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EREDIENSTEN  
 

 

Elke zondagmorgen is er oppas voor de kleintjes van 0 – 4 jaar 

en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 
 

 

 
20 mrt. 09.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks, 

 Derde zondag van de Veertigdagentijd, gezinsdienst 
 De 1e collecte is voor de kerk.  

 De 2e collecte is voor het jeugdwerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

20 mrt. 19.00 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks, in de 
kerk te Nuis, zangdienst    

 De collecte is voor de versper. 

  
27 mrt.     10.00 uur, ds. Ineke van den Beukel, Vierde zondag 

van de Veertigdagentijd 

 Er is kinder- en tienerkerk. 
 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor het bloemenfonds. 
 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor  

       Kenia Support (voorheen Amina).  

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
       

3 april 09.30 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang,  
 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd   

 De 1e collecte is voor zending en evangelisatie. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 
 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 
10 april 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Palmpasen, 

Zesde zondag van de Veertigdagentijd, wisseling van 

ambtsdragers   
 De 1e collecte is voor vorming en toerusting. 

 De 2e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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14 april 19.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  
 Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal  

 De collecte is voor een diaconaal doel. 

  
15 april 19.30 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang,  

 Goede Vrijdag   
 Er is geen collecte. 

  

16 april 21.00 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang,   
Stille Zaterdag  

 Er is geen collecte. 

  
17 april 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Eerste Paasdag, 

verbindende gezinsdienst   
 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
 

18 april     09.30 uur, Commissie Tweede diensten,  
 Tweede Paasdag  

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel.  

 De 2e collecte is voor de kerk. 
 Er is geen deurcollecte. 

 

24 april 10.00 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks 
 Er is kinder- en tienerkerk. 

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

 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor  

 Kenia Support (voorheen Amina).    
 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

  
24 apr 19.00 uur, ds. A. Klomp-Hogeterp, in de kerk te 

Noordwijk, Vesper 

 De collecte is voor de vesper.    
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OVERWEGING 

 
Voor deze keer mag ik de overweging verzorgen en ik bleef lang 
naar mijn scherm staren en kon niet goed de woorden vinden. 

Want wat gebeurt er veel in de wereld en waar moet je dan 

beginnen. We zijn op weg naar Pasen. We beginnen in het licht, 
dat is te zien aan de kaarsen op de preekstoel in de kerk. Vijf 

kaarsen die branden, maar waarvan elke zondag eentje wordt 
gedoofd. We gaan van het licht naar het donker. We denken in 

deze tijd aan het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht. Hij 

moest voor ons lijden en dat heeft Hij voor ons volbracht. Wat 
moet het vreselijk voor Hem zijn geweest te moeten weten dat 

God zijn Vader hem had verlaten. Wij kunnen ons er niets bij 

voorstellen. Soms denken we wel dat God ons heeft verlaten, dat 
we de verbinding kwijt zijn, maar dat zou Hij nooit doen. God 

onze Vader is er, Hij wil door ons gevonden worden. Het waren 
donkere tijden voor Jezus, en ook wij leven in een donkere tijd. 

Een coronatijd van twee jaar waarin er beperkingen waren, je kon 

bijna geen contact hebben met elkaar. Familie en vrienden zag je 
weinig, en veel mensen zijn eenzaam geworden. Het mag nu 

weer. Nog steeds alert en scherp zijn, maar we mogen elkaar 
weer ontmoeten, en ik ben daar in ieder geval heel erg dankbaar 

voor. Uit het donker weer een lichtpunt. Maar dan word je nu 

geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Wat een ellende zie je 
voorbijkomen, in Oekraïne, maar ook in Rusland. Mensen willen 

geen oorlog, maar ze zitten er middenin. Voor hen is er voorlopig 
nog lang geen lichtpunt.  

Wij mogen op weg gaan naar Pasen, naar het licht, naar onze 

verlossing. Want door Jezus is ons sterven geen einde. Daar 
mogen we kracht en vreugde van ontvangen. Laat het ons 

sterken en laten we, met dat wat we kunnen, in Gods naam naar 

elkaar omzien.  
Hennie Stuut-Vogelzang 

 
Iedere dag opnieuw beginnen 

Begin elke dag als een nieuw mens! 

Elke dag is weer je eerste dag, je allereerste dag! 
Gisteren en alle vorige dagen en jaren zijn voorbij, 

begraven in de tijd! 
Je kunt er niets meer aan veranderen! 
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Waren er scherven? 
Draag ze niet mee, 

want ze zullen je dag na dag verwonden 

tot je ten slotte niet meer leven kunt! 
 

