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ls er één ding is wat we hebben geleerd in deze coronaperiode, dan is het wel dat ontmoeting 

en menselijk contact heel belangrijk is. Dat kan gaan van een korte groet, wanneer je elkaar 

tegenkomt op straat tot een diepgaand gesprek over de zaken die ertoe doen in het leven. In 

het oprechte contact met de ander mogen we ervaren dat we gezien worden door de ander, 

dat we ertoe doen. En dat oprechte contact is van levensbelang, iets waar we niet zonder 

kunnen. Net als water. 

Contactmomenten binnen onze gemeente waren er voor de corona vele. Eén van die 

contactmomenten was het koffiedrinken op de zondagmorgen na de eredienst. Het moment 

om even bij te praten, om te horen hoe het met deze en gene gaat, hoe de vakantie was 

geweest, of hoe het staat met de gezond, etc. De onderwerpen waren velerlei. Ook de preek 

kwam vaak nog even aan de orde, of dat mooie lied die we hadden gezongen, of er werd 

gesproken over gemeenteleden die we die morgen hadden gemist.  

De diensten komen nu onze huiskamer binnen. Hoe gemakkelijk is dat. Kopje koffie erbij, 

misschien nog wel in pyama of duster, geen gehaast om op tijd in de kerk te hoeven zijn en 

wel net op tijd om in te schakelen bij kerkdienst-gemist. Er is door een groep mensen hard 

gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Daar mogen we enorm dankbaar voor zijn. Met 

de mogelijkheid van kerkdienst-gemist ervaren we, wellicht, toch nog iets van verbondenheid 

met elkaar.  

Toch hoop ik dat de “honger” om weer fysiek aanwezig te kunnen zijn in de kerk groot is. Dat 

er weer een verlangen is om elkaar daar te ontmoeten, om naar het woord van God te 

luisteren en met elkaar te kunnen zingen, vieren en delen. En dat we met aandacht met 

elkaar kunnen praten. En ik bedoel dan ook oprechte aandacht. We weten hoe belangrijk dat 

is. Niet een vluchtig gesprekje of aan iemand voorbijlopen. Echt luisteren naar elkaar, naar 

wat de ander te vertellen heeft. Oprechte aandacht die we zo hard nodig hebben en die we 

elkaar kunnen geven, juist ook in de ontmoeting voor, tijdens en na de dienst. Wat zal dat 

een mooie dag zijn, wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten, juist op 

de zondagmorgen. Dat we weer samen in de kerkzaal kunnen zitten en op 

adem kunnen komen bij Gods woord en bij elkaar. 

Wij zijn op de goede weg 

als we met aandacht en respect 

luisteren naar al wat spreekt. 

Wanneer we attent zijn,  

bij mensen en dingen, 

open voor wie en wat ze zijn, 

hebben zij iets te zeggen 

en kan God aan het woord komen. 

 

 

Met een hartelijke groet namens de redactie, 

  

JAARGANG 50 NR.475  maart/April 2021      redactie:W. v.d. Horst tel. 201648 

 I. Profijt-Doorlag tel. 203344 
               

VAN DE REDACTIE 
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Irma Profijt-Doorlag

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

   collecte : 1e Kerk in Actie: 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 

      

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

   collecte : 1e Voedselbank NOP; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : Peter Palsma 

      

Vr 2-apr 19.30 uur eigen invulling  Goede Vrijdag 

   organist : Harry Haasjes 

      

 Za 3-apr 19.30 uur eigen invulling  Stille Zaterdag 

   organist : Harry Haasjes 

      

 Zo 4-apr 09.30 uur Mw. M. de Vries  Pasen 

   collecte : 1e KerkinActie: Zuid-Afrika; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : Sj. Van Leeuwen 

      

11-apr 09.30 uur Dhr. G. Doorn   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e orgelfonds 

   organist : A. Kroeze 

      

18-apr 09.30 uur Ds. K. v.d. Kamp   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

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

      

25-apr 09.30 uur   LEV-dienst 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

      

2-mei 09.30 uur Ds. K. de Gier   

   collecte : 1e Rudolphst. De Glind ; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : H. Haasjes 

  

KERKDIENSTEN 
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9-mei 09.30 uur Mw. H. Dieters-Hornstra   

   collecte : 1e KerkinActie Libanon/Jordanië; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : A. Kroeze 

13-mei 09.30 uur Ds. Mw. M. Jongsma  Hemelvaartsdag 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : n.n.b. 

