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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 
 

 

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. 
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24 april 19.00 uur, ds. A. Klomp-Hogeterp, in de kerk te 
 Noordwijk, Vesper  

 De collecte is voor Mercy Ships Holland. 

 
1 mei 11.00 uur, ds. E.C. Rooseboom, Drachten  

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

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen 

 
8 mei 09.30 uur, mevr. Hennie Stuut-Vogelzang,   

 De 1e collecte is voor de kerk. 

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

 
15 mei 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel   

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel.  

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

 
22 mei 10.00 uur, ds. Ineke van den Beukel,  

 KINDERKERK XXL    

 De 1e collecte is voor het jeugdwerk. 
 De 2e collecte is voor het gemeenteleven.   

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.  

 
22 mei      19.00 uur, mevr. Grytsje Hovius-Dijkstra,  

                Taizé-viering in de kerk te Nuis  
 De collecte is voor Stichting Orhei.  

 

 

OVERWEGING 

 

Pasen 
Op 17 april 2022 vieren we Eerste Paasdag. 

 

Waarom vieren we Pasen? 
De kruisiging en opstanding van Jezus Christus worden tijdens 

Pasen gevierd. De feestdagen en gebruiken komen voort uit de 

Bijbel en zijn nog steeds bepalend voor de manier waarop we 
Pasen vieren. 
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Witte Donderdag:                                                                                                                                                              
De dag van het laatste avondmaal en de arrestatie van Jezus. 

Denk aan de ‘The Passion’.                                 

 
Goede Vrijdag:                                                                                                                                                                     

Herdenking van de kruisiging en dood van Jezus.                                                                                                         
 

Stille Zaterdag:                                                                                                                                                                    

Herdenking van de dood van Jezus. 
                                                   

Paaszondag:                                                                                                                                                                          

Op deze dag wordt de opstanding van Jezus herdacht.                                                                                                
 

Paasmaandag:  
De grote kerkelijke feesten vieren we twee dagen lang.                                                                                                                                                                      

 

Vandaag de dag horen en zien we het lijden en de dood in de 
wereld. De afgelopen periode door het coronavirus dat veel leed 

tot gevolg had. Dichtbij en veraf.                               
Op dit moment de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.                                                                                              

Alles wat de dood tot gevolg heeft, heeft invloed op het menselijk 

leven. Je maakt je zorgen over datgene wat er op dit ogenblik 
gebeurt, niet alleen op je eigen leven maar ook op dat van al die 

mensen die er mee te maken hebben.                                                                           

De droefheid en het diepe gevoel van verlies van een geliefd 
familielid. Het veroorzaken van eenzaamheid voor de 

nabestaanden.                                                                                       
In de tijd van Pasen herdenken wij het lijden, de kruisiging en de 

dood tot gevolg, van Jezus. De mensen die daarbij betrokken 

waren zullen net als wij nu, de droefheid en het diepe gevoel van 
verlies gevoeld hebben.                                                                                                                     

De eenzaamheid en het gemis dat na het overlijden soms in alle 
hevigheid boven komt. Christus is gestorven, maar weer 

opgestaan. Wij mogen door ons geloof in Zijn opstanding ons 

gesterkt voelen. Zijn opstanding is het fundament voor ons 
geloof. Het ondanks alles te blijven geloven. Ook als de moed ons 

in de schoenen zakt. Als wij zelf die laatste vijand ontmoeten. 

Dan is er maar één fundament:                                                              
De levende Christus is met ons. 

Johannes Valkema 
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Hij gunt ons Zijn eeuwig Licht 
 

Levend in de lijdenstijd                                                                                                                                                      

gedenken wij Zijn levensstrijd                                                                                                                                          
indachtig leven we ons in,                                                                                                                                                 

bevrijd door Hem, in nieuw begin.                                                                                                                                   
Hij heeft ons door Zijn levenskracht                                                                                                                                

oneindig levensfeest gebracht. 

 
Als lijden wordt tot in de dood                                                                                                                                         

tilt Hij ons uit de stervensnood                                                                                                                                        

naar waar geen pijn en lijden is                                                                                                                                        
geen oorlog en geen droefenis.                                                                                                                                        

Hij wil voor ons alleen maar Licht                                                                                                                                    
en tilt ons tot Zijn aangezicht. 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

BIJ DE EREDIENSTEN 

 
Wanneer deze Onderweg uitkomt, is het bijna Pasen! 

De vlugge bezorgers zullen u het boekje misschien op Goede 

Vrijdag al bezorgen. 
Daarom hierbij toch nog een overzichtje van de vieringen in de 

Stille Week, de Goede Week, de drie dagen vooraf aan Pasen. 
Deze vieringen zijn 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. 
 

Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur  
Samen vieren we het avondmaal. 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. U mag aan het eind van de 
dienst een witte bloem onder het kruis leggen.  

Er is geen collecte of slotzegen, want de diensten zijn met elkaar 

verbonden tot en met 
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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. 
Het laatste lied hopen we met een lichtje in de hand buiten te 

kunnen zingen en uitdragen, ondersteund door trompet klinkt dan 

het ‘U zij de glorie’. 
 

Oproepje:  

• Wilt u 15 april een witte bloem meenemen om Goede Vrijdag 
bij het kruis neer te leggen? 