Er zijn scherven die je in Gods hand kwijt kunt, 
en er zijn scherven die je helen moet 

in een oprecht vergeven! 

Scherven die je met al de liefde van je hart 
niet helen kunt, 

moet je laten rusten! 

 
Je mag elke dag opnieuw beginnen! 

Dat is levenskunst! 
Elke dag nieuw zijn als het licht van de zon! 

Elke morgen opstaan uit de nacht, 

en beginnen met je handen 
vol hoop en vertrouwen! 

Je kunt niet leven zonder de scherven van gisteren! 
 
BIJ DE EREDIENSTEN 

Zondag 20 maart leidt Harjanne de Boer-Lodewijks als 
oudgediende een gezinsdienst. 

Er is aansluitend vanaf 11.30 uur een gezellig samenzijn met 
Amerikaanse lunch voor gezinnen, waarbij ontmoeting centraal 

staat. 

 
Zondagavond 19.00 uur leidt mevr. Harjanne de Boer-

Lodewijks een zangdienst in de kerk van Nuis. Fijn dat dit na 
lange tijd weer mogelijk is! 

 

Zondag 27 maart vanaf 10.00 uur is er een feestelijke dienst, 
waarbij de doop mag worden bediend aan de zusjes Sanne en 

Marlies van Dellen. We lezen het eerste gedeelte van  
Johannes 15, over de wijnstok en de ranken en elkaar liefhebben. 

Er is kinderkerk en tienerkerk. 
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3 april is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. Mevr. Hennie 
Stuut-Vogelzang gaat ons voor in een klassieke viering. Nu staat 

het vervolg van Johannes 15 op het rooster. Het thema van deze 

dienst is 'Liefde versus wereld haat'. 
 

10 april, Palmpasen, nemen we afscheid van een aantal 
ambtsdragers. We hopen van harte ook nieuwe ambtsdragers te 

kunnen bevestigen. We lezen over de intocht van Jezus in 

Jeruzalem, waar Hij als een vorst wordt binnengehaald. Maar ‘het 
is niet wat het lijkt’.  

Daarna gaan we de Stille Week of ook wel Goede Week vooraf 

aan Pasen in. 
 

Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur, vieren we samen het 
avondmaal. Nog op de veilige manier met behulp van eigen 

schoteltjes met brood en wijn of druivensap, die u bij 

binnenkomst in de hal krijgt aangereikt. Deze viering vormt het 
begin van de drie vieringen op deze bijzondere dagen, waarbij er 

doorlopende lezingen zullen zijn vanuit het lijdensverhaal naar het 
Marcus-Evangelie, Marcus 14 en 15, in combinatie met 

fragmenten uit de Hebreeënbrief.  

 
Goede Vrijdag, 15 april, begint de viering ook om 19.30 uur. 

Een sobere viering rondom het kruis. Er is geen collecte of 

slotzegen, want de diensten zijn met elkaar verbonden tot en met 
 

Stille Zaterdag, 16 april. Aanvang is dan 21.00 uur. Net als bij 
de vorige beide vieringen is er ook nu een schilderij van Christa 

Rosier dat onze aandacht vestigt op het lijden en sterven van de 

Heer. Maar halverwege de viering wordt het licht van de nieuwe 
Paaskaars binnengedragen en strekken wij ons uit naar de 

Opstanding en het nieuwe leven. 
Deze vieringen worden voorbereid door een paar gemeenteleden, 

samen met mevr. Hennie Stuut-Vogelzang en ds. Ineke van den 

Beukel. We hopen dat u met ons mee zult vieren. 
 

17 april, Paasmorgen, is er een verbindende gezinsdienst. Een 

extra feestelijke viering waarbij we elkaar mogen toezeggen: ‘De 
Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!’ 
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Twee jonge mannen uit de gemeente willen hun ja-woord geven 
aan de Heer van hun leven. 

Het zijn Paulus Matualatupauw, Leeuwerikstraat, en Victor Sels, 

Molenstraat. 
We feliciteren hen ook vanaf deze plaats met hun keuze en 

wensen elkaar gezegende Paasdagen! 
 

PASTORPRAAT 

Als ik dit schrijf hebben we net met een feestelijke viering en 
receptie formeel afscheid genomen van collega Harjanne. Zij is nu 

met pensioen en dat gunnen we haar van harte, na meer dan 

twaalf en een half jaar volle inzet voor onze kerkelijke gemeente 
en meer. 

