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Voor 2021 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Water 
Serie 02 Jeremia 
Serie 03 Marcus 
 Aswoensdag 
 Biddag voor gewas en 
 arbeid 
 Palmzondag 
 Stille week en Pasen 
Serie 04 Relaties 
Serie 05 Vogels 
 Hemelvaartsdag 
 Pinksteren 
Serie 06 Bidden 
Serie 07 Zomergasten 
Serie 08 Prediker 
Serie 09 Jozef 
Serie 10 Gedenken 
Serie 12 Zintuigen 
 Kerstavond en  
 Kerstmorgen 
 
Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over 
kunnen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 
 
04 - 07  Lineke Buijs 
11 - 07  Wike Spoelstra 
18 – 07 Doekle de Boer 
25 – 07 Yvonne Hiemstra 
01 – 08 Tineke Sikkema 
08 – 08 Jan Greven 
15 – 08 Lieuwe Giethoorn 
22 – 08 Lineke Buijs 
29 – 08 Rick Benjamins 
 
Het begin en einde van de dienst wordt opgenomen en toegevoegd aan de ge-
bruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen 
niet alleen kunnen horen maar ook zien.  
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Zondag 4 juli 2021 
 
Voorganger: Lineke Buijs 
Bijzonderheden: - 
Thema:  
Organist/Cantor:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Hilda Smid 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Arie Jan de Jong 
m.m.v.: enkele leden van de Cantorij  
 
 
Diaconale collecte: Het Groen Gasthuis Warffum 
Het Groen Gasthuis biedt professionele en veilige 24-uurszorg aan zestien bewo-
ners met dementie en geheugenproblemen. Het welbevinden van de bewoners 
staat  voorop. Het zorgpersoneel en de vrijwilligers betrekken de bewoners waar 
mogelijk bij  gewone dagelijkse en herkenbare bezigheden als werken en recre-
eren in de tuin, helpen met koken enz.  
Actueel is het sparen voor een duo-fiets! 
 

 
Zondag 11 Juli 2021 
 
Voorganger: Wike Spoelstra 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist/Cantor:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Gerrie Kapper 
m.m.v.: enkele leden van de Cantorij 
 
Diaconale collecte: Artsen zonder grenzen – Tigray 
Honger, angst, moedeloosheid en een uitzichtloos bestaan zijn de kernwoorden 
waarmee Artsen zonder Grenzen de situatie in Tigray, de noordelijke provincie 
van Ethiopië beschrijft. In de vluchtelingenkampen net over de grens met Soedan  
leven mensen die gevlucht zijn en alles kwijt zijn. Boeren zijn gevlucht en hebben 
hun oogsten niet binnen kunnen halen, met als gevolg honger en een toename 
van ondervoede kinderen. 
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Zondag 18 juli 2021 
 
Voorganger: Doekle de Boer 
Bijzonderheden:  
Thema: Verborgen schatten 
Organist/Cantor:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst:  
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Arie Jan de Jong 
m.m.v.: enkele leden van de Cantorij en 
 Jolanda Tuma, sopraansaxofoon 
 
Lezing(en):  Matteus 6: 19 – 21 en 44 – 46. 
  
 
Diaconale collecte: Stichting Help Afrika 
Deze stichting is in 1996 opgericht in Noord Groningen. Zij heeft als doel het 
verstrekken van hulp aan en het (mede) opzetten van kleinschalige projecten in 
Afrikaanse ontwikkelingsgebieden om daar de levensomstandigheden structureel 
te verbeteren. Met de hulp van Stichting Afrika is in Kenia in 2011 de Alice Ing-
ham School gebouwd. Inmiddels zijn er 12 lokalen en 14 leerkrachten. Maar om-
dat de leerlingen blijven toestromen worden er nieuwe lokalen  gebouwd ter ver-
vanging van tenten als leslokaal.  
 

Zondag 25 juli 2021 
 
Voorganger: Yvonne Hiemstra 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Hilda Smid 
m.m.v.:  
 
Lezing(en):  Genesis 11: 1 – 9 en Marcus 7: 24 – 30. 
  
