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Bij de aquarel van Henk van Donk 

 

Wat zie je? 

 

Als je de wereld indeelt 

En je zegt: dit behoort links 

dat behoort rechts 

wat zie je dan? 

 

Zie je de wereld wel? 

Of zie je slechts 

Wat je zelf dacht? 

 

Soms lijkt alles helder 

Totdat iemand zegt: 

Die vakjes van jou 

Waarom zijn die niet rond? 

 

Of achthoekig? 

 

Of afwezig? 

 

Wie het meeste heeft gehoord 

Twijfelt aan wat hij al wist. 

 

En wie twijfelt 

Ziet meer 

 

Zo zal het altijd zijn: 

Weten is niet alles 

Vragen 

 

Opent voor jou de wereld 

 

                                                             Sybrand van Dijk 
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OM TE BEGINNEN ... 
 

Allereerst willen we ds. Sybrand van Dijk, die naar de Protestantse 

Gemeente te Roden-Roderwolde is gegaan, bedanken voor zijn werk 

en inbreng in onze commissie. Tien jaren heeft ds. van Dijk hier 

gewerkt en even zovele jaren is hij adviserend lid geweest. De dank 

geldt ook voor zijn partner Henk van Donk. Henk, onze kunstenaar, 

maakte 8 jaren een aquarel voor het voorblad. Dit is de laatste 

bijdrage van hem. Misschien is er in de gemeente wel een 

kunstenaar, die volgend jaar het voorblad wil verzorgen. Dat zou 

mooi zijn! 

 

Deze tijd, juli, lijkt een rustige tijd in kerkelijke zin, maar schijn 

bedriegt. Slotzondag is net geweest en aan de voorbereidingen van 

startzondag volgend seizoen wordt alweer gewerkt. Het thema dit 

jaar is ‘Een goed verhaal’. Daar willen we een steentje aan bijdragen. 

 

De Commissie Vorming en Toerusting heeft zich de afgelopen 

periode bezig gehouden met het samenstellen van een nieuw 

programma. 
We starten het komende seizoen traditiegetrouw met een excursie. 

Deze keer naar de Weem van Henk Helmantel in Westeremden. Na de 

lunch gaat Helmantel met ons naar het klooster in Ter Apel. 
De eerste lezing in oktober geeft Marcel de Jong over de afscheiding 

in Ulrum. Hij heeft daar veel onderzoek naar gedaan en een 

historische roman over geschreven. 

Zo is er iedere maand een lezing. Er worden heel diverse 

onderwerpen aangeboden o.a. de geschiedenis van de preekstoel, 

Jezus als verteller van parabels: thema’s en variaties in de 

evangeliën, euthanasie bij voltooid leven of geestelijk lijden. Bij dit 

laatste onderwerp zal ziekenhuispastor Matthy Bijleveld de 

aanwezigen er ook met elkaar over laten praten. 

Voor de gezamenlijke avond met Winsum is Natascha van Weezel 

uitgenodigd om over haar documentaire ‘Natascha’s beloofde land’ 

te vertellen.  
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Muziek ontbreekt niet in de kerk. Saskia van Lier verzorgt voor ons 

een avond met als thema Passie voor de Passie: Lijdenstijd in muziek 

en beeld.  

In april wordt er een film vertoond: ‘We feed the world’ over voedsel 

produceren en voedsel consumeren. 
We sluiten het seizoen af met een ‘tafelpraat’. In het Lutherjaar 

hebben we dat gedaan: samen eten met een goed gesprek. Dat viel 

toen zo in de smaak dat we het nogmaals gaan organiseren, nu met 

een link naar de film van de maand ervoor. 

 

In dit boekje treft u ook de gegevens aan over de activiteiten die door 

de Taakgroep Vorming & Toerusting van de protestantse gemeente 

Winsum-Halfambt worden georganiseerd. 

 

We hopen op een goed seizoen met voor ieder wat wils. We zijn blij 

met een trouwe groep bezoekers, die ons inspireren steeds nieuwe 

onderwerpen te zoeken.  

 

U bent van harte welkom! 

 
Namens de Commissie Vorming en Toerusting, 

Kees Raangs 
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EXCURSIE MUSEUM HELMANTEL EN TER APEL 

 

De start van het nieuwe seizoen op 21 september belooft prachtig te 

worden. Henk Helmantel verwelkomt ons op zijn met zoveel liefde 

opgebouwde Weem. Hij zal ons rondleiden op de expositie die het 

Museum Helmantel heeft ingericht naar aanleiding van vijftig jaar 

Stichting Oude Groninger Kerken. Henk is gefascineerd door het 

licht en de ruimte, maar ook door de ouderdom van de kerken op het 

Groninger land. 

We eten onze zelf meegebrachte lunch bij mooi weer in de tuin van 

Babs en Henk Helmantel. 

In de middag vertrekken we naar het klooster van Ter Apel, waar 

Henk ons zal voorgaan langs de vele middeleeuwse beelden die hij 

heeft verzameld. Een deel daarvan staat permanent in het klooster 

opgesteld. Middeleeuwse kunst geeft blijk van het hoge 

vakmanschap van de beeldhouwers, schilders en houtbewerkers, 

tegelijkertijd kent ze een ontroerende menselijkheid. 