Natuurlijk, we zullen haar missen, in haar actieve meedenken, 
haar parate kennis en toegang tot velen. Onvermijdelijk slaat 

haar vertrek een groot gat in onze pastorale bezetting als team. 

Er is nog geen zicht op dat de vacature snel ingevuld gaat 
worden. 

Maar het kan niet zo zijn dat we dan toch maar weer terugvallen 
op Harjanne, omdat zij met haar man Jacob midden in ons dorp 

komt wonen.  

Laten we er met elkaar om denken dat we haar de rust gunnen 
die haar toekomt! 

U moet het dus met ons beiden doen, voorlopig… 

‘Het is wat het is’, om met Harjanne’s woorden te spreken. U zult 
deze veelgebruikte zin binnenkort terugvinden op de gevel van 

hun nieuwe woning. 
Hennie en ik kregen bij haar afscheidsviering een door Harjanne 

zelf gebreide kleurrijke sjaal cadeau. Ik denk om de warme deken 

van het geloof te mogen blijven voelen en daarvan uit te delen in 
geuren en kleuren aan een breed scala van mensen en situaties. 

Wij gaan door! Samen met u en jullie.  
We zoeken wegen om zoveel mogelijk mensen actief mee te laten 

doen. Want in het mee-doen in de beweging vanuit geloof, hoop 

en liefde kom je als mens tot je recht en groeit er geloofskracht. 
Bij de gemeente-avond, 28 maart, willen we hier samen verder 

over spreken en nieuwe plannen maken. 

 
Om fris te blijven is het niet de bedoeling dat Hennie en ik zeven 

dagen per week met gemeentewerk bezig zijn.  
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Hennie haar werkdagen zijn dinsdag en woensdag. 
Met ingang van nu probeer ik de VRIJDAG als vrije dag af te 

bakenen, naast de WOENSDAGAVOND. Dit lukt nog lang niet 

altijd, maar zeven dagen per week doorgaan is niet goed en ook 
niet vol te houden op termijn. De maandag bleek minder geschikt 

als vrije dag omdat maandagavond de vaste vergaderavond van 
onze kerkenraadsgeledingen is. 

Laten we zuinig zijn op elkaar, door gul te zijn in het delen van 

tijd en aandacht!  
Als we allemaal meedoen, komt niemand te kort. En: het begint 

bij gebed.  

Hartelijke groet,  
mevr. Hennie Stuut-Vogelzang en ds. Ineke van den Beukel 

 
 

VORMING EN TOERUSTING 

 
Bijbel op tafel 

Op dinsdagavond 22 maart van 19.30-20.30 uur bent u 
uitgenodigd om met mij de ‘Bijbel op tafel’ open te leggen bij de 

lezing voor de komende zondag. Dat is in maart Joh. 15:1-17.  

Op 12 april, wanneer we weer een uurtje de Bijbel op tafel open 
leggen, staat het Paasevangelie centraal uit Marcus 16:1-8. 

 

Thomaskring  
Dinsdagavond 29 maart hopen we als groep weer bij elkaar te 

komen in een zaal van Ons Centrum, van 19.30-21.15 uur. Er 
liggen nog wat ingediende vragen van de vorige keer die boeiend 

zijn om samen te bespreken, over de reikwijdte van Jezus en de 

Geest, maar ook over de kerk kan het gaan. 
Volwassenencatechese op de vrijdagochtend stopt na 18 

maart. Over een vervolg op een andere manier zijn we in 
gesprek. 

 

Moderne Profeten  
Woensdagavond 30 maart is alweer de derde en in principe 

laatste keer van deze kring voor dertigers/veertigers/vijftigers! 

We gaan in gesprek n.a.v. de Podcast over Angela Merkel. Een 
indrukwekkende levensgeschiedenis van een daadkrachtige vrouw 
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die haar handelen baseert op haar geloof. Wilt u deze keer ook 
meedoen? Mail dan even naar  

predikant@ontmoetingskerk-marum.nl  

 
Natural Faith  

Zondagmorgen 27 maart rond half twaalf stappen de tieners weer 
op de fiets naar een verrassende locatie. Dit keer voor een 

afwisselend programma over ‘vrucht!’. Natuurlijk zullen we ook 

wat fruit aansnijden en misschien lukt het wel een lekker en 
gezond hapje te maken.  

 

Belijdenisgespreksgroep  
Zaterdagavonden van 19.00-20.00 uur komt onze kleine, maar 

fijne, belijdenisgespreksgroep bij elkaar in de consistorie.  
19 maart is de eerstvolgende keer en dan in elk geval nog 9 april, 

in aanloop naar Pasen. 

