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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 

 

Bij alle morgendiensten is er een deurcollecte voor onderhoud 

gebouwen. 

 

 

19 mrt. 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel,  

 Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 

 gezins-/doopdienst 

 De 1e collecte is voor het gemeenteleven. 

 De 2e collecte is voor het jeugdwerk. 

 

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

 Vijfde zondag van de Veertigdagentijd  

 Er is kinder- en tienerkerk. 

 De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Bangladesh.   

 De 2e collecte is voor het bloemenfonds. 

 De collecte bij de kinder- en tienerkerk is voor

 Kenia support.  

         

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

  Zesde zondag van de Veertigdagentijd  

  De 1e collecte is voor Vorming en toerusting.  

  De 2e collecte is voor de Commissie Erediensten. 

 

6 april 19.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, 

 Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal  

 De collecte is voor de Rudolphstichting. 

  

7 april 19.30 uur, dhr. Jelmer Visser, Goede Vrijdag   

 Er is geen collecte. 

 

8 april 21.00 uur, dhr. Jelmer Visser, Stille Zaterdag   

 Er is geen collecte. 
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9 april 09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Eerste Paasdag, 

gezinsdienst, openbare geloofsbelijdenis  

 De 1e collecte is voor Kerk in Actie, Moldavië. 

 De 2e collecte is voor de kerk.  

 

10 april  09.30 uur, Commissie Tweede diensten, 

 Tweede Paasdag  

 De 1e collecte is voor Children’s Relief. 

  De 2e collecte is voor de kerk. 

  

16 april 09.30 uur, ds. C. de Poel, Drachten  

 De 1e collecte is voor de kerk. 

 De 2e collecte is voor het bloemenfonds. 

 
OVERWEGING 

 

Als ik dit stukje schrijf heb ik net de overdenking klaar voor de 

biddagdienst. Biddag voor arbeid en gewas. Bidden om brood. 

Vader geef ons heden ons dagelijks brood. Maar wat denken we 

bij deze regel. Want bidden om brood lijkt niet nodig als de 

bakker en supermarkt om de hoek van de straat zijn.  

Hebben de broodfabrieken, de 

bakkers, de supermarkten en onze 

vriezers dit gebed niet overbodig 

gemaakt? Hebben we God eigenlijk 

nog wel nodig in een tijd van zoveel 

overvloed? Als we dan toch deze regel bidden, is het dan niet 

meer een soort gewoonte, dat we deze regel bidden, omdat we nu 

eenmaal het Onze Vader hebben geleerd en we daarom deze 

regel niet kunnen overslaan? Zijn we er als mensen tegenwoordig 

niet heel goed in geslaagd om God overbodig te maken op heel 

veel vlakken en geldt dat ook niet als het erom gaat om elke dag 

weer brood te kunnen eten? Het moet wel heel raar lopen als aan 

het einde van het groeiseizoen het graan niet binnengehaald kan 

worden, de aardappels gerooid, de groenten geoogst.  

De koeien kunnen gemolken worden, de melk verwerkt. Natuurlijk 

zit het soms tegen, maar uiteindelijk komt alles binnen. 

We komen samen om te bidden voor het nieuwe groeiseizoen, om 

te bidden voor de oogst, voor alles wat groeit en bloeit, voor de 
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planten en de bomen, voor het graan, voor het fruit en de 

groente. 

En misschien wel heel speciaal, omdat we weten, geloven, dat het 

helemaal niet vanzelfsprekend is dat er eten is, al lijkt het wel zo. 

Maar dat er een God in de hemel is, die ervoor zorgt dat je 

morgen brood bij het ontbijt kunt eten en in je broodtrommel 

kunt doen om mee te nemen naar je werk of school. Dat we ons 

realiseren dat dit ons door God gegeven wordt.  

We kunnen het alleen zo snel weer gewoon vinden dat er brood is 

in huis en in de winkel, dat je brood op voorraad kunt hebben.  

Ja, je weet het wel en je bidt ook wel ‘Geef ons heden ons 

dagelijks brood’, maar het kan zo gedachteloos gebeuren, je staat 

er niet echt meer bij stil.  

