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Wat te doen bij…… 
 
Geboorte en doop 
Geboortekaartje sturen naar scriba en predikant en graag contact opnemen met 
predikant voor vaststellen datum doopgesprek en doopdatum.   
 
Overlijden van een familielid 
Zo snel mogelijk – voordat de definitieve afspraken gemaakt worden over de dag 
en het tijdstip van de afscheidsdienst – graag contact opnemen met 
ds. Langenburg. Op dat tijdstip kan er een afspraak voor een eerste bezoek 
gemaakt worden. Vervolgens graag een rouwkaart sturen aan predikant en 
scriba. 
 
Ziekte en ziekenhuisopname 
Als u er prijs op stelt dat predikant en wijkouderling op de hoogte zijn van ziekte 
of ziekenhuisopname en daaruit voortvloeiend bezoek, dan is het wenselijk één 
van beiden hierover te informeren. Niet alle nieuws bereikt predikant of 
wijkouderling vanzelf.  
 
Trouwen 
Als er trouwplannen gemaakt worden is het raadzaam in een vroeg stadium 
contact op te nemen met de predikant over de trouwdatum, zodat hierover geen 
problemen ontstaan met het oog op de trouwdienst. 
 
Contact:  
Predikant: ds. Mattin Langenburg, 

Onno van Ewsumlaan 6, 9991 AE Middelstum. Telefoon: 0595 551226. 
Scriba: Sabine Nienhuis,  

Adres: Zie KerkEnNieuws of website. Telefoon 0595 850471 
 
Voor het telefoonnummer van uw wijkouderling: zie de wijk- en stratenindeling 
elders in deze Startkrant 
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Woord vooraf 

 

Voor u ligt het activiteitenaanbod voor het komende seizoen van de Protestantse gemeente 
Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd, de Protestantse gemeente Huizinge, de 
Protestantse gemeente Westeremden en de Protestantse gemeente Kantens. 
Activiteiten bestemd voor jong en oud, variërend van koffiedrinken tot bijbelstudie, van club tot 
catechese. 
 
Net als vorig jaar organiseren we ons V & T-aanbod in samenwerkingsverband. 
De bedoeling is dat we gul gebruik gaan maken van elkaars V & T-aanbod. 
Ieder jaar weer proberen we samen een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden, maar indien 
u zelf suggesties heeft voor het volgend seizoen, dan kunt u dat uiteraard aan ons laten weten. 
Samen dingen doen, met elkaar praten, kennis verkrijgen, elkaar beluisteren en bevragen is een 
goede manier om met elkaar te groeien, zowel in geloof als in leven. 
 
We nodigen u uit om deze Startkrant met aandacht door te nemen, liefst met uw agenda bij de 
hand, zodat u de data alvast kunt noteren. 
 
U bent allen van harte uitgenodigd dit seizoen mee te doen ! 
We hopen op veel leerzame gesprekken en goede ontmoetingen ! 
 
Vriendelijke groet namens de commissie Vorming & Toerusting, 
 
Ds. Mattin Langenburg. 

 
 

Startzondag ‘Een goed verhaal’ op 15 september 2019 
 
De kerkelijke activiteiten van Middelstum hopen we dit jaar te beginnen op zondag 15 
september 2019. Om half 10 beginnen we de dag met een startdienst.  
Het thema is ‘Een goed verhaal’. De dienst wordt geleid door ds. Mattin Langenburg. 
 
Na afloop van de dienst kunnen we aan de koffie, thee of fris (met iets erbij).  
Vanaf ± 11.00 gaan we, jong en oud, in en rond de kerk, en als het mooi weer is, op het dorp, 
allerlei activiteiten doen die te maken hebben met dit thema ‘Een goed verhaal’.  
 
Daarna wordt voor de feestelijke opening van het nieuwe terras een barbecue gehouden 
waarvoor u zich voor 10 september kunt opgeven bij  
Peter Sijbenga 0595-551578 / 06-21248635 of PenMSijbenga@hetnet.nl. 
De kosten zijn € 12,50 per persoon, t.b.v terrasaanleg en het vlees voor de BBQ. 
 
Aanvang Plaats  

9.30 uur Hoeksteenkerk Kerkdienst 
11.00 uur (vanaf) Activiteiten in en rond de kerk en bij goed 

weer op het dorp 
 

13.00 uur Hoeksteenkerk BBQ 

 
 
 
 

mailto:PenMSijbenga@hetnet.nl
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Gespreksgroepen / Studieavond 
 
 
Moderne heiligen 
Volgens Wikipedia is een heilige ‘een titel die in het christendom wordt toegekend aan 
overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd’. 
 
In de protestantse kerken die hun wortels hebben in de lutherse en calvinistische traditie spelen 
heiligen hoegenaamd geen rol, in tegenstelling tot de oosters-orthodoxe, de rooms-katholieke, 
anglicaanse en oriëntaals-orthodoxe kerken. Wat dat betreft kennen we in onze PKN deze 
‘voorbeeldige mensen’, in de letterlijke betekenis van het woord niet. 
 
Toch zijn er mensen aan te wijzen in de recente geschiedenis die opgevallen zijn door hun 
bijzondere manier van geloven, maar vooral ook door de consequenties die zij trokken uit hun 
manier van geloven. Twee avonden over dit soort moderne gelovigen worden dit seizoen 
georganiseerd. 
 
De eerste avond (30 oktober) zal over Albert Schweitzer (1875-1965) gaan, een bijna vergeten 
moderne heilige, die met zijn filosofie over ‘eerbied voor het leven’ zijn tijd ver vooruit was. In het 
verlengde van deze avond is ook de filmavond gericht op Albert Schweitzer. 
 
De tweede avond, op 21 januari, is gewijd aan Etty Hillesum, (1914-1943) een jonge Joodse 
vrouw, die zich op een geheel eigen wijze geestelijk heeft ontwikkeld in de jaren 1941-1943 en 
tijdens de Sjoa een persoonlijk antwoord heeft gegeven op de vervolging van haar volk.  
Zij heeft haar leven, haar visie en haar innerlijke ontwikkeling vastgelegd in een dagboek en in 
brieven, die voor een deel bewaard zijn gebleven. Zij heeft ervoor gekozen om – zoals zij het 
zelf formuleerde – het lot van haar volk te delen en is in het vernietigingskamp Auschwitz-
Birkenau omgebracht. Haar wens om kroniekschrijfster te worden van haar tijd is postuum 
vervuld, toen al haar bewaard gebleven dagboeken en brieven in 1986 werden gepubliceerd.” 
(Tekst van de website van het Etty Hillesum onderzoekscentrum) 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

30 oktober 2019 Albert Schweitzer 20.00 uur Op t Houkje 
21 januari 2020 Etty Hillesum 20.00 uur Op t Houkje 

 
Leiding: ds. Mattin Langenburg. 
 
 

JongVolwassen 
De gespreksgroep JongVolwassen is een kleine, gezellige groep van ongeveer 10 personen, 
(22 – 35 jaar) die ongeveer 4 keer per jaar samenkomen om de dingen van geloof en alledag te 
delen. 
Heb je zin om aan deze groep mee te doen, dan ben je van harte welkom.  
De eerste avond in het nieuwe seizoen is gepland op zondagavond 15 september om 20:00 uur 
bij Alfred en Margriet Zuidhof op Trekweg 15. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

15 september 2019 JongVolwassen 20.00 uur Trekweg 15 
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Bijbelstudieavond /  
preekvoorbereidingsavond over Genesis 22, de binding van Izaäk 
 
In het kader van het jaarthema ‘Een goed verhaal’, wordt op 21 april Bijbelstudieavond / 
preekvoorbereidingsavond gehouden over Genesis 22, de binding van Izaäk.  
We bekijken dit spannende, maar tegelijkertijd ook moeilijke verhaal vanuit de Joodse, 
Christelijke en Islamitische traditie. Vragen als:  

- Hoe heeft men dit verhaal uitgelegd?  
- Wat is de bedoeling ervan ?  
- Wat kunnen we er zelf mee?  

komen op deze avond aan de orde.  
In de daaropvolgende dienst op 26 april passen we wat we besproken en bedacht hebben in de 
dienst in. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

21 april 2020 Geloofsgesprek 20.00 uur Op t Houkje 

 
Leiding: ds. Mattin Langenburg 
 
 

Twee avonden over het boek van Marcus Borg: ‘Het hart van het 
christendom’, modern geloof en de traditie 
 
Marcus Borg was een vooraanstaand kenner van het Nieuwe Testament en schreef vele 
boeken over Jezus, over de relatie met andere godsdiensten en over spiritualiteit.  
 
Eén van de belangrijkste werken van deze Amerikaanse theoloog is niet lang geleden in het 
Nederlands vertaald: 'The Heart of Christianity' - 'Het hart van het christendom'. 
Met dit boek wil Borg doordringen tot het hart van de christelijke boodschap en traditie, maar 
deze traditie neemt Borg op in een moderne visie voor mensen van vandaag. Daarbij komt hij 
tot verrassende perspectieven. 
Zijn boek is ingedeeld in twee hoofddelen. In het eerste deel bespreekt hij de christelijke traditie. 
Geloof, Bijbel, God en Jezus - elk van de thema's wordt besproken onder de noemer van 'het 
hart'. Geloof is de weg van het hart, de Bijbel het hart van de traditie, God het hart van de 
werkelijkheid, en Jezus het hart van God.  
Het tweede deel gaat over het christelijk leven. Wat betekent de christelijke traditie voor het 
leven van christenen vandaag?  
In twee avonden proberen we de boodschap van Marcus Borg te doorgronden. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

25 februari 2020 Geloofsgesprek 20.00 uur Op t Houkje 
3 maart 2020 Geloofsgesprek 20.00 uur Op t Houkje 

 
Leiding: ds. Mattin Langenburg. 
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Jeugdwerk 
 
Missie 
 
Het jeugdwerk wil een onderdeel zijn binnen de PKN Middelstum, waarin jongeren zich gezien 
en gekend voelen. Het wil jongeren vertrouwd maken met God, de Bijbel, het geloof en de kerk. 
Het wil jongeren begeleiden en ondersteunen bij hun persoonlijke geloofsbeleving, 
geloofsontwikkeling en geloofsleven. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen! 
 
Visie 
 
We willen de jongeren onderdeel laten worden en zijn van de geloofsgemeenschap in de PKN 
gemeente te Middelstum, door: 

- ontmoetingen te organiseren en relaties aan te gaan met jongeren, waarin richting en 
ruimte wordt geboden, zodat jongeren ontdekken en beleven: 

o wat geloven in het leven kan betekenen; 
o wie God voor hen wil zijn; 
o wie ze zelf zijn voor Gods aangezicht; 
o hoe ze Gods liefde kunnen uitstralen in de wereld om hen heen. 

- jongeren te leren over het geloof te praten met vrienden 
- jongeren ervaringen te laten delen met leeftijds- en groepsgenoten; 
- aan te sluiten bij hun leefwereld, waarin God ook aanwezig wil zijn; 
- de jongeren serieus te nemen en naar hun wensen te luisteren; 
- laagdrempelige activiteiten te organiseren, waarbij we jongeren aanmoedigen hun 

vrienden mee te nemen; 
- de kerkdiensten toegankelijker te maken, door liedkeuze en het inzetten van media 

(filmpjes, beamer e.d.);  
- contacten en gesprekken tussen jongeren en ouderen te realiseren (bijvoorbeeld 

uitnodigen tijdens de Jeugdkerk of clubavond). 
 