      

16-mei 09.30 uur Mw. M. de Vries   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

   organist : n.n.b. 

 
   

LEV-diensten 

Regelmatig krijgen wij als groep de vraag waar de levdiensten 

voor staan. Lev- diensten zijn diensten met een wat afwijkende 

liturgie. De diensten zijn bedoeld voor de hele gemeente, van 

jong tot oud. Tijdens de LEV zoeken we de interactie met de 

gemeente en is er ruimte voor eigentijdse muziek. 

De letters LEV staan voor Liefde en Verlangen, maar lef is ook een ander woord voor moed. De 

moed die nodig is om je geloof uit te dragen en te volharden in je geloof. In het Hebreeuws 

staat Lev voor ‘hart’. LEV-diensten zijn dus diensten die uit het hart komen, vol liefde en 

verlangen, waarbij we getuigen van ons geloof. 

De kerkenraad heeft na een evaluatie van de eerste diensten aangegeven dat we door mogen 

gaan met deze vieringen. Daar zijn we als groep heel blij mee en we denken dat dit ook een 

mooie aanvulling is op de andere reguliere kerkdiensten 

LEV-dienst 21 maart. 

In de voorgaande lev-diensten is het wiel aan de orde geweest, met christus als centrum en de 

4 spaken: gebed, woord, gemeenschap en getuigenis. Overkoepelend is het thema: de 

christen in actie/beweging. Vanuit de christen in actie is het onderwerp voor de dienst van 

zondag 21 maart ‘Delen en vermenigvuldigen’. Leonie van de Berg uit Emmeloord vult de 

dienst in en zingt ook liederen begeleid door Henk Lip op piano. Een aantal jaar geleden is 

Leonie ook aanwezig geweest. Wij zijn heel blij dat zij met ons deze LEV-dienst vorm wil 

geven. Tijdens de dienst komt ook het werk van Worldvision aan de orde. 

Wil je meedoen? 

Wil je ook actief meedenken over de invulling van LEV- diensten en daarmee ook werken aan 

je eigen geloof? Als groep nodigen we je van harte uit om mee te doen. Dat geldt voor 

iedereen, ongeacht je leeftijd, maar zeker jongeren zijn van harte welkom. Wil je 1 x meedoen 

aan een dienst dan is dat natuurlijk ook prima  

Ben je net zo enthousiast als wij, meld je dan aan bij Marijke de Vries. 

De Lev-groep 

INFORMATIE DIENSTEN 
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Vieringen in de Goede Week 2021 

Op 1 april, Witte Donderdag, herdenken we dat Jezus met Zijn apostelen het Laatste 

Avondmaal vierde. Op deze donderdag is er om 19.30 uur een online-dienst waarin we het 

Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst gaat voor Ds. H. Torenbeek. Aanvang 19.30 uur. 

Op 2 april, Goede Vrijdag, herdenken we samen met christenen over de hele wereld, de dag 

dat Jezus ter dood werd veroordeeld en werd gekruisigd op Golgotha. Dit jaar gaan we dat 

doen in een online-viering aan de hand van beelden en muziek. Het thema is: Zie de Mens. 

Aanvang 19.30 uur. 

Op 3 april, Stille Zaterdag, herdenken we het verblijf van Jezus in zijn graf. Het is een dag 

van stille bezinning die eindigt bij aanvang van een vreugdevolle Paaswake in de avond. We 

doen dat in een viering met zang, teksten en symboliek. Aanvang 19.30 uur. 

Op 4 april is het Pasen, het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op 

de Goede Week. Wij vieren deze dag, omdat we geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, 

op de derde dag na zijn kruisiging. Op 4 april, Paasmorgen, gaat Mw. M. de Vries voor. 

Aanvang 09.30 uur. 

Namens de voorbereidingsgroep, 

Marijke de Vries 

Karla Zachariasse 

Irma Profijt-Doorlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het goede leven (6) 

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. Dit is de 

laatste bijdrage waarin we terugblikken  en een aantal teksten uit de Bijbel over het ‘goede 

leven’ om mee te nemen in onze rugzak.  