Biddag voor gewas en arbeid houden betekent dat je er weer bij 

stilstaat hoe bijzonder het is dat de Here eten geeft en werk, en 

dat het voor ons nodig is om daar elke keer weer om te bidden, 

dat het steeds noodzakelijk is om elke dag weer opnieuw bij de 

Heer aan te kloppen of hij ons eten en drinken wil geven, genoeg 

om van te leven. Het is nodig om in een tijd waarin we zoveel 

hebben, waarin je kunt kiezen uit allerlei soorten brood en een 

ruime keuze hebt wat je op brood doet: kaas, vleeswaren, 

hagelslag. Dat we dan weten dat er een God is die je dit geeft en 

daarmee wil laten merken dat Hij elke dag voor jou zorgt. God is 

de enige die ons al dit goede geeft. Laat ons daar dan dankbaar 

voor bidden. 

Hennie Stuut-Vogelzang 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zondag 19 maart, 09.30 uur vieren wij een gezinsdienst vanuit 

het thema ‘Aan tafel! Jij hoort er ook bij!’. In deze viering wordt 

de doop bediend aan Edith Annèt Barteling, dochtertje van 

Gerhard en Annelies Barteling, Van Teijenslaan in Nuis.  

De heren Harry Duursema en Jakob van Bethlehem verzorgen de 

muziek samen met de Kidspraise. De lezingen zijn uit de Bijbel in 

Gewone Taal Jesaja 25: 6-9 en Matteüs 20: 20-28, waarna we 

kort stilstaan bij de vraag wat onze plaats is ten opzichte van 

Jezus en Gods Koninkrijk. Een feestelijke viering speciaal om 

gezinnen met kinderen bij uit te nodigen, want… jij hoort er ook 

bij! 
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Zondag 26 maart, 09.30 uur gaat mevr. Harjanne de Boer-

Lodewijks voor. We lezen in Johannes 11 een bijzondere 

gebeurtenis. Lazarus, een vriend van Jezus en broer van Marta en 

Maria, is overleden. Jezus komt in beweging en zegt dat het graf 

moet worden geopend. En met de steen blijkt ook de dood 

opzijgezet. Voorbij ziekte, dood en alle verdriet hebben we te 

maken met de God van het leven. In de bewogenheid van Jezus 

zien we ook de bewogenheid van God. Uit liefde... 

Er is deze zondag vanaf 09.30 uur ook weer tiener- en 

kinderkerk! 

 

Zondag 2 april, Palmpasen, 09.30 uur hopen we dat er weer 

veel kinderen komen die een Palmpaas willen maken. Aan het 

eind van de viering komen zij dan in feestelijke optocht binnen. 

Dat herinnert ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en 

markeert de overgang naar de lijdensweek, de Stille Week vooraf 

aan Pasen. De zesde kaars van de Veertigdagentijd wordt 

gedoofd.  

We gaan nu echt ‘Samen op weg naar Pasen’, zoals ons projectlied 

bezingt. We lezen Psalm 118 en Johannes 12: 1-19.  

 

Diensten in de Stille, Goede week 

De drie vieringen hebben als thema ‘Ik ben het’. Het zijn 

doorlopende vieringen; dat wil zeggen dat aan het begin op Witte 

Donderdag het ‘Votum en Groet’ klinken, en de Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag een naadloos vervolg vormen, waarbij we u en jou 

zo veel mogelijk meenemen in het Lijdensevangelie volgens 

Lucas. We maken gebruik van schilderijen en gedichten van Henk 

Pietersma. De indrukwekkende beelden en woorden gaan gepaard 

met Passiemuziek om samen te vieren en te gedenken dat Jezus 

door lijden en dood is heengegaan, ook voor ons hier en nu! 

Bij de vieringen in de Stille Week wordt u verzocht zoveel 

mogelijk in het middenvak te gaan zitten. De galerij blijft dicht. 

 

6 april, Witte Donderdag, 19.30 uur, staan we stil bij het 

laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn discipelen. Wie in 

geloof komt, wordt uitgenodigd naar voren te komen om matze 

(ongezuurd knäckebröd) en wijn of druivensap uit Kana te 

ontvangen. Wie slecht ter been is, wordt zittend in de bank 

bediend. Gaat u dan achterin het middenvak zitten, links van het 
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mediateam. Mocht het middenvak vol zijn, dan breiden we eerst 

uit naar de oostelijke zijvleugel. De lezingen zijn uit Lucas 22. 

 

7 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur, is er geen overdenking en 

mist het antependium (liturgisch kleed). We beleven ingetogen en 

indringend de lezingen uit Lucas 22 vanaf vers 54 en Lucas 23, 

ook door middel van de afbeeldingen en gedichten.  

Nadat de Paaskaars is gedoofd, zijn we stil.  

 

8 april, Stille Zaterdag, begint de Paaswake om 21.00 uur.  

