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Algemeen
De Protestantse Gemeente te Huizinge maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Zij heeft haar thuisbasis in de 13e-eeuwse Johannes de Doperkerk, die eigendom is van de gemeente.
Binnen de classis Groningen-Drenthe vormt de gemeente een cluster (een niet verplichtend
samenwerkingsverband) met de PKN-gemeenten Kantens, Middelstum en Westeremden.
Uitgangspunten
Geïnspireerd door de Bijbel willen we een gemeenschap zijn van gelovigen met verschillende
achtergronden en uiteenlopende opvattingen die in onderlinge verdraagzaamheid en met respect
voor elkaars geloofsbeleving de ontmoeting met God en met elkaar viert en uitdraagt. We streven
ernaar een gastvrije en toegankelijke gemeente te zijn, waar ruimte is voor velerlei geloofsbeleving,
die zich kan uiten in de stille omgang met God, in vriendschap met mensen, in de roeping door God, in
de navolging van Christus, in de aanraking door muziek, cultuur en natuur, in het vieren van het leven,
in de dienstbaarheid aan de naaste en de samenleving. De gemeente wil open staan voor
veranderingen en dus toekomstgericht zijn.
Doelstellingen
➢ Een open en veelvormige geloofs- en leergemeenschap te zijn met ruimte voor communicatie en
dialoog.
➢ Aandacht en zorg te besteden aan mensen binnen en buiten de kerk en daarvoor initiatieven te
ontplooien en acties te ondernemen ten behoeve van pastoraat, diaconaat, vorming en
toerusting,
➢ Samenkomsten, vieringen en kerkdiensten te houden, met ruimte in de vormgeving van de
liturgie, om de verscheidenheid in geloofsuitingen tot haar recht te laten komen.
➢ De financiën efficiënt te gebruiken om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.
➢ Informatiekanalen als de Nieuwsbrief, de website en andere kanalen te benutten om
gemeenteleden en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over wat er leeft en
gebeurt in de kerk.
Samenstelling van de gemeente
Onze gemeente bestaat uit 115 leden. We kennen belijdende leden, doop – en geboorteleden,
blijkgevers van verbondenheid en gastleden. Blijkgevers van verbondenheid zijn (en blijven) dooplid
of belijdend lid in een andere PKN kerkgemeenschap. Gastleden zijn (en blijven) doop- of belijdend lid
van een ander kerkgenootschap dan de PKN.
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk of via de mail aanmelden bij de scriba.
Kerkdiensten
Iedere zondag is er om 09.30 uur (tenzij anders aangegeven) een eredienst in de Johannes de
Doperkerk aan de Torenstraat 15 te Huizinge. Na afloop van de dienst wordt er in het koor van de
kerk koffie en thee geschonken. Elke eerste zondag van de maand delen we brood en wijn. Rond
Pasen en Kerst zijn er bijzondere diensten, en ook komen we bijeen op Aswoensdag, Hemelvaartsdag
en op de biddag en de dankdag ‘voor gewas en arbeid’. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
herdenken we degenen die ons zijn ontvallen.
Bij voldoende belangstelling is er voor kinderen een kindernevendienst.
Het is niet nodig om een Liedboek of Bijbel mee te nemen; iedere week wordt er een gedrukte liturgie
uitgedeeld.
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Delen van brood en wijn.
Het delen van brood en wijn staat open voor allen die zich daartoe geroepen voelen. Iedereen, kind of
volwassene, lid of geen lid, is hartelijk welkom om hieraan deel te nemen.
De liturgie is eenvoudig van opzet. We staan in een kring in het koor van de kerk en geven brood en
wijn aan elkaar door. In het liturgieboekje van die zondag is te vinden welke teksten er gebruikt
worden en wat er wordt gezongen. Er is druivensap voor wie geen wijn wil, en er zijn individuele
bekertjes voor wie liever niet uit de grote beker wil drinken.
Kerkenraad
De kerkenraad is gekozen door en uit de gemeente en bestaat momenteel uit zeven leden, vijf
ouderlingen en twee diakenen. Twee ouderlingen zijn voorzitter respectievelijk scriba, en drie zijn
kerkrentmeester.
Diaconie
Jaarlijks bestemt de diaconie een vast bedrag voor Kinderen in de Knel. Elk jaar wordt een specifiek
doel uitgezocht waarvoor in de Vastentijd (de periode vóór Pasen) en met Pasen wordt gecollecteerd;
dit noemen we de Vastenactie. Aan de opbrengst van de actie wordt door de diaconie een bedrag uit
eigen middelen toegevoegd. Verder volgt de diaconie waar dat past het rooster van de PKN
betreffende Kerk in Actie. Ook zal financiële steun worden verleend in noodsituaties. Daarnaast werkt
de diaconie met een eigen collecterooster. Vijf criteria dienen als basis voor de keuze van doelen:
1. De steun komt ten goede aan mensen in uitzichtloze situaties die door de steun weer perspectief
krijgen.
2. De steun wordt gegeven zonder onderscheid van geloof, ras en geaardheid.
3. De steun wordt gegeven waar die naar de huidige inzichten het meest effectief is. We geven graag
aan ondernemende vrouwen, aan scholing voor kinderen, aan passende hulp voor gehandicapten,
ziektebestrijding en –preventie.