 

 

 

Op eigen gelegenheid kun je het klooster nog verder verkennen of 

een kop koffie drinken bij het naast het klooster gelegen Boschhuis. 
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Programma: 

 

10.30 uur ontvangst op de Weem en rondleiding 

12.00 uur eigen lunch, broodje meenemen 

12.30 uur vertrek naar Ter Apel 

13.30 uur rondleiding in het klooster 

15.00 uur afsluiting 

 

 
 

Datum  : zaterdag 21 september 2019 

Aanvang : 10.30 uur bij Museum Helmantel, Westeremden 

Vertrek : 10.00 uur vanaf het Kerkplein in Sauwerd 

Kosten  : Museum Helmantel: € 5,-- (incl. koffie/thee)  

                            Ter Apel: € 8,50 of museumjaarkaart 

Opgave : bij Kees Raangs, 050-3643741 of  

                            kees.raangs@kpnmail.nl                                                                             

                               of via opgavelijst in het Oldenhuis    

                            een halve dag is ook mogelijk    

                            opgave uiterlijk woensdag 18 september 
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DE AFSCHEIDING 

Een kerkstrijd als sociaal conflict 

 

Op 17 oktober houdt auteur Marcel de Jong in Sauwerd een lezing 

over zijn roman De Afscheiding. In de lezing maakt hij duidelijk dat 

de kerkstrijd van 1834 ook een sociale strijd was tussen een rijke 

liberale elite en een gelovig en arm volk.  

In de lezing volgt Marcel de Jong de dichter en socialist Henriëtte 

Roland Holst, die de kerkstrijd omschreef als een klassenstrijd 

waarin jonge plattelandsdominees leiding gaven aan het verzet van 

het eenvoudige volk tegen het aristocratische establishment.  

 

 
Ulrum in de 19e eeuw – aquarel J. Bulthuis 

 

Enerverende geschiedenis 

De schrijver vertelt het enerverende leven van dominee Hendrik de 

Cock in Ulrum en de dapperheid van turfsteker Luitsen Dijkstra, een 

van de eerste predikanten van de afgescheiden kerk. Hij leest ook een 

hertaalde preek van Dominee Scholte voor, een vriend van De Cock. 

Een rede vol woede en met een roep om in opstand tegen de overheid 

te komen. 

 

Een strijd met grote betekenis 

De kerkstrijd van 1834 is een bizarre geschiedenis. Maar van grote 

betekenis. De strijd van Hendrik de Cock en zijn aanhangers 

inspireerden de liberaal Thorbecke om de vrijheid van godsdienst, 

onderwijs en meningsuiting in de grondwet van 1848 op te nemen. 

Zo stonden De Cock en zijn volgelingen aan de wieg van het 

moderne Nederland. 
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Marcel de Jong is schrijver en journalist voor het AD. Ook schrijft 

hij iedere week een column voor de Delftse Post. De Afscheiding is 

zijn vierde boek en zijn eerste grote historische roman. 

 

 

Datum  : donderdag 17 oktober 2019 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee) 
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PRATEN ALS BRUGMAN                                                                                                      

Een kleine geschiedenis van de preekstoel 

In de protestantse, en dan vooral de calvinistische kerk, is de 

preekstoel vanouds het centrum van de inrichting. De oorsprong van 

dit meubel reikt terug tot ver voor de Reformatie, maar in de 

middeleeuwse kerkinrichting was de kansel wel minder belangrijk. 

Bovendien had deze toen ook een wat andere functie. Bij de 

protestanten wordt in samenhang met liturgische vernieuwingen in 

de loop van de twintigste eeuw de preekstoel minder prominent in de 

kerkinrichting. In de lezing door dr. Kees van der Ploeg wordt deze 

ontwikkeling in beeld gebracht aan de hand van een reeks 

karakteristieke voorbeelden, onder andere uit Groninger kerken. 

 

De dominicaan Johannes Brugman, 18de-eeuws Limburgs 

aardewerk (Amsterdam, Ons’ Lieve Heer op Solder).  
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Dr. Kees van der Ploeg is als kunst- en architectuurhistoricus 

verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1993 promoveerde 

hij op het proefschrift ‘Art, architecture and liturgy: Siena Cathedral 

in the Middle Ages’. Zijn onderzoek richt zich op de kunst en 

architectuur van de middeleeuwen. Hij is voorzitter van de redactie 

van het kwartaaltijdschrift ‘Groninger Kerken’. Daarnaast 

publiceert hij op het terrein van de architectuur van de negentiende 

en twintigste eeuw en over aspecten van monumentenzorg. Recent 

verscheen van zijn hand: ‘Egbert Reitsma architect 1892-1976. 

Meester in baksteen’, Leeuwarden 2014, en ‘De Ploeg, het 

expressionisme en de architectuur’, Zwolle 2017. 

 

Datum  : donderdag 14 november 2019 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee) 
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JEZUS ALS VERTELLER VAN PARABELS: THEMA’S EN 

VARIATIES IN DE EVANGELIËN 

In de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas vertelt Jezus 

parabels (of gelijkenissen), maar er zijn maar weinig gelijkenissen 

die door alle drie de evangelisten opgetekend zijn. Waarom koos 

Mattheüs voor de arbeiders van het elfde uur en Lucas voor de 

verloren zoon en de barmhartige Samaritaan? Waarom heeft Marcus 

zo veel minder gelijkenissen? In deze lezing zal Annette Merz de 

eigenheid van ieder evangelie illustreren met behulp van de parabels 

die er in dit evangelie te vinden zijn en door verschillende versies 

van één gelijkenis te vergelijken (bijvoorbeeld het verloren schaap 

bij Lucas en Mattheüs). Ook het apocryphe evangelie van Thomas en 

het Johannesevangelie komen even aan bod.  

 

 

De vijf slimme en de vijf domme meisjes. Foto: zijportaal van de 

Dom van Erfurt (credits: Hennie Burggraaff) 
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Annette Merz is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse-

Theologische Universiteit (Amsterdam en Groningen). Zij doet 

samen met collega's van de universiteiten van Utrecht en Tilburg 

onderzoek naar de parabels van Jezus en de Rabbijnen binnen het 

project ‘Parabels and the Partings of the Ways’ dat door de 

Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek  (NWO) 

gefinancierd wordt. Meer informatie hierover met leuke blogs over 

vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels is te vinden op de 

website: www.parabelproject.nl 
 

 

Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon (1642) 

 

Datum  : dinsdag 10 december 2019 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee)  

http://www.parabelproject.nl/
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HOE STAAT U TEGENOVER HET IDEE VAN EEN 

VOLTOOID LEVEN EN EEN ZELF GEKOZEN DOOD? 