We lezen het vervolg van Lucas 23 en ook het begin van Jesaja 53 

wordt gelezen. Na een korte meditatie volgt de doopgedachtenis; 

vanouds werd in de Paasnacht de doop bediend. Wij bevestigen 

onze eigen doop en belijden en vernieuwen ons geloof. 

Dan wordt de nieuwe Paaskaars brandend binnengebracht en 

breekt het verlossend Licht door als we elkaar toeroepen:  

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’.  

Nu volgt de Zegen die de doorlopende vieringencyclus afsluit. 

 

Zondag 9 april, Paasmorgen is er vanaf 08.30 uur een 

Paasontbijt!  

U kunt de twee voorafgaande zondagen intekenen of u aanmelden 

bij de dames Janneke de Vries, Jelly Brondijk, Grietje van der 

Heide of Yvonne Veldman, tel. (0594) 64 27 10/(06) 29 82 64 31. 

Samen met elkaar en met onze Oekraïense gasten hopen we als 

groot kerkelijk gezin ‘Aan tafel’ te gaan en te delen van wat we 

ontvangen. In overleg met bovengenoemde dames kan wie 

daartoe in de gelegenheid is een lekkere bijdrage inbrengen.  

Kom en eet gezellig mee, ‘Aan tafel’! Juist ook deze Paasmorgen. 

 

Aansluitend om 09.30 uur zingen we Paasliederen in de 

Paasmorgenviering voor jong en oud(er). Want we mogen het in 

alle toonsoorten horen: ‘De Heer is opgestaan, nu vangt het 

nieuwe leven aan!’ In deze dienst zullen Jan Thomas Fokkens, 

Acacialaan, en Alessandro Leon Kailola, Wilgenlaan, Groningen, 

belijdenis van hun geloof afleggen. We lezen het bevrijdend 

Evangelie over het lege graf. Leden van de muziekgroep Hosiana 

zullen een passende bijdrage leveren.  
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Maandag 10 april, Tweede Paasdag, zal de Commissie Tweede 

diensten de viering verzorgen. 

Mevr. Goke Postmus heeft voor een korte overdenking het thema 

‘Opstaan’ gekozen. Naast de samenzang zorgt het trio Greetje 

Radema, trekharmonica, Teus Ruitenbeek, gitaar en  

Oebele Dijkstra, piano voor een muzikale verrassing. 

De dienst begint om 09.30 uur en iedereen is van harte 

uitgenodigd. 

 

Zondag 16 april hoopt ds. Cobi de Poel uit Drachten onze 

voorganger te zijn. Zij is emeritus predikant en gaat voor in een 

dienst van verbindend vieren. 

 

Wereldgebedsdag 2023 - Gastland Taiwan – 5 maart 2023 

Was het mooi? Was het spannend? 

Zeker was het mooi, maar vooral goed! Met zoveel mensen uit de 

drie kerken van Marum samen zingen, luisteren en bidden.  

Was dat nodig? Altijd. Wereldgebedsdag is zo mooi, omdat we 

weten dat het gebed en deze liturgie uit Taiwan de wereld 

rondgaan, zo bijzonder. Fijn dat zoveel mensen gehoor gaven aan 

de oproep om dit jaar bij elkaar te komen in de Molukse kerk.  

En was het spannend? Best wel…een microfoon die dienst weigert, 

dus allemaal zo luid en duidelijk mogelijk spreken…een dominee 

die denkt dat de dienst later begint en zich dus moet haasten om 

op tijd te zijn…maar gelukkig ging het allemaal goed en konden 

we genieten van die mooie liturgie: Zichtbaar geloven, van 

orgelspel van Durk Boschma, van het zingen van Hosiana en 

natuurlijk ook van de samenzang. Na de dienst was er 

gelegenheid om bij te praten en elkaar te ontmoeten onder het 

genot van koffie/ thee met een traktatie.  

De opbrengst van de collecte die ten goede komt aan de doelen 

die Taiwan mocht bepalen: Afgerond € 250,-, een prachtig bedrag 

om over te maken. 

Iedereen die heeft meegewerkt en meegevierd, op welke manier 

dan ook: Heel hartelijk bedankt en graag tot volgend jaar. 

