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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 

 

 

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.  

         

3 juli 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel  

 De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

 De 2e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

10 juli  10.00 uur, ds. Ineke van den Beukel,  

 overstap- en openluchtdienst op het schoolplein van  

CBS De Bron, Marum, m.m.v. kidspraise o.l.v. Durk 

Boschma 

 De dienst wordt verzorgd door de kindernevendienst. 

 De collecte is voor de kindernevendienst. 

 Er is geen deurcollecte. 

 

17 juli 09.30 uur, dhr. Jelmer Visser   

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

24 juli  09.30 uur, ds. Cor Flobbe, Naarden  

 De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

 De 2e collecte is voor het jeugdwerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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31 juli  09.30 uur, ds. Marcus Klomp  

 De 1e collecte is voor de kerk. 

 De 2e collecte is voor het orgel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

7 aug. 09.30 uur, ds. Marcus Klomp  

 De 1e collecte is voor het jeugdwerk. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

14 aug.   09.30 uur, ds. Jolanda Paans-Spoelstra  

 De 1e collecte is voor de kerk. 

 De 2e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

21 aug.  09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, gezinsdienst  

 De 1e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 

 

28 aug.  10.00 uur, ds. Ineke van den Beukel,  

 laatste zondag van de vakantie!!  

 Er is kinder- en tienerkerk. 

 De 1e collecte is voor het bloemenfonds. 

 De 2e collecte is voor een diaconaal doel. 

 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor 

 Kenia Support (voorheen Amina).  

         

4 sept.  10.00 uur, dhr. V. Top, openluchtdienst bij de 

Coendersborg in Nuis 

 De dienst wordt verzorgd door de Zending- en  

 Evangelisatiecommissie.  

 De collecte is voor Zending en Evangelisatie.  

 

11 sept. 11.00 uur, ds. E.C. Rooseboom, Drachten, 

 viering Heilig Avondmaal 

 De collecte is voor een diaconaal doel.  

 De deurcollecte is voor onderhoud gebouwen. 
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18 sept.  09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, mevr. Hennie 

 Stuut-Vogelzang en dhr. Jelmer Visser, startzondag  

 De 1e collecte is voor Vorming en Toerusting. 

 De 2e collecte is voor Missionair Werk 

 

25 sept.   09.30 uur, dhr. Jelmer Visser 

 Er is kinder- en tienerkerk. 

 De 1e collecte is voor de kerk. 

 De 2e collecte is voor de Commissie Erediensten 

 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor  

 Kenia Support (voorheen Amina). 

 

OVERWEGING 

 

Als ik dit schrijf is Pinksteren net voorbij. Eerste Pinksterdag 

mocht ik voorgaan en ik begon mijn overdenking met het 

feliciteren van de gemeente. Want Pinksteren is de verjaardag 

van de kerk. Natuurlijk, ook voor Pinksteren waren er gelovigen, 

maar met Pinksteren begint de christelijke gemeente. Dan komen 

we bij de vraag: Wie vormen de kerk? Dan beginnen we met de 

mensen. Wie zijn dat eigenlijk, die drieduizend die Petrus’ 

woorden aanvaardden en die we de eerste gemeente mogen 

noemen. Wie vormen die kerk?  

Het gebeurt in Jeruzalem, waar het feest in volle gang is. Een 

oogstfeest, zeven weken na het Pesachfeest, waar de eerste 

opbrengst van het land aan God wordt gegeven. Er waren dus 

heel veel mensen bij elkaar. En uit die mensenmassa komen er 

drieduizend tot geloof. Op het oogstfeest worden zij de eerste 

oogst van Gods koninkrijk. Beeld het je even in, drieduizend. Wat 

een operatie moet dat zijn geweest. Drieduizend mensen die 

worden gedoopt. 

De één wordt gedoopt door Petrus, een ander door Johannes, 

daarnaast zijn Jakobus en Natanaël bezig. De kerk is geboren, 

met de Geest als grote aanstichter, en wat bruist het in die kerk! 

Wij, want het gaat nog altijd over ons begin, wij bleven bij het 

onderwijs van de apostelen: we wilden meer weten, dronken de 

woorden van de apostelen in. Wij vormden een gemeenschap, 

een nieuwe familie, waar niemand minder was en niemand meer. 

Wij braken het brood, vierden elke dag het avondmaal, en 

voelden ons daarin dicht bij Jezus. En we wijdden ons aan het 
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gebed, want de kerk is niet van ons maar van Jezus. ‘De Geest 

sticht de kerk.’ 

Misschien staan voor jouw gevoel de kerk en de Geest wel heel 

erg ver uit elkaar. Er wordt in ieder geval best wel eens een 

tegenstelling van gemaakt: de kerk en de Geest. De kerk zou star 

zijn, terwijl de Geest juist voor beweging staat. De kerk zou 

gericht zijn op bewaren, terwijl de Geest juist steeds aan het 

vernieuwen is. Hoezo, de Geest sticht de kerk? Maar na 

Pinksteren blijft de kerk. De kerk is het blijvende resultaat.  