 
 

 
 

 

Israëlreis  
In de eerste helft van september (2022) hoop ik weer een 

boeiende elf-daagse reis naar Israël aan te kunnen bieden. 
Samen met collega Wim Nieuwenhuis van onze Stichting Israëls 

Messias hebben we in 2019 een eerste lichte studiereis kunnen 

organiseren. Dat werd een hoogtepunt voor zo’n 20 tot 25 
mensen. 

We volgen niet per se toeristische routes maar lopen door de 
natuur, op plekken waarvan we in de Bijbel lezen dat er veel 

gebeurd is. Rond het meer van Galilea, waar Jezus veel mensen 

sprak en genas, in het noorden bij de bronnen van de Jordaan, in 
en om Jeruzalem en Jericho met z’n palmbomen, bij de Dode Zee 

en in een stukje woestijn.  

Als u goed ter been bent en in de gelegenheid bent, als je meer 
wilt zien en leren over patronen en duiding van Bijbelse 

gebeurtenissen vanuit geloofsperspectief, vraag me dan naar het 
programma en verdere informatie. predikant@ontmoetingskerk-

marum.nl  

mailto:predikant@ontmoetingskerk-marum.nl
mailto:predikant@ontmoetingskerk-marum.nl
mailto:predikant@ontmoetingskerk-marum.nl
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Er zijn al aanmeldingen, maar er kan nog meer bij om tot een 
interkerkelijke groep te komen. 

     ds. Ineke van den Beukel 

 
Wereldgebedsdag 2022 

Een bijzondere ervaring was het. Samen de liturgie alvast 
voorbereiden voor zondag 6 maart en intussen niet weten hoe 

dan de corona-regels zullen zijn. Mogen we weer naar de kerk of 

mogen we juist nog minder? We zijn doorgegaan met de 
aangereikte liturgie. Hebben besloten te vragen of het 

geïntegreerd mocht worden in de ochtenddienst. Maar dat bleek 

niet mogelijk, omdat op 6 maart  het afscheid van Harjanne was 
gepland. Toen we Hennie vroegen of zij in ‘haar’ dienst, met ons 

wilde samenwerken, werd daar enthousiast op gereageerd.  
Zo zijn we samen aan de slag gegaan en hebben de liturgie zo 

bewerkt dat iedereen van de commissie een deel kon lezen. Het 

kon nog niet zoals anders, de microfoon doorgeven, naast elkaar 
zitten en om de beurt één of meer zinnen voorlezen… maar deze 

oplossing werkte goed. Met veel animo hebben we deze dienst 
samen voorbereid en van de gemeenteleden kregen we positieve 

reacties. Het gebed is de wereld rondgegaan en de Bijbellezingen 

die u hoorde, werden overal op de wereld gehoord. En het gebed 
om vrede zal nu ook overal gebeden worden, we hebben de liefde 

van Onze Vader heel erg nodig!  

We hebben ook genoten van het feit dat we weer samen konden 
napraten onder het genot van koffie/thee met traktatie. Als 

vrouwen van de commissie zijn we dankbaar voor de mogelijkheid 
ons dit jaar geboden. We bedanken een ieder, die heeft 

meegewerkt aan deze dienst en iedereen die deze dienst heeft 

meegevierd, op welke wijze dan ook! 
Een hartelijke groet, ook namens Hennie,  

van Adri, Gea, Goke, Willy en Fenny.  

KERKENRAAD 

 

 

Uitnodiging voor de Gemeenteavond  
van de Protestantse gemeente Marum e.o.  
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op maandag 28 maart 2022 om 19.30 uur  
in Ons Centrum te Marum, zaal 4 

 

 
 

 
 

Agenda 

 
1. Opening 

 

2. Verslag vergadering gemeenteavond 26 oktober 2021 (het 
verslag is op te vragen bij de scriba) 

 
3. Mededelingen Kerkenraad 

 

4. Mededelingen College van Kerkrentmeesters 
 

5. Rondvraag 
 

6. Pauze 

 
7. Onderwerp: Visienota ‘Van U is de toekomst’  

van de PKN Zie: protestantsekerk.nl 

Hoe gaat de kerk/het kerk-zijn zich de komende jaren 
ontwikkelen?  

Wat is een begaanbare weg voor Marum? 
Uw eigen gedachten en ideeën horen we graag op deze 

avond! Deze kunnen ook van te voren ingeleverd worden 

bij de scriba! 
 

