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OVERDENKING 

 

ZO ANDERS DAN VERWACHT… 

 

Wanneer dit Kerkvenster uitkomt, zitten we 

midden in de Advent. Een tijd van blijde 

verwachting. Want we zijn onderweg naar het 

Kerstfeest. Het feest van de geboorte van het 

Kind. De geboorte van de lang verwachte 

Messias. 

 

Vorig jaar vierden we dat feest met een bijna 

lege kerk, waar door het handjevol aanwezigen 

niet eens gezongen mocht worden. De rest van 

de gemeente kon de dienst alleen op afstand 

meemaken, via de moderne techniek. 

 

Maar dit jaar zou het anders zijn! Dat was 

tenminste de verwachting. Maar na de zomer 

begonnen de besmettingscijfers weer te stijgen. 

En al gauw volgden de opnamecijfers van 

ziekenhuizen en ic’s. Er werden opnieuw 

beperkingen ingesteld. De anderhalve meter 

afstand was weer helemaal terug van 

weggeweest. In de kerk gingen we van één 

stoel tussenruimte terug naar twee, met daarbij 

het verzoek niet meer uit volle borst te zingen. 

En dan al die maatregelen die ons raken in ons 

dagelijks leven. Het is allemaal zo anders dan 

we ons enkele maanden geleden nog hadden 

voorgesteld. Zo anders dan verwacht… 

 

Teleurstellingen horen bij het leven. In je 

nieuwe baan, waar je je zo op had verheugd, 

kreeg je te maken met een chef die jou niet 

mocht, en dat liet blijken ook. Op je nieuwe 

woonplek – een droomhuis – kreeg je te maken 

met buren die jou het leven zuur maakten. Je 

huwelijk, zo veelbelovend begonnen, liep op 

de klippen. Je kinderen gingen wegen waarop 

jij ze niet kon volgen. En ga zo maar door. Uit 

ons eigen leven of dat van de mensen om ons 

heen weten we allemaal wel de verhalen over 

hooggestemde verwachtingen, die uiteindelijk 

toch niet in vervulling gingen. Over hoe het 

allemaal zo anders liep dan we hadden 

gedacht. Zo anders dan verwacht… 

 

Maar juist in die wereld van teleurgestelde 

verwachtingen mag ieder jaar opnieuw het 

Kerstevangelie klinken. Mogen we zingen van 

“Davids Zoon, lang verwacht”. En we zien het 

aan de kleuren in de kerk: in de Advent het 

ingetogen paars van de verwachting, met Kerst 

het feestelijke wit van de vervulling.

Maar, wacht even! Want 

was het kind in de kribbe 

werkelijk de vervulling van 

een langgekoesterde 

verwachting? Dit 

armeluiskind, geboren onder erbarmelijke 

omstandigheden, liggend in een voederbak? 

Was dit de lang verwachte Messias? De 

Redder van de wereld? De onoverwinnelijke 

Held die de strijd zou aanbinden met de 

machten van het kwaad? Dat hadden we ons 

toch heel anders voorgesteld! Een kind in een 

kribbe: Davids Zoon – maar zo anders dan 

verwacht… 

 

Maar is dat niet de grote troost van Kerst: dat 

in deze wereld vol teleurgestelde 

verwachtingen God mét ons is? En dan niet in 

de succesverhalen van de machtigen, maar in 

de eenvoud en kwetsbaarheid van een Kind? 

 

Laten we zo met elkaar op weg gaan naar het 

feest van het Licht, deze donkere dagen vóór 

Kerst. Laten we het niet verwachten van de 

grote beloften, waarmee de groten der aarde 

ons trachten te imponeren. Maar laten we het 

verwachten van de belofte die schuilt in 

aandacht voor het kleine en zorg voor het 

kwetsbare. Want zo, zo anders dan verwacht, 

wil God mét ons zijn – Immanuël. 

 

Gezegende Kerstdagen gewenst! 
ds. Frits Praamsma 
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KERKENRAAD 

 

Beste mensen, 

 

Voor u ligt het laatste nummer van 

Kerkvenster van 2021. Zo aan het eind van het 

jaar is het gebruikelijk om terug te blikken naar 

het jaar dat achter ons ligt.  

Een jaar dat toch nog voor een groot deel door 

Covid anders verlopen is dan wij ons 

voorgesteld hadden. Onlangs nog hebben we 

de gemeenteavond moeten cancelen. We waren 

zo blij dat we eindelijk na 2 jaar weer een 

gemeenteavond konden houden, maar door de 

oplopende coronabesmettingen leek dit ons 

helaas niet verantwoord.  

 

Via diverse kanalen hebben we de gemeente 

ingelicht over het niet doorgaan van deze 

gemeenteavond. Toch hebben we, zoals 

gebleken is, niet iedereen kunnen bereiken, 

waardoor er zo’n vijftien mensen tevergeefs bij 

de Ontmoetingskerk voor een dichte deur 

hebben gestaan. Als moderamen hadden we 

ons misschien moeten realiseren dat het handig 

was geweest om ook nog een aankondiging op 

de deur te plakken of dat een van ons ter 

plekke aanwezig was. Excuses hiervoor. Een 

leer voor de volgende keer. Verderop kunt u de 

antwoorden vinden op de vragen die 

gemeenteleden vooraf hebben gesteld. 

 

Vanwege de vele jaren dat hij hand- en 

spandiensten heeft gedaan, heeft het College 

van Kerkrentmeesters Reint Bakker bedankt 

voor zijn inzet voor de kerk. Ook vanaf deze 

plaats wil ik Reint nog hartelijk bedanken voor 

de vele uren die hij als vrijwilliger in het 

kerkelijk gebeuren gestoken heeft. Dat was 

zeer divers, want ging het nou om 

collectegelden tellen of het maken van kasten 

voor de stoelkussens of bakken voor de 

liedboeken, Reint deed het allemaal. Was er 

een probleem met de elektriciteit of de 

geluidsinstallatie, bel Reint! Moest je een 

sleutel hebben van een kerkelijk gebouw dan 

moest je ook bij Reint zijn. Eigenlijk teveel om 

op te noemen. Reint nogmaals mede namens 

de gemeente: BEDANKT. 

 

Tevens is dit een mooie gelegenheid om ook al 

die andere vrijwilligers, die zich regelmatig, 

soms zelfs wekelijks of dagelijks, inzetten voor 

de kerk hiervoor eens te bedanken. Vaak 

vinden we het heel normaal dat de kerken en  

de gebouwen schoon zijn, dat er wekelijks 

bloemen in de kerk staan, dat het orgel 

bespeeld wordt en de financiën geregeld, dat 

het Deurschrift in de mailbox zit en het 

Kerkvenster op de mat valt, dat er 

gastpredikanten zijn en koffieochtenden, enz. 

enz. Al dat zichtbare en onzichtbare werk dat 

gebeuren moet voordat een gemeente kan 

functioneren zoals deze functioneert. Soms 

staan we daar te weinig bij stil. Namen noemen 

doe ik niet, want dan is de kans heel groot dat 

ik iemand vergeet, maar weet dat het werk dat 

jullie allemaal voor de kerk doen enorm 

gewaardeerd wordt. Zonder vrijwilligers kan 

een kerk niet draaien. De professionals, ik 

bedoel hiermee de voorgangers, hebben we 

uiteraard ook nodig, maar die beginnen niet 

zoveel zonder de hulp van al die vrijwilligers. 

Jullie zijn de handen en voeten van de kerk. 

DANK. 

 

Maandag 22 november hebben we de laatste 

kerkenraadsvergadering van het jaar gehad. 

Hierbij de belangrijkste punten, die besproken 

zijn. 

 

Dhr. Halbe v.d. Velde is bereid gevonden om 

in 2022 een zestal keer de gemeentezang op 

het orgel te begeleiden, drie keer in de 

Damkerk en drie keer in de Ontmoetingskerk.  

Nu Sietsko Dijkman gestopt is als lid van de 

Commissie beleidsplan zijn we op zoek naar 

een vervanger(ster). Ook zoeken we nog naar 

wat verdere uitbreiding voor deze commissie. 

Om verantwoord beleid te maken voor de 

komende jaren stelt de Commissie beleidsplan 

voor om samen met de kerkenraad en het CvK 

begin volgend jaar een dag te plannen om met 

elkaar te brainstormen over het ontwikkelen 

van beleid voor de toekomst.  

 

De begroting van het College van Diakenen 

wordt definitief goedgekeurd. Er zijn, nadat de 

begroting voor de gemeente ter inzage heeft 

gelegen, geen op- en/of aanmerkingen 

binnengekomen.  

Het collecterooster voor 2022 is definitief 

vastgesteld. 

 

De begroting van het College van 

Kerkrentmeesters wordt voorlopig 

goedgekeurd en ter inzage gelegd voor de 

gemeente.  
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Er komt een lijstje in Kerkvenster te staan met 

de namen en contactgegevens van de 

kerkenraadsleden. 

 

Er is besloten dat er in de kerkdiensten in het 

vervolg gelezen gaat worden uit de NBV21. 

Uitzonderingen daargelaten. Er wordt voor 

beide kerken een exemplaar van deze uitgave 

aangeschaft. 

 

Als er iemand in onze gemeente positief getest 

is op Corona en recent in de kerk is geweest, 

dan gaan we er vanuit dat deze persoon zelf de 

mensen inlicht waar hij of zij in nauw contact 

mee is geweest. De kerkgangers worden weer 

geregistreerd, zodat indien nodig kan worden 

nagegaan welke personen aanwezig waren.  

 

Er is een doopaanvraag binnengekomen van de 

Fam. Dijk, die hun dochter Isabelle graag op 

12 december willen laten dopen in de 

Damkerk. 

Eveneens is er een doopverzoek 

binnengekomen van de Fam. Penninga, die hun 

dochter Sara graag zouden willen laten dopen 

in de Ontmoetingskerk. Zij wonen in Delfzijl 

maar de moeder heeft warme herinneringen 

aan de Ontmoetingskerk in Sappemeer, waar 

zij is opgegroeid. Deze doopdienst staat 

gepland op 23 januari 2022.  

