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postadres van de kerk: 

Protestantse Gemeente Marknesse  
Postbus 21 
8316 ZG 
Marknesse         
website: www.pknmarknesse.nl 
Emailadres   
zondagsbrief: zondagsbrief@pknmarknesse.nl 
muurkrant   : muurkrant@pknmarknesse.nl 

 

Wat wie e-mail telefoonnr. 
Kerkelijk werker mevr. M. de Vries kerkelijkwerker@pkn.nl 06-

50638292 
Kerkenraad scribaat dhr. O. Stallinga scribaat@pknmarknesse.nl 06-

20697625 
 
Diaconie 

 
NL83 RABO 0346 
5318 37 

  

penningmeester mevr. A. Bonthuis-
Klok 

diaconie@pknmarknesse.nl 291939 

vertrouwenspersoon vacant 
 

  

College van 
kerkrentmeesters 

NL23 RABO 
0346526515  

  

penningmeester mevr. M. Beens 
 

penningmeester@pknmarknes
se.nl 

201214 

boekhouder dhr. E. Nikkels 
 

boekhouder@pknmarknesse.nl 292640 

kerkrentmeesters 
algemeen 

dhr. B. Stormink kerkrentmeesters@   
pknmarknesse.nl 

06-
83704643 

Jeugd Johan Marijs 
 

jeugdpastoraat@  
pknmarknesse.nl 

201887 
 

secretaris jeugdberaad 
Coördinator jeugdact. 

Colinda Dam – de 
Lange 
vacant 

jeugdberaad@ 
pknmarknesse.nl 
acjeugdwerk@ 
pknmarknesse.nl 

201716 
 

 
Ledenadministratie en 
bijdrage-administratie 

 
dhr. H.W. Veerbeek 

 
kerkelijkbureau@ 
pknmarknesse.nl   

 
201447 

ZWO  NL42 RABO 
0346531993 

  

penningmeester dhr. H. Doevendans  201289 
 

Fondsenwerving  
NL23 RABO 
0346526515 

  

contactpersoon mevr. F. den Bakker rdenbakker@outlook.com 06-
14951864 

Samen eten mevr. A. Wisse Iedere woensdag.  
Opgave tot maandag 12.00 u. 
voorafgaande aan de maaltijd. 

203047 

Kosterszaken dhr. B.J. Profijt 
jan, feb, mrt, juli, 
aug, sept 
mevr. T. Doevendans 
apr, mei, juni, okt, 
nov, dec 

koster@pknmarknesse.nl 06-
41716868 
 

De Schutsluis   203301 
Jeugdhonk   204598 
auto ophaaldienst  dhr. H. van Benthem   203437 
kerktelefoon dhr. H. van Benthem  203437 
kinderoppas vacant   
kinderdienst mevr. M. Mol  201290  

 
   De kopij voor de volgende Muurkrant dient uiterlijk 12 maart 2021 bij   

de redactie binnen te zijn. De verschijningsdatum van de volgende 
Muurkrant zal zijn rond 20 maart 2021.  

Inleverdata    Verschijningsdata 
30 april 2021    08 mei 2021 (Pasen) 
25 juni 2021    03 juli 2021 
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VAN DE REDACTIE 
 

Graag delen we als redactie het onderstaande van Ds. René de Reuver, scriba van 

de generale synode PKN. 

 

“De coronapandemie houdt ons allen in de greep.  

Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren. Maar nog is het einde niet in zicht… De 

gevolgen van de pandemie zijn zwaarder dan ooit.  

De lockdown duurt voort. Varianten van het virus maken het nog zorgelijker. Het zijn zware 

en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer 

gewoon bij elkaar komen en uit volle borst zingen? Wat rest ons nog als gemeente van 

Christus? Wat zullen we bidden?  

 

Worstelende met het advies om niet meer te zingen in de eredienst hielpen mij de eerste 

woorden uit de berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. In de onberijmde 

versie: ‘U komt toe stilheid, een lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense 

vertaling). Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. De noodgedwongen stilte, 

het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. 

God die troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4) hoort ook ons zwijgen als 

loflied. Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown”. 

 

Gebed 

 

Eeuwige God,  

U die woont en troont in Sion,  

hoorder van het gebed, 

tot U komen wij 

in stilte 

niet goed wetend wat te bidden.  