8. Sluiting 
 

 

 
DIACONIE 

Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal, iedereen spreekt er 
over en er zijn ongelooflijk veel lokale acties om te helpen.  
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Ook in onze gemeente Westerkwartier zullen mensen worden 
opgevangen. 

Wij als diaconie hebben aangeboden om met raad en daad te 

helpen als dit nodig mocht zijn. 
Wij houden u op de hoogte. 

 
Energie-armoede 

In het zeer welvarende Nederland leven 600.000 mensen in 

armoede. In onze omgeving, Westerkwartier, zijn dat er 2000. Let 
wel: waarvan we het weten. 

Als PKN Marum e.o. maken wij deel uit van het Platform van 

Kerken Westerkwartier dat samen met nog 51 instanties, 
waaronder de Gemeente Westerkwartier, Humanitas, Leger des 

Heils, Schuld Hulp Maatje en Kledingbank Maxima, het 
Armoedepact Westerkwartier vormt. Kijk hiervoor op de website 

armoedepact Westerkwartier 

(https://armoedepact.westerkwartier.nl/het-armoedepact). Het 
lijkt ons als diaconie goed om via het Platform van Kerken 

Westerkwartier het armoedepact Westerkwartier te (blijven) 
ondersteunen in haar doel: ‘Het bestrijden van armoede om het 

volwaardig meedoen in de samenleving mogelijk te maken’. Dit 

klinkt mega gemakkelijk en misschien lijkt het alsof we daarmee 
weer aan onze verplichting hebben voldaan. Maar ook als diaconie 

hebben we de oplossing zo niet voorhanden en zijn we ons aan 

het oriënteren op een concrete invulling. Hiertoe hebben wij 
contact gezocht met het Platform van Kerken Westerkwartier. Wij 

komen terug op deze concrete invulling. 
 

Omzien naar elkaar 

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

U kunt contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra,  
tel. (0594) 64 24 14, mobiel (06) 24 90 47 94. 

E-mailen mag ook: genp.reitsema@ziggo.nl. 

U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken. 
Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. 

Giften/collectes: 

Ook nu mochten wij weer een tweetal bedankjes ontvangen voor 
een gift: 

Oiko Credit 

https://armoedepact.westerkwartier.nl/het-armoedepact
mailto:genp.reitsema@ziggo.nl
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Gevangenenzorg in Nederland. 
 

Wensen van de voedselbank 

Voor de maand maart: 
• Houdbare melk 

• Houdbare koffiemelk 
• Koffie (250 gr) 

• Pasta + mix 

• Pakjes soep (droog) 
• Vis in blik 

• Zout 

Voor de maand april: 
• Houdbare melk 

• Thee 
• Ontbijtkoek 

• Broodbeleg zoet 

• Groente in blik of pot (groot en klein) 
• Afwasmiddel 

 
Andere houdbare spullen zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Ook de zegels van Poiesz en Douwe Egberts kunnen worden 

ingeleverd.  
U kunt uw spullen 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. 

 
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 het individu in de 
groep en aandacht voor de gasten. Op de website staat meer 

informatie: hetvakantiebureau.nl 

Voor meer informatie mag u ook altijd bellen met Pietsje 
Reitsema, tel. (06) 64 24 14 (ervaring als gast) of Jelly Brondijk, 

tel. (06) 21 19 32 (ervaring als vrijwilliger). 
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Er is een vakantiegids beschikbaar. 
 

Collectes 

20 maart vesper: Het Passion 
Stichting Het Passion is een unieke instelling in Nederland. In 

Hummelo geven wij dak- en thuisloze medemensen de kans om in 
een time-outperiode rust te vinden en zich te heroriënteren. De 

dak- en thuisloze medemens vindt in de Time-outvoorziening rust 

voor een periode van 4-6 weken. Ze komen weer op adem en 
voelen zich wat meer mens. In deze niet-klinische omgeving 

krijgen zij professionele zorg, aandacht en verzorging om wellicht 

een stap te maken naar een behandeltraject of bijvoorbeeld een 
begeleid wonen accommodatie. In dit project spelen diaconale 

vrijwilligers een heel belangrijke rol.  
 

27 maart KiA:  Binnenlands Diaconaat (1e collecte)  

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een 
antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. 

Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de 
armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van 

generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen 

voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te 
worden. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben 

weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets 

doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die 

opgroeien in armoede en niet perse perspectief hebben op een 
betere toekomst?  