• Wilt u lege glazen potjes inbrengen i.v.m. het veilig brandend 
kunnen houden van onze waxinelichtjes op Stille Zaterdag? 

Tegenover zaal 6 kunt u de potjes op de tafel zetten.  

Alvast hartelijk dank! 
 

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

Een extra feestelijke viering waarbij we elkaar mogen toezeggen: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!’ 
Twee jonge mannen uit de gemeente willen hun jawoord 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! 

 

Maandag 18 april, Tweede Paasdag is de viering voorbereid 
door de Commissie Tweede diensten’. We kunnen een mooie 

dienst verwachten, gezien de ervaring van deze mensen.  
Een dienst om samen Paasliederen te zingen en voluit Pasen te 

blijven vieren. 

 
Zondag 24 april gaat mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks voor in 

een verbindend vieren dienst vanaf 10.00 uur. Er is parallel ook 

tienerkerk en kinderkerk. Het gaat het over ‘niet door hebben wat 
er wel is’. We lezen over de wandelaars met Jezus,  
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de Emmaüsgangers, maar ook over Jakob, die niet besefte dat 
God er wel was…. 

 

Zondag 24 april is er ’s avonds weer een Vesper in Noordwijk. 
Dat is lange tijd niet mogelijk geweest. We zijn blij dat  

ds. Annemarie Klomp heeft toegezegd hierbij voor te gaan. 
 

Zondag 1 mei, midden in de meivakantie van de scholen, 

hebben we ds. E. Rooseboom uit Drachten bereid gevonden om 
onze voorganger te zijn. Let u erop dat de dienst om 11.00 uur 

begint! 

 
Zondag 8 mei gaat mevr. Hennie Stuut-Vogelzang voor, 

verbindend vieren. Een dienst waarin we mogen zoeken naar dat 
wat ons bindt met elkaar en met God. 

 

Zondag 15 mei is er weer een verbindende viering door  
ds. Ineke. Op dit moment weet ik nog niet wat dan het thema 

wordt. Wel weet ik dat de dienst niet te lang mag duren want om 
11.00 uur word ik in Munnekezijl verwacht… 

 

Zondag 22 mei, 10.00 uur 
Nu alvast een eerste aankondiging van de viering van 22 mei. 

Dit wordt een XXL-kinderkerk als Kliederkerk. Samen met 

kinderen én volwassenen, ontdekken, vieren en soms ook eten. 
Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is 

volop kerk, maar dan anders. Een missionaire vorm van kerkzijn 
waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis 

van Bijbelverhalen ontdekken. 

Denkt u nu niet, dat is niets voor mij!... Het is goed om het 
‘samen gemeente zijn’ te beleven tussen de generaties en 

misschien ontdekken we wel hele nieuwe invalshoeken van ons 
geloven en kerkzijn! 

Wilt u op 22 mei toch liever ingetogen vieren?  

’s Avonds om 19.00 uur is er in de kerk van Nuis een viering in 
de stijl van Taizé door Grytsje Hovius-Dijkstra.  

 

We wensen elkaar gezegende diensten waarbij we elkaar in het 
oog hebben, of we nu thuis of in de kerk meevieren!  

Van harte welkom. 
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PASTORPRAAT 
 

We zijn alweer een maand verder, met zijn tweeën, ds. Ineke van 

den Beukel en ik (Hennie). We proberen zo goed mogelijk alle 
taken op te pakken. Dankbaar zijn we voor al die vrijwilligers die 

meedenken en helpen om de werkzaamheden rond te krijgen. 
Dankbaar zijn we ook dat Jelmer Visser ons team in juni komt 

versterken, zodat we weer compleet zijn. Maar we maken ons ook 

zorgen over de vacatures die nog open staan. Belangrijk is het 
dat we samen kerk zijn, dat ieder zijn of haar steentje bij kan 

dragen, zodat we een gemeente kunnen zijn die straalt en uit kan 

dragen wat Jezus ons heeft voorgedaan. We hopen dat er toch 
nog mensen zijn die het mooie werk in de kerk willen aanpakken.  

De voorbereidingen van de Paascyclus zijn in volle gang. Het 
beloven mooie diensten te worden en ik wil dan ook bij deze 

iedereen uitnodigen om de diensten bij te wonen. Samen vieren 

dat Jezus voor ons door het donker is gegaan naar het licht toe, 
het Paasfeest.  

Verder worden er weer allerlei activiteiten voorbereid, wijkteams 
organiseren gezellige bijeenkomsten en het is goed elkaar weer te 

ontmoeten. Het kan weer, en het is fijn om elkaar weer te zien.  

 
Aansluitend op collega Hennie pak ik, ds. Ineke, de pen op.  

Soms zijn er situaties geweest waar een tijd overheen moet gaan, 

voordat je elkaar weer in de ogen kunt kijken. Als er diepe 
wonden geslagen zijn, is vergeving niet vanzelfsprekend.  