We zijn uit het veld geslagen  

niet in staat om bijeen te komen  

en uit volle borst U de lof te zingen.  

We zijn stilgevallen  

en weten niet hoe lang alles nog zal 

duren,  

zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel 

aan kan  

en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld 

zullen raken.  

In deze nood komen wij toe U,  

in stilte 

biddend om gehoor om vertroosting ,               

om nabijheid, om perspectief. 

 

 

Hoor ons: 

wees ons genadig! 

U, die onze stilte hoort en peilt,  

hoor ons stil zijn als loflied, 

als aanbidding  

als roep om genade en ontferming.  

‘Tot U komt al wat leeft,  

tot U, o redder uit ellende 

die alle schuld vergeeft’* 

Geef ons kracht om het vol te houden, 

vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,  

geloof om de moed niet te verliezen.  

Van U is immers het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen.  

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet van de redactie. 
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KERKDIENSTEN 
 

24-jan  09.30 uur Ds. Mw. I. Terlouw   

   collecte : 1e PKN-kerk van betekenis; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : L.J. van Rijn 

      

31-jan  09.30 uur Ds. J. Glas     Heilig Avondmaal 

   collecte : 1e KerkinActie: Bangladesh; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

      

7-feb  09.30 uur Dhr. K. de Lange   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e plaatselijk jeugdwerk 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

      

14-feb  09.30 uur Mw. M. de Vries     LEV-dienst 

   collecte : 1e Sirkelslag; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

      

21-feb  09.30 uur Ruben Vlot            ZWO-dienst 

   collecte : 1e zending; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e orgelfonds 

   organist : Mw. C.M. v.d. Berg 

      

28-feb  09.30 uur Ds. Mw. P. Eigenhuis   

   collecte : 1e KerkinActie: voor iedereen een kerk 

      2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

      

7-mrt  09.30 uur Ds. R. Visser   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : H. Haasjes 

      

14-mrt  09.30 uur Ds. Mw. C. Aalbersberg   

   collecte : 1e KerkinActie: Ghana; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : A. Kroeze 

      

21-mrt  09.30 uur        LEV-dienst 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

      

28-mrt  09.30 uur Dhr. J. Bredenhoff   

   collecte : 1e Jong Protestant: Paaschallenge 

      2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : A. van Maldegem 

      

1-apr  19.30 uur Ds. H. Torenbeek    Heilig Avondmaal 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : Peter Palsma 

 
 
 
.  
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KERKELIJK WERKER: MARIJKE DE VRIES    

Het goede leven (4) 

In de Muurkranten van dit seizoen een aantal bijdragen over het goede leven, waarvoor het 

boek van J. Westland (2019) “Goed en zinvol leven” een belangrijke bron is geweest. Ik hoop 

dat het u mag inspireren na te denken over dit thema. Aan het einde wederom een vraag aan 

u. Denk eens na over de vraag en het zou geweldig zijn wanneer u uw gedachten wilt delen, 

door uw bijdrage te sturen naar muurkrant@pknmarknesse.nl  

 

Na de geschiedenis wat er verstaan wordt over het goede leven, hebben we het de afgelopen 

keer gehad over al die zaken die het leven niet goed maken. Elk mens krijgt te maken met 

situaties die het leven niet goed maken. Wezenlijke zaken, die we niet moeten wegwuiven, 

die we niet moeten bedekken. Het is wel belangrijk om niet te stoppen met denken over deze 

niet goede dingen, maar te zoeken naar tekenen van hoop.  

 

De afgelopen maand hebben we het Kerstfeest gevierd. Jezus brengt hoop. Met Jezus’ komst 

naar de aarde weten we dat alles anders is geworden. We kunnen dankzij Jezus Christus weer 

in relatie komen met God. Wanneer we geloven in Jezus Christus maken we een innerlijke 

verandering door, die dan als vanzelf overgaat in een andere levenshouding. Een 

levenshouding waarin de vruchten van de Geest centraal staan: “liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”. Die 

levenshouding maakt dat we, ondanks alles, het leven goed kunnen vinden. We zijn niet meer 

van de wereld afhankelijk in wat het goede leven is, maar afhankelijk van Jezus, die ons leert 

het goede te doen en Hem te gehoorzamen. 