 

Een hartelijke groet van de commissie WGD Marum:  

Adri, Gea, Goke, Willy en Fenny 
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Pastorpraat 

Wij, als pastoraal team, zijn alweer druk in de weer met de 

voorbereidingen voor Pasen. Wat gaat de tijd snel, Kerst is nog 

maar net geweest. Het is mooi om in de voorbereidingen ook 

mensen tegen te komen die mee willen helpen/denken en dat we 

daarin ook de Oekraïense vluchtelingen niet vergeten. Het voelt 

goed om samen te werken en samen te komen. En dat goede 

gevoel was er ook zondag 5 maart toen we in de Molukse kerk 

Wereldgebedsdag mochten vieren. Alle drie de kerken van Marum 

waren hierbij betrokken en het was een mooie dienst. Hoe 

prachtig en bijzonder om samen te bidden in Marum, maar dat 

dezelfde woorden ook wereldwijd worden uitgesproken.  

Bij deze dank aan de commissie.  

Druk zijn we met het brengen van bezoekjes. Veel zorgen en 

verdriet komen we tegen, en wat is het dan belangrijk om even te 

luisteren en er te zijn. Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen, 

jubilarissen en geboortes. De gemeente is groot en soms lukt het 

niet om overal te komen, maar als u ons nodig hebt, bel ons!  

We willen er graag zijn. 

 

Hartelijke groet van het pastorale team, 

Ineke van den Beukel, Jelmer Visser,  

Hennie Stuut-Vogelzang 

 

VORMING EN TOERUSTING 

 

‘Aan tafel’ 

Het programma van vier avonden samen eten was zeer geslaagd! 

En het smaakt eigenlijk naar meer…. Want het was gezellig om 

samen met elkaar te eten!  

De aangedragen onderwerpen vanuit het dienstencentrum van de 

Protestantse Kerk in Nederland kwamen voorbij. Maar ook andere 

onderwerpen werden besproken en nieuwe contacten tussen 

gemeenteleden onderling werden opgedaan. Kortom het was een 

succes! 

Het pastorale team is daarom aan het nadenken over een vervolg. 

Mocht je daarover ideeën hebben of het leuk vinden om dit te 

organiseren neem dan met één van ons contact op. 
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10 Woorden van Geluk  

We naderen de 10! Dinsdagmorgen 21 maart en donderdagavond 

23 maart bespreken we wat samenhangt met het 9e Woord.  

‘Geen vals getuigenis spreken’, dat is zoiets als ‘niet antwoorden 

tegen je naaste in’. Hoe voorkomen we dat we een leugenachtige 

getuige zijn? Hoe is onze naaste lief te hebben? … Het valt ons 

vaak niet mee om niet te oordelen, en een positieve getuige te 

zijn.  

De laatste bijeenkomsten zijn allebei op dinsdag 9 mei, dus vanaf 

9.30 uur en vanaf 19.30 uur in zaal 5. 

 

Opstekers bij opvoeden 

De eerste avond was de opkomst nog niet zo groot, maar hebben 

we zowel in de categorie ouders van kinderen 4-7 jaar (vanaf 

19.45 uur in zaal 6) als ouders van tieners 12-16 jaar (vanaf 

20.30 uur in zaal 5) verkennende gesprekken gehad en ons 

bepaald bij het onvoorwaardelijk liefhebben van je kind of tiener 

in zijn/haar ontwikkeling. 

Begin maart ging niet door vanwege de voorjaarsvakantie, maar 

graag nodig ik ouders uit voor de donderdagavonden 16 en  

30 maart. 

Bij de ouders van 4- tot 7-jarigen zullen we in elk geval 

uitwisselen over: ‘geloofsgesprekken met kinderen’ en ‘vrije tijd 

en rust’. 

Bij de ouders van 12- tot 16-jarigen is gekozen voor ‘Media-wijs’ 

en ‘Loslaten in Liefde’. 

Ook als je één van de avonden kunt, ben je welkom! 

 

Jeugd en Jongerenwerk 

Aan Tafel! Voor tieners 

Afgelopen zondag 5 maart was er een heel geslaagde 

maaltijdbijeenkomst ten huize van Gertjan en Silvia de Vries aan 

de Meidoornlaan. Het gespreksonderwerp was de toekomst. 

Middels een leuke werkvorm kwam op tafel hoe de jongste tieners 

zelf hun toekomst zien en de Toekomst van God.  

Op zondagavond 19 maart is er een soortgelijk maaltijdgesprek 

voor tieners van klas 3 en 4, op hetzelfde gastadres en ook weer 

van 17.30-19.00 uur. Wilt u en jij die dit leest, de betreffende 

tieners aansporen om te komen? We doen dat ook via een  
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appgroep, maar persoonlijke betrokkenheid én het weten dat er al 

meer gaan, werkt pas echt stimulerend bij onze jeugd. 

