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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. 
Predikant
  

ds. J. Duijster predikant@pknmarknesse.nl 06 47549849 

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 
boekhouder dhr. H. Kuiper  292022 

vertrouwenspersoon vacant 
 

  

College van 
kerkrentmeesters 

NL23 RABO 0346526515    

penningmeester mevr. M. Beens 
Baarloseweg 15b 
8316 SC Marknesse 

penningmeester@pknmarknesse.nl 201214 

boekhouder dhr. E. Nikkels 
Baarlosedwarsweg 5 
 

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.febr.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. B. Hogenboom  201419 
kerktelefoon dhr. B. de Visser  06-54293566 
kinderoppas vacant   
kinderdienst mevr. I. Bos  201240 

  
 
De kopij voor de volgende Muurkrant dient uiterlijk 28 augustus 2021 bij de redactie binnen te zijn. 
De verschijningsdatum van de volgende Muurkrant zal zijn rond 5 september 2021. 
 

   
 Inleverdata    Verschijningsdata 
 
     20 aug. 2021   28 aug. 2021 
     8 okt.    2021   16 okt.  2021 
    3 dec.   2021   11 dec. 2021 
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JAARGANG 50 NR. 470 JULI/AUG 2020  redactie:  W. v.d. Horst   tel. 201648 
          I. Profijt-Doorlag  tel. 2033 
 

 

VAN DE REDACTIE 

Het is meer dan 2000 jaar gelden dat Jezus werd geboren. En nog steeds worden we geboeid 

door de woorden en waarden van Jezus. Hij moet dus wel een uitstekende communicator zijn 

geweest. 

Hij beschikte niet over een eigen website, kleurige posters of een goed verkopend boek. Maar 

Hij hanteerde een paar belangrijke communicatieprincipes en daar zouden we een voorbeeld 

aan kunnen nemen. 

Hij wist wat zijn boodschap was, Hij kende zijn toehoorders en hij maakte gebruik van 

verhalen en beelden. 

Noodgedwongen door de corona hebben we van af het begin thuis naar de beelden vanuit de 

kerk kunnen kijken. Elke zondagochtend weer. We mogen ons als gemeente gelukkig prijzen 

dat zoveel mensen zich inzetten om dit elke week weer mogelijk te maken. Daarnaast zijn er 

natuurlijk ook heel veel mensen op andere plaatsen actief binnen de kerk. 

Gelukkig kunnen we weer naar de kerk. En het was heel bijzonder op 13 juni. Onze “eigen” 

dominee Johan Duijster, die een week daarvoor was verbonden aan onze gemeente ging 

voor. Het thema van de dienst was ”Werk aan de Kerk”. 

Was u niet in de kerk of heeft u thuis niet naar de dienst gekeken of geluisterd? Dan heb ik 

maar één advies: doe dat alsnog! De dienst is terug te kijken op 

www.kerkdienstgemist.nl/marknesse 

En als het gaat om “Werk aan de kerk” gaat het ook om de vraag, welke woorden en waarden 

hebben wij als gemeente? Weten we welke boodschap wij te vertellen hebben, aan alle 

mensen verbonden aan onze kerk, aan al onze dorpsgenoten, aan een ieder die op ons pad 

komt. Weten wij welke waarden en woorden wij aan wie willen vertellen of op welke manier 

wij dat het beste kunnen doen en welke middelen we daar voor nodig hebben?  Onze 

inspiratiebron is nog steeds Jezus. Hij heeft het goede voorbeeld al gegeven. Er ligt veel werk 

op ons te wachten, maar vanuit het vertrouwen dat het niet van ons afhangt, zullen we als 

gemeente wegen vinden om onze woorden en onze waarden te kunnen delen. 

Dat betekent ook woorden en waarden delen met elkaar in de gemeente. Elkaar informeren 

over wat ons bezighoudt, wat we doen of gaan doen, waar we besluiten over moeten nemen 

of hebben genomen, hoe we samen-werken, wat we van elkaar mogen en kunnen 

verwachten, waar w moeite mee hebben en waar we blijf van worden. 

