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EREDIENSTEN (EN ONS CENTRUM) 

 
Alle diensten zijn live of op een later tijdstip te volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl.  

Met in achtneming van de anderhalve meter kan de hele kerk 
weer gebruikt worden. Men hoeft zich niet van tevoren aan te 

melden. Als de kerk te vol wordt, kan er meegekeken worden via 

het grote scherm in zaal 1.  
  

Er is 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. 

 
19  sept. 11.00 uur, ds. C.J. v.d. Beukel en  

mevr. H.J. de Boer-Lodewijks,     

 startzondag en doopdienst, op de parkeerplaats, 
 m.m.v. Travellers 

  De 1e collecte is voor Vorming en Toerusting. 

  De 2e collecte is voor Missionair werk. 
  De  deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
26 sept. 10.00 uur, mevr. H.J. de Boer-Lodewijks  

  Er is tevens tienerkerk en kinderkerk. 

  De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten. 
  De 2e collectie is voor een diaconaal doel. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

03 okt. 09.30 uur, ds. C.J. v.d. Beukel, Israëlzondag 

  De 1e collecte is voor Kerk en Israël. 
  De 2e collecte is voor het bloemenfonds. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

10 okt. 09.30 uur, ds. M. Klomp    

  De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 
  De 2e collecte is voor JOP. 

  De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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17 okt. 09.30 uur, dhr. Jelmer Visser   
  De collecte is voor het Werelddiaconaat.  

  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. 
 

 

 
 
TER OVERWEGING 
 

Een warm welkom 

Zoals jullie misschien nog weten was de Ontmoetingskerk het 
afgelopen jaar af en toe open om zomaar even binnen te lopen. 

Er was iemand van het pastorale team, er was koffie of thee, er 
hing een spandoek: De kerk is open – Welkom. 

Het is een aantal keren gebeurd dat een voorbijganger, dankzij 

deze uitnodiging, even naar binnen liep. Een meneer die ooit in 
Marum was opgegroeid, trof ik en ook Jelmer en Hennie hebben 

hun ervaringen gehad. Ook eigen gemeenteleden kwamen 

geregeld langs. 
De één kwam enthousiast naar binnen, de ander voorzichtig 

nieuwsgierig. We deelden verhalen met elkaar en spraken over 
het kerkgebouw. 
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Het klinkt eigenlijk heel logisch: Als de kerkdeuren open staan, 
mag je uiteraard even naar binnen komen. 

Velen van ons voelen zich thuis in de kerk. We vinden het prettig 

om elkaar te ontmoeten. We ervaren er Gods goedheid en 
gastvrijheid. 

Toch is dat het laatste anderhalf jaar een stuk moeilijker geweest 
dan normaal. De kerkdeuren die gesloten werden, verplicht een 

plekje reserveren, een tijdlang niet kunnen zingen en niet koffie- 

drinken. De spontaniteit en ontspannenheid zijn in veel aspecten 
verdwenen en de open armen zijn vervangen door reinigingsgel. 

Aan de andere kant zijn we dankbaar dat we inmiddels wel weer 

samen kunnen komen, dat we mogen zingen, dat we vanuit huis 
met beeld en geluid toch de dienst kunnen meevieren. Het zijn 

belangrijke aspecten om iets van Gods goedheid te ervaren. 
En wat zijn we eigenlijk al goed en warm samen begonnen!  

Een warm welkom en eigenlijk ook een warm afscheid…  

Ons pastoraal team is gewisseld. Met toch wel een beetje 
weemoed neem ik afscheid van Jelmer, onze kerkelijk werker, die 

ik heb mogen begeleiden in zijn stage bij ons. 
En met grote blijdschap heten we ds. Ineke v.d. Beukel welkom! 

Onze nieuwe predikant, wat een zegen en wat voelt het begin 

goed!     
Hoe het komende seizoen eruit zal zien, welke mogelijkheden we 

zullen hebben voor kerkdiensten en activiteiten is nu nog 

onduidelijk. Toch mogen we erop vertrouwen dat God Zijn weg 
met mensen wel weet, ook al is het voor ons niet helder. 