 

Daar er tijdens de laatstgehouden 

gedachtenisdiensten in totaal 26 mensen 

herdacht werden, die het afgelopen jaar 

overleden waren en er toch wel heel veel 

waarde gehecht wordt aan een vertrouwde 

omgeving, heeft de kerkenraad besloten om in 

ieder geval in 2022 nog twee diensten te 

houden, een in de Ontmoetingskerk en een in 

de Damkerk. 

 

Tot zover de belangrijkste punten. 

 

De adventstijd is weer aangebroken, tijd van 

hoop en verwachting. Ondanks dat we in een 

onzekere tijd leven mogen we uitzien naar het 

feest van de geboorte van Jezus Christus. 

 

Het onderstaande gedicht van Corrie Honkoop 

geeft heel treffend de gevoelens van heel veel 

mensen weer.  

 

In deze bange, donkere dagen, 

in ’t verlangen naar het licht, 

is in ’t uitzien en het vragen 

om dit duister te verdragen, 

onze hoop op God gericht. 

 

In toenmalige donkere dagen, 

werd de hemel plots verlicht. 
Herders, diep verwonderd, zagen 

in die nacht hun Heilzon dagen: 

uit de kribbe scheen het Licht. 
 

’t Zijn onzekere, donkere dagen, 
niemand die de toekomst kent; 

maar naast al ons zuchten, klagen, 

ondanks honderdduizend vragen, 

is het wéér advent. 
 

Allen een goede adventstijd, alvast gezegende 

kerstdagen en een heel mooi 2022 toegewenst. 

 

Rina Zinger (preses) 

 
 

GEMEENTENIEUWS 

 

BEDANKT 

 

- Op 25 oktober ben ik in het UMCG 

geopereerd en is er een nieuwe hartklep 

geplaatst, alsmede een pacemaker. 

Na 10 dagen in het UMCG ben ik na een kort 

verblijf in de Burcht weer thuisgekomen voor 

verdere revalidatie. 

Graag wil ik nogmaals iedereen bedanken voor 

de mooie kaartjes met bemoedigende woorden, 

telefoontjes en bloemen, die ik kreeg, 

hartverwarmend!  

 

Groeten, Klara Darwinkel 

 

- Hartelijke dank voor het mooie boeket 

bloemen, dat wij mochten ontvangen ter 

gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. 

 

Met vriendelijke groet, 
Liny & Luppo Imminga 

 

- Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen 

die we voor ons 55 jarig huwelijk mochten 

ontvangen. 

 
Ben en Sientje Rietema 
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- Onze hartelijke dank voor de mooie bos 

bloemen van de kerk, de vele mooie 

kaarten met felicitaties, en bloemstukjes 

die we mochten ontvangen voor ons 55 

jarig huwelijksjubileum.  

 

Met vriendelijke groeten, 
Wim en Joke Vrieling 
 

- Onze hartelijke dank voor de mooie kaarten 

van mede-gemeenteleden en voor het boeket 

bloemen van de kerk die wij hebben gekregen 

ter gelegenheid van ons 50 jarig 

huwelijksjubileum.  
 

Hartelijke groet, 
Johan en Sieny Eleveld 

- Wij willen iedereen bedanken voor de 

felicitaties via kaarten, bloemen en telefoontjes 

ter gelegenheid van ons 55-jarige 

huwelijksjubileum. 

Dat heeft ons erg goed gedaan.  

God heeft ons rijk gezegend met zoveel lieve 

mensen om ons heen. 

 
Ineke en Andries Tigelaar 
 

 

VERHUISD 

 

Mevr. G. Noorman-Aikens  

van: Burg. van Royenstraat Oost 8  

9602 CJ Hoogezand. 

naar: De Burcht afd. somatiek, 5e etage- k. 523  

Van der Duyn van Maasdamweg 250  

9602 VT Hoogezand. 

 

STUIVERPOT 

 

Ondanks dat er veel mensen met de pin betalen 

krijgen we toch nog regelmatig stuivers of 

ander kleingeld binnen. 

We konden het prachtige bedrag € 156,35 

overmaken voor Roemenië. 

Hier krijgen de arme en zieke mensen brood en 

 

medicijnen voor. 

Iedereen heel erg bedankt en we hopen dat u 

weer mee doet om de stuiverpot te vullen. 

 
Janny Thalen 

 

BLOEMENGROET 

 

Mevr. S. Spackman   v. Oldenbarneveltlaan 8  Hoogezand 

Mevr. H. Bouwman    De Burcht    Hoogezand 

Mevr. K. Stam    Melkweg 516    Hoogezand 

Mevr. K. Darwinkel-Ganzeveld  Ruimtevaartlaan 48  Hoogezand 

Dhr. S. Wildeman   Dorpsstraat 334   Kielwindeweer 

Dhr. T . Zijlstra    Thorbeckelaan 25  Hoogezand  

De bloemstukken van de gedachteniszondag zijn naar de bewoners van de Burcht en St. Jozef gegaan. 

 

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND 

 

Wanneer u uw naam en adres hier ook vermeld wilt hebben, dit graag doorgeven aan Mina Dodde, 

tel. 0598-391760. 

 

Dhr. B. Staal, afd. P.G. k109a, 

Dhr. L. Bulder, afd. P.G. k57, 

Mevr. A. Koning - van Calker, afd. P.G. k039 

Mevr. S. Westerhuis - Mulder, afd. PG k347 

“De Burcht”, vd Duyn v. Maasdamweg 250, 

9602 VT Hoogezand. 

 

 

 

Dhr. J. Top 

Maartenshof, afd. Treluda 2b, 

Schaaksport 100, 

9728 PG Groningen. 

 

Jeannet Snip  

De Hooizolder 23e Sintmaheerdt/De Zijlen, 

9356 DN Tolbert. 
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Erwin Jonkman 

“Stichting van Boeyenoord”, 

Burg. Bothenius Lohmanweg 4,  

9404 LD Assen. 

Mevr. M. Meijer - Bakker  

Heymanscentrum, afd. Klipper Noord k 232,  

Henri Dunantlaan 20,  

9728 HD Groningen. 
 

 

IN HERINNERING 

 

HERMKE MERTZ-NIJBORG 

 

Afgelopen woensdagavond kwam ik voor het eerst in het leven van de familie Mertz. 

Althans dat dacht ik. Het bleek dat wij elkaar, meneer Mertz en zijn vrouw al eerder hebben ontmoet. 

Maar dat was jaren geleden. Een eerste kennismaking is altijd spannend. 

Maar gelukkig een goede indruk, van beide kanten. Klikt het wel of niet.  

Vanaf begin oktober heb ik voorlopig tijdelijk de bezoekadressen van mijn collega Margreet Hop 

overgenomen. Margreet is ernstig ziek en kan haar werk (voorlopig) niet meer doen. Anders had zij dit 

zeker willen doen. Want in het verleden is zij, in een voor de familie hele moeilijke periode, een steun 

en toeverlaat geweest. En zo kwam ik al schrijvende uit bij de tekst uit Johannes 14. In het huis van 

mijn vader zijn vele kamers.  

Jezus vertelde dat. Het ging hem om de overeenkomsten. En niet om de verschillen. Er is dus plaats 

voor iedereen. Niemand wordt uitgesloten. En dat is een geweldig vooruitzicht. Met andere woorden. 

Er is ruimte voor verschillen. Verschillende opvattingen. 

Als je maar respectvol met elkaar omgaat. Er was in huize Mertz, altijd plaats. Kom er maar in. Het 

huis stond altijd open. En dat is mooi. Dat is ook hetgeen er van ons verwacht wordt. 

Er werd een fotocollage gemaakt van de laatste jaren. Een prachtig overzicht van haar leven. 

De blijde blik in het gezicht. De fonkeling in haar ogen. De humor. De liefde, zij straalde het uit. En 

daar waar zij kon heeft zij iedereen bijgestaan. Een vrouw vol humor en bijzonder zorgzaam. 

Gevormd door de oorlog. Haar jaren midden in de opbouw in Rotterdam. 

De heimwee naar het Noorden. Haar liefde voor iedereen, haar naasten, was er. Ze kon het alleen niet 

zeggen. Maar liet het in aan alles merken. 

De laatste jaren werden overschaduwd door de ziekte Alzheimer. Eerst nog thuis. Maar er komt altijd 

een moment waarop dat niet meer gaat. Dan ga je, Henk Mertz over een streep heen. Maar Henk zei 

nog tegen mij, het is goed zo. Ze hoeft niet meer te lijden. Ze heeft het nu beter. Ik heb het voor haar 

over gehad. En zou het zo weer doen. Dat was voor haar een moeilijke tijd. Zeker wanneer je het 

steeds meer gaat beseffen. 

De tekst die als schriftlezing werd gekozen geeft dat overduidelijk aan. Psalm 139:1-6. 

In deze tijd is dat een tekst die ons misschien ook doet beseffen, dat de Schepping van God ons veel 

geeft. Waar we van mogen genieten. Maar deze tijd laat ons ook beseffen dat niet alles mogelijk is. 

Dat wij blijkbaar niet alles in de macht hebben. Een virus kan zomaar onze hele bestaan op de kop 

zetten. We zoeken naar nieuwe wegen. Nieuwe verbindingen. Nieuwe uitdagingen. Misschien hebben 

we nu meer tijd om stil te staan, bij waar het echt om gaat. Bezinning. Waar ben ik mee bezig. Psalm 

139. Wat doen die eerste regels van psalm 139 met een mens? Mij raken en ontroeren ze: Heer, u kent 

mij, u doorgrondt mij, u weet het of ik zit of sta’.  

Er is iemand –want zo spreek ik bij voorkeur over God, iets is me te onpersoonlijk – er is iemand die 

mij kent, bij wie ik mij veilig en vertrouwd mag weten. Die mij ziet, die mij niet uit het oog verliest.  

‘Heer die mij ziet zoals ik ben dieper dan ik mijzelf ooit ken’.  

En Hij die liefde is kent en doorgrondt ons. Harmie Mertz had die overtuiging dat er na dit aardse 

bestaan een nog beter bestaan zal zijn. Maak iets van je leven. De liefde zal daarom nooit vergaan. Zij 

zal daarom in ons hart blijven voort bestaan. 