4. De steun die wij geven bevordert waar mogelijk duurzame productie en gebruik van het land.
5. Binnen Nederland steunen wij liefst regionale doelen.
College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak om in overleg met en onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden voor het
bestaan en functioneren van de gemeente en de kerkelijke goederen. Het college stelt
overeenkomstig de regelingen van de PKN jaarlijks een begroting en een jaarrekening op en blijft bij
het beheren van de vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het vastgestelde
beleidsplan en de begroting.
Jaarlijks leggen diaconie en kerkrentmeesters in de gemeentevergadering verantwoording af van het
door hen gevoerde beleid.
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Verkiezingen
De leden van de kerkenraad worden door de gemeente gekozen voor een periode van vier jaar.
De verkiezing vindt plaats volgens het verkiezingsreglement, dat op aanvraag bij de scriba beschikbaar
is.
Voorgangers
Er is in Huizinge geen vaste voorganger. In plaats daarvan heeft zich een groep van (inmiddels) acht
voorgangers gevormd, die met elkaar het preekrooster grotendeels vult.
Deze groep bestaat uit de volgende personen:
Barbara de Beaufort,
Anja Diesemer,
Just van Es,
Mannie Hovenkamp,
Arie de Leeuw,
Caroline Lemmens
Egbert Smit
Jolanda Tuma.
Daarnaast wordt, vooral in de zomermaanden, een beroep gedaan op gastvoorgangers.
Het preekrooster staat vermeld op de website en zal tevens bekend worden gemaakt via de
Nieuwsbrief .
Consulent van de gemeente is ds. Just van Es.
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Thema’s
Er wordt niet volgens een bestaand leesrooster gepreekt. In plaats daarvan stellen de voorgangers
een aantal thema’s vast, die door het jaar heen vormgeven aan de erediensten. (Voor de actuele
thema’s, zie de website.)
Voorafgaand aan iedere nieuwe themaserie (die minstens drie en hoogstens acht zondagen lang
duurt) wordt er een boekje met korte toelichtingen samengesteld. Dit boekje ligt klaar in de
kerkbanken.
Pastoraat en bezoekwerk
Aan de gemeente is een pastoraal werker verbonden: Barbara de Beaufort. Mocht u om wat voor
reden ook behoefte hebben aan informatie, een gesprek of een bezoek, voel u dan vrij om contact op
te nemen (zie adreslijst).
De gemeente kent ook een bezoekgroep. De leden van deze groep brengen regelmatig bezoeken aan
gemeenteleden die daar prijs op stellen. Voor meer informatie: Grietje Schanssema (zie adreslijst).
Financiën
Collectes
Tijdens de diensten worden twee collectes gehouden, één voor de diaconie en één voor de
kerkrentmeesters. In de liturgie staat aangegeven voor welk doel de diaconie-collecte bestemd is. Bij
de uitgang is een schaalcollecte, afwisselend voor de diaconie en de kerkrentmeesters.
Collectebonnen
Bijdragen aan de collecten kan ook door middel van collectebonnen, die een waarde hebben van
€ 1,00, € 1,50 en € 2,00. Het bedrag van de aankoop is aftrekbaar voor de belastingen. Voor het kopen
van collectebonnen kan men contact opnemen met de kerkrentmeesters.
Vaste vrijwillige bijdrage
Voor de vaste kosten van de kerk en de gemeente zijn de bijdragen van de gemeenteleden van
wezenlijk belang. Een belangrijk deel van de inkomsten komen binnen via de zogenaamde vaste
vrijwillige bijdrage. Dat is een bedrag dat leden en andere betrokkenen periodiek aan de gemeente
geven, meestal een vast bedrag per maand. Hoe hoog dat bedrag is, bepaalt men zelf. Het is immers
een vrijwillige bijdrage. Het college van kerkrentmeesters benadrukt dat iedereen vrij is, bij te dragen
naar vermogen en naar draagkracht.
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De PKN heeft van de Belastingdienst een zogenaamde groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als
ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Huizinge.
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Gemeente-avonden
Twee keer per jaar komt onze gemeente bijeen om te vergaderen over zaken die de hele gemeente
aangaan, in het voorjaar meestal voorafgegaan door een gemeenschappelijke maaltijd.
Kerkelijke activiteiten
Regelmatig worden, al dan niet onder leiding van één van de vaste voorgangers, gespreksavonden,
themabijeenkomsten en andere activiteiten georganiseerd, waarvan sommige in clusterverband (zie
Nieuwsbrief en website).
Muziek
De gemeente bezit twee orgels. Het hoofdorgel stamt uit 1825 en is gebouwd door de gebroeders Van
Dam. Het koororgel is een Van Vulpen-positief. Vaste organisten zijn Kees Steketee en Jan Smid.