Het huidige aanbod voor de jeugd ziet er als volgt uit: 
- De kinderoppas (0-4 jarigen) 
- De kindernevendienst (4-11 jarigen) 
- De jeugdclub (11-16 jarigen) 
- De catechese (11-18 jarigen) 
- De jeugdkerk (11-18 jarigen) 
- De groeigroep (16-25 jarigen), gestart in 2017 met reünie, daarna aansluiting CPJ 
- De groeigroep (25-40 jarigen) 

 
Werkwijze Jeugdraad 
In de Jeugdraad wordt de samenhang tussen de verschillende vormen van jeugdwerk in kaart 
gebracht. Vanuit elke tak van het jeugdwerk, te noemen: kindernevendienst, jeugdclubs, 
jeugdkerk en de groeigroep / cathechese, neemt iemand zitting in de Jeugdraad.   
Tijdens 6 vaste momenten in het jaar komt de Jeugdraad bijeen om het jaarprogramma vast te 
stellen en de activiteiten met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen.  
Eenmaal per jaar vergadert de Jeugdraad met de predikant(en) om het jaar en de catechese te 
evalueren en om nieuwe plannen uit te zetten voor de toekomst. 
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Jaarlijkse activiteiten: 

- Sirkelslag 
- Maaltijd voor de gemeente 
- Excursies naar bijvoorbeeld het UMCG , asielzoekerscentrum, de Voedselbank, 

KNRM 
- Indooractiviteit zoals klimmen, kookworkshop, lasergamen, trampoline springen 
- Outdooractiviteit zoals dropping, survival, vossenjacht, pretpark 
- Filmavond 
- The Passion kijken 
- Gemiddeld 5 jeugddiensten per jaar 
- Kampweekend 

 
Beleidsvoornemens voor 2019 - 2020 

- Samenwerking zoeken met andere kerken in Middelstum en omgeving 
- Het betrekken van de jeugd in de kerkdienst waardoor zij zichtbaarder worden (door 

kindernevendienst, diaconie en/ of predikant) 
- Het thema van de verschillende jeugdkerken (welke vaak overeenkomt met het 

leesrooster), zo mogelijk terug laten komen in de dienst 
- Inkomende leden vertellen van ons jeugdwerk/uitwonende jeugdleden volgen 
- Het toerusten en ondersteunen van jeugdouderlingen, kindernevendienstleiding, 

clubleiding en jeugdkerkleiding, door de predikant of d.m.v. cursussen aangeboden 
door bijvoorbeeld JOP; 

- Jong en oud met elkaar in gesprek brengen; 
- De groep actieve leden zo groot mogelijk maken. 

 
Leden jeugdraad 
 
Alyke Zuidhof  voorzitter Jeugdraad / coördinator kindernevendienst 
Jeanet vd Ploeg secretaris/ clubleiding 
Menno Groenveld penningmeester 
Louise van Dam jeugdouderling 
IJbeline van Aller jeugdouderling 
Janny Kooistra clubleiding / coördinator Jeugdkerk a.i. / leiding Jeugdkerk 
Dineke vd Pers leiding Jeugdkerk / clubleiding 
Alfred Zuidhof  algemeen lid / clubleiding / leiding Jeugdkerk / Groeigroep 
Yvonne Kasteel coördinator Jeugdkerk 
Annie Dijkema coördinator Oppasdienst 

 
Jeugdclub 
 
Voor de jeugd van 11 tot 16+ jaar, wordt er ongeveer eens per maand een clubavond 
gehouden.  
 
De groep wordt geleid door 11-12 clubleid(st)ers. Deze clubleid(st)ers rouleren per clubavond.  
Elke clubavond wordt geleid door 2-4 clubleid(st)ers. Zij bereiden met elkaar de clubavond voor 
en werken het onderwerp uit. Dit jaar passen wij ons aan, aan het het jaarthema van de kerk 
“een goed verhaal” en zullen we meerdere sprekers uitnodigen en met anderen in gesprek 
gaan. 
 
De volgende mensen hebben aangegeven om mee te werken aan de clubavonden: 
  



 8 Startkrant 2019-2020 

 
 
Leiding 
 

- Alfred Zuidhof  
- Gerry Poort    
- Alida Boven 
- Margriet Dijk 
- Nienke Pastoor 
- Jeanet van der Ploeg   

- Janny Kooistra 
- Dineke vd Pers (aanspreekpunt in 2019) 
- Margreet Sybenga 
- Hester de Vries 
- Matthijs Langenburg 

 

 
Inhoud 
 
Op een clubavond bespreken we met elkaar leuke, interessante en indrukwekkende 
onderwerpen op maatschappelijk, persoonlijk en religieus vlak. 
 
Regelmatig wordt er een jeugddienst gehouden waarbij we de clubleden betrekken. Op deze 
manier laten we de rest van de gemeente zien hoe wij tegen het geloof aankijken en wat wij leuk 
vinden in een kerkdienst. 
 
Hebben we je enthousiast gemaakt en wil je je als jeugdlid graag aansluiten bij de jeugdclub, 
neem dan gerust contact op met Dineke via mailadres evanderpers@zgigo.nl. 

 
Jeugdkerk 
 
In 2010 zijn we gestart met Jeugdkerk. Dit is een eigen kerkdienst voor jongeren van 11 t/m 
16+ jaar, tijdens de reguliere kerktijd, op de laatste zondag van de maand (10x per jaar).  
 
De kerk spreekt de jongeren vaak te weinig aan. De overgang van kindernevendienst naar de 
hele kerkdienst in de kerk aanwezig zijn, is soms groot. Daarom zijn we gestart met Jeugdkerk, 
een eigen dienst aangepast aan het belevingsniveau van de jongeren. 
De Jeugdkerk vindt plaats in Op t Houkje en wordt geleid door 2 begeleiders. Op dit moment 
werken de volgende enthousiaste mensen mee aan de Jeugdkerk: 
  
- Dineke vd Pers 
- Yvonne Kasteel 
- Margreet Sybenga  
- Janny Kooistra 
- Alfred Zuidhof 
- Alida Boven 

- Erna Prins 
- Annemarie Jansma 
- Charlotte Sybenga 
- Matthijs Langenburg 
- Nienke Pastoor (reserve) 
- Harm Jan Wieringa (reserve) 

  
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar extra mensen, dus als het je leuk lijkt om hieraan mee te 
werken, laat het even weten (Yvonne Kasteel: kasteel.john@gmail.com).
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De uitgangspunten van Jeugdkerk: 
 

1. De eigen geloofsbeleving van jonge mensen staat centraal; 
2. Door middel van creatieve vormen wordt geprobeerd jongeren over hun eigen meningen 

en ervaringen te laten nadenken; 
3. Het gaat in de vieringen vooral om het aanreiken van ervaringen, die aansluiten bij het 

leven van jonge mensen; 
4. De vieringen willen jonge mensen bekend maken met “samen vieren”; 
5. Laagdrempeligheid staat voorop. Ook een jongere die niet bekend is met kerkelijke taal 

en kerkelijke gebruiken moet begrijpen wat er gebeurt. 
 
Inhoud van een viering van de Jeugdkerk 
 
Thema 
Iedere dienst heeft een thema. Dat thema komt voort uit de leef- en belevingswereld van tieners of 
sluit aan bij het kerkelijk jaar (of het preekrooster). Een thema geeft ruimte om alle onderdelen 
betrekkelijk vrij in te vullen. Zo krijgen jongeren prikkels aangereikt om een thema van verschillende 
kanten te verkennen. De eigen mening doet er toe en er is niet “een goede richting” of “een juist 
antwoord”.  
 
De opstap: een spel 
Het spelen van een spel is de eerste stap van de viering, als opstap naar het thema. In het spel 
leren tieners elkaar kennen, wennen ze aan elkaar en wordt de toon gezet. 
 
Kaars aansteken 
Na het spelen van het spel wordt de kaars aangestoken. Hierbij worden een paar woorden 
gesproken.  
 
Stilstaan bij het leven: de actualiteit 
Tijdens iedere viering komen actuele foto’s, krantenberichten of fragmenten uit het journaal aan de 
orde en wordt hierover kort doorgepraat.  
 
Bidden 
De tieners schrijven een kort gebed op een kaartje. Er kan een begin tekst aangereikt worden, 
bijvoorbeeld: “Lieve God, ik kan wel dansen omdat……”. De gebeden kunnen worden uitgesproken, 
maar dit hoeft niet, ze kunnen ook op een kaartje geschreven worden. Bij elk gebed wordt een 
waxinelichtje aangestoken aan de grote kaars. De kaartjes kunnen (anoniem) onder een 
waxinelichtje geplaatst worden. Het is een moment om even stil te zijn. 
 
Uit de Bijbel 
Uit de Bijbel wordt een gedeelte gekozen, dat bij het thema past. De bijbeltekst wordt voorgelezen 
met behulp van stemmen/rollen. In de vieringen maken we vaak gebruik van eigen, vrije 
bewerkingen van Bijbelteksten. Ook de Groot Nieuws Bijbel (NBG) of kinder- en jeugdbijbels kunnen 
voor dit onderdeel heel bruikbaar zijn. 
 
Bezinning 
Naar aanleiding van de schriftlezing vragen we de tieners kort naar hun gedachten.  
Bedenkingen, opvallende wendingen, de relaties met hun eigen leefwereld kunnen bij dit onderdeel 
summier op tafel komen. 
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Muziek: clip of lied 
Sommige tieners zingen graag, anderen helemaal niet. In de Jeugdkerk is beperkte ruimte 
ingebouwd om samen te zingen. Die ruimte kan aan de wensen van de tieners worden aangepast. 
Vinden ze zingen leuk, dan kan de liturgie met een aantal liederen worden uitgebreid. Een cd is 
anders een prima alternatief, of een stukje (live) gitaar of piano muziek. 
 
De stelling 
Op grond van het thema en het gekozen gedeelte uit de Bijbel lanceert de begeleider enkele 
uitdagende stellingen. Dat kan door op een lijn tussen twee uitersten (mee eens/ mee oneens) te 
gaan staan. Daarna krijgt iedereen de tijd om te vertellen waarom zij op die plaats staan. Als 
iedereen zijn of haar verhaal heeft verteld, kan de gelegenheid worden geboden om van mening te 
veranderen en een andere positie in te nemen. Dit kan kort en iemand die niet wil reageren, is hierin 
vrij. 
 
Verhaal 
Tieners bezinnen zich op dit moment in de viering op het onderwerp. Daarvoor worden hen door 
middel van een verhaal of een interview ervaringen of gedachten aangereikt van een jongere of een 
identificatiefiguur. Aan de hand van gespreksvragen mag iedereen haar of zijn overtuiging 
inbrengen zolang die niet verplichtend aan anderen wordt opgelegd. 
 
Slotgebed 
Aan het slot van de viering spreekt de begeleider of één van de deelnemers een kort gebed uit, dat 
betrekking heeft op het thema. 
 
Zegewens  
De zegen wordt in begrijpelijke taal uitgesproken.  
 