Mijn naam is Matthy Bijleveld en sinds 1994 ben ik geestelijk 

verzorger in het UMCG. Vanaf 2016 werk ik daar nog 9 uur en ben 

ik als predikant voor 20 uur verbonden aan de Kloosterkerk in Ter 

Apel. In de theologie ben ik afgestudeerd in de Sociale Ethiek. Het 

onderwerp op deze avond is een ethisch onderwerp. In een 

ziekenhuis komen vragen naar de juiste behandeling dagelijks 

voorbij. In het bijzonder als de artsen niet meer weten welke 

behandeling ze nog kunnen geven. 

 

Landelijk kwamen in 2018 de meeste verzoeken tot euthanasie van 

mensen die kanker hadden in het laatste stadium van hun ziekte. Een 

ander, klein deel werd gevormd door mensen in de beginfase van hun 

dementie en nog handelingsbekwaam. 

In de kerk zijn wij op zoek naar het schone, het ware en het goede. 

Hoe kunnen we op een goede manier denken over voltooid leven en 

de zelf gekozen dood? Wat is er voor te zeggen en wat er tegen? 

Ik zal een korte inleiding geven over de haken en ogen die vastzitten 

aan dit onderwerp. 

Sommige ouderen zeggen dat ze langer leven dan hen lief is en dat 

hun leven zich voortsleept. Ze zeggen: ‘mijn leven is voltooid.’ 

Speelt het in deze discussie vooral om de wens om zelf controle te 

hebben als het lijden groot wordt? Of zit er een andere kant aan waar 

we als samenleving geen antwoord op hebben? Want met het ouder 

worden groeien afhankelijkheid en eenzaamheid vaak. Is een 

zelfgekozen dood daar het enige antwoord op? 

Het is van belang dat wij weten hoe wij staan tegenover dit 

onderwerp. Dan kunnen we hierover praten met onze familie en de 

huisarts als deze onderwerpen een rol gaan spelen in ons eigen leven. 

Daarom gaan we op deze avond, na de inleiding, met elkaar in 

gesprek in groepjes van 7 á 8 personen. Het is belangrijk dat we naar 

elkaar luisteren zonder direct alles te willen oplossen. 



- 15 - 
 

Dit gaan we proberen tijdens onze bijeenkomst op 16 januari.             

Graag tot dan. 

 

 

 

 

Datum  : donderdag 16 januari 2020 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee) 
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‘NATASCHA’S BELOOFDE LAND’ 

 

De jaarlijkse gezamenlijke lezing van de protestantse gemeentes 

Winsum-Halfambt en Adorp-Wetsinge-Sauwerd. 

 

Natascha’s opa was haar held. Hij vluchtte vanuit Polen naar 

Nederland en daarna via Frankrijk naar Zwitserland, om uit handen 

te blijven van het naziregime. Hij leerde haar trouw te blijven aan 

haar idealen. In haar poëziealbum schreef hij: ‘Lieve Tascha, 

onthoud dit goed: wit of zwart, arm of rijk, alle mensen zijn gelijk.’ 

Maar ten opzichte van het Palestijns-Israëlisch conflict was het voor 

Natascha van Weezel lange tijd een worsteling. Het viel haar op dat 

haar Israëlische vrienden nog nooit een Palestijn ontmoet hadden. En 

andersom. Dus ging Natascha zelf op zoek.  

  

 
Natascha fietsend door Tel Aviv (foto: Bart Nijpels) 

Ze reisde op de fiets van Israël naar de Westbank, en sprak met 

iedereen. Van de familie van Palestijnse aanslagplegers 

(‘martelaren’) tot Instagram-influencers die gesponsord worden door 

de Israëlische wapenindustrie, van bewoners van Joodse 

nederzettingen tot Palestijnse stedenbouwers. De vierdelige 

documentaireserie ‘Natascha’s beloofde land’ is een persoonlijke 

zoektocht naar alle radicale standpunten, van hopeloos tot hoopvol. 
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Foto: Claudia Kamerogodski 

 

 

Natascha van Weezel (1986) studeerde in 2012 af aan de 

Nederlandse Filmacademie in Amsterdam met een documentaire 

over kleinkinderen van Holocaustoverlevenden, waarover ze in 2015 

ook het boek ‘De derde generatie’ schreef. In 2017 publiceerde ze 

het boek ‘Thuis bij de vijand’, over de relatie tussen moslims en 

Joden in Nederland. In 2018 reisde zij een maand op de fiets voor 

haar serie ‘Natascha’s Beloofde Land’ (VPRO) door Israël en de 

Westbank. Haar doel was om het conflict van alle kanten op een 

genuanceerde manier in beeld te brengen. Momenteel is ze vaste 

columnist bij het Parool.  

 

Datum  : donderdag 27 februari 2020 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : PKN kerk in Sauwerd 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee) 
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PASSIE VOOR DE PASSIE                                               

Lijdenstijd in muziek en beeld 

In de Goede Week, de week voor Pasen, klinkt in de kerk de mooiste 

muziek: lijdensmuziek. Deze week is de opmaat naar het lijden, 

sterven en uiteindelijk de opstanding. Ter voorbereiding hierop 

moeten gelovigen 'gelouterd' worden. Deze week staat in het teken 

van het lijden van Christus en met zijn lijden ook het lijden van 

Maria. Dit prominente thema in het christendom is veelvuldig gevat 

in beeld en muziek, vaak voor gebruik in de liturgie. 