Ja, er bleven ook tekenen, maar daar ging het niet om!  

Die tekenen wezen steeds naar Jezus, zodat mensen tot geloof 

kwamen en de kerk verder groeide. 

De Geest en de kerk horen helemaal bij elkaar. De Geest zonder 

kerk is ondenkbaar: de Geest is er juist op gericht om mensen tot 

geloof te brengen en dan kerk te laten zijn.  

 

Laten we nooit vergeten wie we zijn:  

Wanneer u weer eens eigen baas wilt zijn. 

Wanneer jij het weer eens zelf wilt doen. 

Wanneer ik het weer eens beter wil weten dan God. 

Stop met het leven waarin voor God geen plaats is, stop met het 

leven waarin Jezus het niet voor het zeggen heeft.  

Kom bij Jezus, dat is alles wat wij volgens Petrus moeten doen. 

 

Op de foto hiernaast staat het 

‘kunstwerk’ dat ik had beloofd te 

maken van het vingerhaakwerk dat u 

hebt gemaakt in de dienst met 

moederdag.  

Ik heb voor twee handen gekozen 

met een hart erin om te laten zien dat 

‘wij’ samen iets prachtigs kunnen zijn.  

We zijn verbinders, we zijn samen de 

kerk die we mogen voortzetten. En 

samen met de Geest kunnen we dit.  

 

 

Hennie Stuut-Vogelzang 
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BIJ DE EREDIENSTEN 

 

Terugblik op de gezinsdienst XXL  

Het was anders dan anders, zondag 22 mei jl.  

Namens de Jeugdraad en de Kinderkerk werden er na de 

ontvangst met drinken en wat lekkers een drietal doe-activiteiten 

aangeboden vanuit het thema ‘de Schepping’. Het begin van de 

viering was in zaal 4 en ook tussendoor zongen we daar mee met 

de Kidspraise en zangeressen. Tegen half twaalf was de 

toepassing te horen in de kerkzaal; telkens als ds. Ineke over 

bomen sprak, begonnen de mensen te bewegen als bomen en 

met hun zelf geknipte slingers te zwaaien. Dat gebeurde ook waar 

het over water of een rivier ging; maar dan met blauwe slingers, 

en bij het vuur en de wind van de Geest zagen we gele, oranje en 

rode slingers dansen door de kerkzaal.  

Veel antwoorden van de quizvragen werden in de preek wel 

helder waar het over het Scheppingsverhaal van Genesis ging en 

over de beloofde Herschepping aan het eind van Openbaring.  

En wie zal ooit nog vergeten dat diverse vruchten in doorsnee 

frappant veel lijken op de lichaamsdelen waar ze gezond voor 

zijn?! 

Zo mochten we van jong tot oud als gemeente Gods scheppende 

macht en kracht vieren en bij de aansluitende lunch ook proeven 

van de goede vruchten. 

Vele vrijwilligers hebben die zondag hun beste beentje voorgezet 

en er een prachtige ‘familiedag’ van gemaakt. De dames die het 

voortouw hebben genomen en allen die bijsprongen: hartelijk 

bedankt! 

 

Zondag 12 juni, 09.30 uur, de zondag na Pinksteren, werd 

onze nieuwe kerkelijk werker, Jelmer Visser, in de bediening 

gesteld door ds. Ineke. Thema was ‘Eén in Christus’, bij teksten 

uit Efeziërs 2 en 4. 

 

Zondag 19 juni, 09.30 uur, is er de maandelijkse gezinsdienst. 

De eerste waarbij we samen Avondmaal vieren.  

Kom deze vaderdag met de hele familie eerst naar de 

Ontmoetingskerk, en vier bewust het Vaderschap van God.  

Er is plaats voor iedereen die van Jezus houdt of meer van Hem 

wil horen. Zo is er ook bij de chr. basisschool ‘De Bron’ aandacht 



6 

 

geweest voor deze viering met avondmaal op een voor kinderen 

begrijpelijke manier.  

Thema: ‘Thuiskomen’, bij de gelijkenis van de verloren zoon uit 

Lucas 15. De Kidspraise zingt bekende liederen en als je kind mee 

wil zingen, kun je hem/haar opgeven bij Durk Boschma,  

app (06) 27 54 69 46 om zaterdag 18 juni om 11.00 uur mee te 

oefenen. 

 

Zondagavond 19 juni, 19.00 uur, is er een vesper in de kerk 

van Niebert. ‘Welkom in de wereld van God’ heeft ds. Ineke als 

thema gekozen. Hoe en waar kunnen mensen iets van God 

ervaren? We horen ervaringsverhalen uit Bijbelse tijden en onze 

kring. Piet Dijkstra speelt op het orgel en waar we kunnen, zingen 

we mee. Ter inspiratie voor de zomertijd! 

 

Zondag 26 juni zal ds. Els Rooseboom uit Drachten bij ons 

voorgaan. Let op; de kerkdienst begint om 11.00 uur! 

