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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 

 

Alle morgendiensten is er een deurcollecte voor onderhoud 

gebouwen. 

 

 

8 jan. 09.30 uur, dhr. Jelmer Visser, gezinsdienst  

 De 1e collecte is voor de kerk.  

 De 2e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

 

15 jan. 09.30 uur, leesdienst    

 De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

 De 2e collecte is voor het orgel. 

 

22 jan. 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Bijbelzondag  

 Er is kinder- en tienerkerk. 

De 1e collecte is voor het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG). 

 De 2e collecte is voor het jeugdwerk. 

 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor 

 Kenia Support (voorheen Amina). 

  

29 jan. 9.30 uur, ds. Ineke van den Beukel   

 De 1e collecte is voor het bloemenfonds. 

 De 2e collecte is voor Missionair werk. 

         

5 feb. 09.30 uur, Vuur!-dienst    

 De collecte is voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat).  

 

12 feb. 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  

 viering Heilig Avondmaal  

De collecte is voor Stichting Nationaal Fonds 

Kinderhulp. 
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19 feb. 09.30 uur, ds. Marcus Klomp    

 De 1e collecte is voor Kerk in Actie (KIA).  

 De 2e collecte is voor Vorming en Toerusting. 

 

26 feb. 09.30 uur, dhr. Ate Klomp, Drachten, Eerste zondag 

van de Veertigdagentijd  

 Er is kinder- en tienerkerk.  

 De 1e collecte is voor de Commissie Erediensten.  

 De 2e collecte is voor de kerk. 

 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor 

 Kenia Support (voorheen Amina). 

 

 

OVERWEGING 

 

Zegenen als goed voornemen 

 

Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud. En als we 

bekenden tegenkomen dan wensen we elkaar het beste toe met 

de woorden: ‘de beste wensen’, ‘gelukkig nieuwjaar’, ‘Folle lok en 

seine’ of op z’n Gronings ‘Veul hail en zeeg’n in ’t nije joar.’ De 

laatste twee zijn een soort van zegen die je de ander toewenst. 

 

Zegenen is iets wat in de Bijbel vaak voorkomt. 

En ook in de kerk mogen we de zegen 

ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de zegen aan 

het einde van de kerkdienst. Toch geeft het 

woord zegenen voor veel mensen die niet bekend zijn met geloof 

en kerk het idee van iets magisch. Iets ontastbaars en 

ongrijpbaars. Of is het een soort van stimulerende kracht. Net dat 

zetje meer waardoor het je net allemaal wat gemakkelijker 

afgaat. En wie kent er niet het korte gebedje: ‘Heer zegen deze 

spijze amen’? Waarin de Heer een zegen gevraagd wordt over het 

eten dat voor je staat.  

 

We komen dus op veel momenten het zegenen tegen, binnen 

maar ook buiten de kerk. In de Bijbel ligt de nadruk bij het 

zegenen vooral op het persoonlijke. Het zijn mensen die gezegend 

worden. En mensen die gezegend zijn zegenen de Heer.  
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Zegenen wil zeggen dat je iemand aan zijn of haar naam 

herinnert. Als de Heer een mens zegent dan haalt Hij deze 

persoon uit de anonimiteit. Je wordt gezien. Je naam wordt 

genoemd. Je krijgt een bestemming. En als wij als gezegende 

gelovigen de Heer zegenen dan wordt dat een lofprijzing.  

 

In de zegen wordt onze eigen naam verbonden aan God Zijn 

Heilige naam. In Numeri 6 vers 27 staat dat zo: ‘Wanneer zij mijn 

naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen’. De 

naam van God wordt als het ware op ons gelegd. We worden 

gemarkeerd. En met die markering mogen we het nieuwe jaar in. 

