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EREDIENSTEN (EN ONS CENTRUM) 

 

 

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

en kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 

 

 

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. 

 

 19.00 uur, mevr. Grytsje Hovius-Dijkstra,  

 Taizé-viering in de kerk te Nuis  

 De collecte is voor stichting Orhei. 

  

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

Hemelvaartsdag, tentdienst bij het sportterrein 

 De collecte is bestemd voor Zending en Evangelisatie. 

  

29 mei 09.30 uur , dienst verzorgd door de Commissie 

Erediensten  

 De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten.  

 De 2e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

       

5 juni 09.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks,  

 Eerste Pinksterdag  

 De 1e collecte is voor Zending en Evangelisatie.  

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

6 juni 09.30 uur, Commissie Tweede diensten,    

 Tweede Pinksterdag  

 De 1e collecte is voor Zending en Evangelisatie    

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 Er is geen deurcollecte. 
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12 juni 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  

 in bedieningstelling van dhr. Jelmer Visser als  

 kerkelijk werker    

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel.  

 De 2e collecte is voor het gemeenteleven. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen.  

 

19 juni  09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, viering van het 

Heilig Avondmaal, gezinsdienst    

 De collecte is bestemd voor een diaconaal doel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

  

 19.00 uur, ds. Ineke van den Beukel, vesper  

 in de kerk van Niebert 

 De collecte is voor de versper. 

  

26 juni 11.00 uur, ds. E.C. Rooseboom, Drachten   

 Er is kinder- en tienerkerk.  

 De 1e collecte is voor de kerk. 

 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. 

 
OVERWEGING 

 

Van Schepping naar Herschepping 
 

De titel van deze overweging omvat de hele wereldgeschiedenis, 

gezien door de bril van de Bijbel, door de ogen van God. Sinds 

het paradijs zoekt elke generatie naar geluk, groei en evenwicht. 

Maar uiteindelijk zijn wij vaak uit balans, ervaren teleurstelling en 

ongeluk. 

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen (8:18 vv): Ik ben 

ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding 

staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden 

geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat 

openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. (…).. ook de schepping 

zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en 
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zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen 

geschonken wordt. 

Wie gelooft in Vader, Zoon en Geest, kan hoopvol onderweg zijn, 

omdat God belooft heeft de wereld ondanks alles te herscheppen. 

Jezus is daarbij de Eerste, Nieuwe mens in Gods Naam. Wij leren 

te volgen. De Geest helpt ons daarbij. 

Met de tienergroep hebben we buiten in de natuur hierover 

nagedacht en veel ontdekt. 

Zondag 22 mei volgt de afronding van Natural Faith tijdens een 

gemeentebrede vier-ochtend voor iedereen! Een afvaardiging van 

de Jeugdraad en Kinderkerkleiding bereiden deze ontmoeting 

voor.  

Deze maand is het achttien jaar geleden dat de Nederlandse 

Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 

Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland 

fuseerden. Sindsdien zijn we PKN en ‘Protestantse Gemeente’.  

Eerst was dat PG Marum en Noordwijk, sinds oktober 2019 ‘PG 

Marum e.o’, nu leden uit Nuis en Niebert ook bij de 

Ontmoetingskerk aansluiten. Dat is nog maar kortgeleden, en het 

voelt dan ook alsof we nu, na corona, de eerste schreden zetten 

bij de kennismaking in de dorpjes, over en weer.  

Rond de achttiende landelijke fusieverjaardag keek ik nog eens 

goed naar het logo dat de PKN destijds onthulde. U heeft het 

zeker weten wel eens ergens gezien, op briefpapier, of in een 

groot gekleurd kerkraam! 

De vorm van het logo is een cirkel. Die staat voor God als de 

Oneindige. Het kruis dat in het midden duidelijk zichtbaar is, staat 

voor Christus en de duif voor de Heilige Geest. Op die manier 

bepaalt het logo ons bij de drie-enige God, de basis van waaruit 

de Protestantse Kerk wil handelen en op weg zijn, van schepping 

naar herschepping.  
- Rond: De lijn van een cirkel stopt niet, maar blijft eeuwig 

doorgaan. Zo is het met God: Hij is de Eeuwige, het begin en 

het einde. Zoals in Openbaring 22:13 staat: 

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin 

en het einde. 