Een goed (en zinvol) leven kan niet los gezien worden van God. Tenminste, dat zeggen 

christenen. Want we kunnen de situaties niet veranderen, maar wel hoe we met die situaties 

omgaan. In de Bijbel staat erover geschreven, de grote denkers hebben altijd al nagedacht 

over het goede leven. Zij wisten het zeker: als wij alleen maar uit zijn op ons eigen voordeel of 

onszelf willen verwezenlijken zonder rekening te houden met anderen, dan vinden wij niet het 

ware geluk. Het goede leven hangt af van de juiste waarden te volgen. De vruchten van de 

Geest zijn hiervoor belangrijke pijlers. Zij wijzen ons de weg, maken ons leven goed en 

waardevol.  

KERKELIJK WERKER 
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Dit vraagt oefening, doorzettingsvermogen. Zeker wanneer het leven niet mee zit. Wanneer u 

verdriet hebt, een dierbare bent verloren, worstelt met pijn van een gebroken relatie, als u 

gebukt gaat onder de druk van het leven. God houdt van u. Hij heeft u niet in de steek 

gelaten. Hij is u niet vergeten. Hij geeft veel om u! Hij zal u zegenen. Hij zal u recht doen, 

waar u onrecht bent aangedaan. Hij zal u zegenen, via Gods woord, via mensen.  

Hoe zien we dat God ons zegent? Hoe zien we God in ons leven? Hoe zien we het Goede leven 

in relatie tot God. Voor welke dingen zijn we God dankbaar? Met deze vragen zijn we het 

seizoen begonnen en met een opsomming van dingen waar we God dankbaar voor zijn 

eindigen we hier. Samen met een aantal teksten uit de Bijbel over het Goede leven.  

 

 

Vanuit het pastoraat 

Wanneer iemand mij vorig jaar met Pasen had verteld dat we een jaar later nog niet samen “U 

zij de glorie!” mochten zingen, zou ik het niet geloven en zou het mij erg verdrietig hebben 

gemaakt. Nu na een jaar, maakt het mij verdrietig dat we niet samen in de kerk uitbundig 

Pasen kunnen vieren. Toch is er iets in mij dat mij niet geheel moedeloos maakt. Hoop, dat 

maakt dat dat ik het kan volhouden. Liefde voor de ander, waardoor ik mij aan de 

voorzorgsmaatregelen houd. Geloof dat het beter gaat worden. Ik weet zeker dat ik dit niet 

kan uit eigen kracht en kom dan tot maar 1 conclusie, dit is van buiten de mens. Dit is 

genade! De genade die ik ervaar, maakt dat ik de Ander wil zoeken. De Ander maakt, dat ik er 

wil zijn voor de ander. 

  

Er zijn voor een ander, door de Ander. Dit is iets wat aan alle gemeenteleden is gegeven, 

omdat de Ander het in ons heeft gelegd. Ik weet uit de gesprekken, dat er aandacht is voor 

elkaar. Ook weet ik dat er een verschil is in aandacht behoefte van de één of de ander. Laten 

we proberen aan te geven wat we graag willen in het contact. Probeer ook aan te geven wat je 

mogelijkheden zijn om in contact te blijven. Blijf bedenken hoe blij iemand is, dat je langs 

komt en het wel aangeeft wanneer het niet past.  

Wat een reden voor dankbaarheid dat we als gemeente zo bij elkaar betrokken willen zijn en 

dat het niet alleen afhangt van de bezoekgroep, de ouderlingen of kerkelijk werker! Ook 

dankbaar dat we weten dat alle gemeenteleden iemand kunnen bellen, de bezoekdame of heer 

of de ouderling of de kerkelijk werker, wanneer er behoefte is aan een ontmoeting.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke de Vries, Kerkelijk werker 
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Beste mensen, 

Inmiddels zitten we in de 40 dagen tijd. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. De dag 

waarop we herdenken dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. Een boodschap van 

hoop en perspectief. God laat Zijn licht in ons leven stralen. In mijn werk hebben de laatste 

tijd te maken gehad met het onverwachts overlijden van mensen. Dan komt de macht van de 

dood weer heel dichtbij. Iets wat we allemaal nu en dan meemaken. Jezus opstanding heeft 

de macht van de dood gebroken. Dat maakt het voor mij makkelijker om mensen los te 

moeten laten in dit leven. 

Alle beperkingen maken dat ik het leven vlakker beleef. Misschien ervaart u dit ook zo. 