Betekent dit dat je alleen maar geluk en succes zult ondervinden 

in je leven? Lied 650 vers 2 beantwoordt die vraag als volgt; 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

 

We mogen weten dat we niet zonder naam of ongezien het 

nieuwe jaar in zullen gaan. Wat ons in het nieuwe jaar ook te 

wachten staat, weet: Hij is erbij!  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

(Lied 416 vers 1) 

 

Een goed voornemen voor u, jou en mij voor dit nieuwe jaar mag 

dan ook zijn dat we elkaar zegenen. Op die manier kunnen we tot 

een zegen zijn voor de mensen in onze omgeving. En kunnen we 

tegelijkertijd onze Heer zegenen. Zodat de lofprijzing in het 

nieuwe jaar door kan gaan. 

 

Ook als pastoraal team willen wij jullie veel heil en zegen 

toewensen!  

 

 Het pastorale team, 

Jelmer Visser, 

ds. Ineke van den Beukel 

Hennie Stuut-Vogelzang 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 15 januari is het ‘Kana zondag’. We lezen uit  

Johannes 2 over de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn 

verandert. Rebekka Neef zal een overdenking lezen. De orde van 

dienst is verder ongeveer gelijk aan die van Zevenhuizen, waar ik 

(ds. Ineke) zelf hoop voor te gaan deze ochtend. 

 

Zondag 22 januari vindt de uitgestelde Bijbelzondag plaats.  

Het thema is: ‘Over jou staat geschreven’. We lezen Psalm 139. 

Met dit thema willen we iedereen uitdagen: de Bijbel gaat ook 

over jóú. De Bijbel staat vol verhalen over allerlei mensen: David, 

Debora, Lucas, Maria. Mensen die ons doen denken aan onszelf. 

Daar kunnen we zoveel van leren. Hoe leefden zij hun leven met 

God? Wat staat er over hen geschreven? En wat kan dat voor mij 

betekenen? Er is de mogelijkheid een testje te doen aan de hand 

van leuke vragen over je omgang met de Bijbel, dat levert tips op 

voor een hernieuwde kennismaking.  

Een toegankelijke viering, ook voor ouders die hun kinderen bij de 

kinderkerk of tienerkerk brengen. 

 

Zondag 29 januari geeft het leesrooster het begin van Jezus’ 

Bergrede aan, zoals opgetekend in Matteüs 5. We lezen de 

zaligsprekingen, Matteüs 5: 1-12. 

De vraag is: wanneer ben je gelukkig?! We gaan in een vrije 

invulling met deze vraag aan de slag. 

 

Zondag 5 februari, Vuur!-dienst: vanuit de Taakgroep 

Eredienst is er begonnen om een nieuw concept vieringen op te 

starten, waarbij u en jij ook meer betrokken mee kunt doen, 

zowel in de voorbereidingen met eigen inbreng, als tijdens de 

viering.  

Deze keer zal er een spreker zijn. Jongerenwerker Sjoerd Bakker. 

Hij was bloemist, studeerde theologie en is o.a. docent 

godsdienst. De muziek is in handen van Durk Boschma. We zijn 

benieuwd en hopen op een grote opkomst! Zegt het voort! 

 

Zondag 12 februari vieren wij het Heilig Avondmaal. In deze 

klassiek/traditionele viering lezen we het vervolg van de 

Bergrede, Matteüs 5: 17-26. Jezus lijkt hier de Joodse wet nog 
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strakker aan te halen dan de Farizeeën en Schriftgeleerden. Wat 

is het verschil? Het gaat Jezus om het leven vanuit de kracht van 

Gods Woord; horen en doen! Zo heeft Hij de wet vervuld. En 

daarom kunnen wij brood en wijn delen in verbondenheid. Dat 

geeft het geluk waarmee de Bergrede inzette, en de mogelijkheid 

om ons te verzoenen na een verwijt of geschil. 

 

Zondag 19 februari gaat onze oud-voorganger ds. Marcus 

Klomp voor. 

 

Onze zondagochtendvieringen beginnen in principe om 

9.30 uur, dus ook de 4e zondag van de maand.  

 

Wie een instrument bespeelt of zingt is uitgenodigd om hier en 

daar aan te haken bij de dienst van je voorkeur. Je hoeft geen 

geweldige muzikant te zijn, maar samen muziek maken geeft 

plezier en verbinding. Je kunt contact opnemen met  

Hanneke van Bethlehem (06) 40 46 89 43 of Romkje Sietske Vos-

Hospes (06) 51 71 53 72. 