Daarnaast staat het ronde symbool voor eenheid in de kerken. 

Een volkomen vorm, waarin iedereen gelijk is. 

- Grieks kruis: vier opvallende, lichte stralen vanuit het midden, 

duidelijk te zien in een kleurenafbeelding, vormen samen een 
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simpel kruis als symbool voor Jezus’ kruisdood. Het is niet 

precies de kruisvorm die we in veel kerken zien, want in het 

kruis in het logo zijn alle armen even lang. Het is een 

zogenaamd Grieks kruis, bekend uit de Orthodoxe Kerk. Het 

verwijst naar Jezus, naar Zijn lijden en sterven, maar juist ook 

naar Zijn opstanding.  
- Met acht armen 

Als je heel goed kijkt, met een half 

oog dicht, zie je dat er naast de 

goed zichtbare kruisvorm nog 

een extra kruisvorm schuin 

doorheen is geplaatst, gevormd 

door stralen. Een soort ‘X’. Het 

staat voor de eerste letter van 

Christus’ naam, de Griekse chi, 

die je schrijft als een X. Maar er 

zit nog meer symboliek in de 

combinatie van de X en het Griekse 

kruis: de acht armen staan voor de ‘achtste dag’ van de 

schepping. Dit is de dag van het nieuwe begin dat de mens zo 

nodig heeft, de dag van de opstanding.  

- Witte duif: in het midden van het logo staat een witte duif. De 

duif staat voor vrede, maar ook voor de Heilige Geest. In de 

Bijbel komt de duif zowel in het Oude als het Nieuwe 

Testament voor. In Genesis lezen we over een duif die hoop 

en leven brengt na de zondvloed, door met een olijftakje terug 

te keren naar Noach. In Marcus staat juist beschreven hoe de 

Heilige Geest als een witte duif neerdaalde op Jezus, toen hij 

werd gedoopt in de Jordaan. Tekenen van Herschepping.  

Het is bijzonder te mogen beseffen dat wij onderweg zijn naar 

Gods nieuwe wereld! 

In dat besef wens ik u en jullie een prachtig voorjaar toe! 

        

ds. Ineke van den Beukel 
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BIJ DE EREDIENSTEN 

 

Zondag 22 mei, 10.00 uur 

Op 22 mei is het Kinderkerk XXL. We willen dit vieren met de hele 

gemeente, dus voor jong en oud! We hebben als thema: de 

schepping.  

Ds. Ineke van den Beukel gaat voor en in samenwerking met 

verschillende vrijwilligers maken we er een leuke en interactieve 

dienst van! 

Om 9.30 uur is er inloop met koffie en zorgt de bakkersgroep 

voor wat lekkers! 

Om 10.00 uur begint de dienst. We gaan zingen, luisteren en 

doen een creatieve activiteit, dus kom met het hele gezin en mis 

het niet! De tieners zullen actief worden betrokken, vanuit hun 

ervaring bij ‘Natural Faith’, hun catecheseseizoen dat we hiermee 

ook afronden.  

Na de dienst wordt er gezorgd voor een lunch!  

Hopelijk tot de 22e!  

 

Oproep: 

Voor het bereiden van de lunch hebben we nog vrijwilligers nodig. 

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Marjolein 

Knol: (06) 40 40 15 43 of mailen naar de jeugdraad: 

jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 

 

Wilt u op 22 mei toch liever ingetogen vieren?  

’s Avonds om 19.00 uur is er in de kerk van Nuis een Vesper. 

Voorganger mevr. Grytsje Hovius-Dijkstra, organist Piet Dijkstra 

en Hanneke van Bethlehem-Bouwsema op dwarsfluit. 

In deze vesper zullen Nederlandstalige liederen worden gezongen  

die alle in het Liedboek te vinden zijn. We zingen slechts één lied 

in het Latijn, nl. lied 900 'Nada te turbe' 

De meeste melodieën zijn waarschijnlijk bekend, of gemakkelijk 

mee te zingen. 

Er zijn enkele Taizéliederen in de liturgie opgenomen. 