Gelukkig merken we dat heel er langzaam er weer wat meer mag. In nauw overleg met de 

vrijwilligers proberen we zodra dat kan de vieringen weer normaler te maken. Binnenkort 

hopen weer zang te kunnen hebben. Mogelijk gevolgd door een beperkt aantal bezoekers. We 

zullen veranderingen via de zondagsbrief communiceren. 

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat mensen bereid zijn om een functie in de kerkenraad te 

aanvaarden. Greetje Jensma en Siebrand Haagsma hebben aangegeven ouderling te willen 

worden. Johan Marijs heeft aangegeven in een gewijzigd werkgebied door te willen gaan als 

ouderling.Harm van Benthem en Piet Sanderse zullen aftreden. We zijn nog bezig met het 

invullen van de functie van voorzitter. Op 18 april hopen we afscheid te nemen van 

aftredende ambtsdragers en de nieuwe te mogen bevestigen. We zijn dankbaar voor al het 

werk dat de aftredende mensen hebben gedaan in de afgelopen jaren. Zonder de hulp van de 

mensen uit onze gemeente kunnen we geen vorm geven aan Gods werk in onze kerk. Samen 

met de nieuwe ambtsdragers kunnen we verder gaan op deze weg. 

Op dit moment valt nog niet te verwachten dat we dit samen als gemeente kunnen vieren in 

ons gebouw. Maar online kunnen we dit met elkaar beleven. 

Rest mij om u allen Gods zegen toe te wensen en kracht om het vol te houden in deze lastige 

tijd.   

Update over onlinediensten 

Recent zijn de adviezen van de PKN over de erediensten geactualiseerd.  

Daarom vindt de zang in de eredienst met ingang van 28 maart weer plaats door onze 

zangers. Hiermee wordt weer een klein stapje gezet in de richting van normaal. Wel blijft de 

dienst alleen online. Zodra het verantwoord is om weer bezoekers toe te laten, zullen wij dit 

doen. Het blijft lastig om alle ontwikkelingen te communiceren. Houdt daarom de website en 

de zondagsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

 

 

 

Namens de kerkenraad,  

Onno Stallinga 

 

 

 

KERKENRAAD 
Scribaat: Onno Stallinga 
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Schotbalk 4, 8322 BG, Urk  

- Peter Hellinga,  

- Truus van Holland  

 

Talmahof, Genemuidenstraat 4, 8304 GC, 

Emmeloord  

- Mevr. J. Valstar- de Geus  

 

 

 

 

Een spoor van liefde 

Heer Jezus Christus,  

U schenkt mij  weer een nieuwe  dag.  

Ik  dank U  dat ik  gezond mag  opstaan. 

Ik dank U dat  ik vandaag 

mijn zeer persoonlijke  spoor 

mag  trekken in deze wereld. 

Laat  het  een  spoor zijn  van liefde, 

een spoor dat ook de  mensen om mij  

heen 

aanmoedigt om dankbaar hun eigen 

leven aan  te durven. 

Anselm Grün 

 

  
Hendrik (Henk) de Nood ⚛️Vrouwenpolder, Walcheren, 18 juni 1939 

✝️Marknesse, Noordoostpolder, 24 januari 2021 

 

Hendrik de Nood werd geboren in 1939, vlak vóór de 2e Wereldoorlog, als 1e zoon van Jan en 

Jane de Nood-Joosse en na zus Adrie. Na Henk kwamen nog 3 zoons, Jan, Willem en Jos, en 

tot slot zusje Anneke.  

Na de HBS in Goes ging Henk studeren aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Tijdens het 

avontuur van zijn stage in Canada genoot hij volop. In datzelfde jaar (1961) sloeg op het ijs 

in Veere de vonk over tussen Henk & Maria Kasse uit Kleverskerke. Ze trouwden in 1963. Ze 

gingen wonen aan de Kaai in Veere. Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht ging Henk 

in Dordrecht werken bij de Landbouwvoorlichtingsdienst en verhuisden ze met Jan Willem 

(1964) naar een flat in Papendrecht. Hier werd Gerdien (1966) geboren. In 1968 ging Henk 

als leraar naar de Lagere Land- en Tuinbouwschool in Emmeloord en vertrok het gezin naar 

Nagele. Later werd Henk leraar Algemene Economie bij de Christelijke Scholengemeenschap 

(CSG) Emmeloord waar hij tot zijn prépensioen heeft gewerkt. Het gezin verhuisde naar 

Emmeloord. In de tussentijd werd Heleen (1973) geboren en verhuisden ze in 1974 naar 

Marknesse alwaar Johan (1977) werd geboren.  