Hoe klein en onbelangrijk het misschien lijkt. Alles is de moeite waard om met elkaar te 

delen. En in al dat delen ontstaat verbondenheid. En vanuit die verbondenheid voelen we dat 

we elkaar weer vrijuit willen ontmoeten, bij elkaar willen zijn, op zondag in de kerk, bij het 

koffiedrinken na de dienst, tijdens gemeente-avonden en alle andere activiteiten die er vast 

weer komen.  

De redactie van de muurkrant wenst u een goede en fijne zomerperiode toe.                                                                           

          Irma Profijt-Doorlag 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/marknesse
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KERKDIENSTEN 
 

04-jul  09.30 uur    LEV-dienst 

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

     

11-jul  09.30 uur Ds. H. Torenbeek   

    collecte : 1e PKN-vakantietas; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Sjaak van Leeuwen 

      

18-jul  09.30 uur Ds. J. Duijster   

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Corry van den Berg 

      

25-jul  09.30 uur Ds. Mw. C. Aalbersberg   

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : J.M. van den Berg 

      

01-aug 09.30 uur Mw. W. Marskamp   

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Niels Bosch 

      

08-aug 09.30 uur Dhr. B. Ritsema   

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Anne Kroeze 

      

15-aug 09.30 uur Ds. Mw. M. Jongsma   

    collecte : 1e KiA: Pakistan; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e orgelfonds 

    organist : Aad van Maldegem 

      

22-aug 09.30 uur Ds. J. Duijster Heilig Avondmaal 

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Harry Haasjes 

      

29-aug 09.30 uur Ds. W. Terlouw   

    collecte : 1e diaconie; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Sjaak van Leeuwen 

      

05-sep  09.30 uur Drs. Mw. K. Schoonveld   

    collecte : 1e KiA: Ghana; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 

    organist : Harry Haasjes 

      

12-sep  09.30 uur Mw. M. de Vries STARTZONDAG 

    Ds. J. Duijster   

    collecte : 1e PKN Kliederkerk; 2e kerk 

    "deur"collecte : 3e onderhoud gebouwen 
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PREDIKANT 

Ds. J. Duijster 

Loslaten en vasthouden 

Voor dit schrijven ga ik nog even terug naar de zondag waarop ik verbonden mocht worden 

aan de gemeente van Marknesse (en ’s middags aan Emmeloord). Na de bijzondere preek 

van ds. Ilonka Terlouw, mocht ik iets zeggen. Deze korte toespraak heb ik enigszins 

aangepast. Maar de kern blijft overeind staan.  

Op de zondagsbrief van zondag 6 juni stond een mooie uitleg bij de liturgische 

bloemschikking ‘De cirkel is rond. ’Op een wonderlijke wijze komt een cirkel rond. Op papier 

is dat niet zo moeilijk. Je trekt in feite beide uiteinden van een rechte lijn naar elkaar toe en 

er ontstaat zoiets als een cirkel. Zo uit de losse hand is dat nooit een perfecte cirkel. En zo is 

dat in ons leven ook niet. Het is nooit een perfecte cirkel. Hij is wat grillig. Wat onzeker 

gevormd soms. Maar de uiteinden komen toch weer samen. In de Bijbel heet dat: leven uit, 

door en tot God. Van wieg tot graf leven we uit, door en tot God (Rom. 11, 36).  

Het is niet de cirkel van de reïncarnatie. In ieder geval niet zoals die is uitgewerkt in 

verschillende wereldreligies. Het is de cirkel van loslaten en vasthouden. In de grote 

christelijke feesten herkennen we dat ook. Kerst is loslaten. Alzo lief had God de wereld dat 

Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft (Joh. 3, 16). Of zoals Paulus zegt: ‘Hij die de 

gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van’ (Fil. 

2, 6). Pasen laat zien dat God vasthoudt. Dat Hij niet loslaat wat zijn hand begonnen is te 

doen. Met Hemelvaart moeten wij Jezus loslaten, maar Pinksteren toont ons opnieuw dat God 

vasthoudt. Hij houdt vast aan zijn beloften.  

In dat vertrouwen kunnen wij loslaten. Ik moest de mensen van en het werk in de 

Bethlehemkerk van Papendrecht loslaten. Nu worden we in Marknesse aan elkaar gegeven 

om opnieuw vast te houden. Elkaar vasthouden. Vasthouden aan het Woord van God. We 

worden aan elkaar gegeven om ons vast te blijven houden aan Gods beloften.  