 

PASTORPRAAT 

Als pastoraal team hebben we de drukke feestdagen achter de 

rug. In en rondom de verschillende activiteiten en kerkdiensten 

werd er een beroep op ons gedaan. Vaak lijkt het dan alsof er qua 

kerkelijke activiteiten in januari en februari niet veel te doen is. 

Dat er even gepauzeerd gaat worden. Maar niets is minder waar! 

Ook voor de komende tijd staat er weer veel op het programma. 

Vooral op het gebied van Vorming en Toerusting is er veel te 

doen. Denk aan het gezamenlijk eten rondom het jaarthema  

‘Aan tafel’. (Je kunt je daarvoor nog opgeven. Zie het bericht 

verderop.) En de cursus ‘Tien woorden’ die door ds. Ineke 

gegeven wordt. Ook zijn de voorbereidingen voor een 

geloofscursus voor jonge ouders en (belijdenis)catechese in volle 

gang.  

 

Januari is vaak de tijd van goede voornemens. De ene persoon wil 

meer gaan sporten, de andere meer tijd vrijmaken om 

vrijwilligerswerk te gaan doen, de ander wil een verre reis maken. 

Zo zijn er heel veel goede voornemens op te noemen. 
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In de kerk hebben we ook een goed voornemen. Die geldt niet 

alleen in januari maar het hele jaar door. Dat voornemen is 

verbinding maken. In de eerste plaats is dat de verbinding met 

God. Zonder die connectie kunnen we niet als kerk. En als tweede 

de verbinding met elkaar. Want met en van elkaar kunnen we 

veel leren over de connectie met God. 

 

In het pastoraat zoeken we ook naar verbinding. De verbinding 

van het levensverhaal van mensen en God. Daar waar de ene 

persoon troost en steun vindt in het geloof bij tegenslagen in het 

leven, terwijl iemand anders teleurgesteld of zelfs boos kan 

worden op God. Beide zie je ook terug in de levensverhalen van 

mensen uit de Bijbel. Voor beide is ruimte. 

 

Vreugde en verdriet zijn terug te zien in het pastoraat. En in het 

volgende gedeelte is ook te lezen wat broers en zussen in onze 

kerk meemaken en/of voor hun kiezen krijgen in hun leven. 

 

In Christus verbonden, 

Jelmer Visser 

 
VORMING EN TOERUSTING 

 

‘Aan tafel’ – gezellig samen eten 

Herhaalde oproep! Inmiddels hebben zich een aantal mensen 

opgegeven. Maar er kunnen meer bij! 

 

Dit jaar is het landelijke thema van de Protestantse kerk in 

Nederland ‘Aan tafel’. Wat is er nu gezelliger dan gezamenlijk met 

elkaar eten en ondertussen een goed gesprek! Daarom 

organiseert het pastorale team in samenwerking met koster 

Monique een viertal avonden waarop dat kan. Die avonden, zet ze 

alvast maar in de agenda, staan gepland op dinsdag 17 en 31 

januari en 14 en 28 februari van 17.30 uur tot ongeveer 19.00 

uur in Ons Centrum. Om de stamppotmaaltijden tot een succes te 

laten worden is jullie aanwezigheid en hulp nodig.  

Om in te kunnen schatten hoeveel stamppot er gekookt dient te 

worden, kun je je via onderstaande contactgegevens opgeven als 

deelnemer van de maaltijd. Iedereen is welkom om gezellig aan 

te schuiven! 
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Ook zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om 

stamppot te koken. Zodat er iedere avond gekozen kan worden 

tussen twee verschillende stamppotten. Hiervoor kun je je 

eveneens aanmelden bij Jelmer. 