Henk had een passie voor het buitenleven en deelde dit met het gezin en later ook met de 

kleinkinderen. Ook genoot hij met volle teugen van de zomervakanties, vaak op de 

familiecamping te Veere maar ook in Frankrijk en op Texel. 

 

Het geloof en de kerk was voor Henk altijd belangrijk. Hij is ouderling geweest en heeft 

vrijwilligerswerk verricht binnen de kerk. Alle kinderen werden gedoopt en de zondag stond 

volledig in het teken van de geloofsbeleving. Ook in de laatste dagen van zijn leven heeft 

Henk uit zijn geloofsovertuiging kracht kunnen putten. 

LIEF EN LEED 
Gemeenteleden die elders verzorgd worden 

 
 

IN MEMORIAM 
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Bloemen uit de kerk. 

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

groet gegaan naar: 

 

24 januari mevr. A. Kats-Bruintjes Korte Voor 3 

31 januari dhr. D. Somsen Luttelgeesterweg 3B 

Bloemstukje fam. Kloosterman Markezijde 1 

7 februari dhr. B.J. Post Kampweg 32 

14 februari mevr. A. Lemson-Knape Kampweg 14 

21 februari mevr. R. de Nood-Kasse Warande 90 

28 februari fam. van Rees Oosteinde 4 

7 maart fam. Stoffels Breestraat 32C 

 

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 28 maart wordt uw bijdrage gevraagd voor de Jong Protestant: 

paasChallenge. Wat betekent Pasen en wat betekent het Paasverhaal voor mij? Met deze 

vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze (in groepen) de 

PaasChallenge doen. De PaasChallenge is een spel gemaakt door Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. U kunt uw geld over maken via 

https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Jongeren 

doorleven het paasverhaal. 

Op donderdag 1 april (Witte donderdag) wordt uw bijdrage gevraagd voor 

Voedselbank NOP. Door de coronacrisis is de voedselbankacties van de afgelopen periode 

niet door gegaan. Wanneer we elkaar weer ‘normaal’ kunnen ontmoeten, zullen we u vragen 

om spullen in te leveren. Voor nu willen we u vragen om geld over te maken naar de 

voedselbank Noordoostpolder-Urk. De voedselbank geeft via de media aan, dat zij graag geld 

ontvangen om zelf spullen te kunnen kopen voor hen die het nodig hebben. Het 

rekeningnummer van de Voedselbank Noordoostpolder Urk is NL 76 RABO 0138 

3749 10 en staat op naam van stichting DMV. 

Op zondag 4 april (Pasen) wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Zuid 

Afrika. Veel zwarte jongeren in de Pretoria (Zuid-Afrika) groeien op in gewelddadige wijken 

en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middenbare school niet af en 40 procent 

van de jongeren tussen de 15 en 35 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een 

organisatie die de jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Jongeren 

leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op 

een beter leven. U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij 

‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria 

 

 

DIACONIE 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
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Op zondag 2 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor Rudolphstichting/ De Glind. De 

Rudolpstichting zet zich in voor het jeugddorp de Glind bij Barneveld. Hier worden in 

gezinshuizen uithuisgeplaatste kinderen en jongeren opgevangen. Zij hebben vaak (te) veel 

meegemaakt en hebben soms ook gedragsproblemen en zijn getraumatiseerd. De 

Rudolpstiching investeert in tijd, geld en kennis om deze kinderen en jongeren op te vangen. 

Het rekeningnummer van de Rudolpstichting is: NL60RABO0150002297 

Op zondag 9 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Libanon/Jordanië. 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste 

terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en 

leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie 

vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met opleiding of het opzetten van een 

eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. U 

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

voor’ kiest u: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

Met hartelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,  

Harm van Benthem, Aukje Bonthuis,  

Bas Hogenboom en Marjan Mol 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2021 

De actie kerkbalans in coronatijd was een grote uitdaging. We hebben een beroep gedaan op 

de gemeenteleden om de toezegging zelf in te leveren. Gelukkig hebben velen dat gedaan. 

Daarna is er een belactie geweest en hebben we ook nog toezeggingsformulieren opgehaald. 