Zaterdagavond 1 april zijn beide groepen (19.00 uur klas 1 en 2, 

20.00 uur klas 3 en 4) weer welkom in de soosruimte waar 

Mettina en ondergetekende met de tieners in gesprek gaan met 

als onderwerp: Jezus; van beide kanten bekeken.  

 

ds. Ineke van den Beukel 

 

Expositie en lezing over Kerk & Israël 

Om alvast in de agenda te zetten! 

Van 11 april tot en met 11 mei zal er een expositie te zien zijn in 

de kerk. De expositie met de naam ‘Al waren onze monden vol 

van zang’ is een tentoonstelling van twaalf meditatieve 

afbeeldingen uit het toenmalige magazine Kerk & Israël Onderweg 

(tegenwoordig heet het 'Op weg. Ontmoeting met het 

Jodendom'). Een magazine dat viermaal per jaar wordt 

uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland. Op de 

middenpagina van het blad staat een foto met daarin een gedicht. 

Deze twaalf composities vormen samen een verhaal waarin jij als 

bezoeker van de tentoonstelling je eigen levensverhaal kan 

teruglezen. De gedichten zijn vanuit het Hebreeuws naar het 

Nederlands vertaald. 

De expositie zal worden afgesloten met een lezing door ds. Remko 

Veldman. Hij verzorgt een interessante avond over het werk van 

Kerk en Israël. Ook neemt hij ons deze avond mee in de keuken 

van de redactie van het magazine 'Kerk & Israël Onderweg'.  

Het doel van deze expositie en de lezing door ds. Remko Veldman 

is het Kerk & Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland 

onder de aandacht van de plaatselijke gemeenten te brengen.  

Zo ook hier in Marum en omstreken. 

De expositie is te bezichtigen gedurende openingstijden van Ons 

Centrum. 

De lezing zal gehouden worden op donderdagavond 11 mei om 

20.00 uur in Ons Centrum. De expositie en de lezing kunnen 

gratis bezocht worden. 

 

Vooraankondiging ontmoetingsmiddag bij ‘16’ 

Maandenlang is er geoefend. Door vele vrijwilligers wordt er heel 

hard gewerkt om straks, de eerste twee weken van mei, een 
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indrukwekkende theaterproductie neer te zetten, het stuk ‘16’, 

genoemd naar de zestien onschuldig gedode mannen en jongens 

van De Haar. Zij werden tachtig jaar geleden, 3 mei 1943, 

doodgeschoten als vergelding voor het blokkeren van de weg. Het 

was midden in de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetters 

waren alert door de melkstaking die landelijk als verzet tegen de 

Arbeitseinsatz was uitgebroken.  

Velen in en om Marum hebben persoonlijke of 

familieherinneringen aan deze gebeurtenissen rondom Trimunt. 

De kaartverkoop voor de voorstelling is inmiddels van start 

gegaan (zie www.stichting-podium.nl). 

Op zondagmiddag 7 mei vanaf 15.00 uur is zalencentrum  

Ons Centrum open voor iedereen die zich betrokken voelt; 

theaterbezoekers, geïnteresseerden, jongeren en mensen op 

leeftijd; weet je welkom om na te praten en meer te horen van de 

mensen die intensief bezig zijn met dit theaterstuk en de 

aanleiding daartoe.  

Ieder kan zijn vragen en reacties delen en zo stilstaan bij de 

tragische aanleiding en het theaterstuk zelf. Dat er onderlinge 

verbondenheid en veerkracht mag ontstaan als een positieve 

erfenis van dit bizarre stukje plaatselijke geschiedenis! 

Reserveer de datum alvast; in de volgende Onderweg volgt meer 

informatie. 

 

KERKENRAAD 

 

Update verkiezing ambtsdragers en contactpersonen 2023 

Vorige maand berichtten wij u over de voortgang 

van de verkiezing ambtsdragers en 

contactpersonen.  

We zijn blij om te kunnen melden dat we weer 

twee personen gevonden hebben die een taak op 

zich willen nemen. Voor het nieuwe seizoen 

hebben we nu dus twee nieuwe ouderlingen, 

twee contactpersonen en een jeugdraadslid gevonden. We zijn 

nog op zoek naar: een voorzitter kerkenraad, jeugdraadsleden/ 

jeugdouderlingen, twee diakenen en één contactpersoon.  