De invulling kan aangepast worden aan de interesses van de jeugdleden. Mogelijk zal er gezien de 
tijd een onderdeel komen te vervallen. 
 
Kom dus ook! 
 
Ben je 11 – 16+ jaar en wil je één keer per maand in plaats van in de kerk te zitten, naar een eigen 
dienst voor jongeren, kom dan naar de Jeugdkerk. 
De eerste keer na de vakantie is zondag 29 september om 9:30 uur in Op t Houkje. 
Tot dan! 
 
Groei Groep (16 - 22 jaar) 
 
In 2011 is een Groei Groep opgericht. Dit is een groep van ongeveer 10 personen, die ongeveer 4 
keer per jaar samenkomen om de dingen van geloof en alledag te delen.  
 
Iedereen is welkom, het is geen groep met gelijkgezinden die het met elkaar eens is, maar een open 
groep, waar je gewoon jezelf mag zijn. Niet vromer dan je bent, niet (on-) geloviger dan je bent. 
Misschien zou je het een gezamenlijke zoektocht mogen noemen naar de betekenis van het geloof 
voor ons in deze tijd. 
 
In 2019 heeft er voor de 16+ jeugd een activiteit plaatsgevonden d.m.v. een gezellige barbecue bij 
de familie Zuidhof in de tuin. Jaarlijks zal voor deze groep een activiteit georganiseerd worden. 
Verder krijgt deze doelgroep de uitnodigingen van de CPJ (Christelijke Plattelands Jongeren) 
toegestuurd. Het programma van de CPJ sluit goed aan bij deze doelgroep.  
 
Heb je zin om aan deze Groei Groep mee te doen, dan ben je van harte welkom.  
De eerste avond van het nieuwe seizoen, zal via de mail bekend gemaakt worden. 
Opgeven voor de Groei Groep 22+ kan bij Alfred Zuidhof, tel nr: 551466 of via 
margrietzuidhof@planet.nl.  
 

mailto:margrietzuidhof@planet.nl
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Activiteiten 
 
Onderstaande activiteiten willen we komend seizoen organiseren. Wie zin heeft om mee te helpen 
bij een activiteit kan zich opgeven bij Alyke Zuidhof via zuidhof@planet.nl. 
 
Rooster clubavonden, jeugdkerk en activiteiten 2019-2020 
 
Datum:  Aanvang: Waar:   Activiteit: 
 
15 september  9:30 uur Op t Houkje  Startdag van het kerkelijk seizoen 
29 september  9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
 
6 oktober  19.00 uur Op t Houkje  Clubavond 1 
 
.. oktober  volgt  Op t Houkje  Startactiviteit  
27 oktober  9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
3 november  9:30 uur Hoeksteenkerk Jeugddienst 
 
10 november  19:00 uur Op t Houkje  Clubavond 2 (lootjes trekken Sinterklaas) 
 
.. november  18:00 uur Op t Houkje  Buffet, jeugd serveert  
15 november  19:15 uur Op t Houkje  Sirkelslag kids (groep 6-7-8) 
24 november  9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk  
 
Zon 8 december 19:00 uur Op t Houkje  Clubavond 3 (Sinterklaas) 
 
22 december (ovb) 9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
 
12 januari  19:00 uur Op t Houkje  Clubavond 4 
 
19 januari   9:30 uur  Hoeksteenkerk Jeugddienst  
26 januari  9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
7 februari  19:15 uur Op t Houkje  Sirkelslag (landelijke spelavond) 
 
? februari  19:00 uur Clubavond 5 Bingo Hamsterborg                                                
 
23 februari  9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk  
 
1 maart  19:00 uur Op t Houkje  Clubavond 6 
 
8 maart  9:30 uur Hoeksteenkerk Jeugddienst 
29 maart  9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
maart/april  volgt  volgt   Excursie  
10 april  20:15  Op t Houkje  Witte Donderdag, The Passion kijken  
 
19 april  19:00 uur Op t Houkje  Clubavond 7 (laatste keer, film) 
 
26 april   9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
 
10 mei   9:30 uur Hoeksteenkerk School kerk gezinsdienst (moederdag) 
31 mei   9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
 
Mei/juni  volgt  Grachtstraat  Braderie / PKN-Kraam 
.. juni   18:30 uur volgt   Kampweekend 
21 juni   9:30 uur Op t Houkje  Jeugdkerk 
28 juni   9:30 uur Hoeksteenkerk Jeugddienst (afsluiting jeugdwerk) 
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Kindernevendienst  
 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (tot en met groep 7) wordt er op zondagmorgen 
Kindernevendienst  gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten lezen we een bijbelverhaal uit de Bijbel 
of uit een ander boek/tijdschrift, we praten daar samen over, we zingen liederen en knutselen/kleuren 
iets dat met het verhaal te maken heeft of doen samen een spel. 
  
Kindernevendienst (Hoeksteenkerk en Hippolytuskerk) 
Tijdens de kerkdiensten komen de kinderen eerst in de kerk. Na de eerste schriftlezing verlaten ze 
de dienst en gaan samen naar Op t Houkje (bij kerkdienst in de Hoeksteenkerk) of het Hervormd 
Gebouw (bij kerkdienst in de Hippolytuskerk). Tijdens de collecte komen de kinderen van de 
Kindernevendienst de kerk weer binnen. 

Omdat de kinderen vaak net niet aan de collecte mee kunnen in de kerkdienst, collecteren we tijdens 
Kindernevendienst. Het doel zal hetzelfde zijn als de 1e collecte in de kerkdienst. Zou u derhalve uw 
kind wat geld mee willen geven als ze naar de Kindernevendienst gaan? 
 
Bijzondere activiteiten: 
Naast de gebruikelijke zondagse bijeenkomsten hebben we regelmatig bijzondere activiteiten zoals: 

- Startactiviteiten op de Startzondag in september 

- Kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag 

- Projecten in de kerkdiensten tijdens de Adventsweken en de Veertigdagentijd 

- Fruitbakjes rondbrengen met Palmpasen 

- Meewerken aan (jeugd)diensten 

- Bij gelegenheid een excursie 

- Medewerking aan de slotdienst en slotactiviteit in juni/juli.   

- In de zomervakantie zal er tijdens de dienst Zomerkerk gehouden worden die ook door de 

leiding van de kindernevendienst gegeven zal worden.   

 
Nieuws: 
Al ons nieuws is te lezen in de maandelijkse kerkkrant “KerkENnieuws” onder de rubriek “Nieuws 
van én voor de Kindernevendienst”. We laten daarin weten waar we mee bezig gaan en schrijven 
verslagen over de activiteiten die geweest zijn.  
 
Coördinator: 

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met de coördinator van de Kindernevendienst; 
Alyke Zuidhof,  0595-557191,   zuidhof@planet.nl 

Leidsters seizoen 2019/2020: 

Corrinda Langenburg, Johanna Riedstra, Janine Ketting, Annie Dijkema, Wieneke Vegter, Emma 
Balkema, Esther van de Pers en Jeanette Brandsma.  

We zijn zondag 25 augustus weer gestart. We zouden het fijn vinden om ook jou bij onze 
bijeenkomsten te begroeten. 

Berichten van de Oppasdienst: 

Tijdens de kerkdiensten is er opvang voor de kinderen van 0-4 jaar in Op t Houkje. 
In het overzicht van kerkdiensten in KerkENnieuws wordt vermeld wie er Oppasdienst hebben. 

De oppassers worden een kwartier voor aanvang van de dienst verwacht in de oppasruimte van Op t 
Houkje. Mocht je een keer niet kunnen, probeer dan te ruilen met één van de andere oppassers. 

Een verzoekje aan de ouders/verzorgers: Graag de tassen e.d. die aan de kinderen worden 
meegegeven voorzien van de naam van het kind. 

De Oppasdienst wordt gecoördineerd door:  

Annie Dijkema,  0595-444653,  anniedevries@hotmail.com 

  

mailto:zuidhof@planet.nl
mailto:anniedevries@hotmail.com
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Huiscatechese 
 
De huiscatechese start vanaf 12 jaar. De jeugd vanaf die leeftijd krijgt een uitnodiging met de 
precieze datum, tijd en plaats thuis gestuurd.  
We hebben een jongere groep en een oudere groep. Dat bevalt nog altijd goed en dat gaan we 
komend seizoen ook weer doen. 
Omdat we sinds drie jaar jeugdkerk hebben en veel van jullie ook daar naar toe gaan houden we de 
catechisatie beperkt: in ieder geval twee bijeenkomsten vóór de Kerst en twee na de Kerst. Op de 
startavond zullen we een begin maken met de catechese en afspraken maken voor de volgende 
keren. We hopen op een leuk seizoen en op een goede opkomst ! 
 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid tot het volgen van belijdeniscatechese. 
Wie hiervoor belangstelling heeft, kan het beste met mij contact opnemen: 0595-551226 of 
mlangenburg@gmail.com 
 
Ds. Mattin Langenburg. 
 
 
 

Film: Albert Schweitzer 
 
Het is 1949, het eerste jaar van de Koude Oorlog. Albert Schweitzer wordt beschouwd als één van 
de meest prominente wereldburgers. Dat is vooral te danken aan de filosofie van 'Eerbied voor het 
leven', die hij in de praktijk brengt in zijn junglehospitaal in het Afrikaanse Gabon.  
Wanneer Albert Einstein hem vraagt om steun in de strijd tegen de gevaren van de atoombom, zien 
Amerikaanse veiligheidsdiensten Schweitzer's betrokkenheid als een ernstige bedreiging. Er wordt 
een lastercampagne ontketend om zijn levenswerk in diskrediet te brengen en hemzelf het zwijgen 
op te leggen. De regering van Gabon dreigt zijn hospitaal te sluiten en geheimzinnige saboteurs 
brengen zijn patiënten in gevaar. Schweitzer moet een beslissing nemen: moet hij zijn geweten 
volgen en zijn stem blijven verheffen om de wereld te waarschuwen?  
Rolverdeling: Jeroen Krabbé als Albert Schweitzer, Judith Godrèche, Barbara Hershey. Regie: 
Gavin Millar. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

15 november 2019 Film en gesprek 20.00 uur Op t Houkje 

 
 
Wijkavonden Middelstum 
 
Ook dit seizoen zal er in november voor de verschillende wijken weer een wijkavond georganiseerd 
worden. Het thema voor de eerste ronde wijkavonden in november is: ‘Een goed verhaal.’ 
 
Op dinsdag 19 november wordt deze avond gehouden voor wijk A. 
Op woensdag 27 november wordt dezelfde wijkavond gehouden voor wijk B. 
Ook dit jaar houden we in 2020 een tweede ronde wijkavonden. Voor wijk A vindt die plaats op 
dinsdag 17 maart 2020 en voor wijk B op woensdag 25 maart 2020.  
U krijgt natuurlijk een uitnodiging voor deze avonden. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

19 november 2019 Goed verhaal wijk A 20.00 uur Op t Houkje 
27 november 2019 Goed verhaal wijk B 20.00 uur Op t Houkje 
17 maart 2020 Wijkavond wijk A 20.00 uur Op t Houkje 
25 maart 2020 Wijkavond wijk B 20.00 uur Op t Houkje 
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Meditatieve avond in adventstijd 
 
Gun uzelf in de drukke decembermaand een avond van rust, van bezinning. 
Op een avond in de adventstijd bent u van harte welkom in de Johannes de Doperkerk te Huizinge 
waar we luisteren naar muziek, naar woorden die ons kunnen inspireren en samen zijn we stil. Een 
avond om tot rust en bezinning te komen.  
Een goede voorbereiding op het kerstfeest met, na afloop, warme chocolademelk. 
 