Het klinkt allemaal wel gemakkelijk, maar het komt niet vanzelf. Alles waar we goed in willen 

worden vraagt oefening. Zo vraagt ook het ontwikkelen van de vruchten van de Geest  

oefening. Het vraagt om te groeien in geloof. Het vraagt om oefening, zoals bijvoorbeeld 

staat in 2 Petrus 1: 5-7 (NBV): “Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken 

met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw 

zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor 

uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen”. 

Wanneer we oefenen om bijvoorbeeld 5 kilometer te gaan hardlopen, weten we dat het 

belangrijk is om zeker 2 keer in de week te gaan trainen. Slecht weer of geen zin weerstaan 

we, omdat we de 5 kilometer willen halen. Zo werkt het ook met het oefenen van de vruchten 

van de Geest. Wanneer we oefenen om alleen iets positiefs over de ander te zeggen, denken 

we na waar we iets positiefs over kunnen zeggen. Wanneer we blijven oefenen ontstaat een 

gewoonte.  

Vraag 

Welke vrucht van de Geest heeft bij u oefening nodig?  

Hoe wilt u deze vrucht precies gaan oefenen, zodat u niet te snel in verleiding komt om het er 

maar bij te laten zitten? De volgende keer gaan we het dan hebben over hulpmiddelen die we 

kunnen gebruiken om te oefenen, om zo te kunnen zeggen dat we een goed leven hebben.  

Wel of niet laten vaccineren? 

Het corona virus houdt Nederland en de hele wereld behoorlijk in de greep. Wat verlangen we 

er naar om te doen wat we willen, zonder dat we anderen en ons zelf in gevaar brengen. 

Weer dierbaren mogen knuffelen, niet angstig te zijn wanneer we  gaan winkelen.  

De oplossing is voorhanden. Er zijn goedgekeurde vaccins beschikbaar…..  

Zo komt het steeds dichter bij dat we een keuze moeten gaan maken of wij ons wel of niet 

laten vaccineren. Deze vraag houdt nog wel wat in, want is het vaccin veilig genoeg? Helpt 

het wel voldoende op de langere termijn? De overheid doet er alles aan de burgers hierover 
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te informeren. Naast de overheid zijn er ook van allerlei andere bronnen, die van alles vinden, 

waardoor het best lastig is om te beoordelen wat betrouwbare bronnen zijn en niet. Probeer 

goed te blijven toetsen en te blijven nadenken, wat waar is! Daarnaast kunnen er ook vragen 

leven vanuit de geloofsovertuiging, waardoor de keuze wel of niet vaccineren best een lastige 

is. Vragen over Gods voorzienigheid. Wat vindt God ervan wanneer ik me laat vaccineren?  

Ga ik dan niet op de Gods stoel zitten? Vragen over de eindtijd in combinatie met wel of niet 

vaccineren. Blijf met elkaar praten over de keuze die u maakt en op welke gronden. Wilt u 

hierover graag verder spreken…. bel of mail gerust.  

Veertigdagentijd kalender 2021 “Ik ben er voor jou” 

Voor we het weten begint de veertigdagentijd alweer. De PKN brengt ook dit jaar een 

veertigdagentijd kalender uit die uitdaagt tot bezinning in de veertig dagen op weg naar 

Pasen. U kunt een gratis exemplaar aanvragen via 

www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 

 

Week van gebed voor eenheid #Blijf-in-mijn-liefde 

Wat is het jammer dat dit jaar de gebedsviering, georganiseerd door de gezamenlijke kerken, 

van Marknesse niet door gaat vanwege de beperkende maatregelen. Het gebed voor de 

eenheid van christenen is enorm belangrijk en we willen u vragen om, samen met christenen 

wereldwijd mee te bidden voor eenheid.  

Jezus zegt in Johannes 15 vers 5a “Ik ben de wijkstok en jullie zijn de ranken”. Hij bedoelt 

hier alle mensen die Jezus Christus al Heer en verlosser zien, alle christenen. Dus niet alleen 

mensen vanuit een stroming binnen het christendom. Maar al de stromingen hebben als doel 

ons te leiden naar het hart van ons geloof; de gemeenschap met God, door Christus, in de 

Geest. Hoe meer we in deze gemeenschap leven, hoe meer we verbonden zijn met andere 

christenen en met alle mensen. Laten we bidden: 

“Heilige Geest, levendmakend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons. Vernieuw onze 

passie voor eenheid, zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden. Mogen 

allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus, één zijn en samen getuigen van de Bron 

van onze hoop. Dit bidden we ook voor Marknesse. Dat christenen vanuit de verschillende 

geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn. Amen” 

(Meer informatie is te vinden op weekvangebed.nl) 

Filmavond 12 februari gaat niet door! 