Het thema is: ‘Gods bescherming in de dalen van het leven'   

 

Hemelvaartsdag 26 mei vanaf 10.00 uur zal er weer een 

Tentdienst georganiseerd worden door onze Zending- en 

Evangelisatie Commissie (ZEC) voor u, voor jou en het hele dorp 

mailto:jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl
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e.o. Muziekgroep Revival laat zich horen en begeleidt ook onze 

zang. Terwijl de kinderen ergens mogen kleuren met wat lekkers 

houdt ds. Ineke, een overdenking bij de afscheidsrede van Jezus 

in Joh.16. ‘Er komt een tijd’… is het thema. Komt u ook? 

 
Zondag 29 mei zal mevr. Annet de Vries de dienst voorbereiden 

en preeklezen. Zij is onze nieuwe preekvoorziener en kon voor 

deze datum geen voorganger meer vinden. Knap dat zij nu de 

daad bij het Woord voegt en ons voorgaat! 

 

Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag, gaat oud-collega mevr. 

Harjanne de Boer-Lodewijks voor in een verbindend vieren dienst. 

We vieren het feest van Gods Heilige Geest, die uitgestort werd 

vijftig dagen na Pasen, als oogst van de bevrijding en opstanding; 

wij allemaal kunnen nu als nieuwe mensen leven want God is 

boven ons, Jezus is naast ons en de Geest is in ons, als wij Jezus 

volgen en hierom bidden. 

 

Maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, mogen we weer 

rekenen op onze kleine Commissie Tweede diensten; zij verzorgt 

een viering in de Ontmoetingskerk met mooie liederen en 

versterkende gedachten en gebeden. 

 

Zondag 12 juni mag ik als uw predikant dhr. Jelmer Visser uit 

Steenwijk ‘in de bediening stellen’ als kerkelijk werker. Na de 

overdenking mag Jelmer een zegen ontvangen op zijn dienstwerk 

in en vanuit onze gemeente. Laten we met zoveel mogelijk 

mensen om hem en zijn familie heen staan. Bij de koffie na de 

viering is er gelegenheid voor een hernieuwde kennismaking met 

onze oud stagiair, die het laatste halfjaar voor mijn komst al even 

in dienst was om het pastorale team te verlichten. Maar nu dus 

echt, voor drie dagen per week!  

 

Zondag 19 juni vanaf 9.30 uur vieren wij samen het avondmaal. 

Dit zal voor het eerst plaatsvinden tijdens een gezinsdienst. In de 

voorafgaande weken heeft ds. Ineke lessen verzorgd in de 

groepen 6/7 en 7 van CBS ‘De Bron’, waarbij o.a. vorm en inhoud 

van het avondmaal toegelicht werd. De liturgie zal begrijpelijk en 

feestelijk zijn en ook de Kidspraise doet mee. Thema is 

‘Thuiskomen’, bij Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. 
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’s Avonds om 19.00 uur is er een ‘vrije vesper’ in het kerkje van 

Niebert. Dit wordt een ongedwongen viering met en voor de 

dorpen. Thema ‘Welkom in de wereld van God’. 

Van harte welkom!! 

 

 

PASTORPRAAT 

 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf heeft ds. Ineke van den 

Beukel een weekje welverdiende vakantie. Er is veel werk te doen 

in de gemeente. Veel projecten worden weer opgestart, 

bijvoorbeeld het bijbeluurtje in De Hoorn, waarvoor we nog 

mensen zoeken die mee willen helpen. Maar we zijn ook het 

winterseizoen aan het afronden. Gelukkig kunnen we dit, door bij 

elkaar te komen, doen. We zijn blij met al die mensen die actief 

zijn in de wijken, voor ons zijn ze de ogen en de oren, wat zo 

belangrijk is. Ook zijn we blij en dankbaar dat ons team straks 

weer volledig is, zodat we weer rust en duidelijkheid krijgen.  

Voor nu werken we met veel plezier in de gemeente, we 

ontmoeten inspirerende mensen wat energie geeft. Samen met 

God staan we sterk en kunnen we werken in zijn wijngaard.  