Maar met dat vertrouwen komt ook een uitdaging. Laten we dit 
nieuwe seizoen extra ons best doen om gastvrij te zijn. Voor 

mensen die nooit in de kerk komen, voor hen wie de drempel 

hoog is geworden, maar ook voor wie kind aan huis is in de kerk.  
Bewust omgaan met ons zijn en ons handelen en zo bijdragen om 

Gods goedheid en open armen zichtbaar te maken bij de mensen 
om ons heen. 

 

                 mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 
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Gedicht 
 

Als ik 

Als ik alleen maar was 
Een kop op een karkas 

Had mijn bestaan geen zin 
Goddank er zit iets in 

 

Ik weet niet hoe het heet 
Een ziel? een kern? een pit? 

Mijn moeder zei:" 't is God 

Die ergens in ons zit..." 
 

Maar soms voel 'k me zo leeg 
En onze lieve Heer 

Van wie mij werd verteld 

Vind ik dan nergens meer 
 

Maar als ik op een dag 
Wat naar de bloemen kijk 

Dan denk ik telkens weer… 

Mijn moeder had gelijk! 
 

Toon Hermans 

 
Spreuk van de maand 

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist 
Herman Finkers 

Uit: Kerkenwerkagenda 2021 

 

BIJ DE EREDIENSTEN 

 

Zondag 12 september 
09.30 uur, ds. Ineke v.d. Beukel 

Deze zondag vieren we het heilig Avondmaal in de 
Ontmoetingskerk. 

De avondmaalsviering van zaterdag 11 september in De Hoorn 

komt te vervallen. 
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Op deze zondag krijgt u bij binnenkomst elk een schaaltje mee 
met een stukje brood en een klein bekertje, zodat het avondmaal 

coronaproof kan plaatsvinden, zittend in de banken. 

 
Zondag 19 september STARTZONDAG 

11.00 uur, ds. Ineke v.d. Beukel en Harjanne de Boer-Lodewijks 
Na ontvangst met koffie en wat erbij hopen we buiten naast de 

Ontmoetingskerk onze Startdienst met velen te kunnen vieren. 

Mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks en ds. Ineke van den Beukel 
introduceren het jaarthema van de landelijke kerk Van U is de 

toekomst. 

Dat juist vandaag twee jonge kinderen de doop mogen ontvangen 
is een hoopvol teken van Gods toekomst. De doop zal worden 

bediend aan Milou Scholte, dochtertje van Wouter Scholte en 
Mirjam Bouwsema, Wilgenlaan, en aan Jonas Vos, zoontje van 

Jaap Jan en Romkje Sietske Vos-Hospes, Wijmaheerd.  

Deze gezinsdienst wordt muzikaal begeleid door The Travellers.  
 

Zondag 26 september 
10.00 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 

Een ‘gewone dienst’ en er is weer kinderkerk en tienerkerk! 

Op het leesrooster staat een gedeelte uit Marcus, waarin Jezus 
zegt: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”, daar gaan we het in de 

dienst over hebben. 

Thema van de kinderkerk is op dit moment nog niet bekend, maar 
de verbinding gaan we zoeken.  

 
Zondag 3 oktober 

09.30 uur, ds. Ineke v.d. Beukel 

Het is de jaarlijkse Israëlzondag. We lezen uit Habakuk 3: 18, 19 
en Lucas 13: 6-9, lessen van de vijgenboom.  

In deze viering nemen we afscheid van mevr. Johanna Cruiming-
van Dijk, Boereveld, die wegens verhuizing stopt als diaken.  

We verwelkomen één of meerdere nieuwe contactpersonen.  

 
Zondag 10 oktober  

09.30 uur, gaat oud collega ds. M. Klomp voor.  

Het is de vierde zondag van de herfst en een klassieke dienst. 
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Zondag 17 oktober 
9.30 uur, dhr. Jelmer Visser 

Het is een ‘gewone dienst’ en we zijn benieuwd hoe onze oud 

stagiair deze gaat invullen. 
 