De 2de collecte is deze zondag voor het bloemenfonds 

 
14 april:  Witte Donderdag   

De collecte is vandaag voor Voedselbank Westerkwartier. 
 

 

17 april: Op Eerste Paasdag is de collecte voor een project 
in Libanon. 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. 

Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit 
percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen 

in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de 
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Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en 
leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor 

het hele Midden-Oosten. Veel studenten aan de NEST zijn 

bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Bent u betrokken bij het werk in 
Libanon, dan bent u automatisch betrokken bij de hele kerk in het 

Midden-Oosten. 
 

18 april: Tweede Paasdag is de collecte voor Children’s 

Relief.     
Children’s Relief zet zich in voor verschillende projecten in Oost-

Europa. Al onze projecten zijn bijzonder en uniek. In ieder project 

staat het kind centraal. We willen kinderen in achterstands-
situaties betere kansen geven in de toekomst. Daarbij worden we 

gedreven door de liefde van de Here Jezus. Ons motto is: omzien 
naar onze naaste. 

 

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://marumnoordwijk.protestantsekerk.net/diaconie). 
 

Namens de diaconie,  
Grietje van Dalen 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Bedankt!! 
Hierbij willen we iedereen bedanken voor zijn/haar inzet voor de 

Actie Kerkbalans 2022! Ook willen we u en jullie bedanken voor 

de vele toezeggingen. Er is inmiddels ruim € 170.500,- 
toegezegd. Een geweldig resultaat!  

Wil degene, die de brief van de Actie Kerkbalans niet hebben 

beantwoord, dit alsnog doen? Mocht u de brief kwijt zijn, dan kunt 
u een nieuwe vragen bij de boekhouder.  
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College van Kerkrentmeesters  
 

Deelnemen aan collecten 

De tijd dat wij als gemeente alleen zondags collectegeld gaven 
ligt ver achter ons. Het is de vraag of dat fenomeen wel weer 

terugkomt. Niet alleen Corona heeft alles doen veranderen, ook 
de banken beginnen moeilijk te doen. De stortingskosten van 

contant geld zijn vanaf 1 januari fors omhoog gegaan, en dat is 

niet alleen bij de RegioBank het geval. Stortingskosten papiergeld  
€ 7,00 plus 0,2% van het gestorte bedrag, stortingskosten 

muntgeld € 5,00 plus 1,0% van het gestorte bedrag.  

Voorbeeld: 
Op een willekeurige zondag blijkt er een briefje van € 10,00 en  

€ 50,00 aan muntgeld in de collectemandjes te zitten, totaal  
€ 60,00. De stortingskosten zijn dan € 7,02 plus € 5,50, totaal  

€ 12,52. Van de collecte van € 60,00 blijft dus over € 47,48, en 

dat is toch wel erg jammer. 
 

Wat kunnen we hieraan doen? 
Als kerkrentmeesters hebben we het besluit genomen minder 

vaak geld af te storten, dat scheelt direct in stortingskosten. Maar 

u/jij als gemeentelid kunt hieraan ook veel bijdragen door bij het 
geven aan collectedoelen geen of zo weinig mogelijk munt- en 

papiergeld te gebruiken en:  

                                                                                           
1. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen 

2. De collecte-app Appostel te gebruiken 
3. Betaling collectegeld via de bank 

 

Collectebonnen 
Regel is elke eerste maandagavond van de maand van 19.00 uur 

tot 19.30 uur verkoop collectebonnen in de ontmoetingshal van 
de kerk. Een andere mogelijkheid is om de collectebonnen via de 

website van de kerk te bestellen. Te koop zijn een collectekaart 

van 20 bonnen € 24,00 of een collectekaart van 20 bonnen voor 
€14,00. Bent u het vergeten of vindt u het vervelend om ’s 

avonds de deur uit te gaan dan kunt u ook altijd overdag terecht 

bij de boekhouder van de kerk. Vooraf even telefonisch of per mal 
melding van uw komst maken. Desnoods brengen we de 

collectekaarten bij u thuis.  
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Collecte-app Appostel 

Bij het kerkblad van februari was een inlegvel met uitleg over het 

gebruik van deze app. 
 

