bij huis om te genieten van ‘Tuinesië’ of 
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‘Balkonia’. In alle drie de mogelijkheden is er ruimte en tijd voor 
bezinning. Een tijd om na te denken. Daarom de volgende vraag 

om in de komende maanden over na te denken: 

 
Waar ben ik in mijn leven dankbaar voor? 

 
Je kunt deze vraag bespreken met je reisgenoten of met mensen 

die bij je thuis op bezoek komen. Misschien ben je in de 

gelegenheid om op je vakantieadres een kerk te bezoeken om 
daar in alle rust te mijmeren over deze vraag. Wat ook een goede 

tip is: deze vraag voor jezelf op een papiertje of in je telefoon 

zetten. En zet daarbij vijf kleine en vijf grote redenen waarvoor je 
dankbaar bent. Dit lijstje kun je bijvoorbeeld in je Bijbel stoppen. 

Als er dan moeilijke momenten in je leven zijn, kun je dit lijstje 
erbij pakken. Je wordt er dan aan herinnerd hoe goed God voor je 

zorgt. Niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. 

Daarbij maakt het niet uit of je thuis of op vakantie bent. 
 

Een fijne vakantie toegewenst! 
In Christus verbonden, 

Jelmer Visser 

 
Gedicht 

Zondagmorgen 

Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan.  

Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 

en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 

Ida Gerhardt 
  

Spreuk van de maand 

De betekenis van ons leven ligt in het verschil 
dat we maken in de levens van anderen 

Nelson Mandela 

Uit: Kerkenwerkagenda 2021 
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BIJ DE EREDIENSTEN  
Onder voorbehoud van coronamaatregelen 

 

Zondag 27 juni  
11.00 uur, ds Hoornenborg, Opende 

Vanmorgen is er een dienst in de kerk, waarin ds. Hoornenborg 
voorgaat en daarnaast is er ook KINDERKERK! Grote mensen 

welkom in de kerk, kinderen welkom bij de Kinderkerk! 

 
Zondag 4 juli 

10.00 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang en mevr. Harjanne de 

Boer-Lodewijks 
OVERSTAPDIENST, nog niet op het schoolplein, maar in de 

kerk. We nemen afscheid van groep 8, geen Kindernevendienst 
meer, maar nu Tienerkerk! Er zijn filmpjes gemaakt op school en 

in de kerk maken we er met kinderen en ouders die aanwezig zijn 

een mooie dienst van!  
 

Zomerdiensten in de Ontmoetingskerk 
Bij het schrijven van deze bijdrage was nog niet bekend waar de 

zomerdiensten over gaan, maar we laten het met een gerust hart 

over aan de voorgangers. 
 

Zondag 29 augustus 

11.00 uur, ds. M. Klomp/ds. C.J. v.d. Beukel  
Intrededienst van onze nieuwe predikant, ds. Ineke v. d. Beukel. 

Onze oude predikant zal onze nieuwe predikant bevestigen.  
Het belooft een feestelijke dienst te worden!! 

 

Zondag 5 september 
10.00 uur, Zending- en Evangelisatiecommissie, Openluchtdienst 

bij de Coendersborg in Nuis, spreker Martin Dol, m.m.v. Revival 
 

Zondag 12 september  

9.30 uur, ds. C.J. v.d. Beukel 
In deze dienst zullen we D.V. het Heilig Avondmaal samen vieren.  

 

om vast te noteren 
Zondag 19 september STARTZONDAG 

11.00 uur, Pastorale team  
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PASTORPRAAT 
Even bijpraten vanuit het pastorale team! We zijn blij dat Jelmer 

weer hersteld is en zijn werk in de gemeente op heeft kunnen 

pakken. We gaan richting de zomervakantie, een periode waarin 
je even wat tot rust kunt komen. Alle activiteiten stoppen dan 

vaak. Maar er waren de afgelopen periode niet veel activiteiten. 
Het lijkt erop dat we juist nu weer wat actiever mogen worden 

met elkaar. Het blijft nog steeds afwegen en goed over nadenken, 

wat wel en wat niet… Soms lijkt het dubbel of onzin of het moet 
toch kunnen, maar laten we de grenzen niet opzoeken. Als 

pastoraal team is het ook soms schipperen, je wilt zo graag meer. 