We beginnen om acht uur en eindigen zo rond kwart over negen, half tien. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

11 december Meditatie 20.00 uur Johannes de Doperkerk Huizinge 

 
 
Gezellig Samenzijn in december 
 
Ook dit jaar wordt in december weer een gezellig samenzijn georganiseerd.  
In KerkENnieuws zal vermeld worden wanneer, hoe laat en waar de ontmoeting plaatsvindt. 

 
 
Taizé-viering 
 
Over de viering:  
Dit is een meditatieve viering zoals die gebruikelijk is in een kloostergemeenschap te Taizé, een 
klein dorpje in Frankrijk. Het gebed, het lezen uit de bijbel, de stilte en het herhaald zingen van 
liederen geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. 
 
Over de stilte: Het is stil in de kerk als u binnenkomt. Er klinkt alleen zachte muziek. 
Hierdoor kunnen we ons open stellen voor God en elkaar. 
 
Na afloop is er gelegenheid om even na te praten. 
Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de onkosten van deze viering. 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Roely van Leeuwen-Brian, tel.: 0595-551887.  
        
Datum Aanvang Plaats 

Zondag 2 februari 2020 19.00 uur Hippolytuskerk, Middelstum 
 

 
Vesperdienst 
 
In de 40-dagentijd in 2020 zal op 5 april, op palmzondag, een vesper gehouden worden. In deze 
versper worden liederen uit verschillende liedtradities gezongen worden en is er ruimte voor stilte. De 
vesper wordt gehouden in het Hervormd Gebouw. 
 
Datum Aanvang Plaats 

Zondag 5 april 2020 19.00 uur Hervormd gebouw 
 
Voorganger: ds. Mattin Langenburg 
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Samen Eten 
 
Iedereen die het leuk vindt om samen te eten is ook het komende seizoen weer welkom op de 
onderstaande woensdagen in Op t Houkje.  
Opgave graag 2 dagen van te voren bij Dieuwke Bakker (0595-551999). 

 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

25 september 2019    
27 november 2019    
29 januari 2020 Samen Eten 18:00 uur Op t Houkje 
1 april 2020    
13 mei 2020    

 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 2020 
 
Op Hemelvaartsdag vroeg op pad gaan en een mooie wandeling maken onder bezielende leiding 
van vogelkenner Ludolf Wieringa is altijd een feest. Dus ook in 2020 gaan we dit weer organiseren. 
 
De start zal weer om 6:00 uur zijn vanaf de Hoeksteenkerk. Afhankelijk van de bestemming wordt er 
met de auto eerst naar een startpunt gereden.  
Het ontbijt zal weer omstreeks 08:00 uur genuttigd kunnen worden.  
 
Opgeven kan vanaf 1 mei bij Alida Weisbeek;  alida@weisbeek.net  of via 0595-5591958. 
 
Datum Aanvang Plaats van verzameling 

Donderdag 21 mei 2020 06.00 uur Hoeksteenkerk 
 

 
KoffieOchtend 
 
Dit zal ook dit jaar plaatsvinden in Op t Houkje! 
We drinken met elkaar koffie met wat lekkers erbij en praten over allerlei dingen. 
We beginnen om half 10 en eindigen om ongeveer 11 uur. 
 
De volgende donderdagochtenden staan al gepland:  
19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december. 
 
Hebt u vervoer nodig? Dan horen we het graag!  
U kunt bellen naar Tjitske Zuidhof 0595-552192. 
 
U bent van harte welkom! 
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Hippolytuskoor  
 

Het seizoen 2019-2020 is van start gegaan, graag laten we óók via de Startkrant van ons horen.  

Het Hippolytuskoor is een gemengd koor in Middelstum met 26 enthousiaste leden, we werken graag 
mee aan een kerkdienst, concert of evenement/festival.  

Al ruim 15 jaar is Oleg Morozov onze gedreven dirigent. Hij is klassiek pianist, afgestudeerd aan het 
staatsconservatorium van Kazan in Rusland. Hij bekwaamde zich tevens in koordirektie, hij dirigeert 
het koor én begeleidt het koor op de elektronische piano.  

De repetitie is wekelijks in Op t Houkje op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur (in de 
zomervakantie repeteren we 8 weken niet). De contributie bedraagt € 15,= per maand (exclusief 
koffie/thee). Mocht je/u geïnteresseerd zijn kom dan gerust eens luisteren/meezingen op de 
donderdagavond!!   

Voor het komende seizoen zijn op dit moment de volgende programma-onderdelen bekend: 

• Optreden tijdens Open Monumentendag op 14 september.   

• Medewerking aan PKN-kerkdienst op Eerste Kerstdag, 25 december, in Middelstum.  

• Medewerking aan PKN-kerkdienst op Witte Donderdag, 9 april (’s avonds), in Middelstum. 

• Optreden tijdens Vocale en Muzikale Dag op 18 april in Winsum 

• Jaarlijks uitstapje van het koor met aanhang (afsluiting seizoen).  
 
Via KerkENnieuws (en andere media) zullen we u/jou verder op de hoogte brengen. 

Informatie is te vinden op de website van PKN-Middelstum, zie www.pknmiddelstum.nl 
Onder het kopje “Informatie” staat info over het Hippolytuskoor.  
 

Het is mogelijk om het koor financieel te ondersteunen door donateur te worden, in september zullen 
de donateursgelden worden opgehaald (donateurs ontvangen korting bij de entree van een concert).  

Het bestuur van het Hippolytuskoor: 

Voorzitter   : Dieta van Dijk, corendieta@gmail.com, tel. 0595-552745 

Secretaris   : Janneke Vaatstra, jzvaatstrapoel@ziggo.nl, tel. 0595-552021 

Penningmeester  : Reinder Buist 

Notulist/PR  : Roelien Tjalsma 

Algemeen lid  : Corrinda Langenburg 

 

We hopen u/jou in het komende seizoen te mogen ontmoeten bij een uitvoering of repetitie !! 
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Een informatieavond door Hospice de Schutse 

 
Stichting De Schutse is een vrijwilligersorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen die 
terminaal ziek zijn, en hun naasten. 
De Schutse werkt nauw samen met zorginstellingen als Beter Thuis Wonen Thuiszorg, de 
Ommelander Ziekenhuis Groningen en de huisartsen. De Schutse is lid van de landelijke organisatie 
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. 
 
Hospice De Schutse levert al jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve terminale zorg 
in Noordoost-Groningen. 
 
De missie is, waar nodig en gewenst, het bieden van zorg met compassie in de laatste fase van het 
leven; liefdevolle zorg tot aan het einde; als sterven nabij komt. 
 
Op 10 februari wordt een informatieavond gegeven over en door de Schutse. 
Daarbij wordt door o.a. een ervaren vrijwilligster verteld over de mogelijkheden tot ondersteuning in 
de thuissituatie en over terminale vrijwilligerszorg in meer brede zin. 
 
Graag deelname opgeven bij ds. Langenburg. 

 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

10 februari 2020 Hospice de Schutse 20.00 uur Op t Houkje 

 
Leiding: ds. Mattin Langenburg. 
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Cluster activiteiten Protestantse Gemeente Huizinge 
 
Twee thema-avonden door dhr. Andries Visser 
 
Ben ik mijn broeders hoeder?  
Velen zullen in deze titel de woorden van Kaïn hebben herkend. Op de vraag  
‘Waar is Abel, je broer? zegt hij eerst, ontwijkend: ‘Weet ik niet’.  
En vervolgens stelt hij dan deze vraag, die tot een spreekwoord is geworden. Het is een vraag die 
op allerlei manieren opduikt. En het antwoord op die vraag wordt dan min of meer bekend 
verondersteld:  
Je broeders hoeder, natuurlijk ben je dat!  
Dat is precies wat Kaïn niet deed, en wat hij wel had moeten doen.  
Maar is dat zo? Is dat de boodschap in dit verhaal: dat je je broeder moet behoeden? 
Is dat wat Kaïn met die wedervraag, eigenlijk tegen wil en dank, onder woorden brengt? 
Is dat waar Gods vraag ‘waar is je broer?’ op doelt? 
 
Je medemens behoeden, hoe doe je dat? En waarvoor moet je hem of haar behoeden? 
Wat wil dat woord ‘behoeden’ eigenlijk zeggen? 
Ik en de ander: wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat / Wie is mijn zorg? 
Het woord zorg is in onze tijd niet van de lucht. Hoe ga je daarmee om? 
 
Behoeden 
Twee donderdagavonden, op 26 september en 10 oktober, gaan we met die vraag van Kaïn aan de 
slag. In wezen gaan we ons beide avonden dus bezighouden met één woord? 
 
Soms houdt een woord meer in dan je in eerste instantie denkt. 
Vanuit een aantal teksten zoeken we naar de betekenis van het woord ‘behoeden’, ‘hoeden’.  
Door goed te lezen, en daar dan met elkaar over in gesprek te gaan, proberen we de verschillende 
kanten ervan in het oog te krijgen. [Be]hoeden blijkt een belangrijk woord te zijn.  
 
Een woord dat raakt aan de manier waarop mensen  
met hun omgeving, met zichzelf en met elkaar omgaan. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

26 september 2019 
10 oktober 2019 

Behoeden 19:30-21.30 uur Paardenstal, 
Huizinge 

 
Opgave bij Gera van der Hoek, het liefst per mail: gera.vdhoek@tele2.nl of anders per telefoon:  
06-22003049, graag vóór 16 september. 
 
 

Bijbelfiguren die ook in de Koran voorkomen 
 
Op donderdagavond, 21 november zal Caroline Lemmens een avond over de Koran verzorgen. 
Vorig jaar ging het om de passages in de Koran waarin Johannes de Doper optreedt.  
Deze avond staat een ander figuur uit de Bijbel, die ook in de Koran voorkomt, centraal. 
 
Een avond dus over een in onze cultuur nauwelijks bekend heilig boek, waarin figuren uit onze 
christelijke traditie een belangrijke rol krijgen toebedeeld. 
 
Datum Aanvang Plaats 

21 november 2019 19.30 - 21:30 uur ’T Ol Schoultje, Huizinge 
 
Opgave bij Hinrick Klugkist, het liefst per mail klugkist@icloud.com of 06-30078371, graag vóór 15 
november. 
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Requiem 
 
Op 3 november 2019 voert de Johannes de Dopercantorij het nieuw geschreven Huizinger Requiem 
uit. “Dit Requiem is geboren,” zo lezen we in de inleiding bij de partituur, “uit het verlangen om een 
vorm van muzikale troost te maken, voor ieder die een verlies heeft geleden, en voor ieder die weet 
dat dat verlies eens komt – kortom, voor ons allemaal.” 
 