Opgeven als deelnemer of koker kan via (06) 29 38 21 03 (per 

app of telefonisch) of via de mail; jelmervisser@ontmoetingskerk-

marum.nl 

Wees welkom!                                              Het pastorale team 

 

 

Aan Tafel – met de tieners 

Na de aftrap in de soos bij het onderwerp ‘vriendschap’, is er door 

beide tienergroepen heerlijk getafeld bij Erwin en Riëanne de 

Vries thuis. Daarbij werd enthousiast verteld over diakonaal-

missionaire projecten van World Servants. Een aantal tieners 

heeft er wel zin in om, als ze iets ouder zijn, ook mee te gaan 

bouwen in een ontwikkelingsland. Want door te bouwen voor een 

ander bouw je ook aan jezelf, is de kenmerkende ervaring van 

dergelijke werkvakanties. Met elkaar als gemeente kunnen we 

onze tieners hierbij stimuleren. 

Komende zondag 15 januari worden beide groepen na elkaar 

verwacht in de soosruimte. Het onderwerp dat we bespreken en 

uitwerken is dan ‘keuzes maken’. In februari zijn de groepen weer 

welkom bij een fam. de Vries, dit keer rond het thema ‘talenten’. 

Nog even de data en tijden op een rijtje om het door te geven 

aan onze tieners: 

15 januari met gastvrouwen ds. Ineke en Mettiena in de soos van 

18.45-19.45 uur voor jeugd uit klas 1 en 2, en van 20.00-21.00 

uur voor jeugd uit klas 3 en 4. 

Onderwerp: ‘Keuzes maken’ 

 

En 5 februari (klas 1, 2) en 19 februari (klas 3, 4) bij Douwe en  

Annet, Dotterbloem 11 van 17.30-19.00 uur rond het onderwerp: 

‘Talenten!’ 

We hopen weer op leuke tafelgesprekken, 

ds. Ineke van den Beukel 
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Bijbel op tafel 

U bent van harte uitgenodigd om op de dinsdagavond van 19.00-

20.00 uur in een zaaltje van Ons Centrum samen met mij de 

Bijbelgedeelten van die komende zondag te lezen en bespreken. 

Wat roept het gedeelte bij u op? Wat stelt vragen, waar zie je iets 

oplichten wat raakt. Zo helpen we elkaar om tot een zinvolle 

preek te komen, die u extra betrokken zult beluisteren. 

Opgave is niet nodig, u kunt zo aanschuiven. 

Data zijn voor de eerste maanden in 2023: dinsdag 17 januari 

19.15 uur, na de stamppotmaaltijd, met het oog op de 

Bijbelzondag 22 januari. En dinsdag 7 februari 19.00 uur met het 

oog op de Avondmaalsviering van 11 februari. 

 

ds. Ineke van den Beukel 

 

Belijdenisgespreksgroep 

Vanaf januari is er ruimte voor een zevental zondagse gesprekken 

voor mensen die zich verder in het geloof willen verdiepen, 

wellicht met het oog op het doen van belijdenis.  

Er zijn al een paar jongvolwassenen die aangaven hier 

belangstelling voor te hebben. 

Iedereen met interesse is hierbij uitgenodigd om zondag  

15 januari na de dienst en de koffie in zaal 4, vanaf 11.30 uur 

met mij en elkaar verder af te stemmen.  

Graag tevoren even een berichtje naar mij! 

predikant@ontmoetingskerk-marum.nl 

 

‘Opstekers bij opvoeding’  

Geloofsopvoeding in Ons Centrum 

 

Omdat opvoeden niet altijd vanzelf gaat… (en christelijk opvoeden 

al helemaal niet!) 

Omdat het helpt om met andere ouders uit te wisselen 

Omdat wij het voorbeeld voor onze kinderen vormen 

Om nog zoveel meer redenen 

 

Nodig ik jullie die ouders zijn van kinderen in de leeftijd van  

4 tot 7 jaar uit. 

En jullie die ouders zijn van tieners tussen de 12 tot16 jaar 
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Om uit een aantal belangrijke thema’s te kiezen en die te 

bespreken. 

Dit voorjaar kunnen we twee groepen vormen op dezelfde avond, 

waarbij jullie het ene uur onderling uitwisselen aan de hand van 

het gekozen thema, en het andere uur met mij erbij verder in 

gesprek gaan. 