 
 

PASTORPRAAT 

 
Terugblik en nieuw begin 

Zondag 29 augustus blijft in mijn herinnering als een prachtige 

dag. De dienst van verbintenis en inzegening als uw eigen 
predikant.  

We begonnen wat na elven, zodat het de scriba’s toch nog lukte 
om iedereen een coronaproof plekje in de kerkzaal te wijzen.  

Zo hoefde er uiteindelijk niemand mee te kijken via het scherm in 

een bijzaal.  
Thuis heeft u massaal meegekeken, ook vanuit Haulerwijk, 

Waskemeer en elders in Friesland en waar al niet vandaan. 
Ondanks alle testen weigerde de beamer deze zondag dienst, 

waardoor er geen teksten en foto’s via het scherm te zien waren. 

Met een vooruitziende blik waren er gelukkig liturgieën gedrukt. 
Voordeel daarvan is, dat het schilderij van ‘de zaaier’ nu nog in 

veel huizen te vinden is. 

Er waren veel zegeningen in en rondom deze viering.  
Oud stagiair en pastoraal medewerker dhr. Jelmer Visser werd 

een zegen meegegeven bij zijn afscheid van onze gemeente, en 
ook onder leiding van onze oud voorganger ds. Klomp, ontving ik 

een zegen voor de tijd hier in Marum e.o. De rode stola van de 

Ontmoetingskerk werd daarna door ds. Klomp afgelegd en door 
de beide dames kerkelijk werkers om mijn schouders gehangen. 

Een mooi en ook emotioneel moment voor beide voorgangers.  
Een half jaar na het afscheid van ds. Klomp is het ‘stokje’ nu echt 

overgedragen aan een nieuwe voorganger.  

 
De dag erop zijn we als Breed Moderamen begonnen te kijken 

waar we staan en wat we aan activiteiten hopelijk weer kunnen 

opstarten of nieuw leven inblazen de komende tijd. 
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Misschien komt het ‘oude normaal’ niet meer terug, maar ook 
onder het ‘nieuwe normaal’ is de kerkelijke gemeente van 

levensbelang!  

Juist in deze tijd met zoveel verwarring is het kostbaar en nodig 
elkaar op te zoeken. Samen kunnen we zoeken naar het houvast 

dat ons in de Bijbel wordt aangeboden, de basis voor geloof en 
leven die toekomstbestendig is.  

Ons jaarthema Van U is de toekomst is dan ook heel toepasselijk. 

God is niet van gisteren; Hij is de Eeuwige, Die is, Die was en Die 
komt!  

 

Kennismaken 
De komende periode wil ik graag vooral eerst velen van u en jou 

leren kennen. 
Maar waar te beginnen in zo’n grote gemeente?! 

Via de bestaande structuur zal ik eerst in gesprek gaan met de 

vertegenwoordigers van de mij toegewezen 11 wijken; 
de 7 wijkouderlingen en 11 coördinerende contactpersonen.  

Zij kunnen mij wegwijs maken.  
Daarnaast hoop ik diverse taakgroep vertegenwoordigers te 

bezoeken en ook bij hun commissievergadering een start mee te 

maken.  
Ook is er uiteraard het omzien naar mensen die op dit moment 

aandacht behoeven. 

Mocht u, mocht jij om nader te benoemen reden binnenkort al 
persoonlijk met mij willen kennismaken, laat u me dit dan weten. 

                                 
Met een vriendelijke groet,  

ds. Ineke van den Beukel 

 
Bedankt! 

Na een periode van twee en een half jaar is er een einde gekomen 
aan een mooie tijd van stagelopen en werken in de Protestantse 

Gemeente van Marum e.o. Een tijd waarin ik veel heb mogen 

leren. Leren op verschillende manieren. In de eerste plaats hoe 
God aanwezig is en aan het werk is in de kerkgemeenschap van 

Marum en omstreken. Maar ook hoe je samen met elkaar een 

gemeenschap van gelovigen vormt. 
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De gemeenschap in Marum en omstreken heb ik als zeer 
betrokken, gastvrij en vernieuwend ervaren. “Er is veel mogelijk 

in Marum” werd er gezegd als ik mijn vraagtekens had of ik iets in 

een dienst kon gebruiken. Die flexibiliteit zorgt ook voor 
veerkracht in de gemeente. En door die flexibiliteit en veerkracht 

was het tijdens de coronapandemie mogelijk om nieuwe vormen 
te vinden om samen gemeenschap van Christus te zijn.  