Haar naam zal blijven klinken. Harmie Mertz, wist waar zij heen zou gaan en daar mag zij nu ook zijn. 

Daar heeft zij rust. Samen bij al die andere geliefde mensen uit haar leven. 

Neem haar liefde mee op jullie levensweg. 

 
Percy Kulk, pastor 
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PASTORALERAAD 

 

Hallo allemaal, 

Het is in deze tijd van corona afwachten wat er 

wel of niet mogelijk is wat betreft het 

organiseren van diverse activiteiten. Dit zullen 

wij dan ook steeds weer afwegen of het 

mogelijk is en gaan organiseren binnen de 

regels die dan gelden. Inmiddels hebben wij 

een contactpersonenavond kunnen houden 

door de grote kerkzaal was dit mogelijk. 

Daarnaast hebben wij inmiddels onze tweede 

pastorale vergadering gehad, het is fijn dat dit 

ondanks corona toch mogelijk is geweest. Dit 

alles wel met afstand houden zoals 

geadviseerd.  

 

De volgende vergadering woensdag 19 Januari 

zetten wij het groothuisbezoek, Bijbels 

Culinair koken en een Psalm bij de koffie in de 

zomermaanden op de agenda, om te kijken wat 

er door corona weer mogelijk is om te 

organiseren. Psalm bij de koffie was twee jaar 

geleden georganiseerd voor mensen die elkaar 

graag willen ontmoeten in de zomermaanden 

zodat een ontmoeting met elkaar dan ook 

mogelijk is. Heeft u ideeën, wilt u ergens aan 

meedoen of meedenken ook wat betreft het 

groothuisbezoek dan horen wij dat graag. 

Wij wensen u namens de Pastorale raad fijne 

feestdagen en een goed en voorspoedig 2022 

toe voor zover dit mogelijk is en anders heel 

veel sterkte gewenst in deze moeilijke en 

bijzondere tijd!! 

 

Hulp gevraagd voor het groothuisbezoek 

Lijkt het u wat, om zonder verdere verplichting 

en vergaderingen, te helpen bij het verwerken 

van opgave en indelen van de groepen voor het 

komend groot huisbezoek? Laat ons het weten! 

 

Het is een moeilijke tijd voor iedereen, laten 

wij naar elkaar omkijken en waar nodig een 

luisterend oor zijn voor de mensen die het 

nodig hebben. 

 

Vacatures contactpersonen Wilt u ook actief 

worden binnen onze kerkelijke gemeente. 

Samen kunnen wij meer dan alleen! Dan 

horen wij graag van u. 

Wilt u er meer over weten wat het inhoudt dan 

kunt u voor vragen terecht bij de coördinatoren 

of via de pr mail. Zie onderaan voor de 

gegevens.  

 

Voorbede 

Het voorbedeboek ligt bij kerkdiensten weer in 

de hal, zodat u een voorbede kunt aanvragen. 

Komt u niet in de kerk, maar wilt u toch een 

voorbede aanvragen dan kan dat doorgegeven 

worden vóór zaterdagmiddag 13.00 uur aan de 

Pastorale Raad via het mailadres: 

pr@pknhoogezandsappemeer.nl (deze mailbox 

wordt elke dag gecontroleerd, ook in het 

weekend) of u kunt bellen of appen naar: 

06-30143845 (Joke Drent - Halma). 

 

Omkijken naar elkaar 

In tijden van zorgen en onzekerheid willen wij 

er als kerkelijke gemeente ook voor elkaar zijn. 

Zijn er Pastorale aandachtspunten, weet u 

iemand die eenzaam is, ziek is, wat extra 

aandacht kan gebruiken. Dan horen wij dat als 

Diaconie, Pastorale raad graag zodat wij daar 

een keer contact kunnen maken via de 

telefoon, mail, een kaartje sturen etc. wat er 

maar mogelijk is in deze tijd.  

Bezoekwerk doen wij waar dit mogelijk is, 

omkijken naar elkaar…. Wij blijven ons 

(zoveel mogelijk) houden aan de richtlijnen 

van de overheid. Wij willen er ook graag voor 

u zijn. Mocht er wat zijn, voelt u zich in een 

isolement terecht komen, heeft u behoefte aan 

een gesprekje, heeft u hulp nodig, of slechts 

even behoefte aan contact: schroom niet de 

telefoon te pakken en te bellen of een mailtje te 

sturen. 

 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u samen met 

ons actief zijn in onze kerkelijke gemeente 

dan horen wij dat graag! 

 

Doorgeven pastorale aandachtpunten 

coördinatoren pastoraat: 

* Trieny Vos tel. 06-24845856, 
trieny@kpnmail.nl (Oosterwijken = alle 

adressen ten oosten van de Kerkstraat. 

Inclusief Kerkstraat). 

* Roelfiena v/d werk tel. 0598-324121, 

r.vanderwerk@ziggo.nl (Westerwijken = alle 

adressen ten westen van de Kerkstraat) 

 

Aanvraag bloemengroet: 

* Woppie Hartman, tel. 06-44153027, 

roel.hartman@home.nl (Bloemengroet bij 

dienst in de Ontmoetingskerk) 

* Jenny Brands, tel. 321765, 

jw.brands5@gmail.com (Bloemengroet bij 

dienst in de Damkerk) 

U kunt bij beide terecht voor het aanvragen 

van de bloemengroet.  

mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl
mailto:trieny@kpnmail.nl
mailto:r.vanderwerk@ziggo.nl
mailto:roel.hartman@home.nl
mailto:jw.brands5@gmail.com
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Voor andere zaken met betrekking tot de 

Pastorale raad kunt u contact opnemen met de 

secr. van de pastorale raad.  

 

Namens de pastorale raad, 

Secr. Joke Drent – Halma 

Tel. 06 - 30143845 
pr@pknhoogezandsappemeer.nl 

 

 
 

DIACONIE 

 

De begroting van de diaconie voor 2022 is 

door de kerkenraad goedgekeurd en daarmee 

definitief vastgesteld. Verder is de autodienst 

(o.a. voor vervoer naar het ziekenhuis) met een 

aantal mensen uitgebreid. Daar zijn we heel 

blij mee. De diaconie heeft ook verschillende 

giften ontvangen. Alle gulle gevers, hartelijk 

dank! Aan het eind van het jaar geven we altijd 

een bijdrage aan een aantal goede doelen. 

Daarbij kijken we in het bijzonder naar 

organisaties ter plaatse, zoals Broodnodig, 

Samen aan Tafel en de Voedselbank. Een 

andere traditie is het bezorgen van 

kerstpakketten bij mensen die het minder goed 

hebben. Daar gaan we deze decembermaand 

weer mee aan de slag. 

 

De verkoop van de lekkernijen na de 

oogstdankdienst heeft het mooie bedrag van 

 € 395,- opgebracht. De diaconie heeft dit 

bedrag aangevuld tot € 500,-. Iedereen die 

hieraan op welke wijze dan ook een bijdrage 

heeft geleverd, willen we hartelijk bedanken.

 

 

 

 

 

 

 

De kerstcollecte is dit jaar als vanouds bestemd 

voor Kinderen in de knel van Kerst in Actie, 

dit jaar met als motto ‘Geef licht aan 

vluchtelingenkinderen in Griekenland’.  

Lied 997 uit ons Liedboek verwoordt het heel 

treffend: 

 

En vele duizenden, ontheemd, 

gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, 

voor dood, voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, 

zie deze wereld aan! 

 

Namens de diaconie, 
Jan Messchendorp 

 

OVERZICHT COLLECTES OKTOBER 

 

  diaconie collectedoel  1e collecte 2e collecte 3e collecte 

3-

okt 

Amnesty International (digitaal + deurcollecte)  €  146,80   €   57,70    

10-

okt 

Jong Protestant  (JOP)  (digitaal + deurcollecte)  €  158,55   € 105,94    

17-

okt 

Hospice Hoogezand (digitaal + deurcollecte)  €  175,90   €   68,75    

24-

okt 

Wilde Ganzen (digitaal + deurcollecte)  €  296,00   € 101,15    

31-

okt 

Projecte Voice (Ome Bert) (digitaal + 

deurcollecte) 

 €  484,50   € 134,48    

 
 

JEUGDRAAD 

 

KINDERNEVENDIENST 

Hallo ouders en kinderen, beste lezers, 

Met de Anders-dan-anders-dienst van 10 oktober jongstleden zijn we in de Kindernevendienst gestart 

met een jaarthema: het thema “Helden”. Elke Kindernevendienst staat er een andere held uit de Bijbel 

centraal. Zijn er geen kinderen voor de Kindernevendienst, dan schuiven we de held gewoon door. 

Het Kerstproject, van 28 november t/m 25 december, staat ook in het teken van helden. De helden 

binnen dit project zijn: Lucas, Maria, Elisabeth, Zacharias en het kindje Jezus. Elke week krijgen we 

mailto:pr@pknhoogezandsappemeer.nl
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een filmpje te zien, gemaakt onder regie van ds. Jac. Op Kerstmorgen houden we een laagdrempelige 

gezinsdienst. De kinderen gaan er dan wel even uit om een lichtje te maken. Na deze dienst krijgen de 

kinderen een presentje mee naar huis. 

 
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

 

BIJBELQUIZ (12 december) 

Vorig jaar kregen we enthousiaste reacties over de Bijbelquiz die 

we toen georganiseerd hebben. Dus dat is voor herhaling vatbaar 

en wel op 12 december! 

We zorgen ervoor dat dit keer de quiz wat langer beschikbaar 

blijft. 

 

ANDERS-DAN-ANDERS-DIENST (23 januari) 

Op 23 januari hopen we weer een Anders-dan-anders-dienst te 

organiseren. Dit keer met  medewerking van de band “Dedicated to God” 

uit Emmeloord (www.dtg-emmeloord.nl). 

Na het koffiedrinken organiseren we een Spelletjescafé: we spelen samen 

spelletjes en sluiten af met een maaltijd, verzorgd door de leden van de 

Jeugdraad. 