Loslaten is voor ons misschien wel de grootste kunst van het leven. Het leven is een oefening 

in loslaten. Dat lukt alleen maar als we ons verbonden weten. Verbonden in harmonie. 

Verbonden in de liefde van God die niet loslaat. Verbonden worden we aan elkaar als twee 

geliefden die elkaar in liefde trouw beloven. We weten dat ook zo’n relatie lang niet altijd 

harmonie is. Maar omdat we van elkaar houden gaan we er onvoorwaardelijk voor.  

U zult soms blij zijn met mij. Soms zult u denken, daar heb je hem weer. Ben ik daar nou 

‘verliefd’ op geworden? Ook ik zal dat wel eens denken en ervaren. Hoe dan ook, het is de 

liefde van Christus die ons bindt. En die is sterker dan onze liefde voor elkaar. In de liefde 

van Christus wil ik u van harte dienen. Laten we in die liefde elkaar dienen. De samenleving 

dienen. God dienen.  

We doen dat in het vertrouwen dat God ons heeft samengebracht. In Hem zijn en blijven we 

verbonden. Dat geldt ook voor de gemeenteleden van Zwartsluis en die van Papendrecht. 

Voor Gods aangezicht. Ik ken geen plek waar het beter is om dat te belijden. We moeten 

loslaten en mogen weer vasthouden. Nabij of ver we zijn en blijven in Zijn liefde verbonden. 

Hij, de Eeuwige, maakt de cirkel rond. 

Kennismaken met…? 

Tja, kennismaken met…? Met wie? Dat is de vraag. Het is niet helemaal volgens de etiquette, 

maar ik begin nu toch gemakshalve bij mijzelf. Kennismaken met mij! Met de nieuwe 

dominee, zoals die nog genoemd wordt. En daarbij gaat het dan vervolgens toch om u! Om 

jou! Want ik wil graag u/ jou leren kennen. En u/ jij wil ik graag de gelegenheid geven om mij 

te leren kennen. De vraag is hoe?  

Ooit had ik een collega die zich had voorgenomen om alle gemeenteleden die in de wijken 

woonden die onder zijn pastorale aandacht vielen persoonlijk te bezoeken voor kennismaking. 

Tegen de tijd dat de ambtstermijn van vier jaar verstreken was, had hij nog niet alle 
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adressen bezocht. Met meer dan 300 adressen en met 50% werktijd wilde ik daar maar niet 

aan beginnen. Daarom is mijn voorstel om dit te doen in groepsvorm. Ik stel mij daarbij 

verder voor dat u/ jij in kleine groepjes op de koffie komt in één van de zalen van het 

kerkgebouw. En dat we dat verspreiden over de dagen die ik in Marknesse ben. Dan kunt u/ 

kan jij zelf het moment kiezen waarop het u/ jou past. Het leuke daarvan is dat we niet alleen 

met elkaar kennis maken, maar dat we ook elkaar als gemeenteleden weer eens ontmoeten 

in en rond de kerk. Via de mail kunt u zich/ kan jij je opgeven. Wie geen mail heeft, kan mij 

bellen (zie voor telefoonnummer de binnenzijde van het voorblad van de Muurkrant). Nou ben 

je als jongere misschien niet zo gauw geneigd om alleen naar zo’n kennismaking-ontmoeting 

te komen. Misschien is het dan wel leuk dat je met meerdere andere jongeren komt. 

Bijvoorbeeld de groep die mij via een videoboodschap zo enthousiast welkom heette op 

zondag 6 juni. Hoe dan ook, iedereen is welkom. Ik hanteer als groepsgrootte max. 8 

personen. Dus als een groep vol is, overleggen we samen voor een ander moment.  

Hieronder geef ik in een schema weer wanneer we elkaar voor kennismaking kunnen 

ontmoeten. Is een dagdeel grijs, dan heb ik een andere afspraak staan.  

U/ jij kunt me mailen met uw/ jouw mogelijkheden. Daarop zal ik dan z.s.m. reageren. Mijn 

mailadres is vooralsnog: johannes3vs16@gmail.com Ik kijk er naar uit, u/ jou te leren 

kennen. Welkom! 

Datum 10.00 uur - 11.30 

uur.  