Vanwege de onzekerheden rondom de beperkingen in het fysieke ontmoeten gaat de 

filmavond die gepland staat op 12 februari niet door.   Marijke de Vries  

Vanuit het pastoraat  

In de afgelopen periode zijn verschillende mensen besmet met het corona virus. Sommigen 

zijn er behoorlijk ziek van geweest, anderen wat minder, maar duidelijk is dat het behoorlijk 

impact heeft. We wensen voor iedereen een goed en algeheel herstel.  

Daarnaast zijn er gemeenteleden ziek (geweest) en hebben behandelingen ondergaan. Waar 

mogelijk hebben we deze genoemd in de zondagsbrief. Graag blijven we in contact zodat we 

als gemeente om elkaar heen kunnen staan. Mocht u wat willen delen met de gemeente, laat 

het weten.  

 

Gemeenteleden die tijdelijk elders verzorgd worden: 

De Schakel, Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord  

- Dhr. J.J. Mol 

- Dhr. D. Somsen 

 

Gemeenteleden die elders verzorgd worden:  

Schotbalk 4, 8322 BG, Urk  

- Peter Hellinga,  

- Truus van Holland  

Talmahof, Genemuidenstraat 4, 8304 GC, Emmeloord  

- Mevr. J. Valstar- de Geus

http://www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
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                     KERKENRAAD  

Beste mensen, 

Een nieuw jaar is begonnen. Inmiddels wordt op kleine schaal ingeënt. Laten we hopen dat 

we de zware last van deze pandemie langzaam van ons wordt weggenomen. De ervaring van 

2020 zal voor veel mensen een levenslange herinnering blijven. Voor jong en oud zijn het 

moeilijke tijden. Er zijn veel beperkingen en er wordt veel doorzettingsvermogen gevraagd. 

Veel mensen leven in angst en hebben last van alle afstand die we moeten houden. Jongeren 

hebben het moeilijk omdat ze snakken daar normale (en vele) contacten en weer gewoon 

naar school kunnen gaan. Mocht u zelf het daar moeilijk mee hebben of iemand kennen die 

dat heeft dan horen wij graag van u. Geef het door aan Marijke (onze kerkelijk werker) of een 

van de ouderlingen. 

Als kerk zijn we blij dat dominee Johan Duijster ons beroep heeft aangenomen. Begin juni 

hopen we dat hij aan de slag gaan in onze gemeente. De uitslag van de stemming laat zien 

dat dit breed gedragen wordt. Daar zijn we als kerkenraad erg blij mee. We bidden dat hij 

samen met Marijke mooie dingen mag doen in onze gemeente. Dat we kunnen groeien in 

geloof, omzien naar elkaar, en op een liefdevolle manier Gods gemeente mogen zijn. 

De nieuwe besmettelijkere varianten van Corona drukken een nog zwaarder stempel op ons 

land en onze kerk. Vanuit de PKN is geadviseerd om niet meer live te zingen in de eredienst. 

Als kerkenraad volgen wij dit advies. Concreet betekent dit dat we tot zondag 7 februari niet 

zullen zingen in de dienst. Afhankelijk van de ontwikkelingen zien we daarna verder. Als 

vervanging van het zingen zullen we proberen bestaande opnamen te gebruiken van liederen. 

De noodzaak voor online vieringen maakte het noodzakelijk om snel na te denken en te 

handelen hoe we hier mee om moesten gaan. We zijn de vele vrijwilligers ontzettend 

dankbaar dat dit zo soepel en goed is verlopen. Met de verwachting dat we over een tijd weer 

kerk kunnen zijn in een ruimte maakt dat we zijn begonnen om na te denken hoe we verder 

gaan in de toekomst. Hiervoor gaan we een liturgiecommissie oprichten.  Als u het leuk 

vindt om hierbij te helpen kunt u zich opgeven voor 29 januari bij Marijke de Vries. 