Meld je nu alvast aan voor de appgroep ouders van 4- tot  

7-jarigen bij Mirjam Bouwsema, (06) 49 65 05 43. 

En voor de appgroep van ouders van 12- tot 16-jarigen bij Marja 

Burgler, (06) 29 15 48 99. 

 

Dus: 

vier donderdagavonden voor ouders van 4- tot 7-jarigen en 12- 

tot 16-jarigen 

Vanuit werkmateriaal ‘Voorleven’, HGJB 

Onderwerpen in overleg te kiezen, na opgave via groepsapp 

19.45-20.45 uur inleiding bij ouders 4- tot 7-jarigen;  

daarna onderlinge uitwisseling 

20.50-21.50 uur inleiding bij ouders 12- tot 16-jarigen;  

daarvoor onderlinge uitwisseling  

data: 16 februari, 2, 16 en 30 maart 

 

Mocht je niet alle keren kunnen?  

Fijn als je toch komt de keer dat je wèl kunt! 

We zien jullie graag binnenkort. 

 

ds. Ineke van den Beukel 

 

KERKENRAAD 

 

Verkiezing ambtsdragers en contactpersonen 

Op DV zondag 7 mei 2023 is de bevestiging van nieuwe 

ambtsdragers gepland en zullen we dankbaar afscheid nemen van 

de ambtsdragers die gaan stoppen. Ook nemen we afscheid van 

enkele contactpersonen.  

 

Als kerkenraad zijn we verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van onze gemeente. Ook hebt u als gemeentelid de 

verantwoordelijkheid om hier een steentje aan bij te dragen, en 

wat is het mooi om mee te bouwen aan de Kerk van de Heer. 
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Na de heidag in Garyp heeft de kerkenraad zich bezonnen over de 

wijze van vergaderen. Via geloofsopbouw gaan we werken aan 

gemeente-opbouw. De korte kerkenraadsvergaderingen voor de 

commissievergaderingen vervallen. Op de kerkenraads-

vergaderingen nieuwe stijl wordt veel meer aandacht gegeven 

aan geloofsopbouw. We volgen daarbij de trainingen van ds. Jelle 

de Kok ‘Leven uit de Bron’ (zie internet). Als we zelf werken aan 

de Bron kunnen we ook missionaire gemeente zijn.  

 

Kerk zijn we samen! 

 

Daarom doen we een dringend verzoek om goed na te denken of 

u wat zou kunnen betekenen in en voor onze gemeente.  

 

Voor de nieuwe periode zoeken we gemeenteleden voor de 

volgende functies: 

- voorzitter van de kerkenraad 

- 3 ouderlingen  

- 2 jeugdouderlingen/jeugdraadsleden 

- 2 diakenen 

- diverse contactpersonen en ccp-ers 

 

Graag verzoeken wij u om namen door te geven van uzelf en/of 

van personen die u geschikt acht om deze functies te vervullen.  

U kunt deze doorgeven aan de scriba’s, scriba@ontmoetingskerk-

marum.nl of door een briefje in de brievenbus op Willem 

Dreeslaan 37 te doen. Liefst voor de vergadering van het Breed 

Moderamen op 23 januari 2023. 

 

Bespreking jaarcijfers en begrotingen op maandag 27 

februari a.s. 

Ieder jaar, voorafgaand aan de gemeentevergadering van maart, 

worden de financiële jaarcijfers en de begrotingen van de kerk, 

diaconie, jeugdraad, zending- en evangelisatie en ’t Trefpunt 

besproken in de vergadering van het Breed Moderamen in 

februari. Voor dit deel van de vergadering worden kerkenraads-

leden en belangstellende gemeenteleden van harte uitgenodigd. 

Aanvang van deze bespreking is 19.30 uur in Ons Centrum. 