Wanneer we merken dat er verandering ten goede is, hoe subtiel 
ook, wordt het makkelijker om elkaar te vergeven. Dan komt de 

fase van helen. Dat is niet af te dwingen, maar wel een Bijbelse 

weg.  
Met betrekking tot de gegroeide situatie van ons voormalig 

kostersechtpaar zijn er een drietal bijeenkomsten in Ons Centrum 
geweest. Het kernteam had indirect betrokken gemeenteleden 

uitgenodigd om te horen waar zij nu staan en om een begaanbare 

weg te zoeken. Bij alle bijeenkomsten kwamen hierboven 
beschreven gedachten naar voren.  

Ons allen past de weg van bescheidenheid. Het is niet aan ons om 

te veroordelen - en de weg van de juridische consequenties werd 
dit voorjaar afgerond.  
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Soms betekent vergeven vooral: loslaten. Zeker bij onherstelbare 
schade. 

Onze waardigheid ontlenen we aan God, niet aan onze eigen 

goede of slechte daden. Wij allemaal staan op Gods genade! 
Vanuit die troost kunnen we naar de brokstukken kijken en het 

verleden onder ogen zien. Ook ons aandeel, onze houding daarin. 
Laten we allemaal proberen met een deemoedige houding onze 

hand niet te overspelen en invoelend op elkaar te reageren.  

Dat kunnen we alleen biddend om wijsheid, geduld en Liefde. 
Want de fase van helen is nog pril. 

Maar wat een rijke uitdaging is dit voor de gemeente van 

Christus! 
Ik las vandaag de woorden van het lied dat we 10 april ook weer 

zingen. 
Het is te vinden in het Evangelisch Liedboek 213: 

 

“Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. 

 
Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan, 

Als wij Christus’ weg van liefde en van lijden zijn gegaan.” 

 
Meivakantie 

Zondag 1 t/m 8 mei heeft ds. Ineke een week meivakantie.  
In voorkomende gevallen is mevr. Hennie Stuut-Vogelzang 

vervanger. 

 
 

PASTORAAT 
Mevr. Ina Huistra, De Dobbe, is begonnen aan een lang traject 

van chemokuren. We wensen haar veel sterkte en goede moed 

toe.  
Dhr. Pier Sienema, Vondelstraat, ondergaat een lichte 

chemokuur. We hopen en bidden dat dit zijn kwaal inperkt. Het is 

goed om te zien hoe de kinderen om hem en hun moeder  
mevr. Lania-Assies heen staan. 
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Jeroen Meijer, Cohnsheem, van de Hermanshoeve, kwam na een 
coronabesmetting in Nij Smellinghe terecht vanwege een 

longontsteking. Dat was half maart. Jeroen is nog snel moe maar 

bouwt wel weer conditie op. Beterschap Jeroen! 
Mevr. Boonstra, Beldam, werd begin maart in het Martini-

ziekenhuis opgenomen na een val en problemen met het been.  
Na vervolgopname in Maartenshof, revalideert mevr. Boonstra 

sinds 7 april thuis verder. We wensen Douwe en Trijn beiden 

geduld en uithoudingsvermogen toe om dit voorjaar samen een 
gezegende tijd te mogen beleven, ondanks beider beperkingen. 

Tienco de Vries, Frima Steenhuis, is eind maart weer opgenomen 

in het UMCG. Het is als ik dit schrijf nog niet duidelijk hoe hij 
verder geholpen kan worden. Wel weten we dat hij ernstig ziek is. 

We kunnen biddend om hem en zijn ouders heen staan. 
 

Laten we meeleven met allen die ziek zijn of last hebben van 

chronische of ook psychische klachten. Soms hebben wij hier 
weet van en kunnen we tastbaar tot steun zijn. Aarzel niet om 

hulp aan te bieden, zonder opdringerig te zijn.  
Vaak ook dragen mensen hun pijn in stilte. Een gebaar, een blik 

of een woord kan dan al tot troost zijn.  

Dat wij het licht van Pasen uitdragen en uitstralen in onze wereld, 
dat is tot Zegen! 

 

Ontvang een hartelijke groet van het pastoraal team, 
mevr. Hennie Stuut-Vogelzang en ds. Ineke van den Beukel 

 
 

 

Uitnodiging wijk 6, wijk 8 en wijk 17 
Op zaterdagmiddag 14 mei wordt er voor de kerkleden uit wijk 6, 

8 en 17 een gezellige middag georganiseerd door een aantal 
leden van de wijkteams en ouderling Marchien Henstra. Een 

persoonlijke uitnodiging ontvangt u via uw wijkcontactpersoon en 

kunt u zich aanmelden.                                                                                                          
U/jij bent van harte welkom om 15.00 uur in de grote zaal waarna 

we onder het genot van drinken en wat lekkers een mooi spel 

zullen spelen en tijd hebben om elkaar te ontmoeten. 
Rond 17.00 uur zullen we deze middag afsluiten. 
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Hartelijke groet en graag tot ziens op 14 mei om 15.00 uur in  
Ons Centrum. 

 

Namens de voorbereiding werkgroep wijken 6, 8, 17,                                                         
Marchien Henstra, Jannie Zuur, Hilda Barelds,  

Martha Heeling, Froukje Ploeg, Henriëtte van der 
Velde                                                                                                                                 

 

 
VORMING EN TOERUSTING 

 

60+-groep 
Op donderdag 21 april en 19 mei zijn de laatste bijeenkomsten 

van de 60+-groep onder leiding van Harjanne. Daarna zal dit 

overgenomen worden door Hennie. U bent natuurlijk van harte 
welkom op beide morgenbijeenkomsten om 9.30 uur. Voor een 

nieuw gespreksboekje wordt gezorgd. Ook onze jaarlijkse 
afsluitende koffieochtend bij Harjanne spreken we zeker nog af. 