14.30 - 16.00 uur 19.30 - 21.00 uur  

6 juli   Bezet 

13 juli    

20 juli    

24 augustus   Bezet 

 

Mocht het zo zijn dat er wat dringends tussenkomt, dan ontvangt u/ ontvang jij, daarvan 

bericht en kunnen we samen naar een ander moment zoeken. Dat geldt uiteraard omgekeerd 

ook.                

              Johan Duijster 

Pastoraat 

In een overleg van het moderamen is het voorstel aangenomen dat wij (pastores), Marijke de 

Vries en Johan Duijster, voorlopig zonder verdeling in Marknesse werkzaam zullen zijn. 

Samen zullen wij na de vakantieperiode met alle mensen die pastoraal werkzaam zijn, van 

ouderling t/m bezoekmedewerkers, het pastorale werk en de pastorale taken, doorspreken en 

zonodig nieuw vormgeven tegen de achtergrond van de tijd waarin we leven.                              

Graag werken we - dat geldt voor het hele pastorale team - vraaggericht.                                        

En uiteraard zullen wij, als beide pastores, aan crisispastoraat prioriteit geven.  

Marijke de Vries  Johan Duijster 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:johannes3vs16@gmail.com
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KERKELIJK WERKER     

Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten 

 

Ik zag op Instagram deze foto voorbij komen. Een foto 

waarbij ik verschillende associaties kreeg. Vooral 

positieve gedachten omdat ik zo van de zee houd. 

Maar toen ik de paar regels las, die eronder stonden 

werd ik stil en slikte tranen weg. Op al die paaltjes 

stonden namen van mensen tijdens hun vlucht naar 

een (beter) leven in Europa zijn overleden. Het gaat 

om 44.000 mensen sinds 1993, die aan de Europese grenzen zijn gestorven. Mensen die zich 

in eigen land zo onveilig voelden, dat zij er alles voor over hadden om te vluchten, naar een 

veilig oord. Maar tijdens hun vlucht stierven door dorst en honger, die verdronken in de 

Middellandse Zee, bevroren in de Alpen of het Balkan gebergte.  De namen op de duizenden 

paaltjes, zijn geschreven door Nederlandse kinderen en volwassenen. Mensen die zo 

bijdragen dat mensen niet vergeten worden. Die een lans breken dat overheden wat gaan 

doen, zodat dit niet meer voor kan komen.  

De foto is een voorbeeld hoe wij als christenen een verschil kunnen maken, ieder vanaf zijn 

eigen plek. Als christen hebben wij de opdracht gekregen een verschil te maken in de wereld. 

De ene keer door een pan soep te maken voor een zieke buur of plaatsgenoot, de andere 

keer door een pan soep in ontvangst te nemen. Door kleding te schenken voor de 

kledingactie. De ene keer door de handen uit de mouwen te steken voor iemand die hulp kan 

gebruiken, of een spelletje te spelen. De andere keer door de hulp en gezelligheid te 

ontvangen. Door te bidden voor de mens die geen helper heeft, de mens die eenzaam is, de 

mens die onveilig is, de mens die…..  

Maar dus ook door mee te doen met een actie waarmee de wereld zich bewust wordt van de 

ellende die er speelt, door een naam op een paaltje te zetten. Immers: Een mens is pas 

vergeten als zijn naam is vergeten! Welke naam komt in uw herinnering die niet vergeten 

mag worden?         Marijke de Vries  

Vakantie Marijke  

Ik heb vakantie van 9 juli tot en met 1 augustus.  

 

Dankt u mee?  

- Voor elke nieuwe dag 

- Voor alle vrijwilligers die meehelpen in onze gemeente 

- Voor de natuur 

- Dat God er altijd was, er altijd is en er altijd zal zijn! 

- Voor vrijheid en (relatieve) veiligheid die we hier hebben 

Bidt u mee?  

- Voor de vluchtelingen die smachten naar een 

veilige plek 

- Voor gezinnen met problemen, moeiten en verdriet  

- Voor de zieken en voor iedereen die chronisch ziek zijn 

- Voor de vakantieperiode waarin blijdschap van het op vakantie gaan    

tegenover het verdriet van de ‘stille tijd’ voor mensen.  

- Voor onze gemeente. Dat we naar elkaar blijven omzien en er voor elkaar 

willen zijn.  
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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. 