Anders dan de traditionele Latijnse tekst voor een Requiem, belicht het Huizinger Requiem “vooral 
de vele aspecten van rouw en van het besef dat we ooit een geliefde ander zullen moeten verliezen. 
En het geeft stem aan de liefde en de hoop die dwars daardoorheen blijven bestaan.” 
Barbara de Beaufort schreef de teksten, Kees Steketee maakte er muziek bij. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

3 november 2019 
 

Requiem 19:00 uur Johannes de Doperkerk, 
Huizinge 

 
Op zondagmiddag 20 oktober zullen zij samen een toelichting geven op het geschrevene. 
 
De middag begint met een inleiding over het fenomeen requiem als zodanig. Beroemde 
voorbeelden uit de muziekgeschiedenis passeren de revue, waarbij het verhaal zal worden 
gelardeerd met mooie geluidsfragmenten. 
Vervolgens vertelt Barbara over haar keuze van de teksten en gaat Kees nader in op de manier 
waarop bij die teksten de muziek is vervaardigd. 
 
Datum Onderwerp Aanvang Plaats 

20 oktober 2019 
 

Toelichting Requiem 16:00 uur Johannes de Doperkerk, 
Huizinge 

 
De opera Parsifal, door Liesbeth de Voogd 
 
Op Palmzondag, in aanloop naar Pasen, zullen we een middag besteden aan de opera Parsifal, de 
laatste opera die de componist Richard Wagner (1813-1883) schreef. Hij noemde de opera een 
“Bühnenweihfestspiel”, een gewijd stuk voor het toneel.  
Het libretto is gebaseerd op een roman van Wolfram van Eschenbach uit 1210, waarin de “graal” 
centraal staat. In de opera zitten verwijzingen naar Bijbelse en Boeddhistische motieven en er zijn 
directe verwijzingen naar het lijdensverhaal.  
 
Volgens Wagner zelf was de idee om deze opera te componeren opgekomen tijdens een wandeling 
op Goede Vrijdag in de tuin en hij terugdacht aan de beschrijving van Von Eschenbach van Goede 
Vrijdag. De basisidee van Parsifal (“der reine Tor - de reine dwaas”) is dat het medelijden de weg 
naar bevrijding is. Dit alles is ondergebracht in een lang en ingewikkeld verhaal en op fabelachtige 
wijze getoonzet.  
 
De opera zelf duurt 4,5 uur, maar ik zal proberen u in ongeveer 2,5 uur aan de hand van het libretto 
en geluids- en filmfragmenten een indruk te geven van deze prachtige en indrukwekkende opera. 
 
Datum Aanvang Plaats 

5 april 2020 15:00 uur ’T Ol Schoultje, Huizinge 
 
Opgave bij Grietje Schanssema, het liefst per mail geschanssema@hetnet.nl of 0595-552763, graag 
vóór 15 november. 
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Cluster activiteiten Protestantse Gemeente Westeremden 
 

E.Z.e.L.- commissie 
 
Vroeger waren er twee commissies: de evangelisatie-commissie en de liturgie-commissie. 
 
De evangelisatie-commissie organiseerde alles op het gebied van Evangelisatie in en om de kerk, 
zoals het verspreiden van Elizabethbodes, het rondbrengen  van blokkalenders, het verzamelen van 
postzegels. Ook organiseerde deze commissie ieder jaar een bijzondere dienst,  tijdens de 
feestweek of ergens bij iemand in de tuin met als doel het betrekken van mensen van buiten de 
kerk. Dit lukte doorgaans aardig, deze diensten werden altijd goed bezocht. Ook op het gebied van 
de zending was deze commissie erg actief. De collectes werden ingevuld en er werden 
gezamenlijke projecten uitgekozen waaraan geld werd gedoneerd. Ook werden er in de kerk acties 
voor bepaalde zendingsprojecten georganiseerd. 
 
De liturgie-commissie organiseerde de jaarlijkse startzondag, verzorgde de Paas- en Kerstdiensten 
en organiseerde nog een Groningse Dienst of een zangavond.  
Omdat het aantal actieve mensen in de kerk toch kleiner werd zijn deze twee commissies samen 
gegaan onder de naam Evangelisatie, Zending en Liturgie Commissie, oftewel de EZeL-commissie! 
 
Alle hierboven genoemde activiteiten worden nu sinds een aantal jaren dus georganiseerd door de 
EZeLs van de Boazkerk. 
 
 

Bijbelkring 
 
Voor de kinderen vanaf ca. 9 jaar (groep 6) tot en met 16 jaar is er Bijbelkring in de Boazkerk.  
Alle kinderen die wonen in Westeremden worden hiervoor uitgenodigd.  
 
In het najaar zijn er op de woensdagavonden zes bijeenkomsten en in het voorjaar zes 
bijeenkomsten. De kinderen worden dan verdeeld in twee groepen: de jongste groep, de 
basisschoolkinderen, begint om half zeven en om kwart over zeven arriveren de oudere kinderen. 
Dan is er altijd een gezamenlijk ‘gezellig momentje’ met drinken en iets lekkers, waarna de jongste 
groep vertrekt (of nog even blijft hangen voor de kerk vanwege de gezelligheid!).  
Op de Bijbelkring worden aan de hand van verschillende thema’s bepaalde verhalen uit de Bijbel 
behandeld. Dit gebeurt op verschillende manieren: er wordt over gepraat, getekend, uitgebeeld, 
nagespeeld, gediscussieerd, etc. Aan het eind van het seizoen is er dan een gezamenlijk uitje.  
Dit jaar was dat naar het trampolinepark JUMP XL in Groningen.  
 
Het is fijn om te kunnen melden dat de Bijbelkring goed bezocht wordt door de kinderen uit het dorp 
en dat ze er bovendien graag naar toe gaan! 
 
Harm-Jan van Wolde en Egbert Smit zijn de leiders van de Bijbelkring.   
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Kindernevendienst in de Boazkerk 
 
De kindernevendienst in Westeremden begint altijd met de startzondag in september en gaat door 
t/m de zomerstop in juli. De kindernevendienst is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, maar 
iets jongere of iets oudere kinderen zijn ook van harte welkom!  
Eens per 14 dagen is er kindernevendienst. Met een bijzondere dienst, dopen of het Heilig 
Avondmaal is er ook altijd kindernevendienst. De leiding bestaat uit vier enthousiaste leden van 
onze gemeente. De opkomst is doorgaans zeer goed, het aantal varieert van 6 tot 12 kinderen. Dat 
is voor een kleine gemeente als Westeremden goed te noemen! Ook schuiven er geregeld 
‘gastkinderen’ aan.  
We werken uit de methode Kind Op Zondag. We doen mee aan het adventsproject en het project in 
de 40-dagen tijd. In deze periode voor Kerst en Pasen hebben we dan ook iedere week 
kindernevendienst. We sluiten deze projecten elk jaar feestelijk af op eerste paasdag of eerste 
kerstdag.  
Ook het komende jaar beginnen we weer op de Startzondag. Alle kinderen zullen een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen voor deelname aan de kindernevendienst. 
 

 
Vrouwenvereniging Westeremden 

 
De vrouwenvereniging Westeremden bestaat al 72 jaar. Opgericht in oktober 1947 en met een 
naam die duidelijk de doelstelling weergaf: ‘Onderzoek de geschriften’. De naam is veranderd in 
Protestantse Vrouwengespreksgroep Westeremden. De groep heeft niet meer het aantal leden van 
de eerste jaren, maar bestaat nog steeds! En komt nog trouw elke maand bijeen.  
 
Elke laatste woensdag van de maand komen we bij elkaar in het zaaltje van de Boazkerk. Er is wel 
een basisagenda met daarin lief en leed, zingen en gebed, kaars aansteken en gedenken en een 
onderwerp. Degene die een onderwerp toelicht kiest dat zelf, het kan Bijbels of maatschappelijk zijn, 
de leden zijn daar vrij in.  
 
Als ik het zo opschrijf lijkt het wat ouderwets, maar ik ervaar het elke keer weer als een warme 
groep vrouwen waarmee je het dagelijks leven en het geloof deelt. En het vieren van Kerst, Pasen 
maar ook sinterklaas, uitstapjes maken met elkaar, koffie drinken met de vrouwen. Het vieren en het 
samen delen geeft ons een goed gevoel.  
 
Wilt u lid worden van onze club? Bel met Fiet de Lange 0596 550989.   
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Cluster activiteiten Protestantse Gemeente Kantens 
 

De gemeente rond Antoniuskerk 

 
De levendige gemeente van ongeveer 135 leden is hecht te noemen en kenmerkt zich van een 
grote betrokkenheid op elkaar. Het Kerkjournaal is het  Kerkblad van de gemeente en verschijnt om 
de twee maanden, vanaf september, op de eerste zondag van de maand, in een oplage van zo’n 85 
adressen.  
De redactieleden zijn: Zwanny Hofman en Martha Krijgsheld. De kerkenraad organiseert het 
komend seizoen activiteiten voor de eigen gemeente, alsmede voor het Cluster en andere 
belangstellenden. 
 
De Diaconie organiseert al een paar jaar koffie-ochtenden in gebouw Salem. Het komend seizoen 
telkens op de eerste woensdag van de maand, in gebouw Salem, van 10.00 – 11.00 uur. 
Gezamenlijke maaltijden worden later nader aangekondigd. 
 
 
 “Leven onder de gehoorzaamheid aan het Woord” 
Over dit thema worden op dinsdag 26 november 2019 en op dinsdag 21 januari 2020 in gebouw 
Salem, aanvang 9.30 uur, twee avonden gehouden. Op de eerste avond richten we de schijnwerper 
op Dietrich Bonhoeffer, predikant in Nazi Duitsland, verzetsheld en theoloog die over de toekomst 
van de Kerk nadacht. Vlak voor de bevrijding van Berlijn, op 9 april 1945, werd hij in opdracht van 
Hitler geëxecuteerd. Wat bewoog Bonhoeffer en wat waren zijn gedachten over geloven en kerk-
zijn? 
Op de tweede avond staat Hebe Kohlbrugge centraal. Ook zij speelde een belangrijke rol in het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dan in Nederland. Na de oorlog heeft zij zich ingezet 
voor de contacten tussen de Nederlandse en de Duitse kerk en nog weer later voor de kerkelijke 
contacten in Oost Europa. Na een leven in dienstbaarheid aan het Woord stierf zij in 2016 op 102 
jarige leeftijd.  
 
Over beide personen is er eerst een inleiding en dan het gezamenlijk bekijken van een 
documentaire. U bent van harte welkom! 
 
Datum Aanvang Plaats 

26 november 2019 19:00 uur Salem, Kerkhofsweg 13, Kantens 
21 januari 2020 19.00 uur Salem, Kerkhofsweg 13, Kantens 

 
 

Vespers 
 
Een paar jaar geleden is er een start gemaakt met een serie Vespers op de zondagavond, in de 
Antoniuskerk. Het komend seizoen volgt er weer een serie, waarin ds. Oosterdijk de voorganger is 
en er telkens muzikale medewerking is van de organist Vincent Hensen en afwisselend van het 
Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen en Ensemble Sonus Vita o.l.v. Anjo de 
Haan.  
 
De aanvang is telkens 19.00 uur op zondag 26 januari, zondag 23 februari en zondag 29 maart. 