Wij hopen en bidden en zijn dankbaar voor wat er wel weer kan. 
Niet meer tegen zo’n lege kerk aankijken op zondag is toch wel 

heel fijn! Maar ook weer wennen, want we waren onderhand ook 
gewend tegen de camera te praten en nu zitten er weer mensen 

waar je ook contact mee wilt maken. Het is fijn dat het weer zo 

gaat en wij wennen er heel gauw weer aan! 
We wensen jullie allemaal een goede zomer toe. Maak er wat van, 

binnen de mogelijkheden die er zijn! 
Jelmer en Hennie zijn een aantal weken afwezig. Zie de 

afkondigingen tegen die tijd, maar je mag altijd bellen als het 

nodig is naar wie er wel is. 
 

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

                                             mevr. Harjanne de boer-Lodewijks 
 

PASTORAAT IN DE GEMEENTE 
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. 

 
Contactgegevens van de kerkelijk werkers vind je vóór in deze 

Onderweg, maar ook kan er altijd contact gezocht worden via 

wijkouderling of coördinerend contactpersoon of contactpersoon. 
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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 
Deze zomermaanden is het zanguurtje op de woensdagen:  

23 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus en 1 september 

a.s. U kunt deze zanguurtjes rechtstreeks volgen via kerkTV 
(www.kerkdienstgemist.nl). Er kunnen verzoeknummers worden 

doorgegeven aan mevr. Hennie Stuut-Vogelzang.  
Deze kunnen doorgegeven worden tot de maandagmiddag 18.00 

uur voor de betreffende woensdag. Haar mailadres vindt u voorin 

deze Onderweg. 
 

Zomeractie: Wie schrijft die blijft…. 
Tja, tegenwoordig is dat misschien een achterhaald gezegde, 

maar vóór alle toetsenborden en digitale mogelijkheden, helemaal 

waar. 
Schrijven kan natuurlijk ook prima met een toetsenbord, dat doen 

wij, bij het schrijven van dit stukje ook. Maar we hebben het er 

boven gezet om het kleine cadeautje, dat jullie bij deze Onderweg 
vinden, aan te kondigen. 

Als pastoraal team zouden wij, met de nodige vrijwilligers, begin 
juli dit kerkseizoen afsluiten. Na rijp beraad is besloten om dat 

niet te doen. Het lijkt toch te ingewikkeld met de coronaregels die 

nog wél gelden.  
Op kleinere schaal gaan we wel wat dingen voorzichtig opstarten, 

maar met iedereen erbij…  
We hopen op het Startweekend in september!  

Als we dan niets samen doen, kunnen we dan toch iets bedenken 

dat iedereen kan doen? En we kwamen in ons pastorale overleg 
tot de conclusie dat contact, zeker in de zomermaanden, zo 

belangrijk is. 

We denken dan aan een kaartje, een briefje of een 
vakantiekaartje, als je op stap gaat! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Als we met elkaar een beetje aan en om elkaar denken, worden 
de zomermaanden voor iedereen zonnig! 

Dus we starten onze ZOMERACTIE: ‘Wie schrijft, die blijft’ op, 

waar iedereen aan mee kan doen, van jong tot oud! 
Kijk gewoon eens in ons jaarboekje, achterin staan heel veel 

adressen. Misschien kom je iemand tegen van wie je denkt: ‘Die 
heb ik lang niet gezien, die stuur ik een kaartje of een briefje’.  

Dat kan iedereen zijn, jong, oud, ertussenin, gezond, ziek, of in 

gewone doen. 
En om het nu toch een beetje een samen-activiteit te maken: 

voor jullie allemaal een rode pen van de kerk… Rood is de kleur 

van de liefde en wij denken, dat we elkaar daarin vast mogen 
houden en daarbij ook nog in Zijn liefde geborgen zijn. 

Schrijf ze, doe mee, en een goede zomer gewenst!  
 

                                                      Met vriendelijke groeten! 

                                                      Hennie Stuut-Vogelzang, 
Jelmer Visser en                                             

                                                      Harjanne de Boer-Lodewijks 
 
KERKENRAAD 
 

DIACONIE 
 

Dankbaarheidsbijdrage 

Denkt u nog even aan het overmaken van uw 
dankbaarheidsbijdrage? 