 

Zondag 3 juli leidt ds. Ineke een klassiek/traditionele viering in 

de Ontmoetingskerk. 

We lezen een spannend verhaal over de verspieders die in het 

Beloofde Land rondkijken en de reactie van het woestijnvolk 

daarop. Thema: ‘Durf te vertrouwen’, bij Numeri 13: 1,2 en 21-33 

en Numeri 14:1-9. Hoe moeilijk is het om een overstap te maken 

op basis van geloof en vertrouwen? Wat houdt ons tegen in onze 

situatie? En wat hebben we nodig om werkelijk te geloven in Gods 

beloofde toekomst?! We gaan het met elkaar verkennen en elkaar 

aansporen om stappen in geloof te zetten.  

 

Zondag 10 juli, 10.00 uur, zal de jaarlijkse overstapdienst met 

leerlingen van groep 8 gevierd worden, bij mooi weer op het 

schoolplein van ‘De Bron’, bij regen in onze kerk. De viering wordt 

voorbereid met de kinderen en juf Jantina. Ook u en jullie kan 

gevraagd worden om iets toe te voegen, en de Kidspraise zal 

muzikaal bijdragen. 

In de viering maken we de vergelijking met een paar joodse 

jongens die ver van huis zijn en voor allerlei nieuwe uitdagingen 

komen te staan. Hoe blijf je staande bij veranderingen, wat vormt 

jouw identiteit? We gaan deze vragen samen verkennen.  

Graag tot ziens! 
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Pastorpraat 

 

Voorbereidingen treffen doe je op verschillende momenten in het 

leven. Dat kan bij verdrietige omstandigheden zijn, zoals bij 

ziekte of overlijden. Maar ook bij mooie situaties in het leven. Om 

op reis te gaan bijvoorbeeld, maar ook als er van baan veranderd 

gaat worden. Beide laatste situaties zijn op het moment van 

schrijven voor mij, Jelmer Visser, van toepassing. 

 

Terwijl ik deze bijdrage voor pastorpraat aan het schrijven ben, 

staat namelijk mijn koffer gepakt en wel klaar om op reis te gaan 

naar Canada. En als deze Onderweg verschijnt, hoop ik weer 

veilig en gezond thuis te zijn van familiebezoek in de provincie 

Alberta. Het is fijn om na zes jaar de familie weer in levenden 

lijve te ontmoeten!  

 

De maand mei is voor mij een vakantiemaand geweest, een 

tussenperiode tussen twee banen in. ‘Between jobs’ zoals dat 

populair genoemd wordt. Een periode van afscheid nemen van 

mijn vorige baan bij de Rijksoverheid en tegelijkertijd van 

vooruitkijken en voorbereidingen treffen voor een nieuwe baan. 

Want vanaf juni ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de 

Protestantse Gemeente Marum en omstreken. Jullie prachtige en 

actieve gemeente! Op zondag 12 juni zal ik in de ochtenddienst 

door ds. Ineke van den Beukel en Hennie Stuut-Vogelzang in de 

bediening gesteld worden. 

 

Een nieuw tijdperk. En tegelijkertijd ook weer niet. Want in de 

afgelopen jaren heb ik jullie als gemeenteleden en de gemeente 

mogen leren kennen tijdens mijn stage en gedurende het half jaar 

bijstand verlenen in het pastoraat. ‘T’rug op ‘t nust.’ Een ‘nest’ 

dat vertrouwd voelt. En een nest waar ik graag samen met jullie 

verder aan mee wil bouwen. Of zoals ik het in mijn 

afscheidsstukje schreef: “Samen als levende stenen om te 

bouwen aan Christus’ kerk.” 

 

Om te kunnen bouwen zal er ook werk moeten worden verzet. 

Wat worden dan mijn werkdagen? Die zullen zijn op maandag, 

dinsdag en donderdag. Dan ben ik ook telefonisch, via whatsapp 

of per e-mail te bereiken. Mijn telefoonnummer en e-mailadres 
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kunt u vinden in het jaarboek of op de omslag van Onderweg. 

Zoals hieronder te lezen is, ben ik als kerkelijk werker verbonden 

aan de wijken 1, 2, 3, 13, 14 en 20. Gemeenteleden uit die wijken 

kunnen contact met mij opnemen als zij in gesprek willen of 

bezoek willen ontvangen.  

 

Ik kijk er naar uit om in Marum e.o. aan de slag te gaan! En hoop 

jullie dan te ontmoeten. 