De stukken zijn vanaf 20 februari bij de scriba’s op te vragen  

(scriba@ontmoetingskerk-marum.nl). 
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Nieuwe naam Ons Centrum 

De nieuwe naam voor Ons Centrum is bekend. Al enkele jaren 

geleden werd besloten om de naam te veranderen, omdat de 

naam ‘Ons Centrum’ te veel naar binnen gekeerd en niet erg 

uitnodigend was voor niet leden van de kerk. Eigenlijk was dit 

besluit al in 2018 genomen, maar de uitvoering bleef op zich 

wachten. Op meerdere gemeenteavonden is hierover gesproken 

en men kon namen aanleveren.  

Vanuit de gemeente is een aantal namen ingeleverd en de 

kerkenraad heeft -op een aantal onthoudingen na- unaniem 

gekozen voor de naam ‘Het Kruispunt’.  De naam is niet uniek, 

meerdere gebouwen bij een kerk hebben deze naam.  

De naam klinkt neutraal en is uitnodigend voor iedereen.  

Op een kruispunt kun je elkaar ontmoeten, of je nou van links of 

van rechts komt. Het gebouw staat aan de KRUISweg achter  

‘t TrefPUNT, en tenslotte willen wij als gemeente het KRUIS 

hooghouden, daar willen we best wel een PUNT van maken.  

 

De naam is gekozen, maar nu moeten we voor de nieuwe naam 

ook een passende huisstijl of (schrijf-)stijl bedenken en mogelijk 

een logo maken waarmee we goed voor de dag kunnen komen. 

Daarvoor nodigen we alle gemeenteleden uit om mee te denken. 

Ben je creatief en wil je meedenken, lever dan je inzending voor  

1 maart 2023 in bij de scriba.  De kerkenraad zal hieruit een 

keuze maken, waarna geleidelijke invoering van de naam zal 

volgen. 

Namens de kerkenraad, 

Wim en Helma Bouwsema, scriba’s 

DIACONIE 

 

5 februari Werelddiaconaatzondag 

Op 5 februari is de collecte voor het WERELDDIACONAAT. 

Pakistan – vaktraining voor jongeren Op 2 februari is het zeventig 

jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. 

Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door 

geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets 

terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig 

hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder 

wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het 

afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het 
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opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in 

Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor 

te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van 

dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te 

maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze 

achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling 

begrip ontstaat. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het 

werk van Kerk in Actie in Pakistan. 

Wat betekent dit project voor Sana Amanat? 

“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar 

mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde 

ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor 

meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden 

ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door 

AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. 

Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met een reparatie lab voor 

mobiele telefoons. Vrouwen en meisje uit de hele omgeving 

brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze zich in 

mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens 

veilig zijn.” 

 

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. 

 

Kerstpakkettenactie 

Het overtrof onze verwachtingen. De respons was veel groter dan 

vorige jaren. Waarvoor onze dank. We hebben op deze manier 

veel mensen fijne kerstdagen kunnen bezorgen. 

Dank voor het inbrengen van de pakketten en ook dank voor 

degenen die via een geldbedrag het mogelijk hebben gemaakt dat 

we voldoende pakketten konden samenstellen. 
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Noodfonds Westerkwartier 

Dank voor alle giften die zijn gegeven voor het Noodfonds 

Westerkwartier. 

Er is al meer dan € 7500,- ontvangen via de diaconie. 

U kunt nog steeds geld overmaken op rekeningnummer: 

NL27RBRB 0789 8123 47 van de Diaconie met vermelding  

t.b.v. Noodfonds.   

 

Voedselbank 

Nogmaals dank! 

Wat een geweldige opbrengst. 

Er zijn 68 kratten gevuld met producten tijdens de actie die op  

17 december is gehouden bij Albert Heijn. 

Ook is er een mooi bedrag aan contanten binnengekomen. 

Ook een dankjewel voor alle mensen die deze actie hebben 

georganiseerd en uitgevoerd! 

 

Wensen van de Voedselbank 

 

 

Voor de maand januari: 

• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 

• rookworst 

• zuurkool 

• boerenkool (gedroogd of in 

pot) 

• kapucijners 

• wasmiddel (poeder) 

 

Voor de maand februari: 

• houdbare melk 

• bruine bonen (blik of pot) 

• vruchten in blik 

• erwtensoep in blik 

• thee 

• groente in blik of pot (groot 

en klein) 

 

 

Andere houdbare spullen 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 uw spullen in kunt doen. 