De informatie hierover kunt u vinden op het inlegvel van uw 
vorige Onderweg. 

 

Omzien naar elkaar 
Omzien naar elkaar is er om u te helpen, maar ook om de 

mantelzorgers te ontzien. Te denken valt aan het brengen van 
een bezoekje aan iemand die er alleen voor staat, met iemand 

een stukje wandelen of rijden naar het ziekenhuis of de dokter.  

Misschien lukt het nog niet om zelf weer boodschappen te doen. 
Er zijn vast nog wel meer dingen te benoemen en problemen 

waar u even niet uitkomt. 

U kunt dan contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra,  
tel. (0594) 64 24 14/(06) 24 90 47 94. 
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E-mailen mag ook: genp.reitsema@ziggo.nl. 
U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken. 

 

Wensen van de voedselbank 
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.) 

 

Voor de maand juli: 
• Houdbare melk 

• Pasta en mix 
• Pakjes soep (droog) 

• Vis in blik 

• Ontbijtkoek 
• Pannenkoekmeel 

• Stroop 

 

Voor de maand augustus 

• Houdbare melk 
• Groente in blik of pot 

(groot en klein) 

• Bruine bonen (blik of 
pot) 

• Vruchten in blik 

• Thee 
• Ontbijtproduct  

(Brinta) 
 

Voor de maand september: 

• Houdbare melk 
• Houdbare koffiemelk 

• Koffie (250 gram) 
• Rijst 

• Pakjes soep (droog) 

• Knakworst 
• Zout 

• Wasmiddel (poeder) 

 

U kunt de goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7. 
Er staat een mand klaar waar u uw spullen 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. 

 
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 

mailto:genp.reitsema@ziggo.nl
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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. 

27 juni: Inlia  (1e collecte) 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven 

met Asielzoekers. Ze zijn een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood 

helpen. 

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende 
organisatie voor kerken die het Charter van Groningen 

ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij 
voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.  

Missie 

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - 
uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te 

zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. 

Visie 
INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in 

nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de 
stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de 

samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door: 

het bijstaan van individuele asielzoekers in nood, 
het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van 

hulp aan de vreemdeling in hun poorten, 
het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van 

maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood. 

INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. 
Een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige 

behandeling van asielzoekers. 

Ze zijn gevestigd in de stad Groningen. 
 

11 juli: Liliane Fonds (1e collecte) 

https://www.inlia.nl/nl/verborgen-pagina-s/charter-van-groningen-tekst
https://www.inlia.nl/nl/verborgen-pagina-s/charter-van-groningen-tekst
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Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste 
delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van 

handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog 

meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan 
een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, 

maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen 
met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 

verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen 

van deze kinderen. 
 

18 juli: Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea   

       (1e collecte)  
ISEE zet zich sinds 1973 in om door middel van kleinschalige 

projecten de levensomstandigheden en de 
toekomstmogelijkheden voor de allerarmsten in Ethiopië en 

Eritrea te verbeteren. 

Er worden vele projecten ondersteund op het gebied van visserij, 
landbouw, onderwijs, gezondheid, economie en milieu. 

Van deze projecten heeft de stichting al veel geleerd en er is al 
veel bereikt, maar de armoede en de nood in Ethiopië en Eritrea 

blijven groot en we zijn er dan ook nog lang niet. Onze projecten 

zijn nog steeds hard nodig om de allerarmsten in Ethiopië zicht op 
een betere toekomst te bieden. 

 

1 augustus: Stichting Mensenkinderen (1e collecte) 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en 

bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand 
anders zorgt.  

Ze werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. Hun 

projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe 
hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, ze kopen 

de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het 
stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware 

dubbel besteed. 

Ze zetten zich al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-
Europa. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en 

individuen te motiveren, zodat deze betrokken raken bij het 

helpen en dienen van de naaste in nood. 
Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verleent zij  

hulp ongeacht religie of etnische achtergrond. 
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15 augustus: Bloemenfonds (1e collecte) 

 

22 augustus: Mission Aviation Fellowship (MAF) (2e collecte) 
Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie 

die met vliegtuigen mensen bereikbaar maakt voor hulp en het 
Evangelie. Ze heeft als belangrijkste doelstelling om 

luchttransport te bieden voor zendingsactiviteiten in moeilijk 

bereikbare gebieden in onder andere Oceanië en Afrika.  
 