 

Met ingang van dinsdag 10 mei kunt u mevr. Trijntje Klok uit 

Zevenhuizen aantreffen in onze gemeente. Zij mag hier 

stagelopen bij ds. Ineke en het pastorale team, om zich te 

oefenen in het pastoraat. Dat betekent dat zij eerst meekomt bij 

pastorale gesprekken en later zelf zulke gesprekken mag gaan 

voeren.  

Omdat het haar verlangen is in geloof te delen en zich in te 

zetten, is zij de studie tot pastoraal werker begonnen.  

Omdat er landelijk en lokaal steeds meer een tekort komt aan 

kerkelijk werkers, zijn wij graag bereid haar tijdelijk te 

begeleiden. Wij willen van u het vertrouwen vragen om haar toe 

te laten als dit u gevraagd wordt. Vanzelfsprekend heeft zij een 

contract getekend en de belofte van geheimhouding gedaan over 

wat in vertrouwen haar ter kennis komt. 

Zij stelt zichzelf hierna kort aan u voor.  

 

Met een hartelijke groet van het pastorale team,    

mevr. Hennie Stuut-Vogelzang en ds. Ineke van den Beukel 
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Via deze weg wil ik mij graag even aan u voorstellen. 

 

Ik ben Trijntje Klok, getrouwd, drie kinderen en ik woon in 

Zevenhuizen.  

Als het weer een beetje meezit ziet u mij binnenkort op de fiets 

verschijnen in Marum om mee te lopen met jullie predikant en 

eventueel de andere kerkelijk werkers. Ik zit in het tweede jaar 

van mijn opleiding Pastorale Hulpverlening aan het evangelisch 

college te Zwijndrecht, de lessen daarvoor volg ik in Meppel.  

Erg dankbaar ben ik dat ik deze mogelijkheid krijg om bij u in de 

gemeente te kunnen leren wat het in de praktijk inhoudt om 

kerkelijk werker te zijn. Deze stage is voornamelijk gericht op het 

voeren van pastorale gesprekken. In eerste instantie kijk ik mee 

en hoe verder de stage vordert, hoop ik zelf de gesprekken met u 

te kunnen voeren. 

Ik zie er erg naar uit u/jou te ontmoeten! 

 

Hopelijk tot ziens en Gods zegen. 

Hartelijke groet, Trijntje Klok 

VORMING EN TOERUSTING 
 
Zingen op de woensdagmiddag 8 juni 

Jl. 11 mei is/was er weer een uurtje geestelijke muziek op de 

woensdagmiddag. U kunt dit ‘live’ meemaken in de kerkzaal, of 

thuis volgen of later kijken via uw tablet of computer. 

De laatste keer van dit seizoen zal het uurtje ‘zingen op de 

woensdagmiddag’ zijn op woensdag 8 juni, vanaf 14.30 uur. 

Zingen stemt vrolijk; je haalt dieper adem en het hele lichaam 

doet mee. Bovendien zijn de melodieën en de Boodschap 

versterkend voor je ziel. 

De aanwezige hulpkoster zorgt weer voor een lekker bakje koffie 

na afloop. Welkom! 
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Theaterworkshops 20 mei   

 
Vrijdagavond 20 mei biedt St. PodiuM ons theaterworkshops aan! 

Voor iedereen die wel eens kennis wil maken met de beginselen 

van theater. 

Onder de deskundige begeleiding van docent in opleiding Kim 

Oosterhoff gaan we wat houdingen en situaties proberen uit te 

spelen. Bij theater kun je door verschillende personages te 

spelen, karakteristieken uitvergroten en interacties oefenen. 

Heel leerzaam en leuk. Bovendien vergroot het je zelfvertrouwen 

en kun je je eigen houding bewuster worden. 

Afgelopen maanden heeft Kim al lessen gegeven in Marum. 

Nu biedt PodiuM speciaal onze kerkelijke gemeenten een 

workshop aan.  

Gratis en vrijblijvend, vanwege de goede betrekkingen. 

En mocht je de smaak te pakken krijgen, dan is er kans dat je 

mee mag werken aan de echte theaterproductie ‘Zestien’, die 

volgend jaar begin mei bij Trimunt wordt opgevoerd. 