U kunt uw goederen ook inleveren in de Ontmoetingshal van de 

kerk. 
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Collectes 

29 januari: bloemenfonds (1e collecte) 

 

12 februari: Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp 

(Avondmaalscollecte) 

Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. 

Deze winter staan zij letterlijk in de kou. 

Verwarmingen blijven uit om kosten te besparen. En ook geld 

voor een warme jas of stevige schoenen ontbreekt. De kinderen 

maken er het beste van, maar opgroeien in armoede laat diepe 

mentale sporen na.  

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0-21 jaar. 

Dit doen ze door simpele dingen, waar andere instanties niet mee 

kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Dit doen ze altijd via 

maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk 

werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of 

jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen deze hulp echt nodig 

hebben en kunnen een aanvraag voor een kind indienen. 

 

19 februari: Kerk in Actie, noodhulp en rampenpreventie in 

Ethiopië (1e collecte) 

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 

langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 

mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van 

voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en 

boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en 

nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze 

gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten 

en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van 

inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

 

 

Als diaconie bevelen wij genoemde collectes van harte bij u aan. 

U kunt gebruik maken van de kerkgeldapp. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, 

kunt u ook 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 collectemandjes doen. 
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e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.     

tel. (06) 29 11 08 09 

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

 

Namens de diaconie, 

Grietje van Dalen 

 

Commissie Erediensten 

 

 

 

 

                            Vuur!                          We zien u graag! 

Op 5 februari 9.30 uur    

            hebben we u nodig om samen met ons LIEFDE te vieren! 

                                                 Een dienst vol met  

  muziek, echtheid, inspirerende woorden,  

een beetje anders, maar  

centraal Gods Vurige Liefde       
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Nieuwsupdate vanuit het Mediateam 

Alle voorbereidingen voor het nieuwe camerasysteem t.b.v. 

KerkTV zijn inmiddels uitgevoerd. In de derde week van januari 

zal het nieuwe camerasysteem geplaatst en aangesloten worden.  

Als alles gaat zoals gepland, zal het nieuwe systeem op zondag 

22 januari voor het eerst worden gebruikt. 

 

Het technisch team: 

Johannes, Joop, Boeke en Dick 

Oude metalen 

De ingeleverde metalen koper, aluminium, zink en lood, hebben  

€ 515,85 opgeleverd. Met dank aan Berend Jakobs en Foppe 

Bouma. 

College van Kerkrentmeesters 

 

OVERZICHT COLLECTEN NOVEMBER/DECEMBER 2022 

02-11 collecte dankstond kerk € 1183 

 

06-11 1e collecte orgel                       €  98 

 2e collecte kindernevendienst -   92 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -   66 

  

13-11 1e collecte diaconaal doel €  125 

 2e collecte kerk -   70 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -   58 

 

18-11 huwelijkscollecte €   59 

 

20-11 1e collecte kerk €  123 

 2e collecte jeugdwerk - 112 

 deurcollecte onderhoud gebouwen  - 128 

 

27-11 1e collecte diaconaal doel € 172 

 2e collecte vorming en toerusting -  84 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -  56 

 Kenia Support -  35 
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Ontvangen per bank collecten: €  995 

Deze collecte gelden zijn verdeeld: 

 kerk €  478 

 diaconie -  358 

 zending en evangelisatie      -    80 

 jeugd -   79 

 

04-12 1e collecte zending en evangelisatie €  113 

 2e collecte jeugdwerk -   78 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -   58 

 KND  Kenia Support -     4 

  

11-12 collecte Heilig Avondmaal €  317 

 collecte onderhoud gebouwen -    88 

 

 collecte Kerstzangdienst Leger des Heils € 412 

 

18-12 1e collecte diaconaal doel €  122 

 2e collecte bloemenfonds -   95 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -   60 

 Kerstfeest TK/KND zending en 

 evangelisatie Kenia support - 119 

 