Bedankt alle vrijwilligers voor de voorbereidingen van de actie, het nabellen/ophalen en Henk 

en Harmanna van het kerkelijk bureau voor de organisatie en administratieve verwerking. 

We zien bijzonder verheugd met de opbrengst van de actie Kerkbalans. Tot nu toe is een bedrag 

van  € 92.000 toegezegd/ontvangen. Een plus van ruim € 2.500 ten opzichte van vorig jaar. 

Met de toezeggingen en betalingen die we nog verwachten kan het begrote bedrag van € 93.000 

gehaald worden. 

Als College van Kerkrentmeesters zijn we daar heel blij mee en dankbaar voor. 

 

 

COLLEGE van KERKRENTMEESTERS 
 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
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Wij 

als 

ZWO hebben besloten om, na het project met de Akha , nu weer een nieuw project te kiezen. Het 

project van de Akha hebben we nu 4 jaar ondersteund, maar de berichtgeving over resultaten, 

vooruitgang en vernieuwing blijft een beetje uit. 

Vandaar dat wij besloten hebben voor een ander project. 

Dit is geworden International Justice Mission Nederland (IJM Nederland). 

IJM is een internationale mensenrechtenorganisatie die geloven dat recht voor de armen mogelijk 

is. Met een unieke individuele benadering, samen met (lokale) advocaten, onderzoekers en nazorg 

professionals, zoeken ze gerechtigheid voor de slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en 

andere vormen van gewelddadige onderdrukking. 

Hun wereldwijde team bestaat uit bijna 1000 advocaten, undercovers, maatschappelijk werkers en 

andere professionals. 

 

IJM beschermt de armsten in bijna 

twintig gemeenschappen in Afrika, 

Latijns-Amerika, Zuid-Azië en 

Zuidoost-Azië tegen geweld.  

 

 

 

Dit doen ze door slachtoffers te bevrijden, hen een veilige en hoopvolle toekomst te bieden, daders 

voor de rechter te brengen en lokale politie en justitie te helpen om effectief onrecht te bestrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ZWO dienst 

van afgelopen februari hebben we al kennis kunnen maken met IJM. 

Spreker Ruben Vlot, manager mobilisatie bij IJM, heeft tijdens de dienst iets verteld over het werk 

van IJM en zijn persoonlijke ervaringen. ( https://www.ijmnl.org/team ) 

Bij deze Muurkrant vind u een magazine van IJM waarin u kunt lezen over het werk van IJM.  

Mocht u nog meer willen weten over het werk van IJM dan kunt u ook terecht op hun website 

www.ijmnl.org of op hun Facebookpagina https://www.facebook.com/IJMNederland/  

ZWO 

https://www.ijmnl.org/team
http://www.ijmnl.org/
https://www.facebook.com/IJMNederland/
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Bijgewerkt t/m: 12 maart 2021. 

Naam : H.W. Veerbeek 

Adres : Blokzijlerdwarsweg 4, 8316 RA  Marknesse 

Tel. :  (0527) 20 14 47 

E-mail : kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl 

Ingekomen: uit Ens, dhr. A. Boekee, Pastoor Weijsstraat 8, 8316 DA  Marknesse. 

uit Kraggenburg, dhr. S. Koopmans en mevr. S. Koopmans-Viëtor, Dotterbloem 

10, 8316 NT  Marknesse. 

Verhuisd: van Luttelgeesterweg 2, dhr. H. Koopman en mevr. R. Koopman-Hartman naar 

Oeverkruid 15, 8316 NS  Marknesse. 

van Petrus Driessenstraat 28a (Groningen), mevr. M.F. Posthuma naar Van 

Brakelplein 33a, 9726 HE  Groningen (voorkeurslid). 

van Steenwijkerweg 26, dhr. J. Daniëls naar Boszoom 6, 8316 BX  Marknesse. 

van Achter de Hoven 89 (Leeuwarden), mevr. M. Hanson naar Eendrachtstraat 86, 

8012 VZ  Zwolle (voorkeurslid). 

Overgeschr.:Mevr. G.W. van der Ent, Mannus Frankenstraat 12, 1325 LT  Almere, van de 

Protestantse gemeente te Almere (als voorkeurslid). 

Vertrokken: van Baarloseweg 21B, dhr. D. Kuiper naar Zwolle. 

Uitgeschr.: Dhr. G.J. Boekee, De Kegge 10, Blokzijl (was voorkeurslid). 

Mevr. D. van der Vegt, Dotterbloem 2. 

Overleden: 24 januari 2021, Hendrik de Nood, Warande 90, geboren 18 juni 1939 

  

LEDENADMINISTRATIE 

 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl


  

Muurkrant maart april 

  
  
  

 

 

Ik heb afgelopen week contact gehad met René van Rijn. Hij heeft aangegeven dat hij voorlopig 

even niet meer speelt. Het risico is voor hem te groot. Hij werkt in verzorgingshuizen en wil veilig 

blijven voor de mensen daar. Heel begrijpelijk. Voorlopig hebben we geen zangers en wordt er een 

presentatie gemaakt. De diensten dat René zou spelen kunnen dan op de wijze van presentatie 

samengesteld worden. Hij speelt niet zo vaak dus ik denk dat het mee zal vallen. Ik hou contact met 

hem over wanneer hij weer komt. 

Met groet, 

Aukje Bonthuis 

 

 

 

Sinds een week ben ik weer thuis uit de Schakel. Het gaat de goede kant op met mijn 

gezondheid. Graag wil ik ook namens mijn vrouw iedereen bedanken die in welke vorm dan ook iets 

voor ons gedaan heeft. Het was hartverwarmend. 

Hartelijke groeten, 

Dirk Somsen en Nannie Schuurman. 

 

 

Wij willen iedereen bedanken voor de reacties en kaartjes,  

die we kregen bij onze 45 jarige trouwdag.         

Jos en Hanny Willems. 

 

Beste mensen, 

Hartelijk dank voor jullie medeleven in de vorm van kaarten, gebed, bemoedigende woorden, na het 

overlijden van mijn man, onze vader en opa, Henk de Nood. Het is hartverwarmend om te ervaren 

dat zoveel gemeenteleden met ons meeleven in deze verdrietige tijd. 

          

Met een hartelijke groet,  

Rie de Nood-Kasse en familie 

                                                          

 

We willen graag iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes etc. tijdens het verblijf in het 

ziekenhuis in Sneek, in de Schakel maar ook aan de Kampweg. Dat heeft ons erg goed gedaan! 

 Hartelijke groet,  

fam. Mol Kampweg 

 

Beste mensen van onze gemeente,  

Wij willen onze dank uitspreken van alles wat ons door de PKN kerk wordt aangereikt. Onder 

anderen hebben we een mooie gedachtenis hoek gekregen, En een mooie 40 dagen kalender 

zomaar in de brievenbus, En de muurkranten die ons op de hoogte houden van het wel en wee in de 

gemeente, Ook de vrijwilligers die die de techniek verzorgen, en de kosters en de organisten, enz 

enz. Wij missen het zingen in de kerk door de vrijwillige zangers uit de gemeente, dat vond ook 

dominee Visser zondag, die de sterren van de hemel, zongen dat vond hij toen mooi. een mooi 

compliment voor de zangers.  

Bedankt iedereen,  

fam Zomerman 

  

INTERN 
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PaasChallenge 2021  De Weg door Jeruzalem. 

 

In de week vóór Pasen wordt er door de jeugdleiding van de PKN kerk Marknesse de mogelijkheid 

geboden om deel te nemen aan de door JOP (JOng Protestant) aangeboden Paaschallenge 2021. 

Deze PaasChallenge is een corona-proof QR-speurtocht waarbij deelnemers, jong én oud, in kleine 

groepjes afhankelijk van de actuele coronamaatregelen (of meerdere personen mits uit één 

huishouden) mee kunnen doen. 

Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.    

Met de QR-codes ontdek je als deelnemer steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een 

filmpje zijn maar ook een tekst of een audioboodschap.   

In de komende weken zullen we je/jullie via de app, website, Facebookpagina van de kerk en de 

Sluis meer informatie geven over deelname aan deze enerverende uitdaging.  

 

Jeugd verrast met een presentje. 

 

Door corona hebben we dit seizoen helaas géén clubactiviteiten voor de jeugd 

kunnen organiseren. Wij missen de contacten met de jeugd.  

Een groep jeugdwerkers heeft half februari de jeugd aan huis een klein 

presentje bezorgd om te laten weten dat we aan ze denken. 

We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten. 

 

Jeugdwerkers PKN Marknesse. 

JEUGD 
 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/
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