De commissie gaat breed nadenken over de opzet van de eredienst. Wij verwachten in de 

toekomst een soort hybride diensten te houden. Dus zowel voor bezoekers in de kerk als via 

het internet te volgen. Dit omvat allerlei gebieden: welke liturgie(en) gaan we gebruiken, 

welke apparatuur hebben we nodig en welke mensen om dat de bedienen. We willen daarom 

ook kijken naar de inrichting van de kerkzaal, omdat dit van invloed is op de 

(on)mogelijkheden van het gebruik van apparatuur. Nogmaals het lijkt ons mooi als jong en 

oud meedenkt over de toekomst van onze vieringen. 

Rest mij om u allen veel sterkte en gezondheid te wensen. Wij mogen vertrouwen op God. Hij 

is bij ons en ziet hoe we zijn. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

DATUM DOEL BEDRAG 

4-10 

4-10 

4-10 

11-10 

11-10 

11-10 

18-10 

18-10 

18-10 

25-10 

25-10 

25-10 

1-11 

1-11 

1-11 

8-11 

8-11 

8-11 

15-11 

15-11 

15-11 

22-11 

22-11 

22-11 

29-11 

29-11 

29-11 

1-12 

6-12 

6-12 

6-12 

13-12 

13-12 

13-12 

 

 

israel 

kerk 

jeugd 

diaconie 

kerk 

ond.gebouwen 

Dorcas 

kerk 

ond.geb 

voedselbank 

kerk 

orgelfonds 

Dorcas 

kerk 

ond gebouwen 

KIA 

kerk 

ond.gebouwen 

diaconie 

kerk 

ond.gebouwen 

ouderwerk 

kerk 

ond.gebouwen 

diaconie 

kerk 

ond.gebouwen 

gift voedselbank 

Ukraine 

kerk 

orgelfonds 

diaconie 

kerk 

ond.gebouwen 

€     28.80 

       24.40 

       27.30  

       21.60 

       26.80 

       27.30 

       24.70 

       18.70 

       21.60 

       32.70 

       20.70 

       25.00 

       57.50 

       18.00 

       16.40 

       26.90 

       26.40 

       25.00 

       31.60 

       26.80 

       23.70 

       38.15 

       34.15 

       33.30 

       27.50 

       25.30 

       27.70 

       82.80 

       34.00 

       29.30 

       28.10 

       37.00 

       28.30 

       27.80  

Diaconie  €     117.70 

israel            28.80 

Dorcas 2x                                  82.20 

voedselbank 2x                     115.50 

KIA                                             26.90 

ouderenwerk                           38.15 

Ukraine                                     34.00     

                                  

                                             _______ 

Totaal                          €      443.25 
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Actie Kerkbalans 2021 

De jaarlijkse actie kerkbalans begint weer. Het thema voor dit jaar is: “geef vandaag voor de 

kerk van morgen”. Voor veel mensen is de kerk op enigerlei wijze van waarde. Kerken krijgen 

echter geen subsidie, de leden moeten het geld zelf opbrengen. Alleen op deze manier kan de 

kerk blijven bestaan. Met de opbrengst van de actie kerkbalans kunnen we investeren in een 

levende, gastvrije kerk, met inspirerende vieringen. Investeren in een zorgzame 

gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. 

 

In dit nieuwe jaar, dat nog steeds gekenmerkt wordt door de voortgaande Coronacrisis, zien 

we ook veel mooie ontwikkelingen. In juni van dit jaar mogen we onze nieuwe predikant 

verwelkomen. Hij gaat voor 50% voor onze gemeente aan de slag. Daarnaast kunnen we de 

inzet van onze kerkelijk werker ook in dit jaar continueren. In het afgelopen jaar is veel werk 

verricht om de kerkdiensten met beeld uit te zenden. Dit gaat ook in 2021 gewoon door, 

zodat we als gemeente met elkaar verbonden blijven.   

 

Daarom, geef vandaag voor de kerk van morgen. Zodat we een levende kerk kunnen zijn en 

blijven.   

 

Bij de Muurkrant is een envelop met het toezeggingsformulier bijgevoegd en een 

antwoordenvelop.  

In een separate brief roepen wij u op deze actie van harte te ondersteunen. 

 

Inwonende kinderen van 21 jaar en ouder worden voor de actie Kerkbalans persoonlijk 

aangeschreven. 

Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan 

het plaatselijke kerkenwerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! 