Wij luisteren en kijken tegenwoordig nauwelijks meer naar deze 

kunstuitingen in hun liturgische setting. Missen we daarmee niet de 

betekenis ervan? Een beeld van een huilende Maria in een museum is 

anders dan in een kerk. En de aria’s en koralen uit de 

Mattheuspassion maken onderdeel uit van een groots muzikaal 

passiestuk dat uitgevoerd werd op Goede Vrijdag in de dienst. 

 
Diego Velázquez, rond 1632 
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Aan de hand van een aantal bekende en minder bekende 

muziekstukken toont Saskia van Lier hoe muziek en beeld 

samenvallen in de kerk. Ze laat zien welke thema’s behandeld 

werden in muziek en beeld en wat daarmee van de gelovige verwacht 

werd. Bij elk stuk zal kort een liturgische of buiten-liturgische 

context gegeven worden, het behandelde thema wordt aangeduid en 

daarna volgt het muziekstuk met beeld erbij. 

 

Aan bod komen onder meer: Bachs Mattheuspassie, het Stabat Mater 

van Pergolesi, de Leçons de Tenèbres van Charpentier, de 

Brockespassion van Telemann en Stoelzel  en de Membra Jesu 

Nostri van Buxtehude.  

 
Saskia van Lier is gespecialiseerd in het gebruik van christelijke 

kunst. Beeldende kunst en liturgie vormen haar werk, muziek is haar 

liefhebberij.  

 

Datum  : dinsdag 24 maart 2020 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee) 
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WE FEED THE WORLD                                                                                                                       

Een filmavond 

In 2005 maakte Erwin Wagenhofer de indrukwekkende 

documentaire We feed the world. De groeiende wereldbevolking 

stelt ons voor grote opgaven. Het voedselvraagstuk is daarbij niet de 

kleinste. Hoe voeden wij die miljarden mensenmonden? En hoe doen 

we dat met respect voor de vissers, de boeren en de telers? Maar ook 

met respect voor het voedsel zelf? 

Hoe kan het dat strooizout duurder is dan graan? En hoe kan het dat 

dagelijks (elke! dag!) honderdduizend mensen sterven van de 

honger, terwijl er voedsel is voor maar liefst 12 miljard mensen? 

Wagenhofer volgt de productie van soja die voorbij gaat aan 

honderdduizenden hongerige Brazilianen. De soja wordt regelrecht 

naar Europa vervoerd en dient hier als… kippenvoer. 

Wagenhofer vertelt de verhalen. Hij stelt de vragen. En hij toont na 

elk verhaal beelden zonder verder commentaar, zodat je als kijker 

tijd hebt om na te denken. 

Omdat de documentaire nog steeds actueel is, willen wij hem met 

elkaar bekijken. Voor ons zijn de vragen: welke informatie is nieuw 

voor ons? Maar vooral: welke rol kunnen wij als consument opeisen? 

Is er een andere voedselproductie denkbaar? 

We bekijken (delen van) de film en gaan daarna met elkaar in 

gesprek. Aan deze avond zit losjes het etentje vast dat we als 

afsluiting in mei organiseren. Je bent tenslotte wat je eet! 
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Datum  : dinsdag 21 april 2020 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Leiding : Pastor Jolanda Tuma 

Kosten  : € 5,-- (incl. koffie/thee) 
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TAFELPRAAT 

In september 2017 werd er in het Oldenhuis, in navolging van 

Maarten Luther, een Tafelpraat georganiseerd. Luther nodigde 

regelmatig mensen uit, besprak met hen een stelling en ondertussen 

aten zij allen smakelijk.  

 

Met ongeveer 20 personen aan 4 tafels werd er ook in het Oldenhuis 

heerlijk gegeten en een goed gesprek gevoerd onder leiding van de 

predikant. Het werd een heel mooie avond. De commissie kreeg te 

horen ‘nog eens doen’.  

In mei 2020 wordt er opnieuw een Tafelpraat georganiseerd. Nu met 

een link naar de film We feed the world die in april getoond zal 

worden. De datum is vastgesteld: dinsdag 12 mei. In de maand april 

volgt nadere informatie, o.a. in De Schakel. 

 

Datum  : dinsdag 12 mei 2020 

Tijd  : 18.00/18.30 uur (inloop) tot 20.30 uur 

Plaats  : het Oldenhuis 

Kosten  : € 7,50  

Opgave : tot 6 mei bij Kees Raangs 050-3643741 

                            kees.raangs@kpnmail.nl 
                            of via opgavelijst in het Oldenhuis 

 

 

mailto:kees.raangs@kpnmail.nl
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SAMENSTELLING COMMISSIE VORMING & 

TOERUSTING 

 

Voorzitter   : Kees Raangs 

Secretaris   : Henny Wigboldus 

Penningmeester   : vacant 

Leden    : Patrick Arends 

      Ina Kwerreveld 

      Lidy Luinstra 

       

Alle avonden, op één na, worden gehouden in het Oldenhuis, 

Kerkstraat 11, 9771 BD Sauwerd. Dit is ook het adres van de kerk. 

Voor informatie kunt u contact op nemen met Kees Raangs, tel. 050-

3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl 

Ook kunt u kijken op de website:                                         

http://adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kees.raangs@kpnmail.nl
http://adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net/
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JEUGDRAAD 

 

De jeugdraad is een overkoepelend orgaan voor al het jeugdwerk 

(jeugd van 0 tot 25 jaar) dat binnen onze gemeente plaats vindt. Eens 

in de twee maanden komt de jeugdraad bijeen om alle activiteiten te 

bespreken, te evalueren en op elkaar af te stemmen en voor een 

stukje verdieping in het jeugdwerk.  
 