Het is niet meer zo ver fietsen naar Lucaswolde, we doen het in 

Marum aan de Lindsterlaan! 
Harjanne de Boer-Lodewijks 

 
Bijbel op tafel 

Op 10 mei, wanneer we weer een uurtje de Bijbel op tafel open 

leggen, lezen we de teksten met het oog op de verbindende 
viering van 15 mei. 

 

Thomaskring  
Eind maart besloten we na een inhoudelijk gesprek over Jezus, de 

hemel en het toekomstige leven hier, om nog een keer door te 
praten na Pasen. De laatste bijeenkomst voor dit seizoen zal zijn 

op dinsdag 24 mei vanaf 19.30-21.15 uur in een zaaltje van Ons 

Centrum. 
We verkennen dan de Derde Persoon van de Triniteit; de Geest.  

 
De Volwassenencatechese op de vrijdagochtend had zijn 

laatste bijeenkomst op 18 maart.  

De deelnemers voelen over het algemeen wel voor een vervolg 
door deelname aan de cursus ‘de 10 Woorden van Geluk’. 
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Cursusaankondiging: ‘de 10 Woorden van Geluk’ 

Na de zomer, vanaf eind september, starten we met een boeiende 

cursus rond wat we kennen als de 10 geboden. In vijf 
bijeenkomsten komend najaar en vijf in januari-maart ’23 gaan 

we op een andere, verdiepende manier naar deze kernachtige 
Woorden kijken. Najaar ’23 ronden we de cursus af. 

De eerste bijeenkomsten kijken we naar onze 

vooronderstellingen! Dat zijn er nogal wat en vaak zijn ze 
hardnekkig. Daarmee blokkeren ze een andere kijk op de Bijbel: 

Wij gaan leren Bijbellezen door de ogen, 'de bril' van Jezus 

Christus! 
Theologisch gezegd: we lezen en interpreteren de Bijbel 

profetisch-Messiaans. 
Als we dat een beetje door hebben, duiken we in de 10 Woorden; 

die zijn heel praktisch en concreet. En ik beloof: verderstrekkend 

dan gedacht! 
Zweverig wordt het dus niet, al beginnen we wel abstract; met 

onze manier van denken. 
De christelijke kerk worstelt al eeuwen met de spagaat tussen  

wet (recht/oordeel) enerzijds en genade (liefde/vergeving) 

anderzijds.  
‘Wet – 10 geboden – Oude Testament’ zou minder waard zijn dan 

‘genade – liefde - Jezus Christus’.  

Herken je dit en hoe komt dit?  
 

Zo begint het materiaal, waarvan bij elke bijeenkomst, stencils 
worden uitgedeeld om mee te lezen. Daarmee kun je je eigen 

boekwerkje met aantekeningen opbouwen. 

De cursus is breed toegankelijk, of je nou veel of weinig 
Bijbelkennis hebt. Als je de Bijbel met meer enthousiasme wilt 

gaan lezen en dwarsverbanden wilt gaan ontdekken, geef je dan 
alvast op!  

 

U kunt kiezen uit deelname op de dinsdagochtenden vanaf 
9.45 uur op 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november 

2022 en 10 en 24 januari, 7 en 21 februari en 7 maart ’23. 

Of als de donderdagavond u beter past wordt het vanaf 19.30 uur 
op 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november 2022 en 

12 en 26 januari, 9 en 23 februari en 9 maart ’23. 
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Deze cursus is open voor de regio en niet voorbehouden aan  

PKN-ers. Mocht u iemand weten, die waarschijnlijk graag mee wil 

doen, geef dit bericht dan door! 
In Haulerwijk e.o. is deze cursus interkerkelijk aangeboden in 

2018 en 2019.  
Uiteindelijk willen we vanuit onze kleine Stichting Israels Messias 

een basisboek schrijven vanuit de inzichten die nog altijd groeien 

wanneer we naar het Nieuwe Testament kijken op basis van het 
Oude, Eerste Testament en via de Joodse Traditie uit de tijd van 

Jezus. 

 
Van harte aanbevolen! 

Voor meer informatie en opgave: predikant@ontmoetingskerk-
marum.nl  

   ds. Ineke van den Beukel 

 
Moderne Profeten terugblik 

Woensdagavond 30 maart was alweer de derde en laatste keer 
van deze kring. We voerden mooie gesprekken over geloof en 

leven in deze tijd. We hoorden over de levens van Martin Luther 

King, broeder Christian en meer. Over vergaande inzet en je 
leven geven. Hoe stuurt het geloof ons aan? Zit er misschien ook 

iets profetisch in ons? Hoe reageren wij op crises?...  