Daarom nogmaals een dringend verzoek om goed na te denken of 

u wat zou kunnen betekenen in en voor onze gemeente.  

Reacties naar: scriba@ontmoetingskerk-marum.nl 
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Nieuw jaarboekje 

Ook dit jaar willen we weer een nieuw jaarboekje uitbrengen.  

U kunt eventuele wijzigingen doorgeven aan de scriba’s 

(scriba@ontmoetingkerk-marum.nl). 

Wijzigingen in de wijken doorgeven aan het kerkelijk bureau  

(kerkelijkbureau@ontmoetingskerk-marum.nl)  

Controleert u ook even uw telefoonnummer (vast of mobiel)! 

Gegevens inleveren voor 11 april! 

 
GEMEENTEAVOND  

 
Uitnodiging voor de Gemeenteavond van de Protestantse 
gemeente Marum e.o. op maandag 27 maart 2023 om 

19.30 uur in Ons Centrum te Marum, zaal 4 
 
Agenda 

 

1. Opening 

 

2. Verslag vergadering gemeenteavond 24 oktober 2023  

(het verslag is op te vragen bij de scriba) 

 

3. Mededelingen Kerkenraad 

 

4. Mededelingen College van Kerkrentmeesters 

 

5. Rondvraag 

 

6. Pauze 

 

7. Onderwerp: van ABC naar CBA, 

 communicatie – wat bedoel je? 

naar aanleiding van de heidag van de Kerkenraad 

 

8. Sluiting 

 

 

 

DIACONIE 
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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. 

 

Aardbevingen in Turkije en Syrië 

In de vorige Onderweg schreven we dat er inmiddels 5.000 doden 

en 20.000 gewonden waren te betreuren. Nu zijn die aantallen 

opgelopen naar boven de 55.000 doden en een veelvoud aan 

gewonden. 

Dit kwam ook doordat er nog weer aardbevingen kwamen. 

Inmiddels is er al een bedrag van € 2.220, - euro binnengekomen 

door de avondmaalcollecte. De opbrengst van vele giften die zijn 

binnengekomen zijn hier nog niet bij opgeteld. 

 

U kunt ook nu nog uw donaties overmaken op de rekening van de 

diaconie NL27 RBRB 0789 8123 47  

t.n.v. penningmeester Protestantse Gemeente Marum  

met vermelding aardbeving Turkije/Syrië. 

 

Dankbaarheidsbijdrage 2022 

De dankbaarheidsbijdrage was vorig jaar bestemd voor Stichting 

Opkikker. De opbrengst was € 2.360,-. Dit is inclusief een gift van 

€ 1.000,- van de kringloopwinkel. Het bedrag is inmiddels 

overgemaakt en van Stichting Opkikker is een bedankje 

ontvangen voor dit mooie bedrag. 

Die dank spreken wij ook naar u uit. BEDANKT allen voor het 

steunen van dit doel. 

 

Bericht van het Vakantiebureau in Doorn 

Er is een vakantiegids beschikbaar. Deze ligt in de boekentafel van 

de kerk. U mag hem meenemen, maar zou u hem na verloop van 

tijd ook weer terug willen leggen? 
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Ga mee met de diakenreis van World Servants naar 

Rwanda 

 

Zie voor meer informatie de website van de kerk  

(marum.protestantsekerk.net) of neem contact op met de 

diaconie. Zij kunnen dan meer gegevens toesturen. 

 

Wensen van de voedselbank 

 

 

Voor de maand maart: 

• houdbare melk 

• houdbare koffiemelk 

• koffie (250 gr) 

• pasta + mix 

• pakjes soep (droog) 

• vis in blik 

• zout 

 

Voor de maand april: 

• houdbare melk 

• thee 

• ontbijtkoek 

• broodbeleg zoet 

• groente in blik of pot 

(groot en klein) 

• afwasmiddel 

 

 

Andere houdbare spullen zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Ook de zegels van Poiesz en Douwe Egberts kunnen worden 

ingeleverd.  

U kunt uw 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. 

 

Collectes 

26 maart: Kerk in Actie, Bangladesh (1e collecte) 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt 

onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 

arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan 

goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 

aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met lokale 

partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen 

een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 

starten. 
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6 april Witte Donderdag: Rudolphstichting 

(Avondmaalscollecte) 

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. De wens 

en het doel is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans 

krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende 

leefomgeving. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in en zorgt al 

jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en 

donateurs, ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar 

kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon 

kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Ze steunt 

kinderen, gezinshuizen en het dorp. 