Net als afgelopen jaren kunt u bij uw toezegging direct uw bijdrage voor de Solidariteitskas 

aangeven. Daarmee vervalt de acceptgiro die u in het verleden apart ontving. Ook sturen we 

in 2021 geen acceptgiro’s voor de paascollecte en voor de eindejaarscollecte. U kunt uw 

bijdrage hiervoor in uw toezegging voor 2021 verwerken. Het formulier kunt u in de bijgesloten 

antwoordenvelop doen.  

Corona maakt dat het ophalen onzeker is. Wij willen u daarom nadrukkelijk vragen om 

de envelop met toezegging zelf in te leveren. Dat is veiliger en bespaart werk voor de 

vrijwilligers die uw toezegging moeten ophalen. 

U kunt uw toezegging uiterlijk 7 februari inleveren op de volgende adressen: 

 In de -tijdelijke- brievenbus bij de kerk (ingang Sluiszijde) 

 Bij Irma Profijt-Doorlag, De Oosthoek 15; 

 Bij Truida Geerts-Visscher, Warande 43; 

 Bij Henk Veerbeek, Blokzijlerdwarsweg 4. 

 

U kunt ook contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters (0527-292640). Dan wordt 

het bij u opgehaald. 

Wanneer u een machtiging verstrekt voor het innen van uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage, 

worden bedragen telkens op, of net na, de 25e van de maand afgeschreven. Dit gebeurt in de 

door u aangegeven maanden. De termijn voor januari wordt echter pas in februari 

afgeschreven.  

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Wij rekenen op u. 
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Solidariteitskas 

In onze gemeente vragen wij een bijdrage van €10,- aan elk belijdend lid. Voor de 

Solidariteitskas moeten we een verplichte bijdrage van € 5,- afdragen per belijdend lid in 

onze gemeente. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij 

rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het 

voortbestaan van alle gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 

De afgelopen 2 jaar heeft ons eigen gemeente een subsidie ontvangen voor het interim-

pastoraat vanuit de Solidariteitskas van ruim € 35.000. Wilt u meer weten over de 

Solidariteitskas? Op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas vindt u meer informatie.  

Het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad

Extra belastingvoordeel  van uw Vrijwillige Bijdrage en overige giften  voor Kerk en 

Diaconie 

Bij uw belastingaangifte zijn giften pas aftrekbaar boven de 1% van uw verzamelinkomen 

(totaal van lonen, AOW, pensioenen, spaargelden en beleggingen). 

Als u gebruik maakt van een Periodieke gift dan zijn de giften aftrekbaar vanaf de eerste 

euro. Dit levert belastingvoordeel op. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf 

jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw 

leeftijd (wel of geen AOW) en de hoogte van uw verzamelinkomen.  Dit voordeel kunt u 

(deels) ten goede laten komen aan de kerk. Zo kunt u uw bijdrage verhogen  zonder dat het 

u extra geld kost. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen. 

Hoe hoger uw inkomen, hoe groter uw voordeel. 

 

 
Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel is een overeenkomst nodig waarbij de 

schenker zich voor vijf jaar verplicht om een bedrag te schenken. Voor onze kerk kunnen alle 

bedragen van Vrijwillige bijdragen, collecten (Diaconie en kerk) en overige giften voor aftrek 

in aanmerking komen. U kunt zelf aangeven welk bedrag waarvoor bestemd is. U kunt samen 

met ons de standaard overeenkomst invullen. 

Belastingvoordeel per jaar bij gebruikmaken van overeenkomst Periodieke Giften

Bijdragen, giften en collecten per jaar € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000

Persoonlijke situatie

Verzamel-

inkomen     Belastingvoordeel t.o.v. gewone giften

Echtpaar/samenwonend fiscaal partner geen AOW € 20.000 75€      75€           75€           75€           75€         

€ 30.000 75€      110€         110€         110€         110€      

€ 40.000 75€      155€         155€         155€         155€      

€ 50.000 75€      155€         190€         190€         190€      

Alleenstaand geen AOW € 15.000 55€      55€           55€           55€           55€         

€ 25.000 75€      95€           95€           95€           95€         

€ 35.000 75€      135€         135€         135€         135€      

€ 45.000 75€      150€         170€         170€         170€      

Echtpaar/samenwonend fiscaal partner met AOW € 20.000 35€      35€           35€           35€           35€         