24-12 collecte Kerk € 319  

 

25-12 1e collecte Open Doors € 326 

 2e collecte Stichting Vrienden v.d. Hoop -  234 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -  138 

 KND Kenia Support -     3 

 

 

26-12 1e collecte Open Doors € 34 

 2e collecte Stichting Vrienden v.d. Hoop - 32 

 

31-12 collecte Kerk € 217 

 

Ontvangen per bank collecten: €   1585 

Deze collecte gelden zijn verdeeld: 

 kerk € 761 

 diaconie -  571 
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 zending en evangelisatie -  127 

 jeugd -  126 

 

DIVERSEN 

 

 

 

De eerstvolgende bijeenkomst hopen we te 

houden op D.V. woensdag 1 februari. 

We houden dan de feestelijke jaarvergadering. 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Fennie Kobes, Passage afd. Marum 

 

Nieuws van Kenia Support 

Allereerst bedankt voor alle steun het afgelopen jaar, alle giften 

en collecten die we mochten ontvangen van de kinderkerk, 

kerkelijke commissies en donateurs.  

Hierbij een terugblik op 2022: 

Er verblijven op dit moment tweeëntwintig kinderen in het tehuis, 

er werden het afgelopen jaar vijftien kinderen opgevangen: negen 

kinderen die in de steek zijn gelaten, vier die verwaarloosd 

werden en twee die werden opgevangen omdat de moeder in de 

gevangenis zit. Deze kinderen zijn door de kinderrechter voor zes 

maanden in het tehuis geplaatst. Dat kan elke keer weer verlengd 

worden. In die tijd wordt eerst geprobeerd familie op te sporen 

om de kinderen bij familie onder te brengen. Lukt dat niet dan 

wordt er een adoptieprocedure gestart om de kinderen via adoptie 

bij Keniaanse ouders onder te brengen. Waar vroeger in 

weeshuizen de kinderen tot hun 18e jaar verbleven, worden ze 

tegenwoordig zo snel mogelijk met familie herenigd. Zo zijn er het 

afgelopen jaar zeven kinderen met familie herenigd: twee bij hun 

tante, drie terug naar hun moeder, twee bij grootouders en één is 

bij adoptieouders ondergebracht.  

De kinderen die al eerder met familie herenigd zijn, krijgen 

geregeld bezoek van de social worker om te kijken hoe het met 

hen gaat. Waar nodig worden de kinderen ondersteund, vooral 

voor onderwijs en gezondheidszorg. Er worden twee studenten 
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financieel gesteund die inmiddels naar de universiteit gaan, vier 

naar de middelbare school en één naar een speciale school.   

Om een idee te geven wat het allemaal kost: er zijn kosten voor 

salaris van acht werknemers in het tehuis: drie verzorgers, een 

kok, een manager, een social worker, een tuinman en een 

bewaker. Er zijn drie bestuursleden van de Keniaanse stichting 

Lioness Cubs Children Home, die een onkostenvergoeding krijgen. 

Verder zijn er de normale kosten van levensonderhoud. Al met al 

kostte alles in 2022 zo’n € 44.000,-, oftewel € 3500,- per maand. 

Er is nog nooit te weinig geld geweest, God voorziet altijd. Het is 

een voorrecht om deze kwetsbare kinderen een toekomst te 

mogen bieden met geld via Stichting Kenia Support.  

Nogmaals iedereen bedankt voor jullie steun het afgelopen jaar, 

alle eer aan God. 

Namens het bestuur,  

Durk en Tineke, Fokke en Ankie 

 

Gods heil en zegen in 2023 
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OPPASROOSTER 

 

 

 

 

15 jan.  Grietje van der Heide  

 

22 jan.  Carolien van der Woude  

 

29 jan.  Rianne Radema  

 

5 febr.  José van Gijssel 

 

12 febr.  Romkje Vos 

 

19 febr. Carolien van der Woude 

 

26 febr.  Grietje van der Heide 

 

5 mrt.  Rianne Radema 

 

 

 

 

 

Contactpersoon oppas 

Rianne Radema 

(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