Ruim 37.000 kinderen in Nederland zijn uithuisgeplaatst (bron: 

factsheet Gezinshuizen 2019). Ze maakten al veel mee in hun 

jonge leven. Verwaarlozing, mishandeling, misbruik en agressie. 

Ouders met psychische problemen, een verslaving of die om een 

andere reden moeite hebben met opvoeden. Wat weer leidt tot 

trauma’s en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Er 

ontstaan dan onhoudbare situaties, waardoor een kind niet langer 

kan opgroeien waar hij is geboren. Een uithuisplaatsing volgt. 

 

Rechten van het kind 

In de Jeugdwet (2014) staat dat elk kind het recht heeft om op te 

groeien in een gezin. Dit is ook het uitgangspunt. 

Meer en meer uithuisgeplaatste kinderen en jongeren vinden 

gelukkig een plekje in een gezinswoonvorm, ze worden weer 

ínhuisgeplaatst in een pleeggezin of gezinshuis. 

 

9 april, Eerste Paasdag: Kerk in Actie, Moldavië (1e collecte) 

Moldavië: kerk in het armste land van Europa 

Kom in actie voor Moldavië, het armste land van Europa. Waar 

veel mensen voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. 

Waar vooral kinderen en ouderen alleen achterblijven en dorpen 

onleefbaar worden. Kom samen met kerken in Moldavië in actie, 

zodat kinderen veilig opgroeien. Zodat ouderen de broodnodige 

zorg krijgen. Zodat jong en oud naar elkaar omkijken. Zodat een 

stabiele jonge generatie opgroeit, die Moldavië kan helpen 

opbouwen. 
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10 april, Tweede Paasdag, Children’s Relief (1e collecte) 

 

Altijd het kind centraal 

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

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

staat het kind centraal. We willen kinderen in achterstands-

situaties betere kansen geven in de toekomst. Daarbij worden we 

gedreven door de liefde van de Here Jezus. Het motto van 

Children’s Relief is: omzien naar onze naaste. 

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 0789 8123 47 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. 

e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.    

tel. (06) 29 11 08 09 

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

 

Namens de diaconie, 

Grietje van Dalen 

 

 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

OVERZICHT COLLECTEN FEBRUARI 2023 

 

05-02 collecte werelddiaconaat €  300 

 deurcollecte onderhoud gebouwen         -    71 

 

12-02 HA collecte € 2296                            

 deurcollecte onderhoud gebouwen -     92 

   

19-02 1e collecte kerk in actie €  147 

 2e collecte vorming en toerusting -    86 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    54 



16 

 

 

26-02 1e collecte commissie erediensten €  108 

 2e collecte kerk -    87 

 deurcollecte onderhoud gebouwen -    55 

 KK en TK Kenia Support -    16 

 

Ontvangen per bank collecten: €   385 

Deze collecte gelden zijn verdeeld: 

 kerk €   185 

 diaconie -   139 

 zending en evangelisatie -     30 

 jeugd -     31 

 

DIVERSEN 

 

De eerstvolgende bijeenkomst hopen we te 

houden op D.V. woensdag 5 april. 

Mevr. J. Wassenaar-Bouman uit Mussel 

komt vertellen over haar reis naar Zweden. 

We beginnen om 14.00 uur in zaal 1 van Ons Centrum. 

Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom om een keer als 

gast aanwezig te zijn. 

Maar we verwelkomen u natuurlijk ook graag als nieuw lid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fennie Kobes, Passage-Marum 

 

 

Bericht van Kenia Support 

In februari 2023 zijn wij, Durk en Tineke Boschma en Ankie van 

Houten, weer in Kenia op bezoek geweest in het kindertehuis 

Lioness Cubs Home. We komen hier inmiddels al veertien jaar en 

hebben veel kinderen op zien groeien tot jongvolwassenen. 

De regering heeft nu een ander beleid waardoor alle weeshuizen 

dicht moeten. De kinderen moeten zo spoedig mogelijk herenigd 

worden met familie of opgenomen worden in een pleeggezin. 

Hierin ligt een belangrijke taak voor de sociaal werker. Wij zijn blij 

met deze verandering omdat het veel beter voor de kinderen is. 

Het weeshuis is nu veranderd in een rescue centre waar kinderen 

worden geplaatst door de politie, kinderbescherming of rechter. 
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Vlak voordat wij kwamen zijn er vijf kinderen teruggegaan naar 

familie. Nu waren er nog acht baby's en drie grotere kinderen.  