Samenstelling  

 

Voorzitter & jeugdwerker : Tanja Huinder  

Secretaris & jeugdouderling : Mariëlle Zijlstra 

Predikant   : vacant   

 

Namens de commissies: 

 

Kindernevendienst  : Germa Zwakenberg 

Kinderoppas   : Tanja Huinder 

JOC    : Hidde Boer 
Catechese   : Mariëlle Zijlstra 

 

PKN KIND! 

 

Oppasdienst 

Iedere zondagmorgen is er in het Oldenhuis oppasdienst voor de 

kinderen van 0 jaar tot 4 jaar. 

 

Kindernevendienst 

Iedere zondag is er voor de kinderen van de basisschool 

kindernevendienst. De kindernevendienst staat onder leiding van één 

of twee volwassenen. In de kindernevendienst luisteren we naar het 

Bijbelverhaal en werken dit uit aan de hand van een spelletje, 

knutselwerkje, kringgesprek, zingen, rollenspel etc. Tijdens de 

adventsperiode en in de veertigdagentijd wordt er aan een speciaal 

project gewerkt. 
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Basiscatechese  

Voor: groep 7 en 8 

Samen-bijbel- 

jij-nieuw-lezen- 

luisteren-praten- 

discussie- 

gezelligheid-God- 

geloof-lachen- 

ontmoeting-Jezus- 

welkom-vragen- 

open-eerlijk 

 

Wij nodigen je van harte uit om met elkaar na te denken over allerlei 

vragen rondom God, geloof en jou! Natuurlijk mag jij dingen die jou 

bezig houden in de groep gooien. 

  

PKN JONG! 

 

Catechese  

Vanaf oktober starten we weer met catechese voor alle jongeren in 

de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Catechese is de plek waar de 

bijbel open gaat. Waar we samen leren over ons geloof en vooral 

over wat het betekent om christen te zijn. We behandelen daarom 

geen stoffige onderwerpen, maar hebben het over zaken die er ook 

nu nog, of juist nu, echt toe doen. Tijdens catechese leren we vooral 

ook heel veel van en over elkaar. Het is de plek waar je echt jezelf 

kunt zijn en op een open manier kan praten over God, de kerk en je 

geloof.  

Dit seizoen starten we weer met twee groepen: een groep voor 

jongeren van 12-14 jaar en een groep voor jongeren van 15-18 jaar. 

JOC 

Leeftijd: 12 – 20                                                                               

Het JOC is er voor alle jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud. Door 

middel van leuke en gezellige activiteiten leren we elkaar beter 

kennen. Voor sommige activiteiten zal de groep worden opgesplitst. 
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Sommige activiteiten doen we als hele groep samen.                   

Vanuit het JOC worden ook inhoudelijke avonden georganiseerd. 

Tijdens deze avonden gaan we op een ontspannen en leuke manier 

met elkaar in gesprek. Zo leren we elkaar nog beter kennen! 

De commissie die al deze activiteiten organiseert bestaat uit jongeren 

zelf. De activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op de 

vrijdagavond. Vaste activiteiten die ook dit jaar zeker terug gaan 

komen zijn Sirkelslag YOUNG (voor de jongeren van 12 tot 16 jaar), 

waarbij wij als jongerengroep gaan strijden tegen jongerengroepen 

van andere kerken door heel Nederland en de broodmaaltijd die we 

als jongeren samen organiseren voor de oudere gemeenteleden.  

Gespreksgroep 18+ 

De laatste jaren was er geen gespreksgroep voor de 18+ jongeren. 

Binnen onze kerk is dit een vrij kleine groep jongeren. Juist daarom 

zij we blij met het initiatief om toch van start te gaan met een 

gespreksgroep.  

In de wereld van nu word je als kerkganger haast als speciaal gezien.  

Er zijn maar weinig jongeren die naar de kerk gaan. Dan praat je er 

ook niet zo gemakkelijk over met anderen. Er zijn zoveel vragen en 

dingen waar je tegen aan loopt, die je graag wilt delen met anderen.  

Situaties waar je met leeftijdsgenoten over wilt praten/discussiëren. 

Tijdens de gespreksavonden gaan we met elkaar in gesprek over 

verschillende onderwerpen die ons aanspreken. Dit is een redelijk 

ontspannen manier waarop wij met elkaar willen nadenken en praten 

over hedendaagse onderwerpen. We spreken één keer in de zes 

weken af en wisselen van locatie.  

Wanneer je dit leest, je bent minimaal 18 jaar en denkt ‘hé, dit is net 

iets voor mij’, voel je dan welkom om contact op te nemen met 

Germa Zwakenberg (06 40095736) of Marjan Koopman en Annet 

Oosterhof (050-3061378 of a.oosterhof7@kpnplanet.nl). Meestal 

komen we op een vrijdagavond bij elkaar en beginnen we om half 

acht. 

mailto:a.oosterhof7@kpnplanet.nl
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ACTIVITEITEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE 

WINSUM-HALFAMBT 

---------------------------------------------------------------------------

Hieronder volgt een iets verkorte weergave. Voor de volledige 

tekst zie de website www.pgwh.nl. Ook kunt u contact opnemen 

met het Centraal Aanspreekpunt tel.06-57834051 (Els Prins)  

e-mail: info@pgwh.nl. Opgave is voor bijna alle activiteiten 

nodig. Opgave kan bij het Centraal Aanspreekpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Open Poort 
Elke eerste vrijdag van de maand is De Poort (het gebouwtje naast 

de kerk in Eenrum) open van 10 tot 12 uur. Er is koffie, thee en 

appeltaart, er is alle ruimte voor ontmoeting maar ook voor 

verdieping. Thema's en gespreksonderwerpen worden tijdig 

bekendgemaakt via de verschillende media. 