 
Datum Aanvang Plaats 

26 januari 2020 19:00 uur Dorpskerk, Kerkhofsweg 2, Kantens 
23 februari 2020 19.00 uur Dorpskerk, Kerkhofsweg 2, Kantens 
29 maart 2020 19.00 uur Dorpskerk, Kerkhofsweg 2, Kantens 
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Agenda 2019 

 
September 2019 

15 september Startzondag Middelstum 
met thema ‘Een goed verhaal’ 

9.30 uur Hoeksteenkerk / Op t Houkje 

15 september JongVolwassen 20:00 uur Trekweg 15 
19 september KoffieOchtend 09:30 uur Op t Houkje 
25 september Samen Eten 18.00 uur Op t Houkje 
26 september Behoeden 19:30-

21:30 uur 
Paardenstal, 
Huizinge 

 
Oktober 2019 

10 oktober Behoeden 19:30-
21:30 uur 

Paardenstal, 
Huizinge 

17 oktober KoffieOchtend 09:30 uur Op t Houkje 
20 oktober Toelichting Requiem 3 nov 16:00 uur Johannes de Doperkerk, 

Huizinge 
30 oktober Albert Schweitzer 20:00 uur Op t Houkje 

 
November 2019 

  3 november Requiem 19:00 uur Johannes de Doperkerk, 
Huizinge 

15 november Film: Albert Schweitzer 20.00 uur Op t Houkje 
21 november Bijbelfiguren in Koran 19.30-

21:30 uur 
’T Ol Schoultje, Huizinge 

19 november “Goed Verhaal” Wijk A 20.00 uur Op t Houkje 
21 november KoffieOchtend 09:30 uur Op t Houkje 
26 november Geloofsgesprek Kantens 19.00 uur Salem, Kerkhofsweg 13, 

Kantens 
27 november “Goed Verhaal” Wijk B 20.00 uur Op t Houkje 
27 november Samen Eten 18.00 uur Op t Houkje 

 
December 2019 

11 december Meditatieve avond Huizinge 20:00 uur Johannes de Doperkerk, 
Huizinge 

19 december KoffieOchtend 09:30 uur Op t Houkje 
Volgt later Samenzijn aan ’t eind van ’t 

jaar 
 Tijd en plaats wordt nog 

bekend gemaakt 
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Agenda 2020 
 
Januari 2020 

21 januari Etty Hillesum 20.00 uur Op t Houkje 
21 januari Geloofsgesprek Kantens 19.00 uur Salem, Kerkhofsweg 13, 

Kantens 
26 januari Vesper 19.00 uur Dorpskerk,  

Kerkhofsweg 2, Kantens 
29 januari Samen Eten 18.00 uur Op t Houkje 
 
Februari 2020 

2 februari Taizéviering 19.00 uur Middelstum, 
Hippolytuskerk 

10 februari Informatieavond  
Hospice de Schutse 

20:00 uur Op t Houkje 

23 februari Vesper 19.00 uur Dorpskerk,  
Kerkhofsweg 2, Kantens 

25 februari Marcus Borg, geloofsgesprek 20.00 uur Op t Houkje 
 
Maart 2020 

3 maart Marcus Borg, geloofsgesprek 20.00 uur Op t Houkje 
17 maart Wijkavond Wijk A 20.00 uur Op t Houkje 
25 maart Wijkavond Wijk B 20.00 uur Op t Houkje 
29 maart Vesper 19.00 uur Dorpskerk,  

Kerkhofsweg 2, Kantens 
    
April 2020 

1 april Samen Eten 18.00 uur Op t Houkje 
5 april Opera Parsifal 15.00 uur ’T Ol Schoultje, Huizinge 
5 april Vesper 19.00 uur Middelstum, Hervormd 

gebouw 
21 april Bijbelstudie / 

Preekvoorbereiding 
20.00 uur Op t Houkje 

    
Mei 2020 

13 mei Samen Eten 18.00 uur Op t Houkje  
21 mei Dauwtrappen  06:00 uur Vanaf Hoeksteenkerk 
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Protestantse Gemeente Middelstum 
 
 
Predikant:       

Ds. Mattin Langenburg     
Onno van Ewsumlaan 6     
9991 AE Middelstum      
 0595-551226      
 mlangenburg@gmail.com 
 
Telefonische bereikbaarheid ds. Mattin Langenburg 
Ds. Mattin Langenburg is in ieder geval dagelijks van ’s ochtends 08.30 uur tot 9.00 uur en ’s avonds 
tussen 18.30 uur en 19.00 uur telefonisch bereikbaar. Er mag natuurlijk op andere tijdstippen gebeld 
worden, maar dan kan hij weg zijn. Op maandag (zijn vrije dag) staat het antwoordapparaat aan en 
kunt u een boodschap achterlaten.  

 
Kerkelijke gebouwen: 
In eigendom en gebruik    In gebruik (eigendom van SOGK)   

Hoeksteenkerk     Hippolytuskerk 
Burchtstraat  23      Concordiaplein 1 

Op t Houkje      Hervormd Gebouw 
Burchtstraat 23     Oude Schoolsterweg  
 0595-552533 
 
Kosters Hoeksteenkerk/Op t Houkje:  Kosteres Hippolytuskerk/Herv. Gebouw: 

Gerhard en Annemiek Jansma   Anneke Bos 
J. Lewestraat 6, 9991 CS Middelstum  Kerkpad 23, 9991 AC Middelstum 
 0595-552796      0595-551324 
 gjansma1@ziggo.nl 
 Annemiek 06-37171997 
 b.g.g. Gerhard 06-20616430   
 
Hulpkosters: 
Errit en Dineke van der Pers 
 
Preekvoorziening: 
Mw. Geke Lalkens, Hippolytuslaan 25, 9991 AT Middelstum,  0595-551680 
 
Opname kerkdiensten:   

Alle reguliere diensten van de Protestantse Gemeente Middelstum worden live uitgezonden via 
KerkTV. De diensten zijn met een computer of tablet te bekijken via onze eigen website 
www.pknmiddelstum.nl of de site van www.kerkdienstgemist.nl Via dit adres kunt u ook de diensten 
achteraf nog eens terugkijken. Er is ook een mogelijkheid om zonder computer de diensten te volgen 
via de televisie. Indien u hier meer informatie over wenst dan kunt u contact opnemen met Alexander 
Zuidhof, Heerestraat 14,  0595-557191. 

Degene die een audio opname van een kerkdienst wenst te beluisteren kan terecht bij Sjouke 
Kloosterman, Vlaslaan 31,  0595-551844. 

Degene die een rouw- of trouwdienst live uitgezonden wil hebben, of hiervan een opname wil laten 
maken kan dit met koster Gerhard Jansma bespreken. Ook voor opname van een doopdienst kunt u 
contact opnemen met koster Gerhard. 

 

 

 

mailto:mlangenburg@gmail.com
mailto:gjansma1@ziggo.nl
http://www.pknmiddelstum.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Techniek in de kerk:   

Voor vragen over de geluidsinstallatie in de Hippolytuskerk kunt u terecht bij Alexander Zuidhof, 
Heerestraat 14, 0595-557191. 
 
Moderamen: 
 
Preses Kerkenraad:     Scriba Kerkenraad: 

Jaap Huizinga      Sabine Nienhuis 
Burchtstraat 26     Zie KerkEnNieuws of website 
9991 AB Middelstum      0595-850471 
 0595-552135       scriba@pknmiddelstum.nl 

 
Notulist:   Yvonne Hoeksema 
Predikant:   ds. Mattin Langenburg 
Kerkrentmeester:  Alexander Zuidhof 
Diaken:   Connie Bronsema 
Ouderling:   Tjitske Zuidhof 
 
Postadres: 

Protestantse Gemeente Middelstum 
t.a.v. …………………….. * 
Postbus 3 
9990 AA MIDDELSTUM 
* Graag specificeren voor wie de post bestemd is; Scriba / Diaconie / Kerkrentmeesters 
 
 
Kerkelijk Bureau (ledenadministratie en Actie Kerkbalans):   

Alida Weisbeek, Plataanlaan 7,     
9991 ED Middelstum,  0595-551958   
 kerkelijk-bureau@weisbeek.net    

Bankrekeningen voor overmaken VVB; 
IBAN: NL07 INGB 0000 9028 67 
IBAN: NL83 RABO 0342 2004 96 
t.n.v. Protestantse Gemeente Middelstum 
 
Berichten van de Kerkrentmeesters:  

Verkoop collectebonnen 
De collectebonnen worden verkocht door Martin Robbe, Oude Schoolsterweg 9 te Middelstum 
( 0595-551865). 
Iedere maand is er een verkoopavond van collectebonnen in Op t Houkje, de data van deze 
avonden worden bekend gemaakt via KerkENnieuws. 

Bankrekening Kerkrentmeesters 

IBAN: NL83 RABO 0342 2004 96 
t.n.v. Protestantse Gemeente Middelstum 

Boekhouder 

Jan van der Kooi, Boerdamsterweg 9, 9991 BM Middelstum. 
 06-1296 1217 of 050-5771261 (werk) 
 janvanderkooi1958@hotmail.com 
 
 
  

mailto:scriba@pknmiddelstum.nl
mailto:kerkelijk-bureau@weisbeek.net
mailto:janvanderkooi1958@hotmail.com
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Berichten van de Diaconie: 
 
College van Diakenen 

Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de onrust over allerlei onrecht 
gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. De leden van de 
diaconie zijn niet verdeeld over de wijkteams vandaar dat de leden hier genoemd worden: 
 
Ab Hooyer (voorzitter)  Connie Bronsema 
Margriet Dijk (secretaris)  Gea Bos 
Piet Vast    Geert van der Ploeg 
Nienke Pastoor     Gerko Scharft 
Alinda Prins (penningmeester) 
 

Kerktaxi / ziekenvervoer  
Het is mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi en vervoer van en naar het ziekenhuis voor 
bezoek of onderzoek. 
Wanneer er geen andere mogelijkheden voor transport voorhanden zijn is het mogelijk om dit via de 
Diaconie te regelen. Hier staat een kleine vergoeding voor de chauffeur tegenover. Indien deze de 
vergoeding niet wil hebben bestaat er de mogelijkheid om de bijdrage af te dragen aan de Diaconie. 
Voor het vervoer van en naar de kerk behoeft geen vergoeding te worden betaald. 

Voor meer informatie over vervoerszaken kunt u zich richten tot 
Ab Hooyer,  0595-551632 of 06-25246764. 
 
Bankrekening Diaconie 
IBAN: NL43 RABO 0159 2264 30 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Middelstum  
 

Hulpdienst Diaconie 

Eén van de uitgangspunten van de Diaconie in ons Beleidsplan ‘Protestantse Gemeente Middelstum’ 
is de volgende: ‘Een hulpdienst in het leven roepen voor zieken en ouderen en die onder de aandacht 
van de gemeente brengen’. Binnen de Diaconie hebben we hier de nodige aandacht aan besteed. 
Want het op papier zetten van deze doelstelling is mooi en ook vrij eenvoudig maar hoe kunnen we 
dit handen en voeten geven? Hoe kunnen we de hulpdienst laten leven zodat hier in de toekomst 
gebruik van gemaakt kan worden? 
Zelf zitten we te denken aan incidentele steun aan die mensen die tijdelijk niet meer in staat zijn om 
die dingen te doen die ze normaal wel kunnen doen. En die hierbij niet iemand uit de kring van familie,  
vrienden of kennissen kunnen inschakelen. 
Zoals eerder vermeld moet deze hulpdienst nog handen en voeten krijgen en zijn we zelf ook 
zoekende naar wat allemaal mogelijk is. We willen dus graag onze handjes laten wapperen maar niet 
op een structurele manier omdat we daar niet op zijn ingericht. Maar tijdelijk inspringen bij mensen 
die even ‘onthand’ zijn, is misschien wel iets wat we kunnen doen. Helpen met boodschappen doen 
bijvoorbeeld, of even het gras maaien of onkruid wieden. En eventueel kunnen we gezamenlijk zoeken 
naar een structurele oplossing.  Nadere inlichtingen kunt u opvragen bij Ab Hooyer, voorzitter van de 
Diaconie, . 0595-551606. 
 