 

In Christus verbonden, 

Jelmer Visser 

 

Nieuwe indeling wijken: 

 

Lid pastoraal team  Wijken  Ouderling 

 

ds. Ineke v/d Beukel  5 + 15 + 16  Gerda Jagersma 

    9 + 11 + 12  Goke Postmus 

    6 + 8 + 17  Marchien Henstra 

 

Hennie Stuut-Vogelzang 4 + 10   Bregtje van Breden 

    7 + 18 + 19  Leni Huizinga 

 

Jelmer Visser   1 + 2 + 3  Yvonne Veldman 

    13 + 14 + 20  Jan Venekamp 

 

Vaste aanspreekpunten voor de commissies:  

 

Lid pastoraal team  Commissie 

 

ds. Ineke v/d Beukel  Jeugdraad 

    Commissie Erediensten 

    College van Kerkrentmeesters 

 

Hennie Stuut-Vogelzang Pastoraat 

    Diaconie 

 

Jelmer Visser   Vorming & Toerusting   

    Zending & Evangelisatiecommissie 
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Vakantie 

Na een mooi eerste kerkelijk seizoen houd ik (ds. Ineke) vakantie 

van 11 t/m 31 juli, en van 1 t/m 14 september. De laatste 

periode was aanvankelijk gereserveerd voor de Israëlreis.  

Deze is zoals u weet uitgesteld tot april. Maar in klein verband 

hoop ik deze weken wel contacten in Israël te bezoeken.  

Hennie Stuut-Vogelzang heeft vakantie van 8 tot 29 augustus. 

Bij afwezigheid van uw wijkpastor kunt u uiteraard een beroep 

doen op de beide anderen van ons pastorale team. 

We hopen op een mooie en rustige zomertijd, waarin ieder van 

ons verkwikt mag worden. 

ds. Ineke van den Beukel 

 

 

 

Terugkijken op de wijkbijeenkomst op zaterdagmiddag 14 

mei van de wijken 6, 8 en 17 

Nadat een aantal contactpersonen van deze wijken onder leiding 

van ouderling Marchien Henstra de nodige voorbereidingen 

hadden verricht, was het afwachten hoeveel mensen op de 

uitnodiging zouden reageren. En wat waren we verrast dat we in 

de gezellig aangeklede zaal met lekkers op de tafel, ruim  

45 mensen mochten begroeten! 

Om de namen van elkaar te leren kennen, droeg elk zijn naam op 

een sticker; “Dat is lekker makkelijk”, vonden velen. Een aantal 

mensen bezoekt regelmatig weer de diensten, anderen hebben 

een tijd de kerk niet meer bezocht. Dus hoogste tijd om tijdens de 

thee en koffie met lekkers bij te praten. 

De pub quiz werd door Jannie Zuur en Froukje Ploeg geleid. De 

mobieltjes moesten aan de kant en de groepjes, waarin ook 

kinderen hard meedachten, moesten de vragen beantwoorden.  

Eerst Bijbelse vragen zoals:  

• waarom valt Advent steeds op een andere datum  

• hoelang regende het gedurende de zondvloed 

• wie is het eerst geboren, Jacob of Ezau  

leverden soms echt discussies op!                                                                                                                                    

Een aantal vragen over spreekwoorden en gezegden, vragen over 

de natuur en geluidsvragen volgden. De vraag, hoeveel 

hunebedden zijn er in de provincie Groningen, kostte flink wat 
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hoofdbrekens. (Weet u het?... in Noordlaren en in 

Heveskesklooster! Zoek dat maar even op). 

Na de prijsuitreiking, een rol pepermunt van het bekende merk, 

werd iedereen getrakteerd op drinken en snoepten we van alle 

lekkere hapjes die verzorgd waren door kosteres Monique. 

Marchien sloot de middag af met het gedicht ‘Een warm huis’, 

geschreven door Marinus van den Berg, waarin de aandacht en de 

zorg om elkaar, liefde en gastvrijheid zorgt voor een warm huis, 

een gezegend huis. 

We kijken dankbaar terug op deze middag en kregen van een 

aantal mensen zelfs de vraag of we volgend jaar op herhaling 

gaan.  

 

Henriëtte van der Velde-Brandsma 

 

 
VORMING EN TOERUSTING 

 

Gastlessen op CBS ‘De Bron’ 

De gastlessen op christelijke basisschool ‘De Bron’ worden goed 

ontvangen: drie keer mocht ik op bezoek in groep 7, en een paar 

keer in groep 6/7. Lessen over kerk-zijn, over dopen en 

avondmaal. Erg leuk dat de kinderen veel vragen stellen en 

nieuwsgierig zijn. 

Aansluitend op de lessen nodigen we de kinderen en hun 

gezinnen uit voor de gezinsdienst van 19 juni waarbij we met 

elkaar Avondmaal mogen vieren. 

In de Protestantse Gemeente Marum e.o. is het beleid dat 

kinderen na uitleg en in overleg met hun ouders aan het 

avondmaal deel mogen nemen als zij daartoe het verlangen 

hebben. Een aantal kinderen is gewend niet actief deel te nemen, 

maar wel in betrokkenheid mee te vieren. Dat is mooi, want 

eerbied en begrip zijn voorwaarden bij het delen van brood en de 

vrucht van de wijnstok. 