Daarbij denk ik aan de mooie, indrukwekkende en ontroerende 

ontmoetingen en gesprekken die er geweest zijn tijdens de Open 
Kerk. Gesprekken van hart tot hart in de nabijheid van God. Heel 

bijzonder!  

En ik moet denken aan het zingen op de woensdagmiddag… het 
was in een andere vorm dan gewend. Maar wat zijn er toch 

prachtige liederen voorbij gekomen waarin God de lof werd 
toegezongen. Iedere keer was het voorbereiden van het zingen op 

woensdag genieten. De muziek stond hier thuis geregeld hard aan 

om heerlijk mee te zingen om op die manier nieuwe liederen te 
leren. 

Het pastoraal team heb ik ervaren als een ‘warm bad’. Daarbij 
was Harjanne als mijn stagebegeleidster en later als directe 

collega het eerste aanspreekpunt. Wat is het mooi om te zien dat, 

ondanks de verschillende persoonlijkheden en liggingen op de 
kerkelijke kaart, er onderlinge verbondenheid, respect, humor en 

waardering is om zo samen de kerk van Christus te kunnen 

dienen. Wat was het fijn om met jullie te mogen samenwerken! 
 

De tijd in Marum heb ik als een hele mooie tijd ervaren. Mooi om 
met zoveel mensen te hebben kunnen samenwerken, in het 

pastoraal team, met ouderlingen, diakenen, de kosters, 

vrijwilligers en alle gemeenteleden. Samen als levende stenen om 
te bouwen aan Christus kerk. Het is onmogelijk om iedereen 

persoonlijk te bedanken. Daarom… 
 

Lieve mensen in Marum e.o. hartelijk dank voor alle warme 

betrokkenheid en het gestelde vertrouwen!  
Ga met God en Hij zal met u zijn! 

 

In Christus verbonden, 
Jelmer Visser 
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Pastoraal team 
Vanaf september is er een nieuw samengesteld pastoraal team  

– het zogenoemde HIH-team, wat in het Engels klinkt als… 😊 - 

 

De nieuwe wijkindeling voor onze beide kerkelijk werkers en 
nieuwe dominee is als volgt: 

mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks: de wijken 1, 4, 15, 18, 20 

ds. Ineke van den Beukel: de wijken 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 19 

mevr. Hennie Stuut-Vogelzang: de wijken 10, 13, 16, 17 

 
De contactgegevens van de drie dames vindt u voor in deze 

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

contactpersoon. 

 
 

STARTWEEKEND ZATERDAG EN ZONDAG 18 EN 19 
SEPTEMBER! 

 

Zaterdag 18 september  
Gezellige middag voor jong en oud!  

Met oud Hollandse spellen, springkussen, muziek, terras met 

koffie en thee 
15.00 uur: fietstocht (route is ook mogelijk met auto)  

Laat je verrassen op deze tocht! Je komt van alles tegen… 
16.00 uur: vossenjacht voor de kinderen  

17.30 uur: hapje van de BBQ en drankje  

19.00 uur: talentenjacht voor iedereen!  
(jeugd vanaf groep 8 mag blijven slapen bij Wim en Yvonne 

Veldman. Opgave voor talentenjacht en overnachten: 
jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl) 

 

Zondag 19 september 
11.00 uur (bij mooi weer) OPENLUCHTDIENST/DOOPDIENST 

Vanaf 10.00 uur koffie/thee voor de dienst, met iets lekkers erbij 
voorgangers ds. Ineke v.d. Beukel en mevr. Harjanne de Boer-

Lodewijks. 