Betaling via de bank 
Bij gebruik van deze mogelijkheid brengen we het volgende onder 

uw dacht. Graag maandelijks of over een langere periode een 

bedrag overmaken. Het bedrag wordt verdeeld over kerk (48%), 
diaconie (36%), zending/evangelisatie (8%) en jeugd (8%). De 

maand waarin het geld ontvangen wordt geldt als ontvangst voor 

die maand, ook wanneer over een langere periode wordt gegeven 
of wat ook wel gebeurt over een voorgaande maand. Soms wordt 

als omschrijving meegegeven te verdelen over de collecten van 
die maand. Hoe graag we het ook zouden willen, administratief is 

het ondoenlijk. Eén zo’n betaling levert minimaal 15 

boekingsregels op. Dan hebben we het nog niet eens over 
ontvangen collectegelden die doorgestort moeten worden plus 

maandelijkse vermelding in het kerkblad. We creëren op deze 
manier administraties in een administratie en dat kan toch niet de 

bedoeling zijn. Wilt u/jij toch voor een specifiek doel geven, zet 

dan bij het over te maken bedrag duidelijk het te vermelden doel 
bij de omschrijving. 

 

Kort samengevat: 
Betaling collectegeld via de bank zoveel mogelijk 1x per maand of 

over een langere periode. Verdeling volgens de eerder genoemde 
verdeelsleutel. Alleen als er bij een bedrag een duidelijke 

doelvermelding wordt gegeven wordt dit als zodanig in de 

administratie verwerkt. Alle overige omschrijvingen worden 
aangemerkt als een te verdelen collecte volgens verdeelsleutel. 
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DIVERSEN 

 

 

Passage viert op D.V. 13 april het 70-jarig jubileum. 

 

Door het jaar heen met Harmonie 

Onder deze titel organiseert muziekvereniging Harmonie, samen 

met het jeugdorkest, een concert op zaterdag 2 april a.s., in de 

Ontmoetingskerk. Tijdens de coronaperiode was het niet mogelijk 

om een concert te houden, mee te werken aan de viering van 

feestdagen en mee te werken aan evenementen. Dit wil de 

muziekvereniging graag in één keer goedmaken tijdens het te 

houden concert. U kunt dan ook een enorme muzikale variëteit 

verwachten. Het concert, onder de begeesterende leiding van 

dirigent Menno Haantjes, begint om 19.30 uur. Harmonie heet u 

van harte welkom en verheugt zich op het weerzien met u als 

muziekliefhebber!  

 

Kringloopcentrum ’t Trefpunt 
 

We hebben twee giften kunnen overhandigen. De eerste gift van  

€ 1000,-- heeft vrijwilligster Janneke van Kammen aan haar 
broer overhandigd. Janneke haar broer is voor stichting Oost 

Europa werkgroep Middelharnis met drie anderen naar Roemenië 
geweest. Naar Uioara de Sus, een dorpje in het district Alba. Zij 

hebben daar aan de kansarme gezinnen voedselpakketten en 

goederen uitgedeeld. 
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De tweede gift is voor de stichting HBM voor vluchtelingen uit 
Oekraïne.  

Harjanne de Boer heeft via Bram contacten met deze stichting. 

Harjanne heeft al jaren contact met een vrouw die eerst in 
Nederland heeft gewoond en verhuisd is naar Topraiser in 

Roemenië. Dit ligt in de buurt van Constanta aan de Zwarte Zee. 
Het is een stichting die volledig draait op vrijwilligers. Deze 

stichting vangt straathonden op die het niet meer redden op 

straat. HBM staat voor HondenBrokkenMakers. Topraiser ligt 
twee en een half uur rijden vanaf de grens met Oekraïne. Nu is 

de farm een noodopvang voor mensen met huisdieren, die vaak 

moeilijker een opvangplek vinden. De vrouw heeft ook nog een 
oud huis in de buurt, dat ter beschikking gesteld is voor 

vluchtelingen. Ook sturen ze hulpgoederen naar de grens van 
Oekraïne. De gift van € 1000,-- is overhandigd door vrijwilligster 

Hilda Barelds aan Harjanne de Boer met Bram. 

   
Vriendelijke groet, 

vrijwilligers ’t Trefpunt 
 
 

Dank aan Kringloopcentrum ‘t Trefpunt  
Even voorstellen: ik ben Erna, van stichting 

HondenBrokkenMakers (HBM). Bij sommigen bekend als ‘de 
eerste moeder van Bram’, de eigenwijze lieve Roemeense 

straathond van jullie ex-kerkelijk werker Harjanne de Boer-

Lodewijks. Zij weet dat we in Topraisar met uitsluitend 
vrijwilligers een voormalige koeienfarm hebben verbouwd tot 

shelter voor honden in nood. Doelstellingen: (straat)honden 
steriliseren, voeren en medische hulp geven, ‘niets doen is geen 

optie’. Want we houden van dieren… Maar ook mensen hebben 

hier dringend hulp nodig. De armoede, zeker op het platteland, is 
nog steeds immens groot. Kindjes die op slippers in de sneeuw 

lopen, half ingestorte huisjes van leem zonder elektra of 

stromend water – je zou er nog geen kippen in huisvesten, maar 
buiten wappert het wasgoed aan de lijn. Honger, kou, ellende. 