 

Data: vrijdag 6  september, 4 oktober, 1 november, 6 december 

2019, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni 2020 

Tijd: 10.00- 12.00 uur 

Plaats: De Poort te Eenrum 

Leiding: Pastor Jolanda Tuma 

 

http://www.pgwh.nl/
mailto:info@pgwh.nl
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Ouderengespreksgroep 
Op initiatief van één van de oudere gemeenteleden begonnen, dit 

seizoen opnieuw op de agenda. De groep komt eens per maand bij 

elkaar met afwisselende leiding. Soms is het uitgangspunt van 

gesprek een Bijbelgedeelte, dat in een van de komende kerkdiensten 

aan de orde komt, soms een samen gekozen thema. Iedereen is 

welkom.  
 

Data: dinsdag 10 september, 8 oktober,12 november, 10 december 

2019, 14 januari,11 februari, 10 maart, 21 april 2020 

Tijd: 10.00 - 11.45 uur 

Plaats: ontmoetingszaal Centrumkerk 

Leiding: Pastores 
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Pelgrimstocht 
Op zaterdag 14 september wordt voor de vijfde keer een 

pelgrimstocht georganiseerd op het Hogeland. Vanaf 9 uur is er 

koffie en thee in de historische kerk te Eenrum. Vanaf hier begint de 

tocht (rond half 10). Tijdens de pelgrimstocht doen we de dorpen 

Pieterburen, Westernieland, Den Andel en Saaxumhuizen aan en zijn 

er rustmomenten in de kerken in deze dorpen. Ook zal hier en daar in 

de kerken muziek te horen zijn. De tocht eindigt weer in Eenrum, 

waar een korte vesper wordt gehouden.  

De tocht kunt u lopen of fietsen. Ook is het mogelijk om de hele of 

een deel van de route af te leggen in een huifkar. U kunt ook een 

stukje van de tocht meegaan of gewoon één van de kerken eens 

binnenlopen.  

 

Datum: zaterdag 14 september 2019 

Tijd: start 9.00 uur, eind ongeveer 17.00 uur 

Plaats: start en eindpunt Eenrum 

Leiding: Pastor Jolanda Tuma  

Kosten: een vrijwillige bijdrage is welkom 

 

 

Zondagmiddagcafé in de Centrumkerk 
Elke derde zondag van de maand in de kerkzaal of in de 

ontmoetingszaal van de Centrumkerk: ontmoeting, ontspanning en 

open podium voor dorpsgenoten die iets inspirerends willen laten 

horen of zien.  

De deur gaat open om 15.00 uur. Er is dan koffie en thee. In de pauze 

van het programma is er een hapje en een drankje. Uiterlijk 17.00 uur 

sluiting.  

 
Data: zondag 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 

2019, 19 januari,  16 februari, 15 maart, 19 april 2020 

Tijd: 15.00 - 17.00 uur 
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Rondleiding Centrumkerk en informatie over het project 

WindZon Winsum 
De Centrumkerk is in 2013 volledig verbouwd. De oorspronkelijke 

vorm van de kerk is teruggekomen en de uitbreidingen rondom het 

hoofdgebouw zijn gesloopt. Tijdens de ontwerpfase is bewust 

gekozen voor duurzame bouw, waarbij géén gasaansluiting meer 

gewenst was. Het dak, gericht op het zuiden, is volledig bedekt met 

zonnepanelen voor de eigen elektra-opwekking. De opgewekte 

elektriciteit (ca. 22.000 kWh) wordt niet alleen benut voor het 

verwarmen met behulp van een warmtepomp en ventileren met 

warmteterugwinning van het gehele gebouw, maar is nagenoeg ook 

voldoende voor al het overig elektraverbruik zoals: verlichting, 

keukengebruik, warmtapwater bereiding, lift etc.  

Daarnaast zal energiecoöperatie Winsum Duurzaam informatie 

geven over het project WindZon Winsum: lokaal wordt stroom 

opgewekt met twee kleine houten windmolens en een zonnedak met 

132 zonnepanelen. Deze energie is van en voor de regio. 

 

Datum: zaterdag 21 september 2019 

Tijd: 10.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: Arie van Dorp 

Sluitingsdatum van opgave: dinsdag 17 september 
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‘In het labyrint van Mozes’, ds. Harmen Jansen over zijn 

nieuwe boek. Een thema-avond voor lezers en niet-lezers. 

Met een  bijdrage van ds. Ariaan Baan. 
Waarom de Tora (‘Mozes’) niet zo gevaarlijk is als sommige 

schrijvers beweren. Waarom Paulus veel leuker is dan de meeste 

protestanten denken. Waarom christendom meer een ‘godsdienst van 

de Tora’ zou moeten willen worden en hoe dat zou kunnen. Wat we 

van Palestijnse christenen kunnen leren voor leven in 

aardbevingsgebied.  

Op deze avond legt ds. Jansen voor niet-theologen en voor mensen 

die niet van lezen houden uit, waarover zijn boek gaat en waarom hij 

het geschreven heeft. Een quiz om je bijbelkennis op te frissen is een 

speels onderdeel (misschien weet je meer van de Tora dan je dacht). 

Maar we gaan ook de diepte in. Het gaat tenslotte om onze 

omvorming tot ‘mensen van de Weg’. 

 

Datum: dinsdag 24 september 2019 

Tijd: 19.30 uur 

Plaats: Centrumkerk  

Leiding: ds. Harmen Jansen 

Sluitingsdatum van opgave: donderdag 19 september 2019 
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David en onze eigen weg met God - gespreksgroep 
Aandacht voor elkaar en voor wat er in ons leven speelt. Een 

gespreksgroep op basis van onderling vertrouwen. Met de Bijbel 

open elkaar inspireren en aanmoedigen. We laten ons meenemen 

door teksten uit het verhaal van David en ‘Psalmen van David.’ 

Universele thema’s van het menszijn komen er levensecht aan de 

orde. We maken samen een selectie. Ons eigen levensverhaal kan er 

heilzaam van bijgekleurd raken.  