 

SCHAATSEN (30 januari) 

We hopen op 30 januari weer een schaatsinstuif te houden. Als je mee wilt, kun je dat nu al laten 

weten door een mail te sturen naar jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN DE KOMENDE TIJD 

We hebben voor de komende tijd de volgende activiteiten gepland (wijzigingen voorbehouden): 

datum groepen locatie tijd activiteit 

zo 12 dec. 
 

Damkerk 11:00 - 12:30 Bijbelquiz 

zo 23 jan. 
 

Ontm.kerk 11:00 - 13:00 ADA-dienst + spelletjescafé 

zo 30 jan. gr. 5-8 en 12+ Ontm.kerk 13:00 - 17:30 Schaatsinstuif met patat 

 
Gertjan Scholten, voorzitter Jeugdraad (jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl) 

 
 

HIGHLIGHTS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

9 november 2021 

 

Beste mensen, 

Tijdens onze laatste vergadering zijn er vele 

zaken besproken, de belangrijkste zijn 

hieronder op een rij gezet: 

 

• Tussen kerkenraad en CvK bespreken 

we jaarlijks de begroting van het 

komende jaar. Daarnaast werkt het 

CvK met een meerjaren begroting voor 

een periode van 5 jaar om ook voor de 

wat langere termijn vooruit te kijken 

en waar nodig de kerkenraad tijdig te 

adviseren.  

• Door gesprekken over het komende 

beleidsplan hebben we stil gestaan bij 

vragen als; “wat voor gemeente willen 

we zijn, niet alleen op zondagmorgen, 

maar ook door de weeks 

en wat is daarvoor nodig? Hoe gaan 

we in de komende jaren om met het 

aantal fte’s? Datum van emeritaat van 

ds. Frits Praamsma (14 oktober 2023) 

en van pensioen van Pastor Percy Kulk 

(25 november 2024). 

• Hoe gaan we verder met de gebouwen? 

We gaan bij het SOGK navragen wat 

het inhoudt om bijv. een gebouw te 

verkopen en terug te huren? En wat 

zou daarvoor de “bruidsschat” moeten 

zijn voor het toekomstige onderhoud 

door het SOGK? Wat zijn hierbij de 

voors en tegens van onze gebouwen? 

• Hoe gaan we om met het Stiltecentrum 

op langere termijn? Kunnen we dat 

http://www.dtg-emmeloord.nl/
mailto:jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl
mailto:jeugdwerk@pknhoogezandsappemeer.nl
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voortzetten zoals we nu doen? Of 

moeten we denken aan een andere 

vorm van samenwerking of invulling? 

Dit zijn vragen waar we in de 

komende periode mee aan de gang 

willen gaan.  

• We hebben aan de KR voorgesteld, om 

binnenkort als CvK samen met de 

commissie beleidsplan te vergaderen. 

Dan kunnen we bij elkaar komen om 

te brainstormen over de 

(on)mogelijkheden, zonder ons daarbij 

direct te laten remmen of sturen door 

de financiën. We staan aan de 

vooravond van verschillende 

veranderingen en we moeten daarom 

goed nadenken over de stappen die we 

gaan zetten en wanneer we dit 

kunnen/moeten/willen doen. 

• Door een openstaande vacature in de. 

commissie beleidsplan is ons voorstel 

aan de KR om deze commissie uit te 

breiden met een aantal mensen om een 

wat bredere doorsnede te krijgen van 

de diversiteit van onze gemeente en het 

niet mensen uit dezelfde groep zijn die 

nieuw beleid bepalen. 

 

Algemeen 

- Onze intermediair Bloemsma + Faassen 

krijgt een doorlopende machtiging omzet- en 

vennootschapsbelasting. 

- Het CvK komt binnenkort met een verslag 

aangaande de bevindingen van de gemeten 

luchtkwaliteit (CO2) in de Damkerk en 

Ontmoetingskerk en adviezen welke acties er 

mogelijk nodig zijn.  

- Meerjarenbegroting Monumentenwacht 

voor de Ontmoetingskerk is besproken. De 

adviezen nemen we mee in de begrotingen van 

de komende jaren. Die voor de Damkerk/ 

Pastorie worden in 2022 ook op een rij gezet. 

- Aan de hand van de cijfers van 2020-2021 

wordt er een overzicht gemaakt van de huidige 

onderhoudskosten van onze gebouwen.  

- Er zijn een drietal 

vrijwilligersovereenkomsten die binnenkort 

worden afgerond. 

- Diverse verzekeringen zijn met elkaar 

besproken en akkoord bevonden. 

- De commerciële tarieven en die voor bijv. 

concerten gaan we binnenkort bespreken met 

de betrokkenen. 

- We hebben de begroting 2022 

goedgekeurd en die is inmiddels ter 

beoordeling voorgelegd aan de KR. 

- De ontvangen vragen voor de 

gemeenteavond hebben we met elkaar 

besproken en beantwoord. Deze antwoorden 

zijn naar de scriba van de KR gestuurd. 

- Wat doen wij als kerk aan 

“duurzaamheid”? Hiervoor zullen we de 

betreffende vrijwilliger in onze gemeente 

benaderen. 

 

De volgende vergadering staat gepland op  

25 januari 2022. 

Mochten er zaken zijn waarvoor u ons wilt 

benaderen dan horen we dat graag van u. 

 
Johan Schouwenaar (voorzitter CvK) 

Mobiel: 06-53254135 

 
 

GEMEENTEAVOND 

 

De gemeenteavond kon jammer genoeg niet doorgaan t.g.v. de coronapiek.  

De kerkenraad vind het heel vervelend dat we niet alle mensen op tijd hebben kunnen bereiken 

middels de afzeggingen. Ons excuus hiervoor. 

De volgende vragen en/of opmerkingen zijn binnengekomen en eronder beantwoord: 

 

1. Vraag: Kunnen we ons als PKN gemeente nog veroorloven een predikantsplaats + pastoraal werker 

te hebben voor het pastoraat? Voor mijn gevoel is het pastoraal werk in verhouding zwaar belast.  

Antw. : Er is een aanvang gemaakt middels een verkenning van het verwachte verloop van het 

ledental van 2021 tot 2026. 

• Elk jaar overlijden plm. 30 kerkleden. Over 5 jaar zijn dit er 150. 

• De leeftijdsopbouw verandert de komende 5 jaar niet veel. 

Doordat de hele gemeente elk jaar 1 jaar ouder wordt, blijven de hogere leeftijdsgroepen ongeveer 

even groot in aantal. 

De commissie Beleidsplan 2022 t/m 2026 werkt aan een analyse en invulling van de wensen en 

behoeften m.b.t. professionele ondersteuning. 
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2. Vraag: Wat is de stand van zaken over de toekomst van onze kerkgebouwen? Momenteel hebben 

we 2 kerkgebouwen. Gezien de afname van het aantal leden en de vergrijzing van de leden, wordt dit 

m.i. binnenkort een niet meer op te brengen kostenpost. Is er binnen de kerkenraad al een visie inzake 

de gebouwen voor de komende jaren?  

Antw.: Het CvK is met het nadenken en uitwerken van een financiële verkenning begonnen. Dit gaat 

in nauw overleg met de commissie Beleidsplan 2022 t/m 2026. 

Het is de bedoeling om eerst alle verschillende keuzemogelijkheden verder uit te werken. 

Daarna zullen de kerkenraad en het CvK de gemeente betrekken en meenemen in het proces van 

keuzes en afwegingen. 

Het is een pittig proces waar we samen als gemeente mee te maken hebben. 

 

3. Vraag m.b.t. Financiën 1: De verhouding PKN gemeente pastoraat/eredienst/gebouwen/ 

zalencentrum Brandpunt, zijn dit twee verschillende jaarrekeningen? 

Financiën 2: Worden er kosten in rekening gebracht als we als PKN gemeente gebruik maken van de 

zalen in Brandpunt (vergaderingen, bijeenkomsten etc.)? 

Antw. 1: Er wordt een jaarrekening voor de exploitatie van Brandpunt gemaakt om aan de 

belastingwetgeving te voldoen. Het resultaat van Brandpunt wordt geconsolideerd in de jaarrekening 

van de kerk als geheel.  

Ten gevolge van het positieve exploitatieresultaat van Brandpunt wordt het saldo van de kerk 

opgekrikt met extra inkomsten. 

Antw. 2: Er wordt geen huur in rekening gebracht voor de diverse zalen die gebruikt  worden voor 

kerkelijke activiteiten/vergaderingen etc. 

 

4. Vraag: Ik heb een afscheid van onze jarenlange organist Wim vd Laar gemist. Wel ergens gelezen 

dat hij gestopt is met het deurschrift.  

Antw.: In het november nr. van Kerkvenster staat hier een stukje over. Er is afgesproken met Wim om 

hier op zondag 13 februari 2022 in de Damkerk aandacht aan te geven. 

 

5. Vraag: Mijn voorstel is om te stoppen met een geprint deurschrift in de Damkerkdiensten. Kost 

veel papier en is onnodig als we de beamers gebruiken voor de liederen. Iedereen die het liedboek 

erbij wil pakken kan dit gewoon doen. Hetzelfde geldt voor de Bijbelteksten. Als je toch een 

deurschrift erbij wilt hebben kun je hem thuis even uitprinten en meenemen. 

Vraag van het beamerteam loopt hieraan parallel n.a.v. de ingezonden brief Kerktv/beamer groep. 

Antw. In opdracht van de kerkenraad buigt een “brede liturgiecommissie” zich over de verschillen 

tussen de kerkdiensten in de beide kerkgebouwen. Wellicht kunnen we hiermee het werk van 

beamerteam/Kerk-TV vereenvoudigen. Maar dit vraagt om zorgvuldigheid en respect voor ieders 

beleving. 

 

6. Vraag: Gaan we bij ons ook een QR code invoeren? Zie ook de dorpskerk in Eelde (DvhN, 

Trouw). 

Mogen we mensen uitsluiten door de corona QR code app te gebruiken? Is dit ethisch verantwoord? 