29 augustus: Hart voor kinderen (2e collecte) 

Hart voor kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 
2008 opgericht in Nederland. Hart voor kinderen geeft toekomst 

aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Het 
hart van hun missie en de kern van hun activiteiten is de opvang 

van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een 

betere toekomst voor hen. Dat doen zij op drie manieren 
Gezinssponsoring, kind sponsoring en eenmalige hulpacties.  

Hulp aan gezinnen: Het plaatsen van verlaten kinderen en een 
pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk 

gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen zij zowel de kinderen 

als de pleegmoeder/ouders. Dit zorgmodel heeft hun voorkeur. 
Hulp aan kinderen: Daar waar geinssponsoring niet mogelijk is 

worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een 

volledige verzorging ontvangen.  
Eenmalige acties: Naast hun structurele hulp, voeren ze ook 

regelmatig acties voor bijvoorbeeld een waterpomp, 
matraspakketten of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.  

 

12 september: Heilig Avondmaal 
De avondmaalcollecte is voor Kerk in Actie. 

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen 
en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De 

acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van 

corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er 
niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp 

zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook 

naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie 
te komen.  

Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, 
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al langer op tegen corona. Nu slaan ook de samenwerkende 
hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de 

handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat 

met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische 
noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het 

vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is 
bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners 

hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen 

nodig. 
 

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 
 

 

           
 

 
Hallo jongens en meisjes, 

 

 
 

Yes!! De Kinderkerk gaat weer los!  

 
Het is op: 

- 20 juni om 09.30 uur 
- 27 juni om 11.00 uur 

Komen jullie ook? 

Nemen jullie een kleedje mee om op te zitten?  
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We hopen dit buiten te kunnen doen, zodat we zo min mogelijk 
beperkingen hebben.  

Daarna gaan Sarah en Lena op vakantie en wie weet zien we ze in 

het startweekend, op 18 en 19 september 2021, weer. De 
voorbereidingen voor het startweekend zijn in volle gang. Meer 

informatie hierover volgt later.  
KiK wenst jullie allemaal een hele fijne vakantie en heel veel 

succes met de laatste schoolweken.  
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ZENDING- en EVANGELISATIECOMMISSIE 

 

Hart voor Swaziland 
In het kerkblad van mei hebben we ook al geschreven over de 

andere invulling die Anne en Birgitte van der Zaag met hun drie 
kinderen aan hun leven hebben gegeven door zich te gaan 

vestigen in Swaziland. Hun doel is om de kwetsbare 

(wees)kinderen in Swaziland een hoopvolle toekomst te bieden en 
iedereen die hun pad kruist bekend te maken met Jezus als 

Redder en zo Gods liefde uit te delen. Ze willen dit doen door om 

te zien 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).  

HOME: Door het bieden van praktische hulp verbetert de 
woonsituatie van Swazigezinnen, zodat ze een veilige plek hebben 

om te wonen, kinderen gezonder op kunnen groeien en de 
gezinnen de mogelijkheid krijgen om geheel of gedeeltelijk in hun 

eigen onderhoud te voorzien. Denk hierbij aan: verbouwingen, 

onderhoudswerkzaamheden, sanitaire voorzieningen, aanleggen 
van een groentetuin, een kippenhok bouwen etc.                                                                                    

HOPE: Door Gods Woord en liefde uit te delen onder de kinderen, 

jongeren, gevangenen en weduwen en ze te discipelen vanuit 
Bijbelse principes en verhalen. Zo is er weer nieuwe hoop voor de 

toekomst. Jongeren en kinderen hebben door scholing een betere 
kans om een toekomst op te bouwen. Daarom helpen ze ze om 
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(weer) naar school te kunnen gaan en daar waar ze nood zien bij 
te dragen aan het verplichte schoolgeld en schooluniform.                                                             

HAPPINESS: Door het plaatsen van spelattributen (schommels, 

voetbaldoeltjes en netpalen), het organiseren van sport- en 
spelactiviteiten en het organiseren van familie-uitjes (vissen, 

zwemmen of naar de bioscoop/voetbalwedstrijd) bieden ze de 
mogelijkheid om te spelen, te ontspannen en de ‘zorgen van alle 

dag’ even te kunnen vergeten. De doelgroep is met name het 

gezin van Petros & Elisabeth en de kinderen/jongeren uit de 
community waar ze wonen.                                                                                                                                 