€ 30.000 35€      55€           55€           55€           55€         

€ 40.000 40€      80€           80€           80€           80€         

€ 50.000 75€      155€         190€         190€         190€      

Alleenstaand met AOW € 15.000 30€      30€           30€           30€           30€         

€ 25.000 40€      50€           50€           50€           50€         

€ 35.000 75€      105€         70€           70€           70€         

€ 45.000 75€      155€         170€         170€         170€      

Bedragen afgerond

Bron: www.kerkbalans.schenkcalculator.nl

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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Meer informatie: 

 Contact met uw boekhouder of degene die uw belastingaangifte verzorgt; 

 Informatie op internet:  www.kerkbalans.nl     periodieke giften 

      www.belastingdienst.nl   periodieke giften 

 

Voor nadere informatie en het afsluiten van een overeenkomst kunt u contact opnemen met 

Bertus Stormink,  tel. 06 – 83 70 46 43 of kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

 

Inloggen voor gemeenteleden op de website www.pknmarknesse.nl 

Voor een goed gemeenteleven willen we zoveel mogelijk informatie verstrekken, deels ook 

persoonlijk. Dit doen we via de Muurkrant, Zondagsbrief en mededelingen tijdens de 

kerkdienst en (in normale tijden) op gemeenteavonden. De Zondagsbrief staat nu nog op de 

openbare website. In verband met het garanderen van uw privacy en ook om te voldoen aan 

de privacywetgeving zijn we zeer terughoudend met het publiekelijk verstrekken van 

informatie. 

Om u als gemeenteleden beter te informeren heeft de Kerkenraad besloten om onze website 

www.pknmarknesse.nl uit te breiden met een gedeelte dat uitsluitend toegankelijk is voor 

leden van onze Protestantse Gemeente Marknesse. 

Hieronder ziet u een schermafdruk van de beginpagina van de website met rechts 

“inloggen”. 

 

 
Als u klikt op “inloggen” verschijnt het onderstaande scherm met “leden”. 

Onder de knop “registreren” kunt u een wachtwoord aanvragen door de gevraagde 

gegevens in te vullen. Dit wachtwoord kunt u wijzigen in een eigen wachtwoord. 

 

Nadat u een wachtwoord hebt kunt u “inloggen” met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

Als gebruikersnaam kan uw e-mailadres worden ingevuld. 

 

 
 

Na inloggen krijgt u het onderstaande scherm met rechts “alleen voor leden”. 

Hier staat de beschikbare informatie. 

 
Wij roepen u op om een wachtwoord aan te vragen waarna u toegang hebt tot het 

ledendeel.  

Hebt u hierover vragen of hebt u hulp nodig dan kunt u contact opnemen met het College van 

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl of tel. 06 – 83 70 46 43. 

 

http://www.kerkbalans.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
mailto:kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl
http://www.pknmarknesse.nl/
http://www.pknmarknesse.nl/
mailto:kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl
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DIACONIE 
. 

Bloemen uit de kerk. 

De bloemen uit de kerk zijn in de afgelopen periode met een hartelijke en bemoedigende 

groet gegaan naar: 

6 december dhr. J.J. Mol Kampweg 4 

13 december mevr. I. Bakkeren-Harkema Zwanebloem 7 

20 december fam. Harsevoort Walcherselaan 19 

25 december mevr. M. de Vries Swifterbant 

27 december fam. van der Cingel Warande 22 

3 januari mevr. Geelhoed Sluis 1 

10 januari mevr. G. van ’t Zet-Jacobi Voorsterweg 1A 

17 januari fam. Metselaar Warande 24 

  

Collectes in de komende periode 

In deze bijzondere tijd noemen we toch de collectes. Bij iedere collecte wordt aangegeven 

hoe u uw bijdrage zelf over kunt maken. 

Als dit te moeilijk is, kunt altijd uw gift overmaken naar de diaconie: NL83 RABO 0346 5318 

37 (CvD Prot. Gem. Marknesse). Wilt u hierbij vermelden om welke collecte het gaat.  

Op zondag 24 januari wordt uw bijdrage gevraagd voor de protestantse kerk: kerk 

van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp/wijk welkom is, een moestuin voor 

de hele buurt, een samen-eten project. In deze tijd moeilijk maar de kerken zijn creatief in 

het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis 

voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. U 

kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage 

voor’ kiest u: Een kerk van betekenis. 