Antw.: De kerkenraad heeft vorige week een besluit hierover genomen. Dit is inmiddels naar iedereen 

via een deurschrift mail gecommuniceerd. Nee, we gaan geen QR code invoeren. Hiernaast is het 

ook een schijnveiligheid (zie het schrijven van de kerkenraad) 

 

Als kerkelijke gemeente willen we juist niemand uitsluiten. We doen niet mee aan polarisatie en 

wijzen naar een groep die op hun eigen gronden een andere keuze maakt. Iedereen is van harte 

welkom om de diensten bij te wonen en mee te doen. Wel vragen we iedereen zich te houden aan de 

basisregels. En voor wie zich daarbij niet veilig voelt of thuis moet blijven vanwege klachten, hebben 

we de mogelijkheid van Kerk-TV. 

 

7. Vraag: Kan de gemeenteavond ook via KerkTV uitgezonden worden?  
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Antw. Het moderamen geeft er de voorkeur aan om een fysieke vergadering te houden met een 

samenkomst in Brandpunt of de kerkzaal. Het gaat ook juist om de ontmoeting.  

Wat wel zou kunnen is om wel de opname te maken en die naderhand aan die mensen die hier prijs op 

stellen de uitzending te verstrekken via www.wetransfer.com. 

 

8. Vraag: Uit oud beleidsplan, Pag. 9. ‘Regionale en plaatselijke samenwerking. Het verdwijnen van 

De classis schept ruimte om nieuwe vormen van saamhorigheid te zoeken met protestantse (of 

anderszins bij de PKN aangesloten) gemeenten in de regio, bijvoorbeeld in de nieuwe burgerlijke 

gemeente Midden-Groningen.’ 

Vraag: Is hier het afgelopen vier jaar werk van gemaakt? Zo ja met welk effect en zo nee waarom 

niet?  

Antw.: Plaatselijke samenwerking: groeiende samenwerking in de plaatselijke oecumene – door 

corona op laag pitje, maar de waakvlam brandt… 

Regionale samenwerking: samenspreking tussen PKN-gemeenten uit de regio (ring-overstijgend). 

Doel: kleine dorpskerken in enigerlei vorm te laten voortbestaan. 

 

9. Vraag: Uit oud beleidsplan, pag. 9 onder Communicatie: ‘Om bekend te maken wie wij zijn en wat 

er in onze gemeente te beleven valt, is goede communicatie onmisbaar, zowel naar binnen als naar 

buiten toe.’ Wat er te beleven valt houdt m.i. ook in dat je terug kunt kijken. Die mogelijkheid is 

afgevoerd. We missen de oude verslagen van de kerkenraad, gemeentenieuws, in herinnering, de 

highlights van het college van kerkrentmeesters, de diaconale mededelingen etc. Straks komen er weer 

de begrotingen en rekeningen. De voorgaande – als vergelijking – zijn niet meer beschikbaar. 

 

Er zijn tarieven vastgelegd voor rouw- en trouwdiensten herinner ik me. Niet meer te vinden. 

De rubriek herinneringen licht ik er even uit. Niet elk familielid beschikt over het nummer van 

Kerkvenster waarin hun overledene wordt herdacht. Achteraf nog eens weer te lezen is hun ontnomen.  

Vraag: Zijn we nu genoodzaakt de oude nummers van Kerkvenster te bewaren en dat in een tijdperk 

van digitalisering? 

Kan de kerkenraad aangeven wat de reden mag zijn dat sinds enige tijd de archiefnummers van 

Kerkvenster niet meer zijn te raadplegen. Is men bereid dit eventueel weer in te voeren?  

Antw.: Er spelen verschillende dingen door elkaar heen: 

1. Er is een nieuwe website gemaakt/opgezet omdat de oude website niet meer ondersteund werd 

door de makers (voor onderhoud & aanpassingen). Er is ook voldoende bemensing nodig om 

het werk te doen. 

2. De privacy wetgeving legt op dat er geen persoonsinformatie zonder toestemming vooraf van 

de betrokkenen openlijk gedeeld mag worden via internet. De mensen die de site onderhouden 

en alle persoonlijke info moeten strippen uit alle documenten hadden er een dagtaak aan. 

De kerkenraad heeft besloten dat we persoonlijke zaken en cijfers alleen intern     

communiceren met de leden van onze gemeente via deurschrift, Kerkvenster en via ter  

inzage legging, zolang het niet op een goed beveiligde wijze kan via de website. 

3. Het is te veel werk om iedereen persoonlijk te vragen of men ermee  

akkoord kan gaan dat het op de website komt. 

4.  De tarieven van rouw-/trouwdiensten worden per 1-1-2022 in beide gebouwen   

gelijk getrokken. Mocht iemand er behoefte aan hebben om die tarieven in te zien  

dan kunnen die op verzoek worden toegezonden. 

 

Antw.: Op de mogelijkheid om wel meer detail informatie te delen via de website: 

Dit kan alleen met het invoeren van een afgeschermd gedeelte op de website, dat alleen toegankelijk is 

voor leden met inlogcode en sleutelwoord. 

 

Hier willen we wel aan meewerken om te onderzoeken of dit mogelijk is. 

De vraag is altijd: hoe veilig is dit met alle (internationale) hackers die tegenwoordig actief zijn om 

bedrijven en instellingen te gijzelen en systemen open te breken. 

 

http://www.wetransfer.com/
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10. Vraag: Op de Website onder het kopje Colofon lees ik ‘Privacy. De websiteredactie ziet erop 

toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van teksten, beeld-, geluidmateriaal 

en links. 

Bij de publicatie van foto’s wordt zorgvuldig omgegaan met het al dan niet plaatsen in 

combinatie met voor- en achternamen. Herkent u zichzelf op een foto en stelt u dit niet  op 

prijs neem dan contact op met de webmaster. Op de website wordt persoonlijke informatie 

zoals adressen slechts vermeld na toestemming van de betrokkenen.’  

Het plaatsen van foto’s is dus in principe mogelijk. Tot enige tijd geleden waren van diverse 

activiteiten ook foto’s te zien. Ze zijn echter alle verdwenen. 

Na enig gepuzzel vond ik op de site via Activiteiten de Fotogalerij. Bovenin zie ik in zwart/wit als een 

soort binnenkomer een galerij met pasfoto afbeeldingen. Daar is niets op tegen, Het geeft in het kort 

juist de bedoeling van een galerij weer, maar er staan dan wel 50 foto’s op van alleen onze 

kerkinterieurs tot de stoel van de predikant aan toe. Geen gemeentelid in een of andere activiteit te 

zien……   

Vraag: Vindt de kerkenraad dit niet meer passend en zo ja waarom. Zo nee kan dit weer opgevoerd 

worden? 

Antw. Zie het antwoord op vraag 9. 

 

11. Vraag: De Website over de Kerkenraad. ‘De leiding van een gemeente berust bij de kerkenraad. 

De ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters komen meerdere keren bijeen om de afgelopen periode 

te bespreken en het beleid voor de komende periode vorm te geven.‘ 

Dit is wel erg kort door de bocht.  

Vraag: waarom worden de kerkenraadsleden niet bij name genoemd met vermelding van hun 

functies? Zijn het plotsklaps anonieme gemeenteleden geworden?  

Antw.: We kunnen de samenstelling van de kerkenraad wel op een vaste plek vermelden in 

Kerkvenster. Op de website kan het alleen achter een slotje, wat alleen toegankelijk is voor de leden 

van onze gemeente. 

 

12. Vraag: Uit de privacyverklaring: Er wordt zo staat er een informatiegids (voormalig ABC 

boekje)  

uitgegeven waarin een uitvoerige beschrijving staat van de organisatie en het reilen en zeilen van de 

kerkelijke gemeente. In de informatiegids worden persoonlijke gegevens genoemd van de leden die 

een actieve rol vervullen binnen de kerkelijke organisatie. 

Ik neem aan dat dit slaat op het WEGWIJS boekje 2018-2020? 

Vraag: Wordt dit voor de komende vier jaar weer uitgegeven en zo ja dan ook met integrale weergave 

op de Website?  

Antw.: Ja, er komt een nieuwe versie Wegwijs 2022-2024. Met zekerheid een papieren versie. Het 

weergeven op de website kan alleen als het mogelijk is om de privacy gevoelige informatie te 

verbergen achter een slotje, wat alleen toegankelijk is voor de leden van onze gemeente. En dan blijft 

opnieuw de vraag: hoe veilig is dit? 

 

13. Vraag: Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor de diensten en andere zaken. Als er 

optredens zijn in de kerkzaal tijdens een dienst zou het fijn zijn als de voorganger of ouderling van 

dienst de mensen bedankt voor hun inzet en voorbereidend werk. Kunnen hier in de kerkenraad 

afspraken over gemaakt worden zodat het niet vergeten wordt? Is het mogelijk om de avond voor 

vrijwilligers weer in te voeren? 

Antw.: Elkaars inzet positief waarderen kunnen we niet vaak genoeg doen! Goed ook om elkaar erop 

te wijzen als het vergeten wordt. Probleem is daarbij wel: wie bedank je wel en wie niet? Waarom wel 

het koor en niet de organist, of de lector, of de ouderling van dienst, of de leiding van de 

kindernevendienst – om maar wat te noemen. Is het niet zo dat we allemáál met onze eigen talenten 

een bijdrage mogen leveren, of we nu kerkenraadslid zijn, musiceren, meezingen als gemeentelid, 

Kerkvensters rondbrengen of de kerk schoonmaken? 

Het idee van een bedankavondje o.i.d. voor álle vrijwilligers (= in het ideale geval de hele gemeente) 

blijft dus een uitstekende manier om hieraan recht te doen. En daartussendoor natuurlijk elkaar 

regelmatig laten voelen dat we elkaars werk waarderen. We hebben enkele jaren aan het eind van het 
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seizoen de barbecue gehad, die mede bedoeld was als dank voor ieders bijdrage aan het 

gemeenteleven.  

14 . Vraag: Waarom gebruiken onze voorgangers, bij het begin van hun preken, niet binnen de PKN 

gebruikelijke openingswoorden: "Gemeente van onze Heer Jezus Christus" 

Antw.: (van één van onze voorgangers): Het Evangelie is niet alleen bestemd voor trouwe 

kerkgangers , maar ook voor zoekende zielen die (nog) helemaal niet het gevoel hebben onderdeel uit 

te maken van de gemeente en zich door deze woorden buitengesloten zouden kunnen voelen. Kort 

samengevat: de voornaamste reden om deze aanhef niet meer te gebruiken is missionair. 