 

Emmaüswandling 

Op zondag 10 juli willen we graag een Emmaüswandeling 

aanbieden. Samen al wandelend stil staan bij vragen die ons 

kunnen bezighouden. Vragen over het geloof of het leven. We 
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beginnen om 15.00 uur bij de kerk met een kop koffie of thee en 

daarna gaan we wandelen. Er is een korte en een iets langere 

route. Graag zien we elkaar op 10 juli en als er nog vragen zijn 

mag u contact opnemen met Hennie Stuut-Vogelzang. 

 

Terugblik theaterworkshop en meer... 

Vrijdagavond 20 mei meldden zich een aantal kinderen bij Ons 

Centrum voor een leuke workshop. Deze werd ons aangeboden 

door Stichting PodiuM, waarbij Kim Oosterhoff anderhalf uur de 

jeugd wist te boeien en tot spelen aanzette. 

Kim is theaterdocente in opleiding en voor haar is Ons Centrum 

een plek met mooie herinneringen aan haar kerkelijke jeugd.  

Ze wist de jongeren te motiveren om hun fantasie te laten werken 

en dit om te zetten in speelse interacties. Belangrijke thema’s 

werden aangedragen en verwerkt zoals pesten, erkend worden, 

elkaar recht doen.  

Situaties uitspelen is helend en sterkt de deelnemers in hun 

sociale ontwikkeling. 

Zowel docente als spelers en wij die erbij waren hebben genoten 

van het lef en de creativiteit die deze kinderen krachtig durfden 

tonen.  

Wie weet waar dit talent nog toe kan leiden? 

Een nieuwe generatie van ‘Sara en Magda, Lena’? Of ook 

potentiële toneelspelers in de grote theaterproductie ‘16’, komend 

jaar mei uit te voeren bij Trimunt?! 

 

De 10 Woorden van Geluk 

Opgave voor de cursus ‘de 10 Woorden van Geluk’ blijft mogelijk 

Eerder al kondigden we deze bijzondere cursus aan. Vanaf eind 

september 5x voor en 5x na de Kerst gaan we ontdekken hoe de 

’10 geboden’ actuele waarde hebben. Deze allereerste sociaal-

ethische wetgeving, het hart van de Thora, is nooit afgeschaft. 

We verplaatsen ons in het Joodse denken en zien hoe praktisch en 

krachtig de Woorden van God zijn voor elke generatie.  

Geloof verrijkend! 

Er is een ochtendgroep, vanaf dinsdagmorgen 27 september 

9.45-11.45 uur en een donderdagavondgroep, vanaf 29 

september 19.30-21.30 uur. Tweewekelijks. 

Er is geen speciale voorkennis vereist; iedereen in de regio kan 

meedoen. 
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Voor meer informatie en opgave mailt u naar 

predikant@ontmoetingskerk-marum.nl  

 

Groepsreis naar Israël 16-26 april 2023 

De reisdata zijn vastgelegd bij het reisbureau en als reisleiders 

hebben we er weer zin in! 

Wie gelegenheid heeft en goed ter been is, kan zich nog 

aanmelden voor deze bijzondere reis! We hopen met zo’n  

25 mensen te gaan, vanuit onze regio en verder.  

 

 

We beginnen rond het meer van Galilea en lopen door de natuur 

waar Jezus met zijn leerlingen liep. We bekijken de plekken en 

situaties waar Jezus op wees en ontdekken meer van Zijn 

bedoeling en betekenis voor ons eigen leven. De bus brengt ons 

naar het noorden, naar de bronnen van de Jordaan, en naar de 

Dode Zee en de woestijn eromheen. 

We bezoeken prachtige synagogen, een nagebouwde nederzetting 

uit de tijd van Jezus, maar ook Jeruzalem en Caesarea aan zee 

ontbreken niet in het programma. Te veel om op te noemen; de 

laatste dag lopen we naar Emmaüs, en blikken terug op wat we 

zijn gaan Zien doordat Jezus als het ware deze reis met ons 

opliep en de Schriften opende. 

Meer informatie: kijk op de website van onze kleine Stichting 

Israels Messias: israelsmessias.nl 

Opgave bij ds. Ineke: predikant@ontmoetingskerk-marum.nl 

 

Gebedsgroep 

Elke donderdagavond komen we bij elkaar in Ons Centrum, om 

19.45 uur  

Graag wil ik jullie wijzen op de ‘nacht van gebed’ van Open Doors, 

waarin de hele nacht gebeden wordt voor de vervolgde kerk.   

Vanaf 17 juni 22.00 uur tot 18 juni 06.00 uur.    

Adres: de kerk aan de Tolberterstraat 24, Leek  
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Inloop is een kwartier voor het volle uur, elk uur ben je welkom 

en staat een land centraal.    

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

 

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. 

 

Dankbaarheidsbijdrage 

De dankbaarheidsbijdrage is in de plaats gekomen van het 

verjaardagsbusje. 

Denkt u nog even aan de bijdrage voor Stichting Opkikker! 

De tussenstand is € 805,-, waarvoor al onze hartelijke dank. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 

NL27RBRB0789812347 t.n.v. Prot. Gem. Marum e.o., onder 

vermelding van Dankbaarheidsbijdrage. 

Zie voor meer informatie het inlegvel in de vorige Onderweg. 

 

 

Wensen van de voedselbank 

 

Voor de maand juni:  

• houdbare melk 

• groente in blik of pot (groot 

en klein) 

• koffie (250 gr) 

• suiker 

• broodbeleg (zoet) 

 

 

Voor de maand juli 

• houdbare melk 

• pasta + mix 

• pakje soep (droog) 

• vis in blik 

• ontbijtkoek 

• pannenkoekmeel 

• stroop 
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Voor de maand augustus 

• houdbare melk 

• groente in blik of pot (groot 

en klein) 

• bruine bonen (blik of pot) 

• thee 

• ontbijtproduct (Brinta) 

 

 

Voor de maand september 

• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 

• koffie (250 gr) 

• rijst 

• pakje soep (droog) 

• knakworst 

• zout 

• wasmiddel (poeder) 

 

 

Offerkist 

Er heeft zich nog niemand gemeld voor de kist die tot nu toe altijd 

in de hal stond. 

Wij willen hem 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 

 

19 juni: Stichting Imarika (Avondmaalscollecte) 

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 

verstandelijke 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 
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informatie over Stichting Imarika Nederland ga naar 

www.imarika.nl.  

 

19 juni: Outreach support (Vesper) 

Outreach is een activiteit waarbij diensten worden verleend aan 

bevolkingsgroepen die anders geen toegang tot die diensten 

zouden hebben. Een belangrijk onderdeel van Outreach is dat de 

groepen die het aanbieden niet stationair zijn, maar mobiel;  

met andere woorden, ze komen tegemoet aan mensen die hulp 

nodig hebben op de locaties waar mensen in nood zijn. Naast het 

leveren van diensten heeft Outreach een educatieve rol, het 

vergroten van het bewustzijn van bestaande diensten. Outreach is 

vaak bedoeld om de leemte op te vullen in de diensten die 

worden geleverd door reguliere diensten, en wordt vaak 

uitgevoerd door non-profit, niet-gouvernementele organisaties. 

Dit is een belangrijk element dat Outreach onderscheidt van 

public relations.   

 

26 juni: het bloemenfonds (2e collecte) 

3 juli: Stichting Red een kind (2e collecte) 

Stichting Red een Kind is een christelijke, internationale 

ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland.  

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun 

familie en hun hele omgeving. Dat doen ze door kwetsbare 

gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden 

en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren. Ze willen kinderen 

helpen en daarom focussen ze op hun familie en hun hele 

omgeving. Als ouders hun inkomen kunnen vergroten en 

handvatten krijgen om problemen aan te pakken die ontstaan 

door armoede, dan profiteren de kinderen daarvan. En niet alleen 

een sponsorkind, maar alle kinderen in het gezin. 

 

17 juli: Kerk in Aktie, een project in India (1e collecte) 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld 

en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met 

een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen 

het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie 

biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding,  

muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en 

verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel 
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aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het 

gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede 

te doorbreken. Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijsindia. 

 

14 augustus: Oikocredit (2e collecte) 

Oikocredit investeert in microkrediet voor mensen in Latijns-

Amerika, Afrika en Azië. Dat betekent toegang tot leningen voor 

kleine ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst kunnen 

bouwen. Microkrediet zorgt voor meer zelfstandigheid en 

zelfvertrouwen. Geld lenen in plaats van geld geven is gebaseerd 

op een gelijkwaardige relatie. 

Wat is microkrediet? 

Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer. Het 

doel van microfinanciering is mensen zelf laten werken aan hun 

toekomst. Vaak is € 50,- tot € 500,- al genoeg om een bedrijf te 

beginnen of te laten groeien. Omdat het om een kleine lening 

gaat, is de looptijd van een microkrediet relatief kort: meestal een 

maand of zes.  

 

21 augustus: Kerk in Aktie, project in Myanmar (1e collecte) 

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt 

zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. 

Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 procent een beperking. 

Gezinnen waarin een kind of volwassene een beperking heeft, 

hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder 

inkomen. Deze families zijn daarom extra kwetsbaar. 

The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich al 

sinds 1898 in voor mensen met een beperking in Myanmar. De 

organisatie heeft zeventien centra, waar niet alleen de 

noodzakelijke zorg en revalidatie wordt geboden, maar waar 

mensen met een beperking ook geholpen worden met hun re-

integratie of integratie in de gemeenschap. TLMI-M stimuleert dat 

mensen met een beperking zich registreren, zodat ze in 

aanmerking komen voor voorzieningen van de overheid. Ze 

motiveren werkgevers om mensen met een beperking in dienst te 

nemen. Ook stimuleren ze (groepen) mensen met een handicap 

hun eigen bedrijf te starten. 

 

28 augustus: het bloemenfonds (1e collecte) en Stichting 

Mensenkinderen, een project in Moldavië (2e collecte) 
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Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en 

bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand 

anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale 

organisaties. 

De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. 

Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, ze kopen de 

goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert 

ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel 

besteed. 

Ze zetten zich al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-

Europa. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en 

individuen te motiveren, zodat deze betrokken raken bij het 

helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen 

een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of 

etnische achtergrond. 

 

11 september: Hospice Vredeborgh in Leek 

(Avondmaalscollecte) 

Hospice Vredeborgh is een bijna zoals thuis huis. Voor mensen die 

in alle rust en veiligheid de laatste fase van hun leven door willen 

brengen en kunnen sterven in de nabijheid van hen die ze 

liefhebben. Velen willen de laatste fase van hun leven het liefst 

thuis doorbrengen. In de meest vertrouwde omgeving. 

Soms is het door woon- of gezinsomstandigheden niet mogelijk 

om thuis te blijven. De partner, kinderen of andere mantelzorgers 

kunnen overbelast raken. De zorg kan te intensief of te complex 

zijn waardoor thuisblijven niet meer mogelijk is. Ook kan men om 

een andere reden bewust kiezen voor een andere plek dan thuis. 

Hospice Vredeborgh kan dan uitkomst bieden. 

Een bijna zoals thuis huis in de eigen leef- en woonomgeving. Een 

huis waar men zichzelf kan zijn met een eigen leef- en dagritme. 

Waar 24 uur zorg is gedurende 7 dagen in de week. 

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, levensovertuiging 

of inkomen. 

 

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 
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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 

Zoals ieder jaar worden de bijdragen door de commissie in de 

maand juni geïncasseerd van degene die een machtiging hebben 

verleend. Uw bijdrage wordt geïncasseerd door het bank.rek.nr. 

van de kerk. De commissie heeft geen incassocontract met de 

bank. 

Ook worden in augustus de abonnementsgelden voor de EB op 

deze wijze geïncasseerd. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
OVERZICHT COLLECTEN APRIL/MEI  2022 

 

03-04 1e collecte zending- en evangelisatie € 138 

 2e collecte kerk -    52 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    62 

 KND Keniasupport -      4 

 

20-04 1e collecte vorming en toerusting           €    98 

 2e collecte Commissie Erediensten -    91 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    89 

 KND Kenia Support -      2 

 

14-04 collecte Heilig Avondmaal € 204 

 

17-04 1e collecte diaconaal doel             €  248 

 2e collecte kerk  -  168 

 deurcollecte onderhoud gebouwen   -  113 
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18-04 1e collecte diaconaal doel €   55 

 2e collecte kerk -   37 

 

24-04 1e collecte kerk € 128 

 2e collecte diaconaal doel - 100 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -   66 

 KND Keniasupport -   28 

 Vesper diaconaal doel -   57  

 

Ontvangen per bank collecten: €  915 

Deze collecte gelden zijn verdeeld: 

 kerk €  439 

 diaconie -  330 

 zending en evangelisatie -    73 

 jeugd -    73 

01-05 1e collecte diaconaal doel €  124 

 2e collecte orgel -    64 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    54 

 

08-05 1e collecte kerk              €  125 

 2e collecte diaconaal doel -    70 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    62 

 

15-05 1e collecte diaconaal doel           €  123 

 2e collecte binnenlands diaconaat -    95 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    80 

 

22-05 1e collecte jeugdwerk €   71 

 2e collecte gemeenteleven -   50 

 Kenia support -   29 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -   39 

 vesper -   50 

 

26-05 coll. zending en evangelisatie € 310 

 

29-05 1e collecte commissie erediensten € 69 

 2e collecte diaconaal doel -  58 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -  47 

 

Ontvangen per bank collecten: € 515 
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Deze collecte gelden zijn verdeeld: 

 kerk € 247 

 diaconie - 186 

 zending en evangelisatie -   41 

 jeugd -   41 

 
n 

DIVERSEN 
 

 

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen 

van Passage hopen we te houden op D.V.  

7 september a.s. 

Mevr. Carolien Nijland en mevr. Ingrid Spiekema komen spreken 

over De Hoorn, nieuwbouw en toekomst. 

De bijenkomst begint om 14.00 uur in een zaal van Ons Centrum. 

 

 

Nieuws van ’t Trefpunt 

 

 

 

 

Wij zijn dankbaar en blij dat we weer twee giften konden geven. 

De eerst gift was voor de ziekte M.S. Marco Pettinga heeft Tweede 

Pinksterdag meegedaan met het beklimmen van de Mont 

Ventoux. Marco is hardlopend de Mont Ventoux, met een 

gemiddeld stijgingspercentage van 7,5 %, opgegaan. Marco werd 

extra gestimuleerd omdat een familielid deze ziekte heeft. Hij gaf 

aan: ik ben dan voor één dag gesloopt, maar mijn ene dag 

gesloopt is niets in vergelijking met iemand die M.S heeft.  