 

Als kerk willen we daarbij actief betrokken zijn: gedenken en 

bewust zijn van het verleden kunnen positief doorwerken op onze 

beleving van vrijheid en verantwoordelijkheid in het heden en in 

de toekomst. Met de huidige oorlogsdreigingen is dit wel weer 

heel actueel. 

Kom vrijdagavond 20 mei naar Ons Centrum! Iédereen kan 

meedoen, aarzelend of voluit. 

19.00 uur voor 8-16 jaar en 20.30 uur voor 16+ en volwassenen. 

Het is handig als je gemakkelijk kleding draagt. 

 

Aanmelden via info@stichting-podium.nl 

 

Voor meer informatie mail of bel ds. Ineke van den Beukel 

of Kim Oosterhoff (06) 10 60 95 45 

 

 

mailto:info@stichting-podium.nl
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Wat is Kerk-zijn? Lessen op CBS De Bron 

Vanaf maandag 9 mei ben ik drie keer op maandagen vanaf 13.30 

uur te gast bij groep 7 van onze christelijke basisschool. En vanaf 

30 mei kom ik drie keer vanaf 8.30 uur in groep 6/7 met 

eenzelfde programma rond kerk zijn; de feesten, het hoe en 

waarom, doop en avondmaal. 

Erg fijn dat dit kan! Zo leren we elkaar over en weer beter kennen 

en worden alle kinderen uitgenodigd voor de gezinsdienst met 

avondmaal op 19 juni aansluitend. 

 

Thomaskring 

Dinsdagavond 24 mei vanaf 19.30 uur is de laatste bijeenkomst 

van onze Thomaskring voor dit seizoen. We delen onze gedachten 

over de Heilige Geest. 

Wanneer je de geloofsbelijdenis leest, merk je op dat er weinig 

woorden aan de Heilige Geest gewijd worden. Het is de 

onbekendste van de Drie-Eenheid gebleven. 

We hopen op mooie gesprekken in de aanwezigheid van de Geest. 

 

De 10 Woorden van Geluk 

De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar we hopen op grote 

groepen deelnemers! 

Na de zomer, vanaf eind september, starten we met deze 

boeiende cursus rond wat we kennen als de tien geboden. In vijf 

bijeenkomsten komend najaar en vijf in januari-maart 2023 gaan 

we op een andere, verdiepende manier naar deze kernachtige 

Woorden kijken. Najaar 2023 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! 

Dan ontdekken we hoe bevrijdend de Woorden zijn, en dat we 

vaak valse tegenstellingen opwerpen tussen ‘Oude’ en ‘Nieuwe’ 

Testament.  

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, dan is dit 

wat voor u en jou!  
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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 2023. 

 

Of als de donderdagavond 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 2023. 

 

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! 

 

Van harte aanbevolen! 

Voor meer informatie en opgave: predikant@ontmoetingskerk-

marum.nl  

   ds. Ineke van den Beukel 

 

Lichte studiereis naar Israël eind april 2023 

In de vorige Onderweg schreef ik over een reis voor 

gemeenteleden en belangstellenden. 

Deze was in eerste instantie gepland voor dit jaar september. 

Echter, we merken dat dit voor velen te snel komt. Bovendien 

kampen veel hotels in Israël na de corona-periode nu nog met 

een tekort aan personeel. 

Daarom hebben we in overleg met het reisbureau onze elf daagse 

reis uitgesteld naar half april 2023. Dat valt mooi in het voorjaar. 

We hopen ongeveer een week na Pasen te vertrekken. Qua 

natuur een topmaand in dit boeiende land wat wel vijf 

klimaattypen kent. 

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.  
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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  

 

Neem familie en vrienden mee naar Trinity 

concert zondag 15 mei – 17.00 uur 

Trinity komt met de tour ‘Eén Grote Familie’ naar Drachten! 

Een fantastisch familieconcert als hemels feestje vol verbinding en 

hoop. Als toegang betaal je een vrijwillige gift. De bedoeling van 

dit prachtige concert is kids, tieners, jongeren en volwassenen, 

laagdrempelig in contact te brengen met het evangelie (en de 

baptistengemeente de Bethel... maar neem ze daarna gerust 

weer mee naar de Ontmoetingskerk!). 