Daarnaast is eenzaamheid een steeds groter probleem, zeker nu de vakantietijd er weer 

aankomt. We komen elkaar minder tegen en bezoeken worden lastiger.  

Wij willen als gemeente om elkaar heen staan en laten we diegenen meenemen in gebed, 

waarvan we weten dat ze het zwaar hebben.  

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.  

 

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 

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 

 

Gemeenteleden die elders verzorgd worden:  

Schotbalk 4, 8322 BG, Urk  

- Peter Hellinga,  

- Truus van Holland  

 

                     KERKENRAAD  

Nieuwe voorzitter 

Als “nieuwe” voorzitter  van PKN Marknesse wil ik mij voorstellen aan diegene die mij nog niet 

kennen.  

Mijn naam Wim Nieuwenhuis, en ik ben 67 jaar jong en woon samen met mijn partner aan de 

Westervoor 41. Ik ben geboren in Zelhem (Gem Bronckhorst) 

Mijn ouders waren heel betrokken bij de PKN aldaar, als zijnde kostersechtpaar en ouderling. 

Zelf ben ik ook een aantal jaren diaken geweest. 

 

Tevens  wil ik langs deze weg gebruik maken, nu ik geen bezoeken meer afleg in de wijken, 

een ieder bedanken waarbij ik de afgelopen jaren een bezoek heb mogen brengen, hartelijk 

dank daarvoor, dat ik op bezoek mocht komen.  

 

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde” 

         Wim Nieuwenhuis 

        

************************************************************************** 

Beste mensen, 

Begin deze maand is onze nieuwe predikant Johan Duijster verbonden aan onze kerk. Een 

heugelijk moment dat we in een blijde en bijzondere dienst mochten vieren. Helaas waren er 

nog veel beperkingen. Al was het een zegen dat het de eerste zondag was dat we weer met 

60 mensen in de kerk mogen zitten. Door de corona beperkingen zal het kennismaken met 

onze nieuwe predikant langzamer gaan dan we zouden willen. Maar hier is niets aan te doen. 

Als kerkenraad zijn we bezig om de werkverdeling van onze pastores te regelen. Wel is al 

afgesproken dat zowel onze pastoraal werker Marijke als onze predikant Johan Duijster 

crisispastoraat gaan doen. 
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Gelukkig merken we dat het met de gezondheid in Nederland weer langzaam de goede kant 

op gaat. Steeds meer maatregelen worden versoepeld of afgeschaft. Daarom zijn we weer 

plannen aan het maken voor activiteiten in het komende winterseizoen. Als de trends 

doorzetten kunnen we, misschien met de nodige beperkingen, weer activiteiten houden. Dan 

kunnen we elkaar ontmoeten en in levende lijve weer bemoedigen. Na een jaar van bijna 

geen activiteiten is dat een heerlijk vooruitzicht. En de voorbereidingen zijn al begonnen. We 

hopen u dan ook weer snel te ontmoeten. 

Inmiddels loopt het schooljaar op het einde en hebben de examenkandidaten een bloemetje 

ontvangen. Zo kunnen we blij zijn met de geslaagden en verbonden met de jongeren die het 

hopelijk met nog een extra inspanning mogen halen. 

De vakanties komen er dus aan. Voor velen ook een spannende periode, omdat er toch veel 

onduidelijkheid is naar welke landen we toe mogen onder welke voorwaarden. Gelukkig stelt 

onze Heer niet zulke voorwaarden en mogen we komen zoals we zijn. Ik wens u een fijne 

zomerperiode toe waarin u de rust en ontspanning kunt vinden, waar velen naar verlangen. 

Namens de kerkenraad, Onno Stallinga

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Tweede camera en schermen in de kerk 

In april 2020, aan het begin van de corona-periode, hebben we met spoed geïnvesteerd in 

een camera om daarmee de online-diensten te verzorgen. Eén camera is niet optimaal. 

Daarom is vorig jaar al besloten om een tweede camera aan te schaffen. Hiervoor is ook 

gecollecteerd.  

De invulling van de diensten is inmiddels ook gewijzigd. Voor het Kindermoment,  bijzondere 

liederen en andere zaken wordt gebruikt gemaakt van online-filmpjes van internet. 

In de kerk moeten dit ook goed te volgen zijn. Op dit moment maken we gebruik van een 

beamer met een projectiescherm. Dit is een tijdelijke oplossing en niet optimaal. 