 
Data: maandag 30 september, 28 oktober,  11 november, 2  

december 2019 

Tijd: 19.30 - 21.15 uur 

Plaats: Centrumkerk  

Leiding: ds. Harmen Jansen, ds. Ignace Frénay 

Sluitingsdatum van opgave: maandag 23 september 2019 
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Schrijfcafé in de kerk 
Vorig seizoen was er een Schrijfcafé in de tot café omgetoverde 

Ontmoetingszaal van de Centrumkerk.  

Die eerste serie van het Schrijfcafé in de Kerk was een succes. De 

tweede serie Schrijfcafé in de Kerk wordt weer maandelijks 

aangeboden in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk. Onder 

leiding van ‘cafébaas’ Maria Adriaanse gaat u korte oefeningen 

schrijven aan de hand van een steeds wisselend thema. 

Schrijfervaring is niet nodig. Taal- en/of spelfouten spelen geen rol. 

Wat u schrijft is privé, uitwisseling van wat er geschreven is gebeurt 

alleen op eigen verzoek. Elke bijeenkomst staat op zichzelf, u hoeft 

zich niet voor het hele seizoen te verbinden. Wees welkom! 

 

Data: dinsdag 1 oktober, 5 november, 3 december 2019, 7 januari, 4 

februari, 3 maart, 7 april 2020 

Tijd:  09.45 - 12.00 uur  

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: mw. Maria Adriaanse 

Benodigdheden: papier op A-4 formaat, gelinieerd, een goed 

schrijvende pen (en een reserve!) en een potlood. Soms 

kleurpotloden. 

Opgave graag een paar dagen van te voren, maar u bent ook 

welkom als u de avond tevoren opeens bedenkt, dat u wilt gaan 

schrijven. Centraal Aanspreekpunt, tel. 06-57834051, email: 

info@pgwh.nl of: mpadriaanse@ziggo.nl 
 

mailto:info@pgwh.nl
mailto:mpadriaanse@ziggo.nl
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De Tao van Jezus: lezing door ds. Just van Es 
De eerste regel van het Johannesevangelie luidt: ‘In den beginne was 

het woord’. En het vervolg leert dat daar Jezus mee wordt bedoeld. 

In het Chinees wordt die zin vaak weergegeven als: ‘In den beginne 

was de Tao’. Het woord Tao staat voor een manier van denken die 

sterk verschilt van ons westerse denken. Maar juist die andere, 

‘oosterse’ manier van denken kan ons in deze tijd helpen bij vragen 

en moeilijkheden die velen van ons bij onze ‘westerse’ manier van 

geloven ervaren.   
En misschien is het goed te bedenken dat Jezus geboren werd in het 

‘midden oosten’, dus tussenin! 
Zo gaan wij op deze avond waarop we teksten lezen van de grote 

Taoistische meesters Lao Zi en Zhuang Zi ook proberen tussen Oost 

en West in te gaan staan.  In de hoop dat dit ons verrijkt.  
 

Datum: woensdag 9 oktober 2019 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: mw. Niesje Mooiman 

Sluitingsdatum van opgave: donderdag 3 oktober 2019 
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Meditatie met teksten 
Aandacht voor elkaar, aandacht voor een tekst, aandacht voor de ziel. 

Samen met anderen mediteren over een tekst, luisteren naar wat er 

aan gedachten en gevoelens wordt losgemaakt, en dan deze ervaring 

delen in de kring, voor zover je dat wilt. De tekst kan een gedicht 

zijn, een Bijbelgedeelte, een tekstfragment uit de rijke traditie van 

christelijke spiritualiteit.   
Wie geen ervaring heeft is ook welkom. We nemen elkaar bij de 

hand. 

 

Data: donderdag 10 oktober, 7 november, 12 december 2019, 16 

januari, 13 februari 2020 

Tijd: 19.30 - 21.15 uur 

Plaats: zolder Centrumkerk (met lift bereikbaar) 

Leiding: ds. Harmen Jansen 

Sluitingsdatum van opgave: vrijdag 4 oktober 2019 

 

 

 

 
 

In gesprek met boeren over de toekomst van de landbouw 
Vanavond gaan we onder leiding van Jan Hamminga (zelf veehouder 

in Kloosterburen) in gesprek met drie boeren: een veehouder, een 

akkerbouwer, en een alternatieve (bio)boer.  
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Ze vertellen over hun bedrijf, wat hun drive is, wat hen op de been 

houdt, en welke positieve en negatieve kanten er aan het 

boerenbestaan zitten. Graag horen ze vooraf wat voor vragen u heeft.  

 

Datum:  dinsdag 19 november 2019 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: Jan Hamminga 

Sluitingsdatum van opgave: donderdag 14 november 2019 

 

 

 

    
 

Informatieavond over de reis naar Berlijn en Wittenberg in 

mei 2020, onder leiding van ds. Harmen Jansen en mw. 

Niesje Mooiman, historica 

Berlijn is een fascinerende stad waar allerlei lijnen uit de 

wereldgeschiedenis tastbaar samenkomen. Tijdens deze reis gaan we 

naar de kerk in de Dom van Kaiser Wilhelm, wandelen we door het 

oude stukje Berlijn van de gezangendichter Paul Gerhardt, raken we 

de stenen aan van de Poort van Isjtar uit het oude Babel waar de 

profeet Ezechiël ook onderdoor gelopen heeft. We bezoeken boven- 

en ondergronds locaties die herinneren aan de Nazitijd en de 

Jodenvervolging, de Koude Oorlog en de DDR-tijd.                         



- 37 - 
 

De bus brengt ons naar het woonhuis van de familie Bonhoeffer en 

naar de villa aan de Wannsee waar de nazi’s de Holocaust hebben 

gepland.   
We besluiten de reis met een bezoek aan Lutherstadt Wittenberg 

voor een kleine bedevaart naar de locaties uit het leven van 

kerkhervormer Maarten Luther en zijn gezin die daar prachtig 

bewaard zijn gebleven. 