Een geweldige prestatie om op deze manier geld in te zamelen 

om het onderzoek voor M.S. te ondersteunen. Vrijwilligster Anja 

Jakobs, ook een familielid van Marco, heeft de gift van € 1000,- 

overhandigd. 

De tweede gift van € 1000,- is voor de bewoners van de 

Hermanshoeve. De Hermanshoeve bestaat 15 jaar,  

zaterdag 14 mei is dit feestelijk gevierd. Als cadeau voor de 

bewoners, om een keer leuke dingen te doen, heeft Wim Tonnis, 
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een bewoner van de Hermanshoeve, samen met zijn moeder de 

gift overhandigd aan twee begeleidsters 

      

Vriendelijk groet,  

de vrijwilligers van ’t Trefpunt 

 

De voorbereidingen TVG zijn in volle gang  

 

Al jarenlang wordt in Assen de driejarige cursus Theologische 

Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (kortom TVG) 

gegeven op dinsdagmorgen van 09.00-12.15 uur. Vrijwel alle 

cursisten die deze cursus volgen en hebben gevolgd, zijn daar erg 

enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, 

de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten 

van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer 

verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.   

Een cursus van drie jaar waarin alle theologische vakken aan bod 

komen die een voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van 

Bijbelse vakken tot vakken als ethiek en filosofie en praktische 

vakken als pastoraat en gemeenteopbouw. Ook is er aandacht 

voor het beleven van het geloof en voor andere godsdiensten.  

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van 

geloof, kerk en theologie. Iedereen van elke leeftijd en elke 

achtergrond is welkom. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden op het 

gebied van kerklidmaatschap of vooropleiding. Elk cursusjaar 

loopt van september t/m mei uitgezonderd de schoolvakanties. 

De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen; elke les duurt   

90 minuten met een pauze van 15 minuten.  

Gezamenlijke start: dinsdagmorgen 20 september 2022. 

Onderwerp lezing: Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. 

Tijdstip: 10.00-12.15 uur (zaal open vanaf 09.30 uur) 

Informatieavond: donderdagavond 6 oktober 2022 

Cursusinformatie met een voorbeeldles TVG uit het 

Johannesevangelie. Tijdstip: 19.30-21.30 uur  

Start cursus nieuwe cursisten: dinsdagmorgen 25 oktober 2022: 

kennismaking en introductie van de cursus. Tijdstip: 09.00 uur 

Het 2e uur vanaf 10.45-12.15 uur. Les volgens het rooster. 

Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35,  

9407 EA Assen. 

Secretariaat voor meer informatie en aanmelden:  
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Bert van Maanen, tel. (0599) 65 32 02.  

Mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com.  

Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.nl   

 

 
Meer verantwoordelijkheid voor vrouwen in 1 Korintiërs 11 

 

‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in 

traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 

11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofbedekking van 

vrouwen. Hoogerwerf bespreekt dit in het vandaag verschenen 

vertaalblad Met Andere Woorden. Verder zoomt het blad in op 

Ruth, met het oog op de komende webinarserie. 

 

Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in  

1 Korintiërs 11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op 

haar hoofd moet dragen. Maar het hier gebruikte Griekse woord 

betekent nooit ‘teken van gezag’. De NBV21 vertaalt hier dat een 

vrouw ‘zich wat haar hoofd betreft moet beheersen’. Dat klopt 

met het Grieks en past beter bij Paulus’ betoog in dit hoofdstuk. 

Hoogerwerf laat in zijn artikel in Met Andere Woorden (MAW) zien 

dat Paulus wil dat de Korintische gelovigen hun vrijheid op een 

beheerste manier gebruiken, net zoals Paulus zelf doet: 'Vrouwen 

moeten net zo met hun vrijheid omgaan als Paulus. In de NBV21 

komt dit achterliggende principe duidelijker naar voren. 

 

‘Hoofd’ is niet ‘baas’ 

In 1 Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de 

vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf 

legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij 

concludeert: ‘Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. 

Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man 

hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden 

vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders 

brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet 

dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent 



23 

 

het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of 

de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd 

bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen 

voor jouw reputatie.’ 

 

VAKANTIE 

 

Het pastorale team en de redactie van Onderweg  

wensen iedereen een fijne vakantie! 
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OPPASROOSTER 

 

26 juni  Romkje Sietske Vos 

 

3 juli   Rosan Duursema  

 

10 juli  Hanneke van Bethlehem  

 

17 juli  Melissa van Drie 

 

24 juli  Grietje v.d. Heide 

 

31 juli  Rosan Duursema  

 

7 aug.  Rianne Radema  

 

14 aug.  Romkje Sietske Vos 

 

21 aug.  Melissa van Drie 

 

28 aug.  Hanneke van Bethlehem  

 

4 sept.  Rianne Radema  

 

11 sept.  Grietje v.d. Heide 

 

18 sept.  Rebekka Neef 

 
 

 

 
 

 Contactpersoon oppas 

Rianne Radema 

(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 

 