Er is plaats voor twintig kinderen 

Een kleine greep uit het dagelijks leven in het kindertehuis:  

De verzorgsters (mamma's worden ze genoemd) slapen allemaal 

met twee of drie baby's in een groot bed. Pas als de kindjes één 

jaar zijn slapen de kinderen met z'n tweeën in één bedje. 

De timmermannen zijn druk bezig om bedjes te timmeren. 

Overdag slapen de baby's op een bed zonder volwassenen. Ze 

gebruiken geen kinderwagens, buggy's, ook geen commodes 

aankleedkussens enz. 

Alle kleine kinderen worden op de rug gedragen. 

Deze keer hebben wij samen met de social worker Mwalewa de 

grote kinderen bezocht die wij al veertien jaar kennen en 

inmiddels bij familie wonen. Het was een prachtig weerzien. 

We hebben veel rondgereisd en kleine dorpjes bezocht, waar we 

gastvrij en hartelijk werden ontvangen. Waar nodig worden deze 

kinderen financieel ondersteund op gebied van scholing en 

gezondheidszorg. Het was zo mooi om te zien hoe gelukkig de 

kinderen zijn bij hun familie. 

Wij willen ‘t Trefpunt heel erg bedanken voor de gift. 

Het geld is zeer welkom en zal goed besteed worden.  

Het kost ongeveer € 3500,- per maand om het kindertehuis 

draaiende te houden en deze kwetsbare kinderen een betere 

toekomst te geven 

Mocht u meer informatie willen over het werk van Keniasupport 

dan kunt u altijd mailen naar durkboschma17@hotmail.com 

of bellen naar (06) 27 54 69 46. 

Wilt u een donatie doen dan kan dat op:  

NL90 RABO 0121 7642 81 t.n.v. Stichting Kenia Support. 

 

 

Durk Boschma 
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Nieuws van kringloop ’t Trefpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

U zult regelmatig wel de goede doelen in de media zien staan, 

maar als u ze heeft gemist kunt u hieronder nog in het kort lezen 

waaraan een gift is gegeven. 

• Rode kruis/Giro 555 kreeg € 2000,- op de rekening gestort. 

• Voedselbank Westerkwartier kreeg € 1000,-  

• Jarige Job kreeg een cheque van € 1000,- overhandigd. Deze 

stichting zorgt dat kinderen die in de minima zitten hun 

verjaardag kunnen vieren. Ze krijgen een cadeau en kunnen op 

school trakteren. 

• De Friese rijders kregen ook een cheque van € 1000,-.  

Deze stichting zorgt dat er goederen en medicijnen en 

generatoren naar Oekraïne worden gereden. 

• De woonlocatie van de Zijlen aan het Synagogeplein kreeg een 

cheque van € 1000,- voor ontspanningsdoeleinden voor op het 

dakterras. Ze waren hier heel blij mee en waren al aan het 

brainstormen wat ze op het dakterras zouden willen hebben. 

• Stichting Kenia Support kreeg een cheque van € 1000,-.  

Het bestuur was net terug van de reis naar Kenia en zat vol 

verhalen. Er werd verteld over de veranderingen die daar 

doorgevoerd zijn en dat er veel jonge weeskinderen zijn (in 

deze Onderweg kunt u er meer over lezen). 

 

Het gaat goed met ’t Trefpunt en we kunnen aan veel goede 

doelen schenken. Er is nog tot 25 maart opruiming op de 

bovenverdieping. Kom gerust even langs en sla uw slag. Alles is  

€ 1,- per stuk. U kunt ook uw spullen inbrengen, schoon en heel, 

en niet te groot. De vrijwilligers zetten het weer met zorg in de 

winkel zodat het weer verkocht kan worden. 

 

Vriendelijke groet namens alle vrijwilligers, 

Janneke van Kammen 
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Samen op weg naar Pasen 

 
 

Samen op weg naar Pasen 
samen op weg de toekomst tegemoet 

samen op weg naar Pasen 
samen op weg, en weten het komt goed. 

Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 

Samen op weg naar Pasen 

en delen in Gods liefde elke dag. 
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OPPASROOSTER 

 

19 maart  Grietje van der Heide  

 

26 maart Romkje Vos 

 

2 april  Carolien van der Woude  

 

9 april  José van Gijssel  

 

16 april  Rianne Radema  

 

23 april  Romkje Vos 

 

Contactpersoon oppas 

Rianne Radema 

(06) 21 23 40 07 

rianne_radema_89@hotmail.com 

 
 

 

 