 

Prachtig en gevarieerd programma Strandheem Festival 

2022 tijdens Hemelvaartsweekend 25 t/m 29 mei 

Denk aan Kees Kraayenoord, Sela, Matt Redman. Voor de 

jongeren: Planetshakers (uit Australië) en LIN D (uit Zweden). 

Volop workshops, lezingen, diensten, kinder- en 

jeugdprogramma’s! 

De dagprogramma’s zijn vrij toegankelijk en ook het parkeren is 

gratis. Voor de avondconcerten kun je je tickets reserveren via: 

https://www.strandheemfestival.nl/ 

 

 

Gebedsgroep 

Elke donderdagavond om 19.45 uur komen we samen in Ons 

Centrum om te zingen, bidden en de bijbel te bestuderen. We zijn 

inmiddels beland bij Openbaringen 13. Donderdagavond 12 mei 

gaan we met z’n allen naar Sons and Daughters in Bakkeveen. 

Adres: De Bult 5. De avond gaat over het herkennen en verstaan 

van Gods stem.   

Voor meer info: Durk Boschma (06) 27 54 69 46, namens de 

gebedsgroep.  
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KERKENRAAD 

 

DIACONIE 

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. 

 

Wensen van de voedselbank 

Voor de maand mei: 

• houdbare melk 

• rijst 

• ontbijtproduct (Brinta) - Pakjes soep (droog) 

• soepballetjes 

• knakworst 

• ranja 

• wasmiddel (poeder) 

Voor de maand juni: 

• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 

• groente in blik of pot (groot en klein) 

• koffie (250 gr) 

• suiker 

• broodbeleg (zoet) 

• bak & braad (Croma o.i.d.) 

Andere houdbare spullen zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Ook de zegels van de Poiesz en de 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. 

 

Offerkist 

Er komen twee nieuwe kisten in de hal te staan, de offerkist en 

een kist voor de voedselbank. 

mailto:genp.reitsema@ziggo.nl
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De offerkist is bestemd voor brillen, cartridges en telefoons. 

Dit houdt in dat de offerkist die er nu staat wordt weggehaald, 

maar onze vraag is VAN WIE IS DEZE KIST? 

Wij willen deze graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. 

Is deze kist van u of weet u van wie hij is, meld dit dan alstublieft 

aan de diaconie! tel. (06) 29 11 08 09. 

 

Collectes 

 

15 mei: 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. 

Stichting Jeugddorp De Glind is een flexibele werkorganisatie 

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.  

 

29 mei: SOS kinderdorpen (2e collecte) 

SOS kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kwetsbare 

kinderen in 137 landen en gebieden. Het geld dat in Nederland 

ontvangen wordt, wordt besteed aan doelen in twaalf landen 

waarin SOS kinderdorpen actief is. Wereldwijd zetten zij zich 

structureel in voor kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg 

te verliezen en kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. 

Ook in Nederland. 

Zij hebben verregaand inzicht in hóe ze het uiteenvallen van 

families kunnen voorkomen en hóe ze voor kinderen kunnen 

zorgen die er alleen voor staan. Door te luisteren naar kinderen, 

oprechte interesse te tonen en er ‘gewoon’ voor ze te zijn. De 

SOS-moeders en medewerkers zijn getraind om trauma’s die 
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kinderen hebben opgelopen te begrijpen en er goed mee om te 

gaan. Ze bekijken de specifieke situatie van ieder kind en zijn 

omgeving. Zo krijgt elk kind de steun die het echt nodig heeft. 

 

12 juni: Binnenlands Diaconaat (1e collecte) 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. 

Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een 

mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land 

van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben 

weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse 

kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en 

Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht 

helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de 

veerkracht van deze mensen. 

 

19 juni: Stichting Imarika (Avondmaalcollecte) 

Stichting Imarika Nederland verleent steun aan het gelijknamige 

initiatief in Kenia, opgericht door Marloes Bosker uit Roden. 

