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Voor 2022 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Epifanie 
Serie 02 Psalmen 
Serie 03 Johannes 
 Aswoensdag 
 Biddag voor gewas en arbeid 
 Palmpasen 
 Stille Week 
Serie 04 Poëzie 
Serie 05 Handelingen 
 Hemelvaartsdag 
 Pinksteren 
Serie 06 Vissen 
Serie 07 Vakantieperiode 
Serie 08 Leviticus 
Serie 09 Kleine Brieven 
Serie 10 Saul en David 
 Dankdag voor gewas en arbeid 
 Gedachteniszondag 
Serie 11 Voorloper verhalen 
 Kerstnacht 
 Kerstochtend 
  
 
Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kun-
nen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 
 
10-07 Klaas Pieterman 
17-07 Mannie Hovenkamp 
24-07 ds. R. Oosterdijk 
31-07 ds. Jan Greven 
07-08 Caroline Lemmens 
14-08 Arletta Toornstra 
21-08 Yvonne Hiemstra 
28-08 Caroline Lemmens  
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Zondag 10 juli 2022 
 

Voorganger: Klaas Pieterman 
Bijzonderheden: Grunneger Dainst 
Thema: - 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Betty van der Molen 
Bloemen:  Martje Star 
m.m.v.: - 
 
Diaconale collecte: – Amnesty International 
Na de Russische invasie van Oekraïne werd de mensenrechtenorganisatie in Rusland 
alleen maar slechter. Binnen enkele dagen werd een nieuwe wet aangenomen die het 
verbiedt de Russische inval in Oekraïne een oorlog te noemen. Wie dat toch doet 
riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar. Ook werden duizenden Russen die tegen de 
inval protesteerden, gevangengezet. Amnesty International zet alles op alles om in 
Rusland de onderdrukking van het recht op vrije meningsuiting tegen te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 17 juli 2022 
 

Voorganger: Mannie Hovenkamp 
Bijzonderheden: - 
Thema: - 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Afkondiger:  Gerrie Kapper 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.: - 
 
Diaconale collecte: – Stichting War Child 
War Child helpt honderdduizenden kinderen in oorlogsgebieden met het verwerken 
van hun ingrijpende ervaringen, met het contact durven maken met andere mensen 
en het opbouwen van hun zelfvertrouwen. Stichting War Child zorgt ervoor dat ze 
leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren.  
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Zondag 24 juli 2022 
 

Voorganger: ds. R. Oosterdijk 
Bijzonderheden: - 
Thema: - 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Hilda Smid 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Martje Star 
m.m.v.: - 
  
Diaconale collecte: – Liliane Fonds 
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. 
Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking 
meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een 
eerlijke kans. Ze worden belemmerd door hun handicap, maar ook door maatschap-
pelijke uitsluiting en stigma’s.  
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Lilia-
ne Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. 
  
  
 

Zondag 31 juli 2022 
 

Voorganger: ds. Jan Greven 
Bijzonderheden: - 
Thema: - 
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong 
Afkondiger:  Hilda Smid 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.: - 
 
Diaconale collecte: – Stichting Help Afrika 
Deze stichting is in 1996 opgericht in Noord Groningen. Zij heeft als doel het ver-
strekken van hulp aan en het (mede) opzetten van kleinschalige projecten in Afri-
kaanse ontwikkelingslanden o.a. in het Keniaanse dorp Marigat waar al jarenlang een 
groep van ongeveer 3500 vluchtelingen woont. Er is inmiddels een basisschool ge-
bouwd, een watervoorziening, een medische kliniek en een kraamkliniek. Stichting 
Help Afrika heeft enkele huisjes gefinancierd en verzorgt voedseluitreiking aan de 
meest hulpbehoevende Turkana’s.  
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Zondag 7 augustus 2022 
 

Voorganger: Caroline Lemmens 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 
Thema: - 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Gerrie Kapper 
Bloemen:  Martje Star 
m.m.v.: - 
  
Diaconale collecte: – Stichting Edukans 
Miriam Geerts schreef de diaconie het volgende over Edukans: 
“Edukans vindt dat ieder kind de kans verdient zich te ontwikkelen en heeft daar verschillende 
projecten voor. Zo is er een onderwijsfonds voor kinderen in nood door corona, voor uit Syrië gevluch-
te kinderen in Libanon en voor Eritreeërs die naar Ethiopië vluchtten.  
De World Teacher programma’s (uitwisseling van kennis van plaatselijke en Nederlandse docenten) 
zijn opgeschort, misschien ga ik ooit weer mee naar de weken in India en Ghana. 
Ik draag de stichting uit ervaring een warm hart toe. Miriam Geerts”. 
  
 
 
 

Zondag 14 augustus 2022 
 

Voorganger: Arlette Toornstra 
Bijzonderheden: - 
Thema: - 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Afkondiger:  Arie Jan de Jong 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.: - 
 
Diaconale collecte: – Stichting Vajra 
Veel Nepalezen zijn door de coronapandemie hun inkomen kwijt geraakt en er is 
geen steun van de overheid. Het aantal kinderen dat in Nepal onder de armoedegrens 
leeft, is tijdens de coronacrisis vervijfvoudigd.  
De Vajra Academy heeft vanaf het begin van de crisis een intensief online-
programma gehad. De tablets die Vajra dankzij vele donaties heeft kunnen verstrek-
ken, hebben leerlingen uit de allerarmste gezinnen fantastisch geholpen.  
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Zondag 21 augustus 2022 
 

Voorganger: Yvonne Hiemstra 
Bijzonderheden: - 
Thema: - 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Hilda Smid 
Afkondiger:  Roely van Leeuwen 
Bloemen:  Martje Star 
m.m.v.: - 
 
Diaconale collecte: – Oxfam Novib – Extreme droogte in Oost-Afrika 
Klimaatverandering veroorzaakt extreme droogte in Somalië, Zuid-Soedan, Kenia en 
Ethiopië. De situatie wordt verergerd door regionale conflicten en de gevolgen van 
de coronapandemie. Samen met lokale partners biedt Oxfam Novib noodhulp. 
Daarnaast voert Oxfam Novib actie voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis 
door politiek en bedrijfsleven en eist dat regeringen de klimaatbeloftes aan armere 
landen nakomen 
  
  
 
 
 
 

Zondag 28 augustus 2022 
 

Voorganger: Caroline Lemmens 
Bijzonderheden: - 
Thema: - 
Organist:  Jan Smid 
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.: - 
 
Diaconale collecte: – Stichting Kledingbank Maxima Eemsdelta 
Kledingbank Maxima Eemsdelta is onderdeel van de Stichting Kledingbanken Maxi-
ma provincie Groningen. Deze stichting werkt samen met gemeentebesturen als 
partners in de bestrijding van armoede door mensen met een uitkering of een laag 
inkomen gratis kleding aan te bieden. Bij Maxima worden alle werkzaamheden ver-
richt door vrijwilligers.  



 7 

 
 
Pastoraat 
 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beau-
fort. 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  
 
 
 
 
 
  

mailto:barbaradebeaufort@gmail.com
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Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Dia-
conie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters). 
 

 

 
Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  

NL66 RABO 0373 7461 72 
 

 
 

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 bijdragen gebruikt 
wordt.  
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of 
als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden? 
 

 
 

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet. 
 

 
 