Op zondag 31 januari wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie, Bangladesh: 

Beter bestand tegen het water. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege 

overstromingen. Door de klimaatsverandering zullen die helaas steeds vader voorkomen. De 

overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Kerk in Actie helpt 

de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op de 

overstroming voor kunnen bereiden. Dit kan door het kiezen van gewassen die beter bestand 

zijn tegen storm en regen. 

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage 

voor’ kiest u: Beter bestand tegen het water. 

Op zondag 14 februari wordt uw bijdrage gevraagd voor Jong Protestant: Sirkelslag,  

interactief bijbelspel. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en het geloof? Dit kan 

bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag. Tijdens dit spel spelen jeugdgroepen uit heel Nederland 

op hun eigen locatie een interactief spel. Vanwege de lockdown wordt op 5 februari een light 

versie gespeeld, ieder vanuit eigen huis. Sirkelslag is verplaatst naar vrijdag 28 mei 2021. Bij 

Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Zo zijn de jongeren op een ongedwongen 

manier bezig met het geloof en geloofsonderwerpen. 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
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U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage 

voor’ kiest u: Sirkelslag: interactief bijbelspel 

Op zondag 28 februari wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Voor 

iedereen een kerk. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 

betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve 

vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen 

naar op zoek zijn. De Protestantse kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze 

staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerken 

hebben elkaar nodig.  

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage 

voor’ kiest u: Voor iedereen een kerk. 

Op zondag 14 maart wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Ghana, een 

beter inkomen voor boerinnen. Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor 

landbouw. Maar groeien bijzondere sheabomen met noten waar wereldwijd veel vraag naar 

is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de 

cosmetica-industrie. Door dit in coöperaties te doen krijgen de vrouwen een betere prijs voor 

hun producten. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan 

ze om beurten een lening kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van. 

U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage 

voor’ kiest u: Een beter inkomen voor boerinnen. 

Met hartelijke en bemoedigende groet namens de diaconie, Harm van Benthem, Aukje 

Bonthuis, Bas Hogenboom en Marjan Mol 

 

 

                                          OLIEBOLLENVERKOOP                                  
 

Iedereen bedankt die een bestelling heeft gedaan van “oliebollen”  

Deze keer alleen via bestelling en toch zijn er ruim 900 bollen door u opgehaald. 

Opbrengst € 135,00. 

Hoe het dit jaar gaat laten we tijdig weten. 

 

Vriendelijke Groet, Erik, Johan, Onno en Harry. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/


13  Muurkrant juli/aug 2020 
 

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 

Naam : H.W. Veerbeek                                                                                                                                                                         

Adres : Blokzijlerdwarsweg 4                                                                                                                                                                    

8316 RA  Marknesse                                                                                                                                                                                        

Tel. : (0527) 20 14 47                                                                                                                                                                             

E-mail : kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl 

Bijgewerkt t/m: 15 januari 2021. 

Ledenadministratie: 

Ingekomen: uit Ens, mevr. G.A. Huizinga-Ippel, Walcherselaan 2/103, 8316 NJ  Marknesse. 

Verhuisd: van Vollenhoverweg 6, dhr. G.J. Boekee en mevr. J. Boekee-Schenk naar De Kegge 10, 

8356 HE  Blokzijl (voorkeurslid). 

van Ridderstraat 22d (Hasselt), mevr. M.L. Holster naar Kastanjelaan 56, 8061 JB  

Hasselt (voorkeurslid). 

van Voorsterweg 1A, dhr. S.A. van ’t Zet naar Walcherselaan 2/007, 8316 NJ  

Marknesse. 

Vertrokken: van Walcherselaan 15, Mevr. J. Minnema-Dijkstra met haar echtgenoot en de kinderen 

Angelique en Mathijs naar Leeuwarden. 

van Oostervoor 11, mevr. G.M. Zachariasse, naar Dwingeloo. 

Uitgeschr.: Dhr. W.J.M. Manders en mevr. A.A.P. Manders-Knaap, Rietpluim 4. 

Mevr. A.M. Middelbrink-Schrotenboer, Marknesserweg 17 (was voorkeurslid). 

Henk Veerbeek 

 
 

mailto:kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl

