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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   
 

mw. M. de Vries kerkelijkwerker@pknmarknesse.nl 
 

06-50638292 

Kerkenraad 
Scribaat 

 
dhr. O. Stallinga 

 
scribaat@pknmarknesse.nl 

 
06-20697625 

 
Diaconie 

 
NL83 RABO 0346 5318 37 

  

Penningmeester 
                Boekhouder 

mevr. A. Bonthuis- Klok 
dhr. H. Kuiper 

diaconie@pknmarknesse.nl 291939 
292022 

    
  

 
  

College van 
kerkrentmeesters 

NL23 RABO 0346 5265 15   

penningmeester mevr. M. Beens 
 

penningmeester@pknmarknesse.nl 201214 

Boekhouder 
 

Kerkrentmeesters algemeen 

dhr. E. Nikkels 
 
dhr. B. Stormink 
 

boekhouder@pknmarknesse.nl 
 
kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl 

292640 
 
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 0346 5319 93   

penningmeester dhr. H. Doevendans  201289 
 

Fondsenwerving       
   

 
contactpersoon mevr. F. den Bakker r.den.bakker@hetnet.nl 240953 

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. 
mw. T. Doevendans 
apr. mei juni okt. nov. dec. 

 
koster@pknmarknesse.nl 

 
06-41716868 
 
 
 

    
De Schutsluis   203301 
Jeugdhonk   204598 
auto ophaaldienst  dhr. B. Hogenboom   201419 
kerktelefoon dhr. B. de Visser  06-54293566 
kinderoppas vacant    
kinderdienst Ineke Bos  201240  

 
  
 
De kopij voor de volgende Muurkrant dient uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 bij de redactie binnen te zijn.  

De verschijningsdatum van de volgende Muurkrant zal zijn rond 3 juli 2021. 
 
 
  Inleverdata    verschijningsdata 
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Van Pasen naar Pinksteren 

 

Pasen: feest van de Hoop. Het leven is sterker dan de dood. Liefde wint het van het kwaad. Het 

duister wijkt voor het Licht. Het zijn allemaal manieren om te vertellen dat in het christelijk geloof 

er spraken is van een oer-vertrouwen: God laat niet los wat Hij eenmaal begonnen is. En zo mogen 

we geloven, ook na de dood, reikt Hij ons zijn hand.  

Pinksteren: feest van de Geest. In het dagelijkse leven is er Gods geest die ons wil inspireren, 

troosten, bemoedigen. Een mens komt tot leven als Gods geest over hem/haar komt en dan komt 

de mens wezenlijk tot leven, tot ontplooiing.  

Als je beide feesten naast elkaar zet dan zie je als het ware een overlapping: Met Pasen horen van 

opstanding, we mogen op weg gaan als opgestane mensen met nieuwe mogelijkheden, heel 

hoopvol en tijdens onze levensreis krijgen we Gods geest ingeblazen. Dat is bemoedigend en geeft 

kracht. In een tijd van ‘stil zitten’ en voor je gevoel misschien zelfs nog erger (gevangen in eigen 

huis!?) is er vanuit de bijbel een bemoediging. We krijgen Gods Geest ingeblazen. We mogen erop 

vertrouwen, dat we iedere dag begeleid worden door God en nooit alleen op weg zijn. Bidden we 

elkaar Gods Geest toe… in goede en hoopvolle dagen maar ook in moeilijke en donkere dagen. 

Verborgen vuur, een sterk vermoeden. 

Verwaaide flarden van een lied. 

Voldoende om de hoop te voeden 

op 't rijk waarin God zelf voorziet. 

 

Als wij in machteloze woede 

vertwijfeld vragen waar God blijft, 

komen soms mensen als geroepen 

om stem of hand van God te zijn. 

 

De Geest wil in de harten wonen. 

Van jong tot oud, van laag tot hoog 

spelen wij in op wat gaat komen. 

Pijlen van vrede op Gods boog. 

 

Wij mogen sprekend op God lijken. 

Hij brengt ons samen in een kring, 

waar wij elkaar de handen reiken: 

de laatste wordt steeds eersteling. 

 

 

Met een hartelijke en bemoedigende groet, 

DE REDACTIE 

 

 

JAARGANG 50 NR. 476 MEI 2021    redactie:  W. v.d. Horst tel. 201648 

        I. Profijt-Doorlag  tel. 203344 

VAN DE REDACTIE 

De rollen zijn ons voorgeschreven: 

de koning komt als één die dient 

om machtigen de les te lezen, 

de armen delen in de winst. 

 

Wij scholen samen rond de Schriften. 

de weg wordt vóór ons uitgelegd, 

woorden doorbreken onze driften. 

Mens Gods, uit duister opgedregd. 

 

Vermenigvuldig dan de vreugde 

waarmee gij rijk gezegend zijt, 

om in de wereld te getuigen 

van liefde en gerechtigheid. 
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9-mei 09.30 uur Mw. H. Dieters-Hornstra   

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

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : A. Kroeze 

      

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

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : K. Woudstra  

      

16-mei 09.30 uur Mw. M. de Vries     m.m.v. De Band 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

    

      

23-mei 09.30 uur Ds. Mw. K.M. Zwerver    Pinksteren 

   collecte : 1e KerkinActie: Egypte; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : H. Haasjes 

      

30-mei 09.30 uur       LEV-dienst 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

      

6-jun 10.30 uur Ds. I. Terlouw  Bevestiging Ds. J. Duijster 

   collecte : 1e KerkinActie: Oeganda; 2e kerk 

   "deur"collecte : orgelfonds 

   organist : H. Haasjes 

      

13-jun 09.30 uur Ds. J. Duijster   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : A. Kroeze 

      

20-jun 09.30 uur Ds. K.J. Faber   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

   organist : Mw. C. v.d. Berg 

      

27-jun 09.30 uur Dhr. K. de Lange   

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

   "deur"collecte : onderhoud gebouwen 

    

      

4-jul 09.30 uur       LEV-dienst 

   collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
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Vieren 

Nadenkend over de periode die deze Muurkrant bestrijkt, kwam ik er achter dat we als gemeente 

veel te vieren hebben!  

Hemelvaart valt op 13 mei van het jaar. Hemelvaart en Pasen horen bij elkaar. De opstanding is de 

overwinning over de machten van de dood. Daarbij hoort dat de overwinnaar van de dood deel 

krijgt aan Gods heerschappij. Jezus zit aan de rechterhand van God om vandaar te heersen over 

alles. Wat een troost. Ondanks alle ellende, ondanks alle omstandigheden die we meemaken 

mogen we weten dat Jezus onze Koning is.  

Vervolgens vieren we op 23 mei Pinksteren. Het feest van de Geest. In Handelingen 2 lezen we 

hierover. Alle gelovigen waren bij elkaar gekomen en ze hoorden een vreemd geluid, alsof het hard 

begon te waaien. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Het verdeelde zich in vlammen en 

op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. De uitstorting van 

de Geest betekent dat God op een nieuwe manier de menselijke geschiedenis ingaat. Hij doet dat 

door het bestaan van mensen in te gaan. Hij wil wonen in de harten van mensen! Zodat wij onze 

taak en roeping in de wereld waar kunnen maken.  

Om onze taak en roeping als christen in de wereld waar te kunnen maken hebben we de gemeente 

nodig om van elkaar te leren, samen de maaltijd te mogen nuttigen, te bidden en samen te 

werken. Het is een zegen dat we op 6 juni de bevestigingsdienst van ds. Johan Duijster mogen 

vieren. Een predikant die onze gemeente mag ondersteunen en toerusten. 

Kerk zijn na corona  

Corona heeft de hele samenleving op de kop gezet. Ook wanneer je zelf niet bent getroffen door 

het virus kun je er niet omheen. Mensen die het wel hebben gehad en misschien zelfs na een hele 

tijd nog klachten hebben en niet alle werkzaamheden kunnen oppakken, kunnen er niet omheen. 

Mensen die het corona virus onzin vinden, kunnen er niet omheen. Alle mensen worden 

geconfronteerd met beperkingen, met veranderingen en met angst.  

Ook voor kerken is het onduidelijk hoe de kerk er na corona uit komt te zien. Dit onderwerp komt 

vaak voor in gesprekken met gemeenteleden. Mooie gesprekken, die gaan over verlangen, over 

vertrouwen, over loslaten en aantrekken, over geloof en bidden. Denkt u er wel eens over na? Ik 

wil een aantal gedachten met u delen die naar voren kwamen in de gesprekken.  

- Het verlangen om elkaar in levende lijve weer in de kerk te mogen ontmoeten en zeker voor een 

bakje na de dienst!  

- Dankbaar voor de online mogelijkheden en hoop dat dit altijd tot de mogelijkheid zal blijven 

behoren.  

- De online mogelijkheden zijn geweldig, want ik voel me nog meer betrokken bij de gemeente 

omdat we nu de kerk weer kunnen zien, nog meer dan met het Lukas kastje.  

- Het vertrouwen dat de kerk wel blijft bestaan, omdat het geloof in God blijft. Maar de vorm wordt 

misschien wel anders. Alleen hoe?   

- Moeten we straks niet vaker de kerk open stellen en een plaats bieden voor ontmoeting, voor 

momenten van naastenliefde. Een luisterend oor, een spelletje. Iedereen hunkert naar 

gezelligheid. De vraag is dan wel wat onze motivatie is om een plaats van ontmoeting te willen 

zijn. Doen we dit vanuit het verlangen te dienen en te delen, doordat we Jezus willen volgen?  

- Het is belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te zijn waar jong en oud zich thuis voelen. Een 

vindplaats van geloof, hoop en liefde. Een gemeente waar we leren, waar we een liefdevolle relatie 

opbouwen met Jezus en met elkaar.  

- Moeten we loslaten dat we een kerk willen zijn voor iedereen? Iedereen is welkom, maar het 

moet wel duidelijk zijn waar we voor staan. We zijn immers Christus gemeente en niet een 

algemene club of vereniging.  

- Ik kom er in deze coronatijd steeds meer achter dat wordt meegetrokken in de gedachten van de 

‘wereld’. Dat ik steeds meer reageer vanuit emotie die ik dan voel. Dat ik steeds minder nadenk 

hoe ik als christen in het leven wil staan. Het is lastig om te verwoorden hoe ik denk dat we 

moeten omgaan met de situatie waarin we ons bevinden. Want ik voel me als christen best vaak 

alleen staan. Hier zou ik wel met andere gelovigen over willen praten.  

VAN MARIJKE DE VRIES (kerkelijk werker) 
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- We weten niet hoe het komt, maar ik geloof in God en daarom bid ik dat Hij ons wil helpen en Hij 

ons laat zien wat we moeten doen.  

 

Ik ben benieuwd naar uw gedachten over kerk-zijn na corona, of ideeën voor activiteiten. Ik hoop 

dan ook van harte dat u dit wilt delen, zodat we als een levende gemeente een vindplaats van 

hoop, geloof en liefde mogen zijn. 

Marijke de Vries  

Bidt u mee? 

- Voor mensen die lijden door de gevolgen van de tweede wereldoorlog 

- Voor mensen overal in de wereld die lijden door geweld, armoede en 

onderdrukking 

- Voor de zieken en voor iedereen die chronisch ziek zijn 

- Voor de jongeren die 17 mei starten met het eindexamen 

- Voor het gezin Duijster, die afscheid nemen van de PKN-gemeente in Papendrecht 

op 30 mei en dat zij een gezegende tijd mogen hebben in de PKN-gemeenten 

Marknesse en Emmeloord om zo tot zegen te zijn.    

 

Gedicht “wat is vrijheid” 

Wat is vrijheid en kunnen we 

dit als mensen wel aan, 

als we terugkijken hoe het 

in de geschiedenis is gegaan. 

Het volk in Egypte moest 

hard werken, ja lange dagen, 

maar later tijdens de lange reis 

waren ze vaak aan het klagen. 

 

 

 

 

 

Schotbalk 4, 8322 BG, Urk  

- Peter Hellinga,  

- Truus van Holland  

Talmahof, Genemuidenstraat 4, 8304 GC, Emmeloord  

- Mevr. J. Valstar- de Geus  

 

 

 

 

Zieken(t)huis  

Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Ziek worden kan iedereen overkomen. Zo zijn er overal, dus 

ook in Marknesse die te kampen hebben met ziekte. Maar ook met verdriet en zorgen. Wij willen 

als gemeente om hen heen staan en hen gedenken in onze gebeden.  

In deze muurkrant een paar adressen van ziekenhuizen waar met regelmaat mensen uit onze 

gemeente opgenomen zijn, om het schrijven van een kaartje te vergemakkelijken.  

PASTORAAT 

De tweede wereldoorlog 

wij waren de vrijheid kwijt, 

en voor vele mensen leek 

de oorlog een eeuwigheid. 

 

Als wij hier in Nederland nog 

steeds in vrijheid mogen leven, 

waar is de dankbaarheid 

naar de Heere God gebleven. 

 
Janneke Troost 

GEMEENTELEDEN DIE ELDERS VERZORGD WORDEN 
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Isala Zwolle Hoofdgebouw (V)  

t.a.v. de heer/mevrouw  

Afdeling ...  

8000 GK Zwolle  

Postbus 10400 

 

Isala Diaconessenhuis Meppel 

t.a.v. achternaam patiënt + voorletter/voornaam 

Verpleegafdeling + kamernummer  

Postbus 502 

7940 AM Meppel 

 

Gesprek 

Het pastoraat gaat verder dan de zorg voor zieken. Er kunnen op zoveel levensgebieden zorgen of 

problemen zijn, waar u graag eens over wilt praten. Even een moment om zaken die u 

bezighouden te kunnen delen met een ander. Neem alstublieft contact op met een ouderling, 

voorzitter (201547) of de kerkelijk werker (06-50638292).   

 

  

6 juni intrede en bevestiging van Ds. Johan Duijster 

Ds. Johan Duijster is door onze gemeente en de Protestantse Gemeente Emmeloord voor elk 50% 

beroepen. Wij mogen hem op zondag 6 juni a.s. verwelkomen in een bijzondere dienst.  

Voorganger in deze dienst is ds.  Ilonka Terlouw. 

 

DE (GEWIJZIGDE) AANVANGSTIJD  IS 10.30 UUR!!! 

 

’s Middags om 15.00 uur is de tweede dienst in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord.  

Wij heten ds. Duijster van harte welkom in onze gemeente en wensen hem Gods zegen toe om 

samen met ons allen zijn werk vorm te geven tot eer van Jezus Christus. 

 

Zoals we nu kunnen inschatten zullen de corona-beperkingen op 6 juni nog zodanig zijn dat we als 

gemeente helaas niet massaal de kerk mogen bezetten om onze nieuwe predikant te verwelkomen. 

Daarom kunnen wij waarschijnlijk alleen een beperkt aantal genodigden welkom heten in de kerk.  

De dienst wordt op de gebruikelijke wijze uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. 

U kunt de ontwikkelingen hierover volgen op de website van onze kerk (www.pknmarknesse.nl) en 

via mededelingen in de Zondagsbrieven. 

Als de situatie weer normaal is, organiseren we een bijeenkomst waarbij iedereen met ds. Duijster 

persoonlijk kan kennismaken. 

 

Geen publicatie van ledenmutaties meer in de Muurkrant 

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ Privacywet) hebt u samen met 

de actie Kerkbalans een formulier ontvangen over toestemming van publicatie van uw 

persoonsgegevens. Helaas hebben wij maar circa 55% van de formulieren ingevuld retour 

ontvangen. Van de leden waarvan wij geen antwoord hebben mogen we geen gegevens publiceren. 

En een deel van de leden, die wel heeft geantwoord, heeft aangegeven dat geen gegevens 

gepubliceerd mogen worden. De ingangsdatum is 1 juli a.s. 

 

Daarom heeft de Kerkenraad besloten om geen ledenmutaties meer te publiceren in de 

Muurkrant. In deze Muurkrant ziet u voor de laatste keer de ledenmutaties vermeld. 

De nieuw ingekomenen worden, na het geven van toestemming en bezoek door de 

“Welkomstgroep”, wel vermeld in de Muurkrant. 

 

 

 

 

VAN DE KERKENRAAD 

         scribaat: O. Stallinga 
 

Antonius Ziekenhuis Sneek  

Afdeling: 

t.a.v.  

Postbus 20000  

8600 BA Sneek  

 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land  

Revalidatie de Schakel – Emmeloord  

t.a.v. : 

Urkerweg 1  

8303 BX Emmeloord 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pknmarknesse.nl/
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Mogelijkheid om zelf een verhuizing met adreswijziging te melden in de Muurkrant 

In het Leden Registratie Pakket (LRP) ontvangen wij als kerk alle ledenmutaties van de SILA. Dit 

blijft ongewijzigd functioneren. 

Als u zelf een verhuizing met adreswijziging of andere persoonlijke berichten naar de 

gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente Marknesse kenbaar wilt maken dan 

kunt uzelf een bericht sturen aan de Muurkrant redactie: muurkrant@pknmarknesse.nl. 

 

 

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, 

       Onno Stallinga, scriba 

 
Bloemen uit de kerk. 

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

gegaan naar: 

 

14 maart mevr. Dussel  Noordzoom 50 

21 maart mevr. Top-Lukkien Boszoom 16 

28 maart mevr. Bonthuis-Petter, Casper Kombrinkstraat 29, Kraggenburg 

1 april  fam. Spoelstra Hoogzijde 23 

  fam. Korten  Breestraat 30 F 

4 april  fam. Nagtegaal De Klamp 44, Nagele 

11 april fam. Wolthuis  Baarlosedwarsweg 5 

18 april dhr. J. Smid  Oosterringweg 3 

25 april fam. Dam  Noordermeent 2D, Kraggenburg 

2 mei  fam. Bisschop  Warande 12 

 

Bedankt (1) 

In de afgelopen bijzondere tijd gaat het collecteren anders dan we gewend zijn. Toch komen de 

gulle giften van u allen bij de diaconie en alle goede doelen binnen. Wij willen u daarvoor hartelijk 

bedanken! 

 

Bedankt (2) 

Op zondag 18 april hebben we afscheid genomen van Harm van Benthem. Ook op deze plaats 

willen wij hem hartelijk bedanken voor alle zaken die hij voor de diaconie heeft gedaan.  

We zijn blij dat de diaconie versterkt wordt met twee taakdragers: Tiny Haringsma en Bram de 

Visser. Welkom bij de diaconie. Nu vraagt u zich af wat zijn taakdragers. Taakdragers zijn leden 

van het college van diakenen (of van kerkrentmeesters) die de taken van een diaken (of 

kerkrentmeester) uitvoeren, maar geen zitting hebben in de kerkenraad.  

We zijn blij dat Tiny en Bram onze gelederen komen versterken. 

 

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 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 

 

DIACONIE 

mailto:muurkrant@pknmarknesse.nl
https://donatie.protestantsekerk.nl/
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Op zondag 23 mei wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Egypte. 

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen de mensen 

nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én 

ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een 

opdracht. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: 

hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! U kunt uw geld over maken via 

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

stimuleert bijbel lezen. 

 

Op zondag 6 juni wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Oeganda. 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 

geweld maken hun leven zwaar. Met hulp van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de 

Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun gezin kunnen verbeteren. Door 

het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare 

vrouwen en gezinnen sterk. U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. Bij 

‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken. 

 

Op zondag 13 juni wordt uw bijdrage gevraagd voor Jong in Actie: kennismaking met het 

diaconaat. Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie (samenwerkwerking 

tussen Jong Protestant en Kerk in Actie), maken jongeren kennis met een diaconaal project en 

gaan ze daarmee aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op 

veel plekken van betekenis kunnen zijn. Bovendien ontdekken ze dat dit verrijkend is voor hun 

eigen leven. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat 

structureel kunnen verbinden. U kunt uw geld over maken via https://donatie.protestantsekerk.nl. 

Bij ‘gebruik mijn bijdrage voor’ kiest u: Kennismaken met diaconaat. 

 

Op zondag 20 juni wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Griekenland. 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid 

stranden mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden. Hier wacht hen 

vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisatie die 

hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 

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

kiest u: Opvang voor gestrande vluchtelingen. 

 

Met hartelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,  

Aukje Bonthuis, Tiny Haringsma, Bas Hogenboom, Marjan Mol en Bram de Visser.  
 
 

Jaarrekening diaconie 

Een kopie van de jaarrekening is op te vragen bij Aukje Bonthuis  

diaconie@pknmarknesse.nl   

Deze is ook in te zien op de website. Daarvoor moet u wel inloggen. De instructies hiervoor staan 

op de website. 

 
 

 
 

Toelichting jaarrekening Protestantse Gemeente Marknesse 2020 

 

Algemeen 

Het jaar 2020 was in alle opzichten bijzonder. Ook het kerkelijk leven. Vanaf maart zijn we in een 

keer overgegaan naar onlinediensten met een beperkt aantal aanwezigen. In september mochten 

weer 30 gemeenteleden de diensten bijwonen, maar vanaf half december zijn we weer 

teruggegaan naar online diensten. 

Het is geweldig om te constateren dat we in staat zijn geweest om binnen een week apparatuur 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
mailto:diaconie@pknmarknesse.nl
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aan te schaffen en om te schakelen naar onlinediensten via kerkdienstgemist.nl. Op die manier 

kunnen we toch gemeente zijn. Ook de overige bijeenkomsten gespreksgroepen, het samen eten 

e.d. zijn gestopt. De verhuur van zalen is stil komen te liggen, Hiervoor in de plaats wordt ons 

gebouw wel gebruikt voor bloedprikken en de griepvaccinaties. 

 

Pastorale zorg 

Tot en met september 2020 was een interim-predikant werkzaam, ds. W. Andel.  In het eerste 

kwartaal voor 14 uur. In het 2e en 3e kwartaal van 2020 voor 14 uur in samenwerking met de 

Protestantse Gemeente Emmeloord. Mevr. M. de Vries is als pastoraal werker actief geweest voor 

16 uur per week. 

Ultimo 2020 is bekend geworden dat ds. J. Duijster een beroep aan onze gemeente (50%) en aan 

die van de Protestantse Gemeente Emmeloord (50%) heeft aanvaard. De intrede is in juni 2021. 

 

Financieel  

Voor het jaar 2020 was een tekort van € 2.252 begroot. 

Het uiteindelijke resultaat bedroeg € 17.588 positief. 

De belangrijkste oorzaken van de verschillen zijn: 

• De verhuuropbrengsten zijn hoger geweest doordat we het hele jaar de pastorie hebben 

kunnen verhuren. Dit compenseerde de mindere opbrengst van zaalverhuur. 

• De omzet uit buffet, na kosten, is nihil. Er hebben na maart 2020 nauwelijks activiteiten 

plaatsgevonden. 

• De opbrengsten levend geld zijn hoger dan begroot. Dit als gevolg van een ontvangen legaat 

van 

€ 10.000. Zonder deze eenmalige ontvangst zijn de bijdragen iets lager dan begroot. 

• De kosten voor het pastoraat zijn lager dan begroot. De geplande start van een predikant per 1 

november 2020 wordt een half jaar later. Wel is dominee Andel langer werkzaam geweest als 

interim predikant. 

• De toegezegde subsidies van € 65.000 zijn voor € 55.000 toegekend en ontvangen. Het laatste 

deel van de subsidies is toegerekend aan 2020. 

• De kosten voor het jeugdwerk zijn lager omdat het jeugdwerk vrijwel stillag en het kamp 

helaas niet kon doorgaan. 

• De kosten voor vrijwilligers waren lager omdat er weinig activiteiten waren. 

• Een geplande vernieuwing van de muurkrant is in 2020 nog niet gerealiseerd, daardoor vallen 

de kosten hiervan lager uit. 

 

Investeringen 

In 2020 zijn er geen investeringen geweest. De kosten om de diensten online uit te kunnen zenden 

zijn geboekt via de post kosten bestuur en administratie.  

 

Vermogenspositie 

Met ingang van het jaar 2020 moet de pastorie worden gewaardeerd op de actuele waarde, zijnde 

de WOZ-waarde. Daardoor steeg het vermogen met € 212.000. Het resultaat is toegevoegd aan 

het eigen vermogen, waardoor het eigen vermogen € 387.000 bedraagt. Dit bedrag is nodig om op 

lange termijn de continuïteit te waarborgen en biedt ruimte om de komende jaren voldoende 

pastorale zorg in te zetten. 

 

Reservering groot onderhoud 

Voor toekomstig groot onderhoud is vanuit de exploitatie 2020 een bedrag van € 11.000 

gereserveerd. Een cv-ketel die vervangen is, is onttrokken aan de reservering. De totale 

reservering is eind 2020 € 31.089. 

  

Geldmiddelen 

De liquiditeitspositie is eind 2020 € 149.000. Dat is een forse toename door de ontvangst van 

subsidies en een legaat en omdat er nog geen predikant werkzaam was. 

 

Vooruitblik 

Het jaar 2020 is afgesloten met een resultaat van € 17.588. Voor 2021 verwachten we een tekort 

omdat de coronamatregelen doorzetten in 2021, met als gevolg minder inkomsten. 

Omdat in de afgelopen 2 jaar een reserve is opgebouwd kunnen we dit als gemeente financieel ook 

aan. 
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Inzage 

Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de resultatenrekening 2020. De volledige 

jaarrekening kunt u opvragen bij Bertus Stormink tel. 06 – 83704643, e-mail: 

kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl. Deze is ook in te zien op de website. Daarvoor moet u wel 

inloggen. De instructie hiervoor is opgenomen op de website. 

 

 

 

 Begroting    

2020 

Rekening 

2020 

Rekening 

2019 

Opbrengsten en baten    

Opbrengsten onroerende zaken € 15.700 € 10.363 € 24.201 

Opbrengsten uit rente € 1 € 6 € 4 

Opbrengsten uit fondsen €1.250 € 253 € 1.655 

Opbrengsten levend geld € 109.550 € 108.166 € 113.006 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen en 

legaten 

€ 10.000 € 25.000 € 30.000 

Subtotaal € 136.501 € 143.788 € 168.866 

    

Uitgaven en kosten    

Kosten kerkelijke gebouwen € 30.550 € 29.870 € 36.339 

Afschrijvingen € 13.100 € 13.182 € 13.323 

Pastoraat € 63.953 € 59.856 € 93.065 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 5.750 € 1.938 € 5.611 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen € 7.800 € 7.651 € 7.821 

Salarissen en vergoedingen € 8.750 € 6.074 € 10.537 

Kosten beheer, administratie € 8.200 € 7.198 € 6.277 

Rentelasten/bankkosten € 650 € 431 € 472 

Subtotaal € 138.753 € 126.200 € 173.445 

    

TOTAAL RESULTAAT -/- € 2.252 € 17.588 -/- € 4.579 

    

 

Wissel kostercoördinator / beheerder 

  
De werkzaamheden van kostercoördinator houden meer in dan alleen het coördineren van de 

kosters-vrijwilligers. Daarom is besloten om de functie naam te wijzigen in beheerder. Alle 

kostersactiviteiten, gebouw- en beheerszaken vallen onder de verantwoordelijkheid van het College 

van Kerkrentmeesters. 

   Van 1 mei tot 1 juli is Tjeerdtje Doevendans de beheerder. 

Huur en gebruik van de kerk en zalen 

Alle gebruik van zalen en kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Marknesse dient gemeld en 

gereserveerd te worden bij de beheerder. De zalen en kerk zijn ook beschikbaar voor uitvaarten en 

andere activiteiten buiten de Protestantse Gemeente Marknesse. 

  

Contactgegevens beheerder: 

Tjeerdtje Doevendans 

E-mail:  koster@pknmarknesse.nl 

Telefoon (blijft): 06-41 71 68 68 

  

Bert Jan Profijt zal zich, samen met Bram de Visser, meer richten op de technische zaken met 

betrekking tot de gebouwen. Hans Kuiper is gevonden om, later dit jaar, de werkzaamheden als 

beheerder over te nemen van Bert Jan Profijt. 

mailto:kerkrentmeesters@pknmarknesse.nl
mailto:koster@pknmarknesse.nl
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Bijgewerkt t/m: 30 april 2021. 

 

Geboren: 5 maart 2021, Noud Evan Koopman, Boslaan 36, 8316 BA  Marknesse. 

 

Ingekomen: uit Emmeloord, dhr. T.W. Veldhuis, Walcherselaan 2/322, 8316 NJ  Marknesse. 

 

Verhuisd: van Ruiseveenpad 102 (Amsterdam), mevr. M.E. Stoffels naar Dr. M. Rijkenhof 35, 

8316 CZ  Marknesse (was voorkeurslid). 

van Boslaan 36, dhr. E.H. Koopman en mevr. A.A. Koopman-van der Cingel met 

hun kinderen Lukas, Hugo en Noud naar Luttelgeesterweg 2, 8316 PA  Marknesse. 

 

Vertrokken: van Markezijde 13, mevr. W.A.M. Wierenga naar Blokzijl. 

van Lisdodde 28, dhr. J.J. Timmerman naar Emmeloord. 

van Vollenhoverweg 21, dhr. P.N. Kwant en mevr. J. Kwant-Winkel naar 

Vollenhove. 

 

Uitgeschr.: Dhr. G.W. Havelaar, Gentiaan 21. 

Henk Veerbeek 

 

Bedankt 

16 april, was voor ons een mooie dag, 

50 jaar getrouwd, het huis was versierd. 

De zon scheen, we konden buiten nog wat visite ontvangen. 

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitatie s via een kaartje, bloemetje, 

Of gewoon een reactie op straat. 

Hartelijk dank daarvoor. 

Groet Wiebe en Marrie Hansma 

 

 

 

We willen graag iedereen bedanken voor alle kaartjes, telefoontjes, enz. na de operatie van 

Berend. De operatie is geslaagd en het herstel gaat voorspoedig.  

Fijn dat mensen ondanks de corona toch omzien naar elkaar.  

Groet Berend en Diny Post 

 

 

 

Berichtje 

 

Vorige maand ontving ik voor het eerst de muurkrant en zag dat ik daarin ben genoemd omdat ik 

mij heb laten overschrijven als voorkeur-lid. Fijn om op deze wijze betrokken te kunnen zijn bij de 

gemeente waar mijn vriend de rol van scriba vervuld. Voor de corona heb ik diverse zondagen al 

het samen vieren kunnen meemaken en in september de startzondag op een tuinstoel 

meegemaakt. Voor mij bijzonder om te ervaren hoe je als buitenstander welkom bent en onderdeel 

wordt van het omzien naar elkaar. Ik hoop daar ook op die wijze aan bij te kunnen dragen en ben 

dankbaar dat ik er onderdeel van kan zijn. 

Groet Gerdien van der Ent  

LEDENADMINISTRATIE     H.W. Veerbeek Blokzijlerdwarsweg 4 

          8316 RA Marknesse 

          Tel. 0527 201447 

        Email: kerkelijkbureau@pknmarknesse.nl 

     

    

    

INTERNE  BERICHTEN 