Met muzikale medewerking van de Travellers! 
In deze dienst zullen Milou Scholte en Jonas Vos worden gedoopt!  
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Als het buiten niet kan vanwege de weeromstandigheden, houden 

we de dienst in de kerk en zaal 1. 

We hopen op goed weer, zodat de hele gemeente bij de 
startzondag/doopdienst aanwezig kan zijn!  

 
Zingen op de woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur 

Het zingen op woensdagmiddag is met ingang van september 

weer naar één keer in de maand gegaan. Op 15 september en  
13 oktober a.s. U kunt dit rechtstreeks volgen via KerkTV 

(www.kerkdienstgemist.nl).  

Er kunnen verzoeknummers worden doorgegeven aan mevr. 
Hennie Stuut-Vogelzang. Dit kan doorgegeven worden tot de 

maandagmiddag 18.00 uur voor de betreffende woensdag. Haar 
mailadres vindt u voorin deze Onderweg. 

 

Het Bijbeluurtje voor de mensen van de Hermanshoeve,  
De Zijlen en het Thomashuis 

Ja hoor, eindelijk hopen we weer bij elkaar te  komen!  
Als alle coronabeperkingen worden opgeheven, gaan we op 

dinsdag 12 oktober weer van start. Dan gaan we eerst eens 

uitgebreid bijpraten en samen koffiedrinken. 
En dan is het tijd voor het programma zoals we dat gewend zijn.  

Waar we dit komende seizoen over gaan praten kun je lezen in de 

uitnodigingsbrief, die jullie binnenkort ontvangen. 
 

We  verheugen ons op jullie komst en  
we zien jullie vast ook wel in het startweekend van de kerk toch?!  

 

Hartelijke groeten van  
Antje, Cees, Goke en Fenny 

 

 

KERKENRAAD 

 
DIACONIE 

 
Dankbaarheidsbijdrage (voorheen verjaardagfonds) 
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Denkt u nog even over het overmaken van uw 
dankbaarheidsbijdrage? De informatie hierover kunt u vinden op 

het inlegvel van uw vorige Onderweg. Ook wordt tijdens het 

startweekend aandacht besteed aan de dankbaarheidsbijdrage. 
 

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, een stukje 
wandelen, rijden naar het ziekenhuis of 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, mobiel: (06) 24 90 47 94. 

E-mail: genp.reitsema@ziggo.nl. 

U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken. 
 

Nu is er natuurlijk ook de andere kant van Omzien naar elkaar! 
Als we aanvragen krijgen, is het ook nodig dat wij vrijwilligers 

hebben die de hulp kunnen bieden!! 

Wij hebben de afgelopen weken een aantal aanvragen gekregen 
en zijn dus op zoek naar mensen die ons willen helpen. 

Meld u aan bij Pietsje Reitsema-Zijlstra. 

Ook als u denkt, het komt mij nu niet uit, maar over een poosje 
misschien wel, meld u aan! 

Wij kunnen dan een lijst maken met vrijwilligers. 
  

Wensen van de voedselbank  

Voor de maand september: 
• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 
• koffie (250 gram) 

• rijst 

• pakjes soep (droog) 
• knakworst 

• zout 

• wasmiddel (poeder) 
 

Voor de maand oktober: 
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• houdbare melk 
• maaltijdsoep in blik 

• ranja 

• kapucijners (blik of pot) 
• broodbeleg (zoet) 

• pasta + mix 
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.  
 

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

Vanaf nu kunt u ook uw spullen weer inleveren in de 

Ontmoetingshal van de kerk. 
 

Collecten  
 

12 september: Kerk in Actie (Avondmaalscollecte) 

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, 

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. 
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26 september: KIA Vredesweek (2ecollecte)  
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze 

blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen 

samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. 
Sterker nog, dat gebeurt al. 

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu 
toe vreemden voor hen waren. Of willen vredesactivisten ver weg 

graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende 

en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen 
kijkt, zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich, met 

vallen en weer opstaan, blijven inzetten voor vrede. 

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede, laten 
we al meer dan vijftig jaar samen met duizenden mensen zien dat 

het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein.  
In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en 

studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, 

bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het 
hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van 

filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van 
vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten 

komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we 

een krachtig geluid.  
  