Bankrekeningen Zending: 
 
IBAN: NL74 RABO 0342 2556 57 
t.n.v. Ger. Kerk afdeling Zending Middelstum. 
 
De Zendingscommissie heeft besloten om het banknummer NL06 INGB 0001 2743 95 op te heffen. 
Dit in verband met de hoge bankkosten en omdat er maar weinig gebruik gemaakt wordt van dit 
bankrekeningnummer. 
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Informatiekanalen: 

Website 

Op de website van onze gemeente, www.pknmiddelstum.nl, vindt u naast algemene informatie over 
onze gemeente ook informatie over de kerkdiensten, agenda en nieuwsberichten.  
Mocht u een bijdrage voor de website hebben dan kunt u deze inleveren bij Sabine Nienhuis, 
 scriba@pknmiddelstum.nl 

De Protestantse Gemeente Middelstum valt onder de Classis Groningen Drenthe.  
Meer informatie over de classis is te vinden op de website www.classisgroningendrenthe.nl 

 

Facebook 

Naast de website is er nu nu ook informatie te krijgen via de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/pknmiddelstum. Heeft u een kerk-gerelateerd bericht dat gepost kan 
worden op Facebook stuur het dan naar Alyke Zuidhof, zuidhof@planet.nl. 

 

Nieuwsbrief 

Elke week gaat er, via de mail, een nieuwsbrief uit naar gemeenteleden voor de activiteiten binnen 
de gemeente en over de kerkdiensten. Staat u nog niet in de mailinglijst, laat het ons weten, dan 
voegen we u toe, dit kan via Sabine Nienhuis, nieuwsbrief@pknmiddelstum.nl.. 

Berichten voor afkondigingen en Protestantse Kerkbode: 

Wilt u de mededelingen die 's zondags afgekondigd moeten worden inleveren bij: 
Sabine Nienhuis, adres zie KerkEnNieuws of website,  0595-850471, 
   scriba@pknmiddelstum.nl 
 

Berichten voor de Protestantse Kerkbode worden verwacht bij: 
Roelien Tjalsma, Esdoornlaan 7, 9991 EE  Middelstum,  0595-552123, 
 guus-roelien@hetnet.nl 

De deadline, voor zowel afkondigingen als Protestantse Kerkbode, is vrijdagavond 18.00 uur.   

 

Coördinator AVG en privacywetgeving 

De PKN gemeente Middelstum is als zelfstandig rechtspersoon verantwoordelijk voor de naleving 
van de privacywetgeving. Voor het coördineren van het opstellen van beleid en de implementatie 
ervan is Henk Weisbeek aangesteld als coördinator. 
 

De coördinator is te bereiken via   avg@pknmiddelstum.nl. 
Op de website www.pknmiddelstum.nl kunt u de privacy verklaring vinden. 
 

 

  

http://www.pknmiddelstum.nl/
http://www.classisgroningendrenthe.nl/
mailto:scriba@pknmiddelstum.nl
mailto:guus-roelien@hetnet.nl
mailto:avg@pknmiddelstum.nl
http://www.pknmiddelstum.nl/
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Wijkindeling en stratenindeling per juni 2019 
PG Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd 
 

 
 
   
  

Wijkteam A

Ouderling per wijkdeel: Predikant:

Akkerstraat Dhr. Dick Huisman Ds. Mattin Langenburg    0595-551226

Boerdamsterweg 050-3049361

Jacob Vinhuizenstraat

Korenlaan Wijkteamleden:

Kwekersstraat

Laborweg Mw. Ria Visscher              0595-551488

Menthedaweg Mw. Annie Dijkema               0595-444653

Oude Gang Mw. Lineke Hoeksema     0595-552488

Onderdendamsterweg Dhr. Minko Bakker            0595-551999

Stitswerderweg Dhr. Kees Reinders          0595-551779

Onderdendam Mw. Aslaug Søreide         06-20838555

Hemonystraat Mw. Frouk Vast Wijkdame voor onderstaande straten

Heerestraat 0595-552459

Vlaslaan Burg. van Ankenweg Mw. Lineke Hoeksema

Zuiderstraat Burchtstraat 0595-552488

Molenweg Grachtstraat

Kantens Kerkstraat

Rottum Kerkpad

Toornwerd Menthedalaan

Usquert Ploegersweg

Schoolstraat

Coendersweg Dhr. Talo Tamminga

Delleweg 0596-551773

Jaagpad

Ticheldobbe

Stedum

Westerwijtwerd:

Breeksterweg

Dorpsweg

Halteweg

Heemweg

Keesriefweg

Palenweg

Pastoriepad

Tolweg
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Wijkteam B

Ouderling per wijkdeel: Predikant:

Berkenlaan Mw. Tjitske Zuidhof Ds. Mattin Langenburg    0595-551226

Colpende 0595-552192

De Bosrand

Esdoornlaan Wijkteamleden:

Hippolytuslaan

Plataanlaan Mw. Mariet Klugkist-van Gerner                 0595-551314

Wilgenlaan Dhr. Ab Hooyer                                               0595-551632

Hamsterborg Dhr. Peter Bos                                                 0595-552732

(niet de Zijlen) Mw. Gina Tamminga                           0596-551773

Dhr. Marten van Dijken                       06-30184211

Florastraat Dhr. Ludolf Wieringa

Groensingel 0595-552849

Klaproosstraat

Meidoornlaan

Huizinge

Uithuizen

Zandeweer

Appingedam

Barthold Entensweg Vacant

 + dwarswegen

Asingalaan Indien nodig kunt u 

Brouwerslaan contact opnemen 

Geertruida Alberdastraat met één van de 

Gela Manningalaan wijkouderlingen van

Johan Lewestraat wijk B

Oude Schoolsterweg

Onno van Ewsumlaan

Oosterburen

’t  Streekje
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Wijkteam C

Contactpersoon: Predikant:

Mw. Maria Prins 0595-551754 Ds. Mattin Langenburg    0595-551226

Hippolytushof (aanleunwoningen) Wijkteamleden:

Mw. Mariet Klugkist-van Gerner                 0595-551314

Dhr. Ab Hooyer                                               0595-551632

De bewoners van Fraamborg en Hamsterborg Dhr. Peter Bos                                                 0595-552732

behorende tot De Zijlen vallen onder Mw. Gina Tamminga                           0596-551773

mw. Alida Boven. Dhr. Marten van Dijken                       06-30184211

Jeugdteam D (= Jeugdraad)

Alyke Zuidhof voorzitter Jeugdraad/ coördinator Kindernevendienst

Dineke van der Pers lid Jeugdraad/ clubleiding

Janny Kooistra lid Jeugdraad / aanspreekpunt jeugdkerk

Louise van Dam Jeugdouderling

IJbeline van Aller Jeugdouderling

Jeanet van der Ploeg secretaris Jeugdraad/ clubleiding

Menno Groenveld penningmeester Jeugdraad

Annie Dijkema coördinator oppasdienst

Alfred Zuidhof lid Jeugdraad / leiding Jeugdkerk

Yvonne Kasteel coördinator Jeugdkerk

vacant aanspreekpunt clubleiding
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Protestantse Gemeente Huizinge 

 
 
 
 
 

   
 
 
Predikant:  
Vacature        
Consulent:        Pastoraal werker:    
Ds. J. van Es,       Mw. Barbara de Beaufort  
Knijpsterweg 6, 9997 NJ Zandeweer.   Knijpsterweg 6, 9997 NJ Zandeweer. 
 0595-795059        0595-795059 en 06-48968570. 
justzandeweer@gmail.com     barbaradebeaufort@gmail.com 

 
Kerkelijk gebouw: 
Johannes de Doperkerk 
Torenstraat 15, Huizinge 

 
Adres voor algemene informatie: 
Torenstraat 10, Huizinge.  
0595-551828 

 
Voorzitter Kerkenraad:     Scribaat: 
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11  Roely van Leeuwen-Brian, Hoofdweg 25 
9991 EB  Middelstum, 0595-552763.    9992 TS  Huizinge. 0595-551887 
geschanssema@hetnet.nl     scribaat@kerkhuizinge.nl 

 
Ouderling-Kerkrentmeesters: 
Derk Jalink, Eenumerweg 6,      Frank Colstee, Ossengang 13, 
9914 PT, Zeerijp.      9994 PA, Toornwerd. 
kerkrentmeesters@kerkhuizinge.nl    kerkrentmeesters@kerkhuizinge.nl 
       
 
Arie Jan de Jong, Jacob Tilbusscherweg 10  Boekhouder: 
9998 XB, Rottum.      Harry van Leeuwen, Hoofdweg 25, 
kerkrentmeesters@kerkhuizinge.nl    9992 TS  Huizinge.  
        Bankrekening:  NL76 RABO 0342 2596 95 

 
Ouderlingen: 
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11   Roely van Leeuwen-Brian, Hoofdweg 25 
9991 EB,  Middelstum.     9992 TS,  Huizinge.  
         

 
Diakenen: 
Betty van der Molen, WJ Detmersweg 5   Hilda Smid, Teacamalaan 3 
9994PC Toornwerd.       9981 PB Uithuizen.  
         

Bankrekening: NL69 SNSB 0948 9301 28 

 
Ledenadministratie: 
Roely van Leeuwen-Brian, Hoofdweg 25 
9992 TS  Huizinge. 0595-551887 
scribaat@kerkhuizinge.nl 

mailto:justzandeweer@gmail.com
mailto:barbaradebeaufort@gmail.com
mailto:geschanssema@hetnet.nl
mailto:scribaat@kerkhuizinge.nl
mailto:erkrentmeesters@kerkhuizinge.nl
mailto:erkrentmeesters@kerkhuizinge.nl
mailto:erkrentmeesters@kerkhuizinge.nl
mailto:scribaat@kerkhuizinge.nl
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Pastoraat 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar 
te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 0595-795059 of 06-48968570,  barbaradebeaufort@gmail.com. 
 
Website 
De Protetestantse Gemeente Huizinge beschikt over een website: www.kerkhuizinge.nl. 
U treft hier alle informatie en nieuws rondom de gemeente aan.  
De webmaster is bereikbaar op mailadres: website.kerkhuizinge@gmail.com 
 
Wijken 
Omdat de Protestantse Gemeente Huizinge niet zo groot is hebben we geen wijkindeling. Vanwege 
het feit dat we een streekgemeente aan het worden zijn heeft de kerkenraad voor ieder dorp een 
contactpersoon aangesteld.  
 