In het volgende kerkblad gaan we u meer vertellen over het 

project Jabula waar zij begin 2021 mee zijn begonnen. 
Wij als Zending- en Evangelisatiecommissie willen samen met u 

als gemeente hen voor twee jaar ondersteunen. Wilt u direct al 
steun geven aan het werk dat de familie van der Zaag in 

Swaziland doet, dan kunt u ook een bijdrage overmaken op het 

rekeningnummer van de Zending- en Evangelisatiecommissie 
ING-bank: NL19INGB 0001 8825 45, onder vermelding van:  

Hart voor Swaziland.  

 
Vakantiebijbelgids Onderweg 

Samen met het kerkblad ontvangt u deze keer de 
Vakantiebijbelgids en voor de kinderen de Kidseditie. 

De Jeugdraad en de Zending- en Evangelisatiecommissie vinden 

het fijn u deze, door Ark Mission gemaakte gidsjes, aan te kunnen 
bieden. 

Ark Mission verspreidt ieder jaar in de zomerperiode deze gids, 
ter inspiratie voor in de vakantie. Voor veel mensen ziet de 

zomervakantie er ook dit jaar weer anders uit dan normaal.  

Ark Mission heeft hier met de Vakantiebijbelgids rekening mee 
gehouden. De opzet en inspirerende teksten zijn dezelfde, maar 

toegespitst op de situatie waarin we nu leven. 

Drie weken lang is er voor iedere dag een korte overdenking met 
een vraag en gebed en de populaire woordzoeker.  

U kunt zich drie weken lang laten bemoedigen en inspireren door 
de reizen die Jezus maakte.  

Met de kidseditie van de Vakantiebijbelgids Onderweg hebben 

kinderen een eigen exemplaar waar ze elke dag in kunnen lezen, 
speuren en ontdekken. Dat belooft drie weken lang plezier! 
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Tijdens de reis wordt Jezus voorgesteld en wordt verteld over de 
mooie dingen die Hij meemaakte.  

We hopen dat zowel u als de kids zich tijdens de vakantie zullen 

laten verrassen door een echte ontmoeting met Hem en zullen 
ontdekken hoe bijzonder Jezus is. Het zou je leven (en je 

bestemming) totaal veranderen. 
 

Jeugdraad en Zending- en Evangelisatiecommissie 

Openluchtdienst Coendersborg 

Op 5 september is er weer een openluchtdienst bij de 
Coendersborg. Altijd een prachtige locatie om een kerkdienst te 

vieren.  
Spreker is deze keer Martin Dol. Martin is een geliefde spreker en 

een degelijk leraar. Hij deelt graag zijn inzichten en gecombineerd 

met humor maakt dat een preek bijzonder en diepgaand.  
Martin is werkzaam binnen Royal Mission als Coördinator 

Onderwijs. 
 

Royal Mission is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een veelkleurige 

beweging met een enorme passie voor Gods prachtige herstelplan 
van deze wereld. 

Zij geloven dat Zijn koninkrijk zichtbaar wordt via de kerk en 

willen daarom christenen uit alle kerken en achtergronden 
toerusten om te groeien als volgeling van Jezus. Kortom: Passie 

voor koninklijke kerk.  
 

Maar wat is een dienst zonder muziek. Fijn is het dan ook dat 

Revival aan deze dienst mee wil werken voor de muzikale 
omlijsting. Welbekend bij de meesten van ons door hun 

regelmatige medewerking aan kerkdiensten.  
 

We hopen u dan ook op 5 september te kunnen begroeten. De 

dienst begint om 10.00 uur en vergeet u vooral niet om een stoel 
mee te nemen. 

Tot dan!  

Zending- en Evangelisatiecommissie 
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COMMISSIE EREDIENSTEN 
 

Kom jij de Commissie Erediensten versterken? 

De Commissie Erediensten bestaat momenteel uit twee personen 
en om het werk van de commissie goed uit de verf te laten komen 

zijn we op zoek naar versterking!   
 