10 oktober: Oikocredit  

Wij geloven in de kracht van microkrediet! 
Oikocredit investeert in microkrediet voor mensen in Latijns-

Amerika, Afrika en Azië. Dat betekent toegang tot leningen voor 
kleine ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst kunnen 

bouwen. 

Door deel te nemen aan de vereniging Oikocredit Nederland 
draagt u bij aan bewustwording over wereldwijde armoede en 

wordt u onderdeel van een wereldwijde beweging. 
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17 oktober: Werelddiaconaat 
 

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. 06-29110809 
website: 

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

Namens de diaconie, 

Grietje van Dalen 
 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Edelmetalen  
De edelmetalen hebben in juni en augustus € 648,65 opgebracht.  

Allen die hieraan hebben bijgedragen, onze hartelijke dank.  

 
College van Kerkrentmeesters 

 
 

STARTWEEKEND 

 
Van de jeugdraad 

We willen graag twee activiteiten tijdens het startweekend extra 
aandacht geven: 

 

Zaterdag 18 september 
 

1. Blijven slapen 

Graag nodigen wij je (jeugd vanaf groep 8) uit om te blijven 
slapen na de talentenjacht tijdens het startweekend.   

We kunnen slapen bij Wim & Yvonne Veldman in de tuin.  
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We gaan na de talentenjacht leuke activiteiten in en om de kerk 
doen!  

 

De volgende ochtend kunnen we na het gezamenlijk ontbijt naar 
de kerk toe om de mooie dienst bij te wonen.  

Graag je eigen slaapspullen meenemen (luchtbed, matrasje, 
slaapzak, deken, etc.). 

Geef je op samen met je vriend/vriendin!  

Voor vragen en opgave mag je voor 10 september mailen naar:  
jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 

 

2. Talentenjacht!  
Onze gemeente zit vol talenten.  

Deze talenten mag u/je laten zien op de talentenjacht op zaterdag 
18 september!  

De talentenjacht begint om 19.00 uur en is voor jong en oud!  

Wil je playbacken, zingen, dansen, mop vertellen, kunstje laten 
zien, etc. geef je dan snel op.  

Voor vragen en opgave mag je voor 10 september mailen naar:  
jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 

Fietstocht op zaterdag 18 september! 

Het thema voor het komende kerkelijke seizoen is: Van U is de 
toekomst. Vanaf het begin heeft God de mens betrokken bij de 

toekomst van de aarde. Wij hebben die toekomst en de zorg 

daarvoor in drie thema’s uitgesplitst: de zorg voor de dieren, zorg 
voor de natuur en zorg voor de mens. 

Tijdens een fietstocht zijn er drie stopplaatsen, waar we daarover 
iets horen en zien. De eerste is bij Gilles Solle. Hij vertelt iets over 

de zorg voor de dieren en de toekomst van het bedrijf. Dan 

fietsen we verder naar het volgende rustpunt, waar we worden 
bijgepraat over de zorg voor de natuur, door natuurbeheerder  en 

boswachter Nico Boele. En bij het laatste punt horen we over de 
zorg voor de mens, door Marjan de Jong, werkzaam bij het 

Marumer Plein. Alle drie zijn deskundig op hun gebied en vertellen 

er graag over.  
 

De tocht is voor iedereen goed te volgen. De route gaat over 

verharde, vrij rustige wegen, dus zo veilig mogelijk. Mensen die 
er tegenop zien te moeten fietsen kunnen de stopplaatsen ook 
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met de auto bereiken. Zo nodig regelen wij een aantal auto’s.  
Alleen bij de boswachter moet een eindje gelopen worden.  

Uiteraard gaan we uit van goed weer. Mocht het tegenvallen, dan 

rijden we de route allemaal met de auto. Alleen bij de boswachter 
zullen we even buiten moeten staan om zijn verhaal aan te horen. 

Een paraplu is dan natuurlijk gewenst. 
 