Contactpersonen: 
 
Voor de gemeenteleden uit Middelstum: 
Trina Stuurwold, Coendersweg 31,  
9991 CC  Middelstum. 06-40369878. 
 
Voor de gemeenteleden uit Westeremden: 
Caroline Lemmens, Molenweg 5, 
9922 PB  Westeremden. 0596-551944 
 
Voor de gemeenteleden uit Stedum: 
Mannie Hovenkamp, Stationsweg 56, 
9921 PW  Stedum, 0596-551309. 
 
Voor de gemeenteleden uit Huizinge: 
Roely van Leeuwen-Brian, Hoofdweg 25 
9992 TS  Huizinge. 0595-551887. 
 
Voor de gemeenteleden overig uit de regio: 
Grietje Schanssema-Ritsema, Groensingel 11,  
9991 EB  Middelstum, 0595-552763. 
 
  

http://www.kerkhuizinge.nl/
mailto:website.kerkhuizinge@gmail.com
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Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum 
 
 
Predikant  
Ds. R.P. Oosterdijk 
Rijksstraatweg 98A 
9752  BJ   Haren 
 050-5340998 
 rpoosterdijk@hetnet.ml 
 
 
Kerkelijke gebouwen (in eigendom en gebruik) 
Antonius- of Dorpskerk    Gebouw Salem 
Kerkhofsweg 2     Kerkhofsweg 13 
9995  PL  Kantens     9995  PL   Kantens 
 
Koster: Marten Bos     Beheerder: Marten Miske en Zwanny Hofman 
Usquerderweg 5     Langestraat 13 
9995  ND   Kantens     9995  PD  Kantens 
0595-552521      0595- 552137 
06- 52395078 
 
In gebruik (eigendom SOGK)   Plaatselijke Commissie: 
Georgiuskerk Stitswerd    J.K. Stol 
Stitswerderweg 8     Stitswerderweg 16 
9999  XL   Stitswerd     9999  XJ   Stitswerd 
       0595- 551686 
        
 
Postadres 
Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum 
t. a.v. ……… 
Kerkhofsweg 2 
9995  PL   Kantens 
 
Voorzitter Kerkenraad    Diaconie Contactpersoon: 
M. Sprenger      D. Evenhuis-Zoodsma 
Stitswerderlaan 16     Oosterweg 8 
9995  PC   Kantens     9995  VJ   Kantens 
0595-557002      0595- 552466 
martin.sprenger@hetnet.nl    diaconie@pgksr.nl 
tevens preekvoorziening 
 
Boekhouder/ledenadministratie: 
H.P. van Dijk 
Ripperdadrift 162 
9981  LL   Uithuizen 
0595-552710 
hpvandijk@live.nl 
 
 
Website 
www.pgksr.nl 

  

mailto:rpoosterdijk@hetnet.ml
mailto:martin.sprenger@hetnet.nl
http://www.pgksr.nl/
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Protestantse Gemeente Westeremden 
 
Functies kerkenraad: 
Ouderlingen: 
Egbert Smit    Preses + wijk 2 
Rietha Marinus   Scriba + wijk 3 
Klaas Helmantel  wijk 1 
 
Diakenen: 
Roelof van de Laan   Kopij kerkbode, afkondigingen + wijk 1 
Simone Burema-Olthof wijk 2 
Gert Wibbens   wijk 3 
 
Moderamen: 
Egbert Smit, Rietha Marinus, Simone Burema-Olthof 
 
Kerkrentmeesters: 
Egbert Smit , Klaas Helmantel 
Adviseur kerkrentmeesters: Marjon Slager-Prins 
 
Wijk 1:  
Klaas Helmantel en Roelof van de Laan 
Contactdame: Patricia de Jong-Olton 
Garsthuizen, Startenhuizen, Fiveldijk, Westeremderweg en Huizingerweg 
 
Wijk 2: 
Egbert Smit en Simone Burema-Olthof 
Contactdame: Ria van der Ploeg-de Jonge 
Pastorieweg, Vierburenweg, Molenweg en  Wiemersheerd 
 
Wijk 3: 
Rietha Marinus en Gert Wibbens 
Contactdame: Babs Helmantel-Bos 
Bredeweg, Dorpsweg, Melkvaaller, Abt Emopad, Kleine weg en Kosterijweg 
 
Adressen kerkenraadsleden: 
Egbert Smit      Rietha Marinus 
Molenweg 5      Huizingerweg 66 
9922 PB Westeremden    9922 TD Westeremden 
0596-551944      0596-550833 
egbertsmit@gmail.com    pknwesteremden@hotmail.com 
 
Klaas Helmantel     Roelof van de Laan 
Huizingerweg 45     Kosterijweg 14 
9922 TD Westeremden    9922 PK Westeremden 
0596-551542      0596-551779 
        vdlaan.r@home.nl 
 
Simone Burema-Olthof    Gert Wibbens 
Vierburenweg 11     Huizingerweg 34 
9922 TE Westeremden    9922 PP Westeremden 
573857      551528 
j.burema7@kpnplanet.nl    ledenadmpknwesteremden@gmail.nl 
 
op vrijwillige basis werkzaam in onze gemeente:   
 
Egbert Smit, Molenweg 5, 9922 PB Westeremden,  e-mail: egbertsmit34@gmail.com. 
Consulent: ds. M. Langenburg, Onno van Ewsumlaan 6, 9991 AE Middelstum 
0595-551226. e-mail: mlangenburg@gmail.com 

mailto:egbertsmit@gmail.com
mailto:pknwesteremden@hotmail.com
mailto:vdlaan.r@home.nl
mailto:j.burema7@kpnplanet.nl
mailto:ledenadmpknwesteremden@gmail.nl
mailto:egbertsmit34@gmail.com
mailto:mlangenburg@gmail.com
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Preekvoorziening:   Babs Helmantel-Bos; tel. 0596-551415 
 
Organisten:   Jannes en Annie Helmantel ; tel. 0596-551459 
 
Boekhouder vd kerk:   Marjon Slager-Prins, tel. 0596 568615 
  Bredeweg 2, 9922 PD Westeremden 

  e-mail: marjonslager@gmail.com 
   Rabo NL62RABO03063.02.047 
 
Boekhouder diaconie:    Margriet Zuidhof; tel 0596 567571;  
   Dorpsweg 30, 9922 PH Westeremden 
                                      e-mail mzuidhof@msn.com 
   Rabo NL78RABO03063.22.323 
 
Kerkelijk bureau:   Gert Wibbens, tel. 0596 551528;  
                                     e-mail: ledenadmpknwesteremden@gmail.com 
Archivaris:   Roelof van de Laan, tel. 0596 551779 
 
Kopij Kerkbode:   Roelof van de Laan, tel. 0596 551779 
 
Coördinatoren:   Kosters: Ageeth van Baren-Helmantel, tel. 0596 551346 
  Schoonmaak: Simone Burema-Olthof, 0596-573857 
  Kerkterrein : Klaas Helmantel, 0596-551542 
 
Kopij KerkENnieuws:   Simone Burema-Olthof, tel. 0595-573857 
  j.burema7@kpnplanet.nl 
 
Bezorging KerkENnieuws: Sara Wibbens, tel. 551528 

 
 
Commissies binnen de Protestantse gemeente Westeremden: 
 
Kindernevendienst:   Ageeth van Baren-Helmantel, Jessica Maring 
  Marjon Slager-Prins, Marit van Baren 
 
Bijbelkring:   Harm-Jan van Wolde, Egbert Smit 
 
Liturgisch bloemschikken: vacant 
 
Bouwzaken:   Roelof van de Laan 
  Arnold Helmantel 
  Klaas Helmantel 
 
Protestantse Vrouwen Gespreksgroep:    
  Voorzitter: Fiet de Lange-Houweling 
  Secretaris: Ria van der Ploeg-de Jonge 
  Penningmeester: Annie Helmantel-Dijkstra 
  Leden: L. Biewenga-Grijp, B. Helmantel-Bos, M. Helmantel-Medema, 
     G. Huizenga-Hofstee, T. Smit-Schoonveld, T. Timmer-Hofstee 
 
Evangelisatie, Zending en Liturgie commissie (E.Z.e.L.-comm):    
  Penningmeester zending: valt onder boekhouder diaconie 
  Penningmeester evangelisatie: valt onder boekhouder kerk 
  Leden: Ageeth Helmantel, Jeanette Ubels, Johan van der Beek, 
  Gert Wibbens (afv. kerkenraad) 
 

 

mailto:marjonslager@gmail.com
mailto:mzuidhof@msn.com
mailto:ledenadmpknwesteremden@gmail.com
mailto:j.burema7@kpnplanet.nl
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Adressen ziekenhuizen en 
zorginstellingen: 
 
Universitair Medisch Centrum Groningen  
Hanzeplein 1 te Groningen 
Postbus 11120 
9700 CC  Groningen  
 050-3616161   
 
Ommelander Ziekenhuis Groningen 
Pastorieweg 1 
Postbus 35 
9679 ZG Scheemda 
 088-0661000 
 
Martini Ziekenhuis  
Van Swietenplein 1 
Postbus 30033 
9700 RM  Groningen 
 050-5245245 
 
Zorggroep Groningen 
Verpleeghuis “Innersdijk”   
Verlaatweg 10 
9791 DR  Ten Boer 
 
Zorggroep Groningen 
Verzorgings- en Verpleeghuis 
“Maartenshof” 
Schaaksport 100 
9728 PG  Groningen 
 
Stichting De Hoven 
Verpleeghuis “De Twaalf Hoven”  
Meeden 1  
9951 HZ Winsum 
 
Stichting De Hoven 
Verpleeghuis “Vliethoven”  
Zwet 9  
9932 AA Delfzijl 
  
Zonnehuisgroep Noord 
Revalidatie regio Appingedam-Delfzijl 
Solwerderweg 9 
9901 BR  Appingedam 
 
Zonnehuisgroep Noord 
Verpleeghuis “Zonnehuis Oostergast” 
Gemmastraat 14 
9801 VG Zuidhorn 

 
 
 
Dorpsgemeenschap “Nieuw Woelwijck” 
De Vosholen 10  
9611 KR  Sappemeer 

 
 
Redactie KerkENnieuws: 

Guus Mulder, Esdoornlaan 7, 
9991 EE Middelstum.  0595-552123 

Reinder Buist, Halteweg 2, 
9991 TH Middelstum.  0595-551316 

Kees Reinders, Burchtstraat 17, 
9991 AA  Middelstum.  0595-551779 

Lineke Hoeksema, Kerkstraat 26, 
9991 BL Middelstum.  0595-552488 

Simone Burema, Vierburenweg 11,  
9922 TE Westeremden.  0596-573857 
 

Inleveradressen kopij: 

Guus Mulder, Esdoornlaan 7, 
9991 EE Middelstum.  0595-552123 
 guus-roelien@hetnet.nl 
 
Voor Westeremden: 
Simone Burema, Vierburenweg 11,  
9922 TE Westeremden.  0596-573857 
 

Bezorging KerkENnieuws: 

Mocht u vragen/opmerkingen over de 
bezorging van KerkENnieuws hebben, of 
heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u 
contact opnemen met Guus Mulder 
(telefoonnummer en mailadres zie 
hierboven).  
 

 

mailto:guus-roelien@hetnet.nl