Cantorij
De Johannes de Dopercantorij telt tussen de 25 en 30 leden (van binnen en buiten de gemeente) en
draagt regelmatig bij aan de erediensten, vaak met vocale en instrumentele solisten. Oprichter,
dirigent, begeleider en huiscomponist is Kees Steketee. Iedere dinsdagavond van 19.45 uur - 21.30
uur wordt er gerepeteerd op het koor in de kerk. Voor meer informatie: Kees Steketee,
kees.steketee@tele2.nl of  06 12 30 45 85
Opname dienst
De kerkdiensten worden digitaal opgenomen.
De diensten zijn ook te beluisteren via YouTube ‘Kerk Huizinge’
Ringleiding
De kerk beschikt over een ringleiding voor slechthorenden.
Commissies
Binnen de gemeente zijn personen en commissies actief, die zich bezighouden met onder meer het
pastoraat, het bezoeken van oudere en zieke gemeenteleden, de kindernevendienst, het zorgen voor
bloemen bij de kerkdiensten, het bakken van iets lekkers bij de koffie en het vervoer van mensen die
slecht ter been zijn.
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Contactpersonen
Bakcommissie: Betty van der Molen  0595 – 855253
Kerktaxi: Elke zondag is er iemand bereid om de kerktaxi op zich te nemen. U kunt hiervoor bellen, bij
voorkeur op zaterdagavond, naar Grietje Schanssema  0595-552763.
Kindernevendienst:
Indien u de dienst met uw (klein)kinderen wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met Caroline
Lemmens. 0596-551944.
De kerk:
Behalve voor de erediensten is de kerk ook beschikbaar voor andere activiteiten (culturele
programma’s, dorpsbijeenkomsten, huwelijk en begrafenis). Contactpersoon is Reint Wobbes, 
0595-551828.
Nieuwsbrief
Gemeenteleden en belangstellenden ontvangen één keer per maand per e-mail (of desgewenst per
post) een nieuwsbrief met informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten.
Website
De Hervormde Gemeente Huizinge beschikt over een website: www.kerkhuizinge.nl.
De webmaster is bereikbaar op mailadres: website.kerkhuizinge@gmail.com
Afkondigingen en Protestantse Kerkbode
Mededelingen die ’s zondags afgekondigd moeten worden en berichten voor de Protestantse
Kerkbode graag vóór vrijdag 18.00 uur inleveren bij: Grietje Schanssema-Ritsema (zie adreslijst).
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PASTORAAL WERKER:
Barbara de Beaufort,
Knijpsterweg 6, 9997 NJ Zandeweer.
 0595-795059 en 06-48968570
barbaradebeaufort@gmail.com
OUDERLING/VOORZITTER KERKENRAAD:
Grietje Schanssema-Ritsema,
Groensingel 11, 9991 EB Middelstum.
 0595-552763
geschanssema@hetnet.nl
OUDERLING/SCRIBA:
Liesbeth de Voogd,
Onderwierum 7, 9959 TA Onderdendam.
 050-3049681
scribaat@kerkhuizinge.nl
DIACONIE:
Betty van der Molen,
W.J. Dethmersweg 5, 9994 PC Toornwerd.
 0595 – 855253
bvandermolen2017@gmail.com
Hilda Smid,
Taeckemalaan 3, 9981PB Uithuizen.
 0595- 433933
Smid-sloot@planet.nl
BANKREKENING: NL69 SNSB 0948 9301 28
Diaconie Hervormde Gemeente Huizinge
KERKRENTMEESTERS:
Frank Colstee,
Ossengang 13, 9994PA Toornwerd.
06-48137210
frank.colstee@hetnet.nl
Dick Jalink,
Hoofdweg 28, 9992TT Huizinge
 0595-850499
d.jalink@home.nl
Jan Willem Kapper,
Wirdumerweg 25, 9919 HB, Loppersum.
0596-551913
jwkapper@planet.nl
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ADMINISTRATEUR/BOEKHOUDER:
Harry van Leeuwen,
Hoofdweg 25, 9992TS Huizinge
 0595-551887
kerkrentmeesters@kerkhuizinge.nl
BANKREKENING: NL76 RABO 0342 2596 95
ten name van Protestantse Gemeente Huizinge
CONSULENT:
Just van Es,
Knijpsterweg 6, 9997NJ Zandeweer.
 0595-795059
justzandeweer@gmail.com
CONTACTPERSONEN:
VOOR DE GEMEENTELEDEN UIT MIDDELSTUM:
Trina Stuurwold,
Coendersweg 31, 9991CC Middelstum
06-40369878
VOOR DE GEMEENTELEDEN UIT WESTEREMDEN:
Caroline Lemmens,
Molenweg 5, 9922PB Westeremden
 0596-551944
VOOR DE GEMEENTELEDEN UIT STEDUM:
Mannie Hovenkamp,
Stationsweg 56, 9921PW Stedum.
 0596-551309
VOOR DE GEMEENTELEDEN UIT HUIZINGE:
Roely van Leeuwen,
Hoofdweg 25, 9992TS Huizinge
 0595-551887
VOOR DE GEMEENTELEDEN UIT GRONINGEN,
DELFZIJL ENZ.:
Grietje Schanssema-Ritsema,
Groensingel 11, 9991EB Middelstum
 0595-552763
ADRES KERK
Torenstraat 10, Huizinge
0595-551828
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