We verzamelen ons om 15.00 uur in de kerk. Daar worden we 

nog even bijgepraat, waarna we om goed drie uur vertrekken. 
Met de fietstocht en stops zijn we ongeveer om 17.30 uur terug 

bij Ons Centrum. Mooi op tijd voor het etentje, waarbij jong en 

oud is uitgenodigd. 
We hopen op een fijne, leerzame tocht. 

Antje Beimers 
Goke Postmus 

 

Met God maak je geen pas op de plaats, maar bewandel je een 
weg 

Dietrich Bonhoeffer 

 
 

           
 

 

Hallo jongens en meisjes, 
 

 

Het nieuwe kerkelijk seizoen gaat weer van start. 
Gelukkig kunnen we dit jaar weer vele leuke activiteiten 

organiseren. Het startweekend is op 18 en 19 september. Hierin 
is het volgende gepland:  

 

zaterdag 18 september 2021 
• springkussen  

• oud Hollandse spellen 
• fietstocht 

• vossenjacht  

• een hapje van de barbecue 
• talentenjacht 
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zondag 19 september 2021  
• doopdienst in de openlucht met een optreden van de Travellers 

 

Meer info en tijden staan op de flyer.  
 

Iedere zondag is er weer oppas en kindernevendienst en iedere 
laatste zondag van de maand is er kinder- en tienerkerk, de 

eerste keer is op 26 september om 10.00 uur.  

 
Verder in dit nieuwe seizoen:  
- sirkelslag 

- Actie schoenendoos  
- seminar geloofsopvoeding 

- Youth Christmas Eve 
- in juni 2022: kamp  

- en nog veel meer 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
‘Uw Koninkrijk kome’ is het thema van deze startzondag 2021 

 
 

Onze Vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade - 
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waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
 

 

 

 
DIVERSEN 
 

Passage 
De eerstvolgende bijeenkomst hopen we te 

houden op 6 oktober a.s. 
Mevr. Lina van Zanten komt spreken over  

het ‘Albronda van der Nagelfonds’. 

We beginnen om 14.00 uur in een zaal van Ons Centrum. 
 

 
 

 

 
NBG Blogserie over karakter, gedrag en de Geest 

 
‘Vrede begint bij mijzelf’, zegt de katholieke theoloog Frank 

Bosman deze week in een blog over het werk van de Heilige 

Geest, geschreven voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG). Negen Bijbelkenners – onder wie Nikolaas Sintobin, Kelly 

Keasberry en Andries Knevel – reflecteren in een blogserie op 

verschijnselen als angst, agressie en depressie die in coronatijd 
naar boven komen. 
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Karakterkwestie? 

Aanleiding voor de serie is de coronacrisis, vertelt Anne-Mareike 

Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘De lockdown is 
voorbij, maar de dreiging niet. Het virus en de maatregelen 

ertegen maakten veel mensen boos, bang of bedrukt. We vroegen 
ons af wat Galaten 5:22 te zeggen zou hebben in zo’n situatie. De 

blogschrijvers laten zien dat onze reactie op ontregeling niet 

alleen van ons karakter afhangt. Het heeft ook te maken met hoe 
God in ons aanwezig is, waardoor we ons anders kunnen 

gedragen dan we uit onszelf zouden doen.’  

 
(On)voorwaardelijke liefde 

Relatiecoach Cocky Drost opende de serie met een blog over 
‘liefde’. Over ‘vreugde’ blogt internetpastor Nikolaas Sintobin. De 

andere blogs zijn van Youth for Christ-medewerker Shelton 

Telesford (geduld), theoloog-journalist Kelly Keasberry 
(vriendelijkheid), de Antwerpse pastor Saskia van den Kieboom 

(goedheid), kerkpionier Rolinka Klein Kranenburg (geloof), EO-
presentator Adries Knevel (zachtmoedigheid) en psycholoog-

theoloog Hanneke Schaap-Jonker (zelfbeheersing).  

 
De blogserie verschijnt op debijbel.nl en in de gratis app Mijn 

Bijbel, die te vinden is in de Google Play Store en de App Store. 