 

Datum:  woensdag 20 november 2019 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: ds. Harmen Jansen, mw. Niesje Mooiman 

Sluitingsdatum van opgave: vrijdag 15 november 2019 

 

 
 

     
 

Schrijven vanuit de Bron 
Met De Bron wordt  de Bijbel bedoeld. Vanuit een Bijbelverhaal uit 

het Oude of uit het Nieuwe Testament gaan we eenmaal in de 

Adventstijd en eenmaal in de Veertigdagentijd schrijven wat er in 

onze gedachten komt. U kunt het zien als een voorbereiding op de 

grote kerkelijke feesten Kerstmis en Pasen. Maria Adriaanse zal deze 

ochtenden leiden. Het schrijven gebeurt, net als in het Schrijfcafé in 

de kerk, in stilte aan de hand van een aantal aan te reiken oefeningen. 
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Data: zaterdag 30 november en zaterdag 7 maart 

Tijd: 09.45 uur - 12.00 uur  

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: mw. Maria Adriaanse 

Benodigdheden: papier op A-4 formaat, gelinieerd, een goed 

schrijvende pen (en een reserve!) een potlood, en  kleurpotloden 

Opgave graag een paar dagen van te voren, maar u bent ook 

welkom zonder opgave vooraf. 

Centraal Aanspreekpunt, tel. 06-57834051, e-mail: info@pgwh.nl 

of: mpadriaanse@ziggo.nl 
 

 

 

      
 

Kerststukjes maken 
De adventstijd is een tijd van voorbereiding op de Kerst. Vaak 

brengen we ons huis in de sfeer van kaarsen, kerstboom en 

kerststukjes.  
Wilt u een kerststukje maken voor uzelf of voor een ander? Dan bent 

u van harte welkom om onder de creatieve leiding van Sieta 

Stavenga en met een aantal voorbeeldstukken aan de slag te gaan. 
Zelf graag een snijmesje en een schaal, vaas of bloempot meenemen 

waarop u het stuk wilt maken. Hebt u attributen en/of groen die u 

wilt gebruiken dan is dat prima. Uiteraard is er groen en ander 

materiaal aanwezig.  
 

mailto:info@pgwh.nl
mailto:mpadriaanse@ziggo.nl
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Datum: woensdag 18 december 2019 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: mw. Sieta Stavenga 

Kosten: € 5,-- 

Sluitingsdatum van opgave: vrijdag 13 december 2019 

 

 

       
 

Rouwverwerking 
Op zijn laatste officiële werkdag neemt ds. Ignace Frénay ons mee in 

de wereld van de rouwverwerking: wat gebeurt er eigenlijk als je 

iemand verliest die je dierbaar is? We noemen dat rouw, en rouw 'is 

de prijs van de liefde'. Hoe verwerk je dat? Het hoort bij het leven, 

maar kan lastig en ontredderend zijn. En hoe ga je als omstander om 

met iemand die in de rouw is? 
 

Datum: dinsdag 14 januari 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: ds. Ignace Frénay 

Sluitingsdatum van opgave: donderdag 9 januari 2020 
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    Foto: Claudia Kamerogodski 

 

De jaarlijkse gezamenlijke lezing van de protestantse 

gemeentes Winsum-Halfambt en Adorp-Wetsinge-

Sauwerd. 

Voor informatie over deze gezamenlijke activiteit zie pagina 16. 

 

 

     
 

Fotograferen: van kijken naar bewust leren zien 
Tegenwoordig wordt er veel gefotografeerd. Dat komt onder andere 

doordat mobieltjes ingebouwde camera’s hebben. Daardoor heef men 

altijd en overal een soort fototoestel op zak. Vaak zijn het snap-shots, 

die snel en kritiekloos worden gemaakt.                                           
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Een andere oorzaak van het vele fotograferen is de digitale camera. 

Bij de analoge camera waren filmrolletjes nodig. Men knipte niet 

zomaar, omdat fotograferen dan veel te duur werd. Voordeel van de 

analoge camera was, dat er veel bewuster gekeken werd naar het 

object of de situatie. 

Om de kwaliteit van het fotograferen met de digitale camera of het 

mobieltje te vergroten, kan men zich eveneens afvragen of het de 

moeite van het knippen waard is. Met behulp van een Power-Point-

Presentatie zullen zeer gevarieerde tips tijdens onze bijeenkomst 

worden getoond. Ze zullen een handvat vormen om tijdens het 

fotograferen te komen van vluchtig kijken naar een bewuster zien.  

 

Datum:  dinsdag 17 maart 2020 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: mw. Riet Michel 

Sluitingsdatum van opgave: dinsdag 10 maart 2020 

 

 

     
 

Bloemstukje maken in de veertigdagentijd 
Een bloemstukje maken voor uzelf of voor een ander? U bent van 

harte welkom om onder de creatieve leiding van Sieta Stavenga aan 

de slag te gaan. 
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Datum: dinsdag 7 april 2020 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

Plaats: Centrumkerk Winsum 

Leiding: mw. Sieta Stavenga 

Kosten: € 5,-- 

Sluitingsdatum van opgave: donderdag 2 april 2020 

 

 

    
   Poort van Isjtar 

 

Reis naar Berlijn en Wittenberg: woensdag 20 t/m dinsdag 

26 mei 2020, onder leiding van ds. Harmen Jansen en  
mw. Niesje Mooiman, historica 
De informatie over deze reis staat vermeld in de tekst bij de 

informatieavond op woensdag 20 november om 20.00 uur in de 

Centrumkerk. Zie pagina 36. 
Voor meer informatie: mail ds.jansen@pghw.nl 
 

mailto:ds.jansen@pghw.nl


 

 

 

 



 