De Commissie Erediensten houdt zich bezig met de coördinatie 

van de organisatie van alle erediensten die gedurende het jaar 
worden gehouden. Dit betreft taken op het gebied van de 

planning, organisatie en invulling van de diensten. 

Lijkt het jou leuk om mee te helpen en vooral om mee te denken 
over op welke manier de erediensten kunnen worden ingevuld 

dan horen wij dat graag! 
 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via 

erediensten@ontmoetingskerk-marum.nl of (06) 40 46 89 43. 
 

Namens de Commissie Erediensten,  

Hanneke van Bethlehem 

DIVERSEN  

 

  

Laatste nieuws ’t Trefpunt 

Vanaf woensdag 16 juni gaan we weer voorzichtig open. We gaan 

dit doen met maximaal vijf klanten tegelijk in de winkel. Om aan 
de richtlijnen te voldoen mogen er drie klanten beneden en twee 

klanten boven. Hiervoor zetten we vijf winkelmandjes buiten bij 
de achterdeur. Dat kan betekenen dat u als klant langer buiten 

moet wachten, totdat er weer een mandje beschikbaar is. 

Er is voor u als klant nog steeds de mogelijkheid om te bellen 
voor een afspraak, als u dat liever wilt (buiten de openingstijden). 

Voor telefoonnummer zie achterkant van Onderweg. 
 

Vriendelijke groet vrijwilligers ’t Trefpunt 

mailto:erediensten@ontmoetingskerk-marum.nl
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Braillebijbels voor Sri Lanka ‘Alles is mogelijk bij God’ 

‘Er is in Sri Lanka wel het een en ander geregeld voor mensen 
zoals ik, maar er kan zeker nog veel verbeterd worden. Denk 

bijvoorbeeld aan reizen met de bus. Een bus is niet aangepast op 
gebruik door mensen die blind zijn. Hoe moet ik zien wanneer ik 

moet uitstappen? Ook officiële documenten zijn vaak niet 

beschikbaar op zo’n manier dat blinden en slechtzienden er iets 
mee kunnen.’ 

 

‘Veel Sri Lankanen zien een handicap als straf voor iets dat je 
verkeerd hebt gedaan. Daar moet je gewoon mee leven. Ik ben 

ook vaak echt slecht behandeld of belachelijk gemaakt, zelfs bij 
bedrijven waar ik heb gewerkt. Gelukkig zijn er ook aardige 

mensen. Bijvoorbeeld docenten op school die zich in hun eigen 

tijd inzetten voor de blinde kinderen op school.’ 
 

Voorbeeld 
‘Ik heb geleerd dat God mij omringt met mensen die mij kunnen 

helpen. En ik geloof dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen, 

ook als christen. Mensen vragen me wel eens waarom ik niet aan 
God vraag of Hij mij weer kan laten zien. Dan zeg ik dat ik dat 

niet wil. Ik geloof dat mijn God een grote God is en dat alles 

mogelijk is bij God. Ik wil God aanbidden zoals ik ben en anderen 
laten zien dat dat zo ook kan.’ 

 
‘Gods Woord is het belangrijkste in mijn leven, er is niets mee te 

vergelijken. Mijn favoriete Bijbeltekst is Johannes 3:16: Want God 

had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. 
 

‘Ik wens iedereen met een handicap toe dat hij of zij Gods 

nabijheid kent. Zeker mensen die, zoals ik, iedere dag worstelen 
met de uitdagingen van een handicap hebben God nodig.’  
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OPPASROOSTER 

Het volgende rooster is onder voorbehoud van de 

coronamaatregelen.  
 

20 juni   Rosan Duursema 
 

27 juni   Rebekka Neef 

4 juli    Hanneke van Bethlehem 

11 juli   Wianda Kuipers 

18 juli   Grietje van der Heide 

25 juli   Mirjam Bouwsema 

1 augustus   Rosan Duursema 

8 augustus   Rebekka Neef 

15 augustus  Wianda Kuipers 

22 augustus  Rosan Duursema  

29 augustus  Hanneke van Bethlehem 

5 september  Rianne Radema  

12 september  Rebekka Neef  

19 september   Grietje van der Heide 

26 september  Rosan Duursema 

      Contactpersoon oppas         

      Rianne Radema 

       (06) 21 23 40 07 

                                         rianne_radema_89@hotmail.com                                                     


	Vakantiebijbelgids Onderweg