 
Oproep 1 van de koster  

Ik ben voor onbepaalde tijd op zoek naar een enthousiaste 
vrijwilliger, die af en toe wil inspringen om overdag een groep te 

verzorgen in Ons Centrum. Het gaat met name om groepen die 

trainingen volgen. Soms wordt er ook een lunch gevraagd wat 
gemaakt moet worden. Uiteraard word je vooraf goed 

geïnformeerd en begeleid om wat er van je wordt gevraagd. 
 

Lijkt het je wat om af en toe bij te springen, neem dan contact 

met me op via de  mail: koster@ontmoetingskerk-marum.nl of via 
de app (06) 12 73 57 13 of (06) 25 13 71 25, dan maak ik een 

afspraak met je! 

 Monique 
Oproep 2 van de koster  
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Voor het opknappen van de zalen 2 en 3, (SOOS) heb ik op zeer 
korte termijn een aantal handige handen nodig, die goed zijn met 

schuren, kwasten, hand- en spandiensten. Vooral voor het verven 

van de plafonds en de kozijnen zou het erg fijn zijn als zich een 
paar goede schilders zouden aanmelden. Ik heb al een 

aanmelding binnen waar ik erg blij mee ben! Voor koffie, thee en 
wat lekkers wordt gezorgd. Doe je me een berichtje, via mail op 

koster@ontmoetingskerk-marum.nl of bellen/ appen mag ook: 

(06) 12 73 57 13, bij geen gehoor: (06) 25 13 71 25. Alvast heel 
erg bedankt! 

Monique 

 
Wie zingt er met ons mee? 

Na een succesvolle Kerstnachtdienst, alweer een aantal jaren 
geleden, willen wij nu graag een gelegenheidskoor vormen voor 

Pasen 2022. Daarvoor hebben wij zangers en zangeressen (18+) 

nodig uit het Westerkwartier en omstreken! Het is de bedoeling 
om het Passie-Paasoratorium van Johan Bredewout te gaan 

instuderen. 
Wij willen vanaf oktober wekelijks gaan repeteren in de PKN-kerk 

in Boerakker, met als doel drie keer een uitvoering in drie 

verschillende kerken in het Westerkwartier. 
Hiervoor is er een informatieavond op vrijdagavond 17 september 

om 20.00 uur in 'De Fakkel' (bijgebouw PKN-kerk) Hoofdweg 50 

te Boerakker. Onder het genot van een kop koffie zullen wij 
enkele muziekstukken ten gehore gaan brengen.  

U/jij kunt zich daarna opgeven. 
 

Wij hebben veel mensen nodig voor het Projectkoor, dus geef je 

op en vraag gemeenteleden, buren, familie, etc. om mee te gaan! 
We willen er met elkaar een prachtig optreden van maken! 

Eeuwe Schaap 
Ewout van Nijkerk 

Dinie Bergsma 

Voor info: (06) 30 49 61 26 
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“Van liefde ongekend” (naar het bijbelboek Marcus): 

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van 

de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en de opstanding 
van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is 

kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt 
de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren en 

bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, 

de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden. ”Van liefde 
ongekend” is het centrale thema van het oratorium. De titel is 

ontleend aan het bekende Engelse lied ‘My song is love unknown ‘ 

van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een 
centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn 

bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden 
afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het 

stuk bestaat uit twee delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de cantate 

‘Christus is waarlijk opgestaan’. Het is een boodschap van 
overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst 

met onze Heer. 
 

Cursussen TVG 

Er is informatie ontvangen over cursussen van het TVG-
Groningen. Wegens ruimtegebrek kunnen we deze informatie niet 

plaatsen. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u kijken 

op: www.tvg-groningen.nl 

 
OPPASROOSTER 
 

19 september   Grietje van der Heide 

 
26 september  Rosan Duursema  

 

3 oktober   Rebekka Neef 
 

10 oktober   Rianne Radema 
 

17 oktober   Hanneke van Bethlehem 

 
24 oktober   Grietje van der Heide 
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31 oktober   Rosan Duursema 
Contactpersoon oppas 

Rianne Radema 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