 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: 
Ds Frits Praamsma (predikant, lid moderamen) Johan Schouwenaar (voorzitter CvK) 

Rina Zinger (preses)    Kees Draaijer (Secretaris CvK)  
Gerard Burger (scriba) 

 
 

CONTACTMIDDAG 28 OKTOBER 2021 

 

In Brandpunt hebben we een gezellige middag 

met een afsluitende broodmaaltijd gehad. 

Nadat Taletta Mollema iedereen welkom had 

geheten onder het genot van een kopje koffie 

of thee begonnen we de middag met een 

gedicht en met het zingen uit Johannes de 

Heer, Janny Spijkman begeleidde ons op de 

piano. Daarna vertelde de heer Gerrit 

Samplonius aan de hand van beelden op de 

beamer ons over het liefdadige werk van de 

stichting Groningen – Friesland – Drenthe in 

het Romagebied in Roemenië. 

Daar leeft de Romagemeenschap in meerdere 

dorpen in slechte omstandigheden. Daarom 

brengt de stichting een paar keer per jaar met 

grote vrachtwagens hulpgoederen zoals 

kleding, medicijnen, bedden, schoolmeubilair 

e.d. naar hen toe.  

In de pauze was er gelegenheid om kaarten van 

Ineke Tigelaar te kopen, waarvan de gehele 

opbrengst € 103,-- naar de stichting ging. 

Hierna gingen we weer zingen uit Johannes de 

Heer. We mochten liederen opgeven.  

Na de lekkere broodmaaltijd bedankte Koos 

Bos een ieder en vooral de heer Samplonius. 

Na dankgebed en sluiting gingen we tevreden 

huiswaarts. 

 
Andries Tigelaar 

 
 

CONTACTPERSONENBIJEENKOMST OP 8 NOVEMBER 2021 

In de kerkzaal van de Ontmoetingskerk in Sappemeer 

 

Na de inloop met koffie, thee en cake/koek, 

opende Jac. de bijeenkomst met een terugblik 

op de coronatijd. Ze schetste de afgelopen twee 

jaar van ons contactwerk, sinds onze laatste 

vergadering en haar eigen ervaringen, met de 

verschillende problemen die de pandemie met 

zich meebracht en helaas nog brengt. 

Vervolgens vroeg ze de 29 aanwezige 

contactpersonen ergens te gaan staan op de 

denkbeeldige lijn, dwars door de kerk, van 

negatief ((kant kerkplein) naar positief (kant 

doopvont) en daarna bij een van de woorden 

die aan de muren hingen: 

BOOS, EENZAAM, BEVRIJDEND, ANGST, 

MOE, RUST, BEZORGD, MACHTELOOS. 

 

Als afronding van deze opening zongen we 

samen lied 835: Jezus, ga ons voor deze wereld 

door. 

Hoe lastig nu soms ook, toch kan elk klein 

contactmomentje belangrijk zijn, dus hou 

 

allemaal de moed erin en doe wat mogelijk is! 

 

Vanuit de Pastorale raad is het verzoek 

gekomen om, als je hoort van mensen die 

graag bezoek van een predikant zouden 

krijgen, dit door te geven aan onze 

coördinatoren Trieny en Roelfiena. 
De Kerstviering in de Vonkzaal zal hopelijk dit 

jaar door kunnen gaan en is in voorbereiding 

voor 15 december. 
 

Inmiddels waren Peter de Groot en Trix 

Hiemstra gearriveerd om hun bevlogen 

verhalen te vertellen over het leven in het dorp 

Nieuw Woelwijck, met twee mooie korte 

filmpjes als illustratie. Het is al zo’n 45 jaar 

geleden dat een groep van 200 ‘zwakzinnigen’ 

uit Wagenborgen naar Sappemeer kwamen om 

daar een veel volwaardiger leven tegemoet te 

gaan, met zinvolle dagbesteding, betere zorg 

voor hun gezondheid, in een veilige 
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gemeenschap van onderling vertrouwen. Er 

wonen nu zo’n 400 personen (van een 8 jarige 

tot iemand van ver in de 90), in 42 huizen op 

een prachtig natuurterrein, waar ooit de bieten 

groeiden. 
Het aanbrengen van structuur in tijd krijgt veel 

aandacht, in uren, weken, jaargetijden, waarbij 

feesten een grote rol spelen, zoals ook 

verjaardagen. Vaste rituelen, elke vrijdagavond 

in het dorpshuis theater, concerten, veel 

aandacht bij overlijdens, alles wat helpt om 

vooral angsten te bezweren en geborgenheid te 

voelen. Deze bewoners horen tot de meest 

kwetsbaren, die vaak ook ernstige fysieke 

beperkingen hebben. De korte film over een 

overleden bewoner, tot en met de nazorg voor 

de huisgenoten, was om helemaal stil van te

worden, ontroerend. In het park/bos mag ook 

door niet bewoners vrij gewandeld worden, 

ook met hond, mits aangelijnd (anders kunnen 

bewoners die daar lopen of fietsen bang 

worden). Je kunt dan bij de klokkenstoel het 

monument zien met ‘de rivier’, waarin de 

stenen liggen, met naamplaatjes, voor alle 

overleden bewoners vanaf het begin. 
Bijzonder dat Midden Groningen zo’n 

dorpsgemeenschap van verstandelijk 

gehandicapten herbergt, met zoveel bevlogen 

verzorgenden! 
 

De avond werd afgesloten met het zingen van 

lied 423: Nu wij uiteen gaan vragen wij God… 
 
Hanneke Keij 

 
 

DRINGENDE OPROEP 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE KERKDIENSTEN IN DE BURCHT 

 

Door vertrek c.q. tijdelijke niet-

beschikbaarheid van vrijwilligers is het erg 

moeilijk om de wekelijkse kerkdiensten 

doorgang te laten vinden. 

Voor de maanden november en december is, 

met extra inzet van de huidige vrijwilligers, het 

rooster ingevuld. 

Voor het nieuwe jaar vragen wij met klem 

nieuwe vrijwilligers. 

De taak van een vrijwilliger is met name de

begeleiding van bewoners naar de kerkzaal en 

weer terug naar de kamer. 

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk. 

Voor verdere informatie mag u contact 

opnemen met ons, dan wel met Berthe 

Omvlee, Geestelijk verzorger van De Burcht, 

telefoon 0598.353612. 

 
Baukje en Alje Stalman 

Telefoon 0598.320474 

 
 

STICHTING BROODNODIG 

 

Beste lezers en lezeressen. 

 

De bestuursleden van BroodNodig schrijven 

bij toerbeurt een artikeltje voor uw blad. In 

bijna alle artikelen wordt aandacht gevraagd 

voor een financiële ondersteuning om daardoor 

hulp te kunnen bieden aan een aantal gezinnen. 

We kunnen dat geld heel goed gebruiken en 

gaan daar heel zorgvuldig mee om teneinde 

heel lang  door te kunnen gaan met ons 

dankbare werk. 

 

Toch wil ik deze keer de nadruk leggen op een 

geheel ander onderwerp,  namelijk het 

vergroten van onze naamsbekendheid zodat we 

mogelijk daardoor ook uit andere aanvullende 

financiële bronnen kunnen putten. 

Wij denken dat het hebben van een eigen 

website ons die mogelijkheden kan bieden. Het 

probleem daarbij is dat het bouwen van een 

website en het voeren van een domeinnaam 

geld kost. Dat geld is er misschien wel maar 

ons vermogen is daar in eerste instantie niet 

voor bedoeld. En dus hebben we in eigen 

gelederen (familie en kennissenkring) gezocht 

naar iemand die het bouwen voor zijn rekening 

wil nemen. Tot onze grote teleurstelling is dat 

niet gelukt en daarom hebben we onze hoop nu 

op u gevestigd. Kent u iemand of bent u 

mogelijk zelf die persoon die voor ons de 

website wil bouwen in ruil voor een goede fles 

wijn. U kunt in dat geval contact opnemen met 

de voorzitter, de heer Wim van der Wiel.  

(tel. 399492).  

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw 

aanbod. 

Voor een financiële ondersteuning, hierbij ons 

banknummer: NL34INGB0004675099 t.n.v. 

stichting BroodNodig te Hoogezand. 

 
Henk Bazuin 
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VAN OH HAPPY DAY TOT MIJN GEBED 

 

DECEMBERMAAND 

 

Het maakt herinneringen in me los over nostalgische sinterklaasliedjes, waarvan sommige 

bewoordingen op de zwarte lijst werden geplaatst, over idyllische kerstliedjes, niet meer passend 

wegens te zoetelijke tekst, over het uit het Liedboek verdwenen oudjaarsavondlied ‘Uren dagen 

maanden jaren’, dat te ‘Prediker’-achtig of beschouwelijk werd bevonden. Altijd is er iets te doen 

geweest over liedteksten.  

Met name in kerkelijke kringen was ruim vijftig jaar geleden daarover de nodige ophef. Bij een 

zoektocht op YouTube naar orgelmuziek kwam ik daar weer achter, want, zoals het gaat op Internet, je 

raakt snel op allerlei zijsporen.  

Welnu: Omstreeks 1967 – 1970 ontstond in de muziekwereld een stroming, die aangeduid werd met 

het begrip ‘Relipop’, populaire muziek waarbij de teksten iets te maken hadden met het christelijk 

geloof. Voor de platenindustrie, zoals altijd trendvolgend, was dit koren op de molen en werd dit genre 

Big Business. 

De Telegraaf verwoordde: ‘De Nieuwe Trend: God verkoopt uitstekend.’ 

Deze Relipop vond haar oorsprong in de USA waar de koorleider en lid van een pinkstergemeente 

Edwin Reuben Hawkins, in 1967 voor zijn Afro-Amerikaans koor, onder de naam de Edwin Hawkins 

Singers, een nieuw model gospelmuziek creëerde; de zg. ‘Groove’ Wat simpel uitgedrukt wil zeggen 

(Een reeks noten in een gevoelsmatig voortstuwend ritme, dwingend tot dansen of bewegen. ‘Swing’ 

noemt men dat in de jazzmuziekwereld)  

Hawkins bewerkte o.m. het 

oude gospel Oh Happy 

Day, geïnspireerd op de 

tekst uit Handelingen 8:35, 

tot een swingend gospel- 

arrangement.  