Na uitvoerig overleg in Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en de Technische 

Commissie is besloten om naast de tweede camera ook een aantal beeldschermen aan te 

schaffen waardoor alles optimaal te volgen is. 

Financieel is dit mogelijk vanwege een ontvangen legaat en de collecteopbrengsten. Wij 

bevelen aanvullende giften hiervoor aan. 

Omstreeks 20 juli zullen de beeldschermen, tweede camera  met randapparatuur worden 

geïnstalleerd. Een deel van de voorbereiding, o.a. het leggen van kabels, is al uitgevoerd door 

onze technische vrijwilligers. Na de aansluitende  testfase  kan alles gebruikt worden. Wij 

vertrouwen er op dat dit alles ten goede komt aan een nog betere beleving van onze 

erediensten. 

Totdat de corona-beperkingen zijn afgelopen richten we ons op een optimale uitzending voor 

het volgen van de diensten thuis. Na afschaffing van de beperkingen richten we ons weer op 

een optimale uitvoering van de eredienst in de kerk. Het blijft mogelijk om de diensten online 

te volgen. 

 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door: 

- Uw collectegaven 

- Het ontvangen legaat 

- De inzet van vele vrijwilligers, bij de aanleg en bij de voorbereiding en uitvoering van 

de diensten. 
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Verhuur pastorie 

Per 1 juli 2021 is de pastorie, Sluis 1, beschikbaar voor de verhuur. Weet u iemand die - al 

dan niet tijdelijk -  op zoek is naar woonruimte, dan kan er contact opgenomen worden met 

Engelbert Nikkels, tel 06-15014505 of boekhouder@pknmarknesse.nl. 
 

Sleutels van de kerk en zalen 

Wie heeft er nog een sleutel van de kerk en de zalen en gebruikt deze niet meer? 

Deze willen we graag beschikbaar stellen aan onze nieuwe ambtsdragers en nieuwe 

vrijwilligers. 

Graag contact hierover met onze sleutelbeheerder, de heer Bram de Visser, Warande 61, tel. 

06 – 542 93 566 ; e-mail: adevisser1951@gmail.com. 
 

Wissel beheerder 

Met ingang van 1 juli tot en met 30 september is Hans Kuiper de beheerder van de kerk, het 

telefoonnummer en e-mail adres blijven gelijk.  

Contactgegevens beheerder: Hans Kuiper 

E-mail:                                koster@pknmarknesse.nl 

Telefoon:                 06 – 41 71 68 68 

  

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. 

  

Techniek 

Bert Jan Profijt en Bram de Visser coördineren de technische zaken in en aan de gebouwen. 

  

Alle kostersactiviteiten, gebouw- en beheerszaken vallen onder de verantwoordelijkheid van 

het College van Kerkrentmeesters. 

 

DIACONIE 
 

Bloemen uit de kerk. 

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

groet gegaan naar: 

2 mei   fam. Bisschop    Warande 12 
9 mei   mevr. M. Krijger-Holtrop  Walcherselaan 2/224 
13 mei   mevr. W. Dieters-Westendorp  Markezijde 14 
16 mei   mevr. A. van Benthem-Dekker  Kampweg 12 
23 mei   fam. Koopmans    Dotterbloem 10 
30 mei   fam. Bonthuis    Steenwijkerweg 20B 
6 juni   ds. I. Terlouw    Tollebeek 
13 juni   dhr. R. Oldenburger   Oosteinde 6 
20 juni   dhr. P.A. van der Cingel   Warande 22 
Bloemstukje  dhr. W. den Olde   Warande 48 
27 juni   mevr. A. Zandbergen-Wagenaar Grachtwal 13/11 
                                                                                                                                            

Bedankt  

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

aan gaan we weer naar ‘gewoon’. Toch komen de gulle giften van u allen bij de diaconie en 

alle goede doelen binnen. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken! 

 

Hoe verdeelt de diaconie alle giften die binnenkomen?  