Diaconale collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Giro 555 
Kerk in Actie biedt met haar lokale partners hulp in o.a. India en Nepal. Ze ge-
ven medische noodhulp aan corona-slachtoffers, leggen zuurstofvoorraden aan, 
verstrekken beschermende kleding en vaccinatiematerialen aan zorgverleners en 
trainen hen in het geven van goede covid-zorg en het geven van vaccinaties.Di-
aconale collecte:  
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Zondag 1 augustus 2021 
 
Voorganger: Tineke Sikkema 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Gerrie Kapper 
m.m.v.:  
 
Diaconale collecte: Mama Cash 
Klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbron-
nen: dit zijn de meest urgente kwesties van onze tijd. Omdat op veel plekken in de 
wereld vrouwen verantwoordelijk zijn voor de teelt van gewassen, voelen ze de 
impact hiervan het hardst. Mama Cash ondersteunt een groeiend aantal activisten 
die direct getroffen worden door de gevolgen en vooruitlopen in het ondernemen 
van actie. Ze protesteren tegen de uitbuiting van de aarde en vechten voor een 
duurzame toekomst.  
 

Zondag 8 augustus 2021 
 
Voorganger: Jan Greven 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Hilda Smid 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.:  
 
Diaconale collecte: Amnesty International 
Amnesty komt wereldwijd op voor de afschaffing van de doodstraf, bescherming 
van vluchtelingen en voert strijd tegen politiek geweld en vervolging. 
Amnesty voert o.a. actie tegen: 
• de uitbuiting van arbeiders in Quatar 
• de arrestatie en opsluiting in een strafkamp van Alexander Navalny 
• de vervolging in Polen van en mogelijke celstraf voor Elzbieta, Joanna en 
Anna die zich inzetten voor rechten van vrouwen en lhbt-ers in een klimaat van 
haat en discriminatie in Polen. 
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Zondag 15 augustus 2021 
 
Voorganger: Lieuwe Giethoorn 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
m.m.v.:  
 
Diaconale collecte: Stichting Vajra 
Vajra ondersteunt de ontwikkeling  van Nepal met projecten die de laatste vijf jaar 
vrijwel geheel gericht zijn op educatie. De bouw van de Vajra Academy is daar 
het voorbeeld van. De Academy wordt geleid door een Nepalees bestuur en er 
werken uitsluitend Nepalese docenten die door ondersteuning vanuit Nederland 
hun kennis verrijken. 
Door financiële steun van Vajra Nederland kan de Academy de komende jaren 
worden uitgebreid. 
 
 

Zondag 22 augustus 2021 
 
Voorganger: Lineke Buijs 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Dick Jalink 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Gerrie Kapper 
m.m.v.:  
 
Diaconale collecte: UNCHR- mensen op de vlucht. 
De VN-Vluchtelingenorganisatie heeft het afgelopen jaar o.a. hulp geboden aan 
de meer dan 1,5 miljoen mensen van de Centraal Afrikaanse Republiek die op de 
vlucht zijn door grove schending van mensenrechten, martelingen en afpersin-
gen. Door aanhoudende conflicten blijft de vraag naar humanitaire hulp en be-
scherming van onschuldige burgers alleen maar groeien. 
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Zondag 29 augustus 2021 
 
Voorganger: Rick Benjamins 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Arie Jan de Jong 
m.m.v.:  
 
Diaconale collecte: Edukans 
Van de website van Edukans: “Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want 
op school leer je veel meer dan rekenen, schrijven en lezen. Je leert er voor jezelf 
op te komen, je talenten te ontwikkelen. Wat je op school leert is voor altijd. We-
reldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen 
voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onder-
wijs voor kinderen en jongeren”.  
Edukans zorgt o.a. door het World Teachersprogramma voor een veilige leerom-
geving en goed opgeleide docenten om het onderwijs te verbeteren. 
“Onze” werelddocent Miriam Geerts zal ons via de Nieuwsbrief op de hoogte hou-
den van het werk van Edukans in deze tijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 re-
den ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 
: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  
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Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden 
tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaco-
nie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters). 
 

 
 

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  
NL14 TRIO 0379 5211 13. 
 

 
 

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is: 
NL76 RABO 0342 2596 95,  
 
dat zowel voor het onderhoud van de kerk als voor de vrijwillige bijdra-
gen gebruikt wordt.  
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de 
kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden? 
 

 

 
Wilt u de dienst bezoeken dan is het ondanks de vakantieperiode toch 
noodzakelijk dat u zich opgeeft voor het bezoeken van een kerkdienst. 
Dat kan op pghuizinge.aanmelden@gmail.com 
Uiterlijk tot zaterdag 12.00 uur. 
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