Het werd de grootste 

gospel-hit ooit! De single 

ervan werd wereldwijd 

zeven miljoen maal 

verkocht! Zelfs onze 

gewiekste/gelokte en meest 

bekende violist/ orkestleider 

zag er muziek in en heeft het een en andermaal op zijn repertoire gezet. Oh Happy Day moet velen van 

U toch ook niet onbekend voorkomen? Als U erbij was of de dienst beluisterde hoorde U het op de 

Startzondagdienst van onze naamloze Band.  

De hit kregen we nadien in diverse uitvoeringen te horen, waarvan de meeste indruk op mij maakte die 

van de immer goedlachse Ray Charles. Kijk maar eens op YouTube. De man - vanaf zijn zevende 

blind - is in zijn manier van optreden wat excentriek, maar alles in hem is swing.  

En zo kwam in de loop der tijd de Relipopbal aan de rol en het ging zelfs een stapje verder. In 1970 

zag de rockopera Jesus Christ Superstar het licht. 

In kerkelijke kring ontstond daarover beroering. Dat ging even te ver voor sommige geloofsgenoten, 

Christus werd te veel als gewoon mens uitgebeeld en dat pikten ze niet. In de loop der jaren, gelijke 

tred houdend met de in gang gezette verminderde geraaktheid over andere geloofszaken, ebde die 

kritiek weg en werd het stuk min of meer geaccepteerd. De commercie sloeg ook hier haar slag. Onze 

stadse Martinihal bracht het in 2019! nog eens ten tonele en adverteerde met de daverende tekst 

‘Wervelende dansers, excellente zangers en dit alles inclusief servicekosten, garderobe & 

pauzedrankje. Een complete avond uit te beginnen of eindigen met een heerlijk diner in ons 

restaurant!’ Super in overtreffende trap! Kijk zo trek je publiek. Boks daar eens maar tegenop als 

simpele kerkgemeente. Ja wij hadden op de genoemde startzondag ook Relipop, met gratis garderobe 

en geen servicekosten, helaas zonder wervelende dansers en ook geen restaurantdiner maar wel een, 

om de Heer Bommel te citeren, ‘Eenvoudige doch voedzame maaltijd’, waar, om misverstand te 

voorkomen, niets mis mee was welteverstaan.  

 

Als U er nog bij bent kom ik nu tot de kern van mijn betoog:  
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Op Internet was ik dus op zoek naar orgelmuziek. Je kunt daarbij 

te kust en te keur gaan. Een sprong van 2019 met een paar klikjes 

terug naar 1970 en zo kwam ik bij de orgelcoryfee Feike Asma.  

Ik las dat hij had meegewerkt aan een plaatopname met de 

popzanger Ruud Eggenhuizen beter bekend onder de 

artiestennaam D.C. Lewis.  

Diens song ‘Mijn Gebed’ sloeg in als een bom. De tekst 

geschreven door Gerrit den Braber, die zich nog nooit gewaagd 

had aan een (pseudo)religieuze tekst en feitelijk alleen maar 

schreef voor zangers als Willeke Alberti, Corry Brokken, Anneke 

Grönlo, Lenny Kuhr, Rob de Nijs etc. Lewis, zong het zonder 

kapsones, natuurlijk en puur als een koraal met begeleiding van de alle registers opentrekkende Asma. 

Dit alles nog opgevuld met trompetspel  

 

De bewuste tekst luidt: 

‘Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk 'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk 

Niet voor de priester Heer, of ’t antiek ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid 

'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek Ik kom alleen maar hier voor de muziek 

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek 

Als je alleen bent Heer, zonder publiek Nou dan geniet je meer van de muziek 

Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best 'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest 

't Komt door 't orgel Heer, door uw trompet Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed’ 

 

Mijn gebed stond in 1970 op 1 in de Veronica top 40. Het lied was de eerste nummer 1-hit in het 

pseudoreligieuze relipop-genre in Nederland. Succes alom, maar de kerkelijke wereld bracht het in 

opschudding. Fulminerende dominees over ongepast, heiligschennis, ingezonden stukken etc. Voor 

menig kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder was het een moeizaam zoeken naar een standpunt. De 

NCRV bang voor haar reputatie – al aangetast door de opkomende E.O. - ging het boycotten. De 

goegemeente lag er niet wakker van en genoot tot aan mijn moeder toe, die ik achteraf complimenteus 

zou willen kwalificeren als ‘lichtvoetig orthodox’. Het zangersleven van Lewis daarentegen verliep 

toch minder vlot dan je had verwacht. ‘Mijn Gebed’ werd de eenzame piek in zijn carrière en tevens 

diens ondergang. Al zijn andere songs verbleekten in haar schaduw. Bij optredens met zijn band werd 

hij tot in den treure gedwongen Mijn Gebed in te zingen, begeleid door de bandrecorderopname met 

het orgelspel van Asma. De leden van de band weigerden elke muzikale ondersteuning. Een enkele 

keer zong hij het ook bij christelijke begrafenissen, doch vreemd genoeg wilde hij het niet ter 

beschikking stellen aan de crematoria. Het zou daar zeker een plaats hebben gekregen naast het 

‘Waarheen’ van Mieke Telkamp. Zijn bekendheid nam af en tot overmaat van ramp leed hij in de jaren 

80 ook nog aan de spierziekte fibromyalgie, een in die tijd nog onbeschreven aandoening wat hem als 

simulatie werd aangewreven. Lewis stierf op 53-jarige leeftijd. Ik vond een afbeelding van zijn 

simpele grafplaat. De tekst, kennelijk van eigen hand, geeft mij het gevoel over zijn tragiek, maar ook 

dat sprake is van een voortgezet zoekproces. ‘ Als er na de dood een leven is, dan zal de dood 

fantastisch zijn, vrij van tranen, vrij van pijn, een weerzien met hen, die ik zo mis.’  

Oordeel deze bewoordingen niet! Semi-religieus of toch religieus? Zijn wij altijd zo zeker van ons 

‘algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof’ of overvalt ons af en toe toch ook niet die heimelijke 

twijfel?   

Tenslotte: Tekst en passende muziek te maken is een gave. Als het dan ook nog treffend uitgevoerd 

wordt is het bezielend en inspirerend. Geniet er zoveel mogelijk van, thuis, maar ook in de kerk en laat 

het je opbeuren. Zeker in deze (corona)tijd vol van onzekerheid of stiekeme angst over onze zo 

belabberde situatie... 
 

Sietsko Dijkman 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veronica_Top_40
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FELICITATIES 

 

De felicitaties aan onze jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar en onze jubilarissen gaan, vergezeld van 

een bloemengroet van de gemeente, naar: 

 

januari 

6 Mevr. T.J. Maring - Bosch van Limburg Stirumlaan 38 9602GR Hoogezand 

7 Dhr. P. Rondhuis Kerkstraat 136 G 9603AL Hoogezand 

9 Dhr. G. Dodde de Ruyterstraat 18 9601HB Hoogezand 

9 Dhr. W.J. de Gruijl Buitensingel 58 9611DH Sappemeer 

10 Mevr. E. Jalink - Aten Kerkstraat 5 a 9601AA Hoogezand 

11 Mevr. R. Sietsma - Christiaans Borgercompagniesterstr 44 9611KB Sappemeer 

13 Mevr. S. de Wit Hoofdstraat 150  305 9601EM Hoogezand 

13 Dhr. M.A. Schouwenaar Buitensingel 1 9611DA Sappemeer 

16 Dhr. R. Bakker Thialflaan 6 9601BW Hoogezand 

17 Dhr. R. Boers Johan Willem Frisolaan 46 9602GJ Hoogezand 

18 Dhr. J.K. Mulder Boomgaard 60 9603HL Hoogezand 

19 Dhr. G.W. Goelema Pieter Venemakade 1 9605PK Kiel-Windeweer 

21 Dhr. R.D. Kielman Pieter Venemakade 81 9605PL Kiel-Windeweer 

22 Dhr. G. de Haan Frans Halsstraat 10 m 9601HN Hoogezand 

24 Mevr. J.F. Heeres - Warntjes vd Duyn v Maasdamweg 258 F 9602VT Hoogezand 

25 Mevr. H. Kloosterhuis - Uil vd Duyn v Maasdamweg 250 k269 9602VT Hoogezand 

26 Mevr. H. Buining - Hogen Esch Woldweg 200 9606PK Kropswolde 

26 Mevr. G. Noorman - Aikens vd Duyn v Maasdamweg 250 k523 9602VT Hoogezand 

31 Mevr. Z. Tammes Asterstraat 13 9611GG Sappemeer 
 

 

WOORD & WEG  

voor inspiratie, informatie en opinie – november 2021, deel 2 

 

Zoals ik de vorige keer aangaf, is dit nummer 

van Woord&Weg vooral gericht op het als 

kerkelijke gemeente betekenisvol aanwezig zijn 

in de samenleving. Uit het nummer spreekt 

kracht en hoop. Het instrument ‘Nieuw 

Kerkelijk Peil’ helpt gemeenten ontdekken 

waar hun sterke kant ligt. 

Ik ga dan nu verder met het Dilemma, gewijd 

aan de toekomst van de gemeente, een 

terugkerend punt op de kerkenraadsagenda en 

dan in het bijzonder het onderzoeksinstrument 

Nieuw Kerkelijk Peil. [Voor mij is dat een 

nieuw begrip, maar ik denk dat we er in onze 

kerkelijke gemeente in de nabije toekomst wel 

mee te maken krijgen. Of zou Jan Hommes 

(zie beneden) er tevergeefs op hebben 

gewezen?] 

Met als vraag: is toekomstgericht kerk-zijn een 

zaak van de hele gemeente? 

 

De classispredikant in de classis Delta met 

ongeveer 170 gemeenten, A. van der Maas, 

vindt dat je zo veel creativiteit kunt aanboren. 

 

De scriba van PG Nieuw- en St. Joosland, J. 

Zwemer, antwoord volmondig ja, als hij aan de 

ideale situatie van zijn gemeente denkt.  