De laatste keer kwam dat dichtbij n.a.v. de Podcast over Angela 
Merkel. Een daadkrachtige vrouw die haar handelen baseert op 

haar geloof en de vrijheid die zij in 1989 pas leerde verkennen 
toen ‘de muur’ viel die haar land verdeelde. Het werkte door in 

haar houding naar vluchtelingen in 2015, toen na haar 

‘Wir schaffen das!’ 900.000 vluchtelingen in Duitsland werden 
opgevangen. Inmiddels zijn er vele vluchtelingen uit Oekraïne die 

aankloppen. Laten wij ons oefenen in barmhartigheid en delen 
binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 
 

Natural Faith  
De laatstgehouden bijeenkomst van onze tienercatechesegroep is 

de uitgestelde keer over ‘vrucht!’; op Palmpasen na de viering 

fietsten we dit keer met volle boodschappentassen naar de 
boerderij van fam. Solle.  
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De keer daarop treffen we elkaar op een vrijdagavond; 22 april 
vanaf 19.00 uur ervaren we ‘wind en vuur’. Zegt het voort, voor 

alle tieners vanaf groep 8, tot en met 15 jaar. 

 
Gastlessen op CBS ‘De Bron’ mei en juni 2022 

In overleg met directrice mevr. Tjitske de Jager geef ik dit jaar in 
mei en juni een zestal gastlessen op de vroege maandagmorgen 

in groep 6/7 en groep 7.  

Dergelijke ontmoetingen verzorg ik al zo’n 25 jaar met veel 
plezier in de dorpen waar ik predikant ben. Het vergroten van 

bekendheid met kerk en voorganger en het contact over en weer 

is de eerste doelstelling.  
De eerste keer gaat over ‘de kerk’; wat houdt dat in?  

Gebouw, gemeenschap, wat gebeurt daar en waarom.  
De jaarcyclus met de kerkelijke feesten wordt ingekleurd. 

De tweede keer zoemen we in op de doop.  

De derde keer gaan we de viering van het avondmaal verkennen. 
Daarbij nodig ik de jeugd speciaal uit voor de gezinsviering van 

19 juni, waarbij we avondmaal vieren in de Ontmoetingskerk op 
een begrijpelijke en feestelijke manier. 

In gesprek ontdek ik wat er leeft, er kunnen gebedspunten 

genoemd worden en we kunnen de dag/week met God en met 
gebed beginnen. 

Mocht u (klein)kinderen in deze groepen hebben, vraag er eens 

naar! Het kan tot mooie gesprekjes leiden. 
 

ds. Ineke van den Beukel 
Gebedsgroep 

De gebedsgroep komt elke donderdagavond vanaf 19.45 uur bij 

elkaar in zaal 7 van Ons Centrum. De enige uitzondering is  
14 april, dan is het Witte Donderdag en beginnen we om  

20.30 uur, zodat we eerst de kerkdienst kunnen bezoeken.  
Soms vragen mensen: gaan jullie de hele avond bidden?  

Nee, we zingen samen, we hebben een Bijbelstudie, momenteel 

behandelen we Openbaringen. Daarna delen we met elkaar wat 
ons bezig houdt en waar we voor kunnen bidden, waarna we 

samen bidden. We sluiten af met het zingen van een lied. Heb je 

gebedspunten? Geef het aan ons door, Heb je zelf gebed nodig? 
Kom langs, of wij komen bij jou thuis om voor je te bidden. Of 
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zingen ter bemoediging en bidden. Laten we een biddende 
gemeente zijn die oog heeft voor elkaars zorg en noden.   

Namens de groep: Durk Boschma (06) 27 54 69 46, stuur gerust 

een appje of bel even. 
 

 
 

 

 
Israëlreis  

In de eerste helft van september (2022) hopen collega Wim 

Nieuwenhuis en ik weer een boeiende elf daagse reis naar Israël 
aan te kunnen bieden. In 2019 hebben we vanuit onze Stichting 

Israëls Messias 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  

Er zijn al aanmeldingen, maar er kan nog meer bij om tot een 
interkerkelijke groep te komen. 

Mocht u dit jaar september echt niet passen, maar heeft u wel 

interesse? Bij te weinig aanmeldingen is er een kans dat we de 
reis uitstellen naar eind april/begin mei 2023. 

      
ds. Ineke van den Beukel 

KERKENRAAD 

 

Wisseling ambtsdragers/contactpersonen 
Tijdens de morgendienst op zondag 10 april zijn de volgende 

ambtsdragers afgetreden: 

• dhr. Geert Kooiker, voorzitter van de kerkenraad 
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• mevr. Zwaantje Warmelink, AMBO vanuit de Commissie 
Pastoraat naar het Breed Moderamen 

• mevr. Romkje Sietske Vos-Hospes, jeugdouderling  

• mevr. Jackelien Renkema-Holthuis, jeugdouderling 
• dhr. Teun Buursema, diaken. 

 
Tijdens deze dienst hebben we ook afscheid genomen van de 

volgende (coördinerende) contactpersonen: 

• mevr. Franciska Solle-Hoekstra, coördinerend contactpersoon 
wijk 9 en contactpersoon wijk 9b  

• mevr. Reenie v.d. Velde-Zijlstra, coördinerend contactpersoon   

wijk 17 en contactpersoon wijk 17a 
• mevr. Lieneke Jager-v.d. Vaart, contactpersoon wijk 2b 

• mevr. Jannie Lania-Assies, contactpersoon wijk 3b 
• dhr. Durk Boschma, contactpersoon wijk 15b 

• mevr. Annie Pruim-Elzinga, contactpersoon wijk 16d. 