Het zijn mijn buren en het went nooit. En toen werd het 24 
februari en viel Rusland ons buurland Oekraïne binnen. Op slechts 

een paar uur afstand brak de hel los en kwam een eindeloze 

stroom vluchtelingen de grens over. Vrouwen, kinderen, baby’s, 
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bejaarden. Het sneeuwde en het vroor. Vluchtend met hooguit 
twee tassen, een kind op de arm, soms een kat in een 

boodschappentas, een hond aan de riem. Radeloos, immens 

verdrietig, verslagen, hongerig, koud. We vroegen wat het hardst 
nodig was - tolken en eerste levensbehoeften - en gingen groot 

inkopen doen. Dat was mogelijk dankzij donaties van mensen uit 
Nederland, waaronder een gulle gift van € 1.000.-- van  

’t Trefpunt. Harjanne had verteld over onze contacten hier ter 

plaatse en we kregen het vertrouwen om dit prachtige bedrag in 
te zetten. We reden met onze ‘hondenbus’ vol slaapzakken, 

dekens, simkaartjes, regenjassen, warme sokken, ondergoed, 

luiers en soepkommen naar de dichtstbijzijnde grensplaats 
Isaccea, en deelden uit. Keken in kinderogen die verschrikkingen 

hadden gezien. Hielden handen vast en luisterden naar wanhopige 
moeders, die vertelden dat hun echtgenoten waren 

achtergebleven. Zó dankbaar voor de hulp die zij kregen van 

volslagen vreemden. Van ons, maar ook van heel veel Roemeense 
families, die hun huizen en harten open hebben gesteld voor de 

vluchtelingen, ondanks dat ze het zelf niet breed hebben. Naast 
alle ellende heb ik ook heel veel moois gezien. We blijven helpen 

waar we kunnen, want ‘niets doen is geen optie’, en zijn dan ook 

enorm dankbaar voor alle donaties!  
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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 

En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een 

oorlog in Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee 
verbonden zijn. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het geweld 

te keren en in de nood van mensen te voorzien, onder andere via 
Kerk in Actie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen uit 

Oekraïne in ons land. Hieronder de link voor de reactie van de 

Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. Rene de Reuver en 
voorzitter synode ds. Marco Batenburg met een oproep voor 

gebed, dan wel een gebedsdienst met een gebed. Van harte 

ondersteund, een dringende oproep.  
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-

oekraine-heer-ontferm-u/ 
 

En hierbij een citaat van paus Franciscus: 

En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-
gelovigen. Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van 

geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en 
vasten. Ik nodig iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart 

aanstaande, een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik 

moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag 
intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de Koningin van de 

Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog, aldus 

paus Franciscus. 
 

Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op 
bezoek was met het lezen van psalm 84 en ik dacht aan de 

laatste verzen: 

Want God de Heer is een zon en een schild 
Genade en glorie schenkt de Heer 

Zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 

Heer van de hemelse machten, 

gelukkig wie op U vertrouwt.  
 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/
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Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en 
machtsdenken kunnen plaatsen is vertrouwen op de ontmoeting 

met God: je laten voeden met liefde en vrede, met de Geest van 

Zijn trouw.  
 

Er zijn veel vragen in gemeenten over ‘veilige kerk’. Het is 
belangrijk dat gemeenten aandacht hebben voor het aanstellen 

van een vertrouwenspersoon, eventueel samen met andere 

gemeenten. De website van onze Protestantse Kerk heeft 
daarvoor handvatten. Ooit hadden we het idee dat vanuit de 

classis te doen, maar dat is niet verder gekomen; dat is eigenlijk 

ook niet de bedoeling, het is de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten.  

 
Een hartelijke groet,  

ds. Jan Hommes, classispredikant 

(06) 51 99 97 11 
j.hommes@protestantsekerk.nl 

 

 

OPPASROOSTER 

 
20 maart     Rebekka Neef  

 

27 maart  Hanneke van Bethlehem 

3 april  Grietje van der Heide  

 
10 april  Rianne Radema  

 

17 april  Rosan Duursema  

Contactpersoon oppas 

Rianne Radema 
(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 

mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
mailto:rianne_radema_89@hotmail.com