Als voorbeeld de maand mei 2021. Wanneer de maand voorbij is, wordt op de bankrekening 

van de diaconie gekeken naar welke giften binnen gekomen zijn. De giften waarbij een doel 

staat aangegeven worden rechtstreeks naar dat betreffende doel overgemaakt.  

mailto:boekhouder@pknmarknesse.nl
mailto:adevisser1951@gmail.com
mailto:koster@pknmarknesse.nl
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Alle andere giften worden opgeteld. In de maand mei zijn 6 collectes geweest: voor de 

Rudolphstichting, voor Kerk in actie: Libanon, voor Kerk in actie: Egypte en 3x voor de 

diaconie. Het totaalbedrag van de giften dat in mei is binnengekomen wordt door 6 gedeeld. 

Hiervan gaat 1 deel naar de Rudolpstichting, 1 deel naar Kerk in actie: Libanon, 1 deel naar 

Kerk in actie: Egypte en 3 delen blijven op de rekening van de diaconie staan. 

Van het geld van de diaconie wordt o.a. het abonnement bij kerkdienstgemist.nl betaald en 

de bloemen die de bezoekgroep bij gemeenteleden brengt.  

 

Collectes in de komende periode 

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

uw bijdrage zelf over kunt maken. 

Als dit te moeilijk is, kunt u 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 11 juli wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse kerk: vakantietas. 

Je zult maar iedere zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan. Terwijl jouw ouders geen 

geld hebben voor een vakantie. Dan duurt een zomervakantie wel heel erg lang. Elke zomer 

deelt een groot aantal protestantse gemeenten rugzakjes uit aan kwetsbare kinderen in hun 

omgeving. In deze vrolijke rugzakjes zit speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor 

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

mijn bijdrage voor’ kiest u: Zomerpret voor kwetsbare kinderen                                    

Op zondag 15 augustus wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie: Pakistan. In 

het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als een 

tweederangs burger. Dit betekent discriminatie en kritische bevraging over je geloof. Dit 

zorgt voor onzekerheid. Kerk in Actie steunt een bijbelschool in Pakistan. Deze school laat 

o.a. zien hoe je je als christen staande kunt houden in Pakistan. Jaarlijks doen ruim 

zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! U kunt uw geld 

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

Christenen staan sterker in hun geloof. 

Met hartelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,  Aukje Bonthuis, Tiny Haringsma, 

Bas Hogenboom, Marjan Mol en Bram de Visser. 

 

ZWO 
 

Onze commissie is dit voorjaar weer met één persoon ingekort. Ineke Bos heeft na een goede 

tijd in de commissie besloten ermee te stoppen. Bij deze nogmaals bedankt voor jouw inzet. 

Namens de kerkenraad is Bas Hoogenboom nog afgevaardigd en dan zijn er nog Geertje Post 

en Henk Doevendans. We willen proberen de Z.W.O te vereenvoudigen of met diaconie 

samen te voegen. Vanwege corona is hier nog weinig over beslist.  

Ondertussen vragen wij toch weer om een bijdrage voor het zendingswerk. Het project wat 

we nu proberen te volgen is van IJM (Intern, Justice, Mission) en ook nog gewoon Kerk in 

Actie. We hopen als kerk toch ook nog buiten het gebouw van betekenis te kunnen blijven. 

 

Tot ziens Henk Doevendans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
https://donatie.protestantsekerk.nl/
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OVERIGE MEDEDELINGEN   

Welkom 

 

Vanuit Emmeloord is ingekomen Jessica Bosscha. 

Vanuit de Walcherselaan 24 is verhuisd Remco Woudstra. 

Beiden wonen op Kerkepad 6 alhier. 

Wij heten hen van harte welkom en wensen beiden een goede tijd aan het Kerkpad. 

 

Nieuw boek van oud predikant Marknesse en Luttelgeest 

Ds. Koos de Gier schreef een boek En daartoe veel vee, met als ondertitel Ernst en luim uit de 

kerk vol humoristische ervaringen uit zijn jarenlange loopbaan als predikant.  

Door de pandemie kreeg De Gier tijd om zijn materiaal samen te brengen in deze bundel. Zijn 

schoonzoon Rik Kamps verzorgde treffende cartoons als illustratie.  

En daartoe veel vee is voor 10,50 euro te bestellen via www.pinne.nl of bij de lokale 

boekhandel.  

 

Met een hartelijke groet,      

Irma Profijt-Doorlag - Prot. Gemeente Marknesse – tel. 06-20207191 

http://www.pinne.nl/
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