
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDLAREN GLIMMEN 
 

ZONDAG,  2 oktober 2022  Trefpuntkerk Glimmen                 
    10.00 uur  Dick Vos            

  ouderling:    Henriëtte v.d.Kamp        

  diaken:    Dieteke Timmer        

  diaconaal medewerker:     

  organist/pianist:   Rene Glade        

  lector:     Elsbeth Willemse        

  gastvrouw:    Jannie Meijberg      

  geluid:    Marinus Leenstra       

  kosters:   Gré Dijkstra Jetske Leenstra Henriette v.d. Kamp      

 

 Collectes: 1ste: Diaconie:  Kerk en Israel  
Bankrek.nr. NL09 RABO 0325 1017 95 t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Noordlaren Glimmen              
o.v.v.    Kerk en Israël     

2de: Beheer van de kerk:  Bankrek.nr. NL50 RABO 0373 7260 90 t.nv. Prot. Gem. NG o.v.v. Collecte 
Dienst van volgende week:   

Bartholomeus Noordlaren             10.00 uur        Ds. B. Blonk 
 

Redactieadres: Nieuwsbrief@pkn-ng.nl         Zie ook onze website www.pkn-ng.nl 

Kerkomroep: diensten in het Trefpunt zijn live of naderhand te beluisteren via www.kerkomroep.nl 

Privacy: de wijze waarop de gemeente omgaat met uw privacy is te vinden op www.pkn-ng.nl/privacy 

Predikant: da. Frederique Karelse  frederiquekarelse@gmail.com  telefoon 0612926374

 
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en felicitatie voor haar verjaardag naar       
mw. Jannie Meijberg in Zuidlaren. 
Ook zijn er bloemen voor haar verjaardag bezorgd bij mw. Ida Kroeze in Noordlaren.                                  
Namens onze gemeente: van harte gefeliciteerd! 
Doel diaconale collecte:  Kerk en Israël (Israëlzondag) 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. 
Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen het gesprek tussen Joden en 
christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op 
het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de 
internationale christelijke gemeenschap.       Deze collecte van harte