Maar hij aarzelt als hij realistisch is met slechts 

10% van de geregistreerde leden die actief zijn. 

De gemeente richtte zich niet op de afhakers. 

Dat willen we nu toch anders gaan doen, We 

gaan het dorp vragen wat het nodig heeft. Daar 

wordt hij blij van. 

 

De mening van de classispredikant in 

Groningen/Drenthe, ds. Jan Hommes, geef ik 

in zijn geheel weer: 

“In mijn classis is 80 tot 90 procent van de 

gemeenten een kleine gemeente met weinig 

bestuurskracht en financiën. Nieuw Kerkelijk 

Peil is voor hen wel ingewikkeld. Toch wil ik 

gemeenten stimuleren er aan mee te doen. 

Het gemeenteprofiel helpt om keuzes te maken 

op basis van wat er in de gemeente speelt. Dan 

gaat het niet alleen om draagvlak, maar ook 

om uitstraling. En dat is een zaak van de hele 

gemeente, Het is zelfs een zaak van de hele 

classis, het gaat over het geheel van de kerk. 

Toekomstgericht kerk-zijn is een thema voor 

ons allemaal. Een moeilijk thema ook, want 

waar gaat het dan over? Daar wordt te weinig 

over gesproken. 
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Als we het hebben over de toekomst van de 

gemeente gaat het meestal over gebouwen, 

geld, voorgangers, interne structuren. 

Terwijl het wat mij betreft moet gaan over het 

belang van kerk-zijn in de samenleving. Ik ben 

er persoonlijk van overtuigd dat we daarbij als 

gemeenten samen moeten werken. 

Dat kan ook betekenen dat vitale gemeenten 

financieel solidair moeten zijn met gemeenten 

die het niet meer redden. Maar solidariteit en 

samenwerken zijn voor veel gemeenten lastige 

thema’s, ze koesteren graag wat ze hebben. 

Maar daarmee komen we er niet. We zullen het 

samen moeten doen. We moeten als gemeente 

als het ware ‘open’ gaan voor wat er elders in 

de kerk gebeurt en voor wat er elders in de 

samenleving gebeurt. 

Ga daar als gemeenten het gesprek over aan.” 

 

Pastor en geestelijk verzorger in de provincie 

Groningen Jolanda Tuma wil ook de 

samenleving bevragen. 

Er is immers een kern van betrokkenen bij een 

gemeente, maar daaromheen een grote groep 

die niet zo betrokken is. Het is belangrijk te 

weten wat zich op de grens van kerk en niet-

kerk afspeelt. 

Dan iets over de toekomst van deze rubriek. Ik 

zie nog geen stof in het novembernummer om 

er in het volgend nummer op terug te komen. 

Ons Kerkvenster verschijnt negen maal per 

jaar. Woord&Weg dit jaar maar zevenmaal. 

Volgend jaar gaan Woord&Weg samen met 

Diakonia en Jong Protestant en zal nog maar 

vier keer uitkomen. Als het dikke nummers 

zijn (vrijwel) zonder tijdgebonden zaken, is elk 

nummer misschien goed voor twee 

Kerkvensters. De toekomst zal het leren. 

 

Hopelijk tot februari en met dank voor uw 

aandacht,  

 
Jan R. Terbijhe 

 

 
 

EINDEJAARS-VERDUBBELINGSAKTIE 

het is weer zover! 

 

Stichting Newbornlife is blij om opnieuw haar zgn. 

eindejaarsverdubbelingsaktie -2021- bij u aan te kondigen. Er 

zijn weer donoren gevonden om een door u gegeven gift te verdubbelen voor vrouwen in West-Afrika 

die leven met een gat in hun urineblaas –VesicoVaginalFistula-….met alle gevolgen van dien! Want 

korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling 

zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) 

compleet verscheurd. De gevolgen zijn desastreus: een leven in  afzondering, uitgestoten úit hun 

gemeenschap, werk, trein, kerk en zélfs hun eigen echtgenoot wil hen niet meer zodat ze ook haar 

eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine en/of feacesstroom 

waardoor ze voortdurend bezig zijn met zichzelf een beetje schoon te houden, zonder dat ze toegang 

hebben tot onze westerse incontinentie-materiaal. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en 

verward. Een hersteloperatie betekent een compleet nieuw leven: de blaas en/of darmwand wordt 

gedicht en kan weer urine/ontlasting bevatten, ze zijn weer vrij. 

Er zijn maar zéér beperkte mogelijkheden voor VVF-hersteloperaties in Afrika. Al in 2007 is  

MercyShips begonnen met gratis VVF-hersteloperaties aan te bieden langs de kust van West Afrika. 

Het eerste land dat zij met VVF-hersteloperaties aandeed was Liberia .Nog steeds een arm land na 20 

jaar burgeroorlog en een overweldigende ebola epidemie, met een bevolking van 63% onder de 25 jaar 

en nu met de lasten van de opwarming van de aarde nog steeds een land met zéér beperkte en moeilijk 

bereikbare gezondheidszorg. Dit Liberia moet nog steeds worden geholpen door buitenlandse hulp. 

Vrouwen lijden in Liberia ook veel onder seksueel gerelateerde geweld. In samenwerking met 

MercyShips wordt momenteel in een ziekenhuis van de hoofdstad Monrovia een project voorbereid 

om DV 120 meisjes/vrouwen een VVF-hersteloperatie aan te kunnen bieden in 2022. Met uw giften 

willen we daarom deze keer graag bijdragen aan meisjes/vrouwen met een gat in hun urineblaas/darm 

in Liberia Met uw hulp kunnen daar dan deze meisjes worden geholpen een nieuw leven op te bouwen 

zonder schaamte, weer echt vrouw zijn, weer aangeraakt en geknuffeld worden, misschien weer terug 

gaan naar hun gezin en gemeenschap, misschien (weer) een kindje krijgen. Een vrouw herstellen is 

een huis bouwen! Zie voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl  

Uw gift/collecte is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geoormerkt. Uw gift wordt 

in december verdubbeld; is dan dus 2x zoveel waard!: €.15 wórdt dan €.30/ €.50 wórdt €.100. etc. 

NL85INGB0003109280.t.n.v.Newbornlife te Zuidlaren o.v.v. Verdubbelingsaktie Newbornlife
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is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst en uw gift dus aftrekbaar.  

Als u belastingvrij wilt schenken, download dan een Overeenkomst Periodieke gift in geld bij de 

Belastingdienst of vraag het aan via newbornlife@live.nl Doet u(weer)mee?  

Het kan ook via Givt button of QRcode. 

 
Janneke Venema,  

voorz. Stichting Newbornlife Nederland.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstellende vrouwen na VVF-hersteloperatie in een Afrikaans ziekenhuis 
 

 

GEBED 

Alfa en omega 
 

O God, 
Waar was ik 

voor mijn eerste ademteug? 
Waar zal ik zijn 
na mijn laatste? 

Staat u aan het begin 
en komt u 

aan het einde? 
Houdt u 

heel de wereld 
met al zijn 

licht en donker 
in uw 

liefdevolle hand? 
Schenk ons vertrouwen 

in uw er-zijn 
vandaag 

zoals gisteren 
en morgen 

door de komst 
van Jezus, uw Zoon. 

Amen- 

 
Ds. Margreet Klokke 

mailto:newbornlife@live.nl
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=4dd3becc5e&e=b3c2a75f94
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PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEZAND-SAPPEMEER 

Samenstelling kerkenraad – datum 23 nov 2021 

 

Naam Ambtsdrager E-mail Telefoon 

Jaap Knot Diaken  (voorzitter CvD) j.a.knot@ziggo.nl 322225 

Hannie Keizer Diaken   hanniekeizer 

@hotmail.com 

395774 

Jan Messchendorp Diaken  (secretaris CvD) jmesschendorp 

@home.nl 

325066 

Herman Hospers Diaken   hhhospers 

@home.nl 

327618 

Rina Zinger Diaken  (preses kerkenraad, lid  

moderamen) 

Rinazinger999 

@gmail.com 

321767 

Goos Stuut Ouderling pastoraat (voorzitter PR) genr.stuut 

@hetnet.nl 

325648 

Hanneke Keij Ouderling pastoraat  

(waarnemend scriba) 

hajekeij 

@zonnet.nl 

491741 

Trijnie Laning Ouderling pastoraat  

(o.a. rouw- en trouwdiensten) 

Laningh 

@home.nl 

322154 

Nini Polling Ouderling pastoraat ninipolling 

@kpnmail.nl 

320831 

Joke Drent-Halma Ouderling pastoraat (secretaris PR) jokehalma 

@gmail.com 

0630143845 

Titia Steursma Ouderling jeugd titiasteursma 

@hotmail.com 

390534 

Gerard Burger Ouderling scriba kerkenraad (lid  

moderamen) 

gjburger 

@telfort.nl 

350063 of 

0615266426 

Johan Schouwenaar Ouderling kerkrentmeester  

(voorzitter CvK) 

jn.schouwenaar 

@ziggo.nl 

0653254135 

Kees Draaijer Kerkrentmeester (secretaris CvK) kdraaijer 

@home.nl 

391163 

Wim van Veelen Kerkrentmeester  

(penningmeester CvK) 

w.vanveelen 

@home.nl 

491964 

Gert Hogendorf Ouderling kerkrentmeester ghogendorf 

@martijnhogendorf.eu 

394073 

Jan Wolthuis Kerkrentmeester ja.wolthuis@home.nl 324174 

Ds. Frits Praamsma Predikant (lid moderamen) praamsma.vdm 

@ziggo.nl 
383353 

Ds. Jac. van Veen Predikant vanveen.vdm 

@ziggo.nl 

383353 

Pastor Percy Kulk Ouderling kerkelijk werker w.p.kulk@planet.nl 623645 
Willem Faber Ouderling kerkrentmeester  

bovenkerkelijke opdracht 

willem.faber 

@home.nl 

0616166727 

Ds. Margreet Hop Adviserend predikant m.hop@planet.nl 0592559571 

Tinet Scholten Notulist kerkenraad gfjscholten 

@gmail.com 

372331 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN GEZEGENDE KERST. 