Imarika heeft als doel kinderen met een lichamelijke en fysieke 

beperking in de Mukuru sloppenwijk van Nairobi een beter leven 

te bieden. Dit doet Imarika o.a. door het aanbieden van een 

kleinschalige dagopvang. Hier komen dagelijks tien tot twaalf 

kinderen samen, zodat hun moeders kunnen werken en de 

kinderen een veilig onderkomen hebben. De Imarika dagopvang 

bevrijdt de moeders van hun schuld om hun kinderen met 

speciale behoeften onbeheerd thuis te laten. Daarnaast stelt het 

hen in staat een krachtige stem te hebben die pleit voor hun 

rechten en die van hun kinderen. Ook biedt Imarika gratis 

fysiotherapie aan. Veel kinderen die bij Imarika terecht komen 

hebben een behoorlijke ontwikkelingsachterstand. Zij kunnen 

soms niet zitten, niet staan, niet lopen. Hun moeders weten niet 

hoe ze hen op de juiste manier kunnen stimuleren.  

De fysiotherapeut doet oefeningen en adviseert moeders hoe zij 

de motoriek van hun kind kunnen verbeteren. Voor meer 

informatie over Stichting Imarika Nederland ga naar 

www.imarika.nl.  

aanpak past bij deze tijd en sluit aan bij alle leefgebieden. We   

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 
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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 

 

Tijdens de feestweek van Marum is er op Hemelvaartsdag weer 

een dienst in de feesttent. We zijn als Zending en Evangelisatie- 

commissie blij dat dit weer mogelijk is.  

Ds. Ineke van den Beukel en Revival werken mee aan de 

dienst voor woord en muziek. 

De kinderen zijn van harte welkom, er is voor hen een verrassing 

en uiteraard is er koffie/thee en limonade. 

De collecte is deze keer bestemd voor Stichting Kenia Support. 

Kleinschalige ondersteuning voor gezondheidszorg en eerste 

levensbehoeften, met als speerpunt onderwijs, in Kenia. 

Het schoolmotto is: Education is an investment. 

Durk Boschma, mede-initiatiefnemer, zal hier tijdens de dienst 

wat meer van vertellen. 

We hopen u te ontmoeten op donderdag 26 mei, de dienst begint 

om 10.00 uur.  

 

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten  

Je kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor 

het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 

Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en 

ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens 

verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland 

en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en 

geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en 

bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.  

De brievenbus in de hal, waarin bij ons kaarten en postzegels 

gespaard kunnen worden, is een aantal weken geleden 
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leeggehaald. Daar zaten allerlei soorten kaarten in. Jammer 

genoeg komt een deel van de kaarten niet in aanmerking om in te 

leveren, zoals blanco kaarten die u via goede doelen ontvangt, 

b.v. van De Hartstichting, Het Groninger landschap etc. Graag de 

postzegels die u inlevert ruim uitknippen, het kartelrandje er dus 

niet afknippen!! Dank voor alle kaarten en postzegels. 

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een 

afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. 

Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding.  

(Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop 

verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel 

handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en 

Stichting Kinderpostzegels. 

Zending- en Evangelisatiecommissie 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Vrijwillige bijdrage Onderweg 

 

Wij zijn blij met uw betrokkenheid bij de PKN-gemeente  

Marum e.o. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor 

Marum. Een plek die inspireert en verbindt, waar veel mensen 

zich thuis voelen en waar veel activiteiten worden ontplooid.  

 

Om u te informeren over onze kerkelijke gemeente, zoals de 

geplande kerkdiensten, het verenigingswerk, blijde en droevige 

gebeurtenissen en meer, ontvangt u maandelijks het kerkblad 

Onderweg.  

De oplopende kosten voor het maken van het kerkblad hebben 

ons eerder al doen besluiten hiervoor van u een vrijwillige 

bijdrage te vragen. Ook dit jaar ontvangen we graag weer een 

bijdrage voor ons kerkblad Onderweg. We denken hierbij aan een 

bedrag van € 25,-.  

 

Doet u weer mee? Dankzij uw gift blijft de Ontmoetingskerk in 

Marum een plek van betekenis, inspiratie en verbinding.    
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Omdat de boekhouder uw betaling dan vlotter kan verwerken 

geven wij de voorkeur aan betalingen via de webshop of Appostel 

app. 

De webshop is te vinden op www.ontmoetingskerk-marum.nl, de 

Appostel app is gratis te downloaden via Google Play of App 

Store. 

Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook, zoals voorheen, overmaken op 

onze rekening bij de Regiobank t.n.v. Protestantse Gemeente 

Marum e.o. NL70 RBRB 0792 1437 44 o.v.v. kerkblad Onderweg. 

 

Hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

College van Kerkrentmeesters 

 

Edele metalen en oud ijzer 

 

De ingeleverde edelmetalen hebben € 237,15 opgeleverd.  

Opbrengst oud ijzer in april is € 2.046,80.  

Met dank aan Berend Jacobs en Foppe Bouma. 

 

College van kerkrentmeesters 

 

 

 
 

 
 

JEUGD 
 

Kinderkerk XXL: 

 

Welkom allemaal! 

 

Op 22 mei is het Kinderkerk XXL. We willen dit 

vieren met de hele gemeente, dus voor jong en 

oud! We hebben als thema: de schepping.  
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Ds. Ineke van den Beukel gaat voor en in samenwerking met 

verschillende vrijwilligers maken we er een leuke en interactieve 

dienst van! 

Om 9.30 uur is er inloop met koffie en zorgt de bakkersgroep 

voor wat lekkers! 

Om 10.00 uur begint de dienst. We gaan zingen, luisteren en we 

doen een creatieve activiteit, dus kom met het hele gezin en mis 

het niet! 

Na de dienst wordt er gezorgd voor een lunch!  

Hopelijk tot de 22e! 

 

Groeten van de Jeugdraad 

 

Oproep: 

Voor het bereiden van de lunch hebben we nog vrijwilligers nodig. 

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met  

Marjolein Knol: (06) 40 40 15 43 of mailen naar de Jeugdraad: 

jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl 

 
 

De vele, op zondag 1 mei in de kerk uitgestalde 

breiwerken van de dames van De Vaste Prik zijn 

inmiddels ingepakt en in een afgeladen auto door dhr. 

J. Hoeksema naar STEF (Stichting Emanuël Friesland) 

in Eestrum gebracht. Heel binnenkort gaat de lading 

met andere goederen mee in een vrachtauto naar Roemenië. Ze 

zijn daar erg blij met deze spullen. 

Als u ook gezellig mee wilt breien voor dit goede doel, kom dan 

gerust langs. Wij beginnen eind september opnieuw, op 

dinsdagmiddag, van twee tot vier uur, één keer per twee weken. 

Voor allen een goede zomerstop gewenst. 

 

De dames van De Vaste Prik 

 

Op D.V. 9 juni a.s. gaan we op de fiets naar 

De Baggelhof in Terheijl. We vertrekken om 

13.30 uur vanaf het parkeerterrein van De 

Kruisweg. 

 

mailto:jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl
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Gift ’t Trefpunt van € 1000,- voor Stichting 

Rit & Rock 

 

’t Trefpunt heeft een gift gegeven van € 1000,- 

aan  

Stichting Rit & Rock voor de Molukken, ieder kind verdient een 

goede start. Stichting Rit & Rock is een stichting in Middelburg, zij 

ondersteunen scholen en organisaties die zich inzetten voor 

kansarme kinderen op de Molukken (Indonesië). Samen met 

donateurs, vrijwilligers en sponsors streven zij naar dit 

gezamenlijke doel door o.a. evenementen te organiseren.  

De gift van ’t Trefpunt wordt besteed aan nieuw lesmateriaal op 

de christelijke basisschool in Hukuanakota en voor ondersteuning 

van dagverblijf Wisuda Paud Melati. Dit project was één van de 

goede doelen van Wereldgebedsdag dit jaar.  

Willy Aijal, die ook hiervoor in de plaatselijke commissie zit, heeft 

over de projecten tijdens de kerkdienst verteld. Vrijwilligster Gea 

Sahertian heeft de gift overhandigd aan Willy Aijal. 

              

Vriendelijke groet de vrijwilligers 
 

OPPASROOSTER 

 

15 mei Carolien van der Woude 

 

22 mei  Rebekka Neef  

 

29 mei  Grietje van der Heide  

 

5 juni  Rianne Radema  

 

12 juni  Rosan Duursema 

 

Contactpersoon oppas 

Rianne Radema 

(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 

 

 

 