 
De volgende ambtsdragers hebben hun termijn met een jaar 

verlengd: 
• dhr. Bert Stouwie, AMBO vanuit het College Kerkrentmeesters 

naar het Breed Moderamen 

• dhr. Kor van der Velde, AMBO vanuit de Zending- en 
Evangelisatiecommissie naar het Breed Moderamen  

• mevr. Bregtje van Breden-Wijnalda, ouderling. 

 
De volgende (coördinerende) contactpersonen zijn geïnstalleerd: 

• mevr. Harjanne de Boer Lodewijks, coördinerend 
contactpersoon wijk 4 en contactpersoon wijk 4d 

• mevr. Annemarie Klomp-Hogeterp, wijk 9b 

• mevr. Lies Adema-Vogelzang, contactpersoon wijk 10e 
• dhr. Marcus Klomp, coördinerend contactpersoon wijk 16 en 

contactpersoon wijk 16d 
 

 

Wijkwisseling: 
mevr. Hinke van der Greft-v.d. Wier stopt als contactpersoon van 

wijk 10e en wordt contactpersoon van wijk 17a.   

 
Mevr. Yvonne Veldman-Kaptein wordt afgevaardigde vanuit de 

Commissie Pastoraat naar het Breed Moderamen. 
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De Kerkenraad is blij en dankbaar dat er gemeenteleden zijn 

gevonden die (coördinerend) contactpersoon willen zijn. 

Helaas is het tot nu toe niet gelukt om de vacatures voor 
ambtsdragers in te vullen.  

 
We zijn nog op zoek naar: 

• een voorzitter van de kerkenraad 

• 2 jeugdouderlingen 
• 2 diakenen 

• 2 coördinerende contactpersonen, wijk 9 en 20  

• 1 contactpersoon, wijk 15b. 
 

Mocht u zich geroepen voelen om één van de vacatures te willen 
vervullen dan horen wij dat graag. Samen zijn we kerk. 

 

Namens de kerkenraad, 
Wim en Helma Bouwsema, scriba’s 

 
Zoektocht naar een nieuwe kerkelijk werker 

Voor de begeleiding van het jeugdwerk waren we al geruime tijd 

op zoek naar een jongerenwerker voor 12 uur per week en 
vanwege het vertrek van Harjanne werd er ook gezocht naar een 

nieuwe kerkelijk werker, liefst iemand met ervaring en volledig 

opgeleid. Omdat jongerenwerkers en kerkelijk werkers moeilijk te 
vinden zijn, is eerst getracht om iemand te vinden die beide 

kwaliteiten bezat. Een combifunctie met voldoende uren om dit 
aantrekkelijk te maken. We ontvingen wel een aantal reacties op 

onze advertentie, maar geen ervan voldeed aan de gestelde 

eisen. Het bleek maar al te meer dat gecertificeerde kerkelijk 
werkers, met of zonder kwaliteiten voor jongerenwerk, zeer 

schaars waren. Het zag er somber voor ons uit. Voor onze 
gemeente is de huidige 1,2 fte voor pastoraat echt te weinig.  

Toen we signalen kregen dat de ons bekende Jelmer Visser 

volledig afgestudeerd was als kerkelijk werker en reeds 
sollicitaties had lopen, moesten we snel schakelen. Hij zocht een 

functie als kerkelijk werker voor 0,6 fte. Jelmer heeft voor zijn 

studie hier stage gelopen en functioneerde naar volle 
tevredenheid. Op de vergadering van het Breed Moderamen van 

21 maart werd besloten dat de voorzitter overleg zou plegen met 
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het College van Kerkrentmeesters. Bij groen licht mocht hij 
contact opnemen met Jelmer Visser om hem een baan aan te 

bieden. Zo geschiedde het. Na zijn gesprekken met verschillende 

kerken heeft hij een gesprek met Geert Kooiker, ds. Ineke van 
den Beukel en Hennie Stuut-Vogelzang gehad en een dag later 

heeft hij positief gereageerd op ons voorstel om als kerkelijk 
werker in onze gemeente aan het werk te gaan. Hij krijgt een 

contract voor één jaar aangeboden. Het is de bedoeling dat 

Jelmer drie dagen in de week voor ons gaat werken. We gaan 
ervan uit dat hij 1 juni aan de slag kan gaan, vermoedelijke in 

bedieningstelling op D.V. zondag 12 juni a.s. 

Jelmer is geen jongerenwerker en daarom blijven we zoeken naar 
ondersteuning van het jongerenwerk. Tot die tijd blijft ds. Ineke 

het aanspreekpunt daarvoor. 
De wijkindeling zal in het nieuwe jaarboekje komen te staan. 

 

Namens de kerkenraad, 
Wim en Helma Bouwsema, scriba’s 

 
 

DIACONIE 

 
Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal, iedereen spreekt er 

over en er zijn ongelooflijk veel lokale acties om te helpen.  
Ook in onze gemeente Westerkwartier zijn inmiddels mensen 

opgevangen en wel in Sebaldeburen. Inmiddels is er via alle 
diaconieën in de gemeente een oproep geweest om vrijwilligers. 

Dit heeft geresulteerd in het feit dat er zich op dit moment 

genoeg vrijwilligers hebben aangemeld. 
Waarvoor dank.  

Bij nieuwe ontwikkelingen laten wij dit weer weten. 
 

Energie-armoede 

Hierover is verder nog niets nader bekend, maar binnenkort 
komen wij hierop terug. 

 

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

mantelzorgers te ontzien. 
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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. 

 
Wensen van de voedselbank 

Voor de maand april: 

• houdbare melk 
• thee 

• ontbijtkoek 

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

• afwasmiddel 
Voor de maand mei: 

• houdbare melk 

• rijst 
• ontbijtproduct (Brinta) 

• pakjes soep (droog) 
• soepballetjes 

• knakworst 

• ranja 
• wasmiddel (poeder) 

 

Andere houdbare goederen zijn uiteraard ook van harte welkom. 
Ook de zegels van Poiesz en Douwe Egberts kunnen worden 

ingeleverd.  
U kunt uw goederen afleveren bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7. 

Er staat een mand klaar waar u deze in kunt doen. 

Vanaf nu kunt u ook uw goederen weer inleveren in de 
Ontmoetingshal van de kerk. 

 
 

Collectes 

17 april: collecte voor een project in Libanon  
(1e Paasdag) 

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: Children’s Relief (Tweede Paasdag)   

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. 
 

24 april: War Child (2e collecte) 

De verwachting is dat enkele miljoenen kinderen en families uit 
Oekraïne hun thuisland zullen ontvluchten. War Child is ter 

plaatse in de grensgebieden waar zij zich voorbereiden om 
partnerorganisaties te trainen in het beschermen en bieden van 

psychosociale hulp aan kinderen en families op de vlucht.  

Op dit moment is War Child ter plaatse in het noordoosten van 
Roemenië, aan de grens met Oekraïne en Moldavië. Hier, in één 

van de armste gebieden van Europa, komen dagelijks duizenden 

Oekraïense vluchtelingen aan. Zij zien vooral vrouwen en 
kinderen op zoek naar een veilig onderkomen. Lokale Roemeense 

maatschappelijke organisaties, kerken en de plaatselijke 
bevolking doen hun best de vluchtelingen op te vangen, maar zij 

hebben onvoldoende middelen. Ook hebben zij weinig tot geen 

ervaring met hulpverlening in oorlogssituaties en het 
ondersteunen van oorlogsvluchtelingen. En de situatie wordt met 

het uur schrijnender - er is heel snel méér hulp nodig. 
 

24 april: Mercy Ships Holland (Vesper) 

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand 
met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door 

medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier 

aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy 
Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in 

ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en 
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ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke 
patiënt, brengen we die droom in vervulling. 

 

1 mei: Kerk in Aktie noodhulp in Nigeria (1e collecte) 
In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen christenen en 

moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen 
wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn 

terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks 

rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een 
tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen 

de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke 

terugkeer en het verwerken van trauma's.   
Wat betekent dit project voor Mawa? 

“Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn 
kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer dan drie uur hebben we 

’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn 

we verdergegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn andere 
twee kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu 

verblijf is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. Mijn 
baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God iemand stuurt 

om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden mijn 

kinderen niet meer ziek.” Op 5 mei vieren wij bevrijdingsdag.  
Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren we 

voor slachtoffers van geweld in Nigeria 

Lees meer: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria 
 

8 mei: Sibusiso (2e collecte) 
Het Sibusiso programma in Tanzania is een uniek programma 

voor verstandelijk beperkte kinderen en hun families. Sibusiso is 

een centrum waar kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar 
tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is er het programma 

‘Community Based’, wat wil zeggen dat het ook in de dorpen waar 
de kinderen vandaan komen, actief is. 

Sibusiso streeft ernaar het taboe rond verstandelijk beperkte 

kinderen te doorbreken en de acceptatie van hen in Tanzania te 
vergroten. Men maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of 

culturele achtergrond van de kinderen. 

Het bestuur van de stichting bestaat, zowel in Nederland als in 
Tanzania, uit een team ‘professionele’ vrijwilligers. Dit betekent 
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minimale overheadkosten, zodat alle gelden ten goede komen aan 
het Sibusiso project. 

 

15 mei: Jeugddorp De Glind (1e collecte) 
Jeugddorp De Glind is een gewoon, klein, open en groen dorpje 

tussen Barneveld en Amersfoort. Er wonen circa 700 mensen. 
Bijzonder is dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis 

zit. Daar vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een thuis. 

In De Glind kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen al 
decennialang veilig opgroeien en/of werken aan hun toekomst.  

Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in 

gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik 
maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. 

 
22 mei: Stichting Orhei (Taizé-viering) 

Stichting Orhei: 25 jaar 

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat 
begon met een reis naar Moldavië van vier Bunschoters, betekent 

25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor 
de hulp aan kinderen in Moldavië.  

 

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. 

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de kerkgeld app. 

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.     
tel. (06) 29 11 08 09 

website: (http://marumnoordwijk.protestantsekerk.net/diaconie). 
 

Namens de diaconie, Grietje van Dalen 

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
 

Collecte Hart voor Swaziland 

De collecte van 13 maart voor ‘Hart voor Swaziland’ heeft  
€ 191,10 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.  

Het bedrag is inmiddels naar hen overgemaakt. 
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ATTENTIE 

Verder willen wij u er attent op maken dat het rekeningnummer 

van de ZEC bij de ING is opgeheven. 
Het nieuwe rekeningnummer is: NL42 RABO 03 73 349 777. 

Graag uw giften/jaarlijkse bijdrage overmaken op dit nummer. 

 
JEUGD 

 
    
 
Op 1, 2 en 3 juli gaan we op kamp! 
Nadat we een aantal jaren geen kamp hebben 
kunnen organiseren, zijn we blij dat we dit jaar wel 

samen weg kunnen! We gaan in groepstenten 

kamperen op het Uteringskamp in Elp in Drenthe.    
Dit is een prachtige plek in het bos met een 

zwemvijver (Iberenplas) op loopafstand.  
We hebben het programma al op hoofdlijnen bedacht met een 

nachtelijke tocht door het bos, sport en spellen en natuurlijk mag 

een kampvuur niet ontbreken. Tegelijk horen we graag van jullie 
hoe jullie deze dagen in willen vullen, geef je ideeën door!  

We slapen twee nachten in de groepstenten en hebben één 

gezamenlijke ‘keukentent’ waarin we kunnen eten en samenzijn.  
Op het groepskampeerterrein staan toiletgebouwen. In de 

gebouwen is warm en koud water, 
Volwassenen zijn ook welkom en kunnen hun eigen 

kampeermiddel meenemen (tent/caravan) 

Vertrek vanuit Marum is vrijdagavond om 18:00 uur, 
zondagmiddag gaan we weer terug naar huis. 

We hopen met elkaar mooie dagen te hebben! 
 

Voor wie:  jongeren vanaf groep 8 tot 16 jaar, neem gerust 

een introducee mee.  
Kosten:  De eigen bijdrage is maximaal € 25, - p.p.   

Opgave:  Geef je voor 29 mei op via: 

jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 
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Vragen: Mocht je vragen hebben, dan kun je 
bellen met Wim Veldman (06) 20 70 58 92. 

 

 
 
 
 

Jaarboekje 2022 

Ook dit jaar willen we weer een nieuw jaarboekje uitbrengen.  
U kunt eventuele wijzigingen per omgaande doorgeven aan het 

kerkelijk bureau, Nieuweweg 56, Nuis. 
(kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-marum.nl)  

Geef dus ook nu weer de wijzigingen in wijken, besturen, 

commissies en verenigingen door voor een zo goed mogelijke 
uitgave. Controleert u ook uw telefoonnummer even. 

Gegevens inleveren voor: 22 april 2022! 

 
 

DIVERSEN 
 

 

 
 

 
 

Reisimpressie van Rieuwerd Buitenwerf vanuit Suriname  

 
Een les in vertrouwen aan de Marowijnerivier 

Terwijl de Russische tanks Oekraïne inreden, was ik in het 
binnenland van Suriname, in het dorp Loka Loka. Vijf uur rijden 

van Paramaribo, over onverharde wegen vol kuilen, en dan nog 

bijna twee uur varen. De regentijd houdt dit jaar te lang aan in 
Suriname, waardoor het water in de Marowijnerivier 

angstaanjagend hoog stond. Het werd een onvergetelijk bezoek. 

Ik sprak met Nathalie Sinteli, hoofd van een van de scholen. Ze 
vertelde hoe moeilijk het was om in het binnenland zo’n school te 

runnen. Leerkrachten moeten uit de stad komen. Ze had zelf haar 
gezin in Paramaribo achtergelaten. Ze zag haar man en kinderen 

maar een paar keer per jaar, een enorm persoonlijk offer.  



24 

 

De overheid heeft weinig oog voor de scholen - en dat was te 
merken. Er is nauwelijks lesmateriaal en voor de kleuters is er 

geen speelgoed. En dan de rivier… Vorig jaar was de school door 

een overstroming vier maanden onbruikbaar. Tel daar de 
lockdown bij op, plus het feit dat kinderen les krijgen in een taal 

die ze niet kennen, en je begrijpt dat de leerachterstanden groot 
zijn.  

Het volledige reisverhaal is te lezen op:  

https://debijbel.nl/bericht/een-les-in-vertrouwen-aan-de-
marowijnerivier 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Breien voor 

het goede doel 

                Na twee jaar corona zijn we weer begonnen met    
breien. Het is niet zoveel als andere keren, maar u 

mag bekijken wat we gemaakt hebben. 

Op zondagmorgen 1 mei, na de morgendienst, wordt 
alles tentoongesteld. Hierna gaat alles naar Roemenië. 

 
De Vaste Prik 

 

OPPASROOSTER 
 

17 april  Rosan Duursema  
 

24 april  Rebekka Neef 

  
1 mei   Grietje van der Heide 

  

8 mei   Hanneke van Bethlehem 
  

15 mei Carolien van der Woude 
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22 mei  Rebekka Neef  

 

29 mei  Grietje van der Heide  
 

Contactpersoon oppas 
Rianne Radema 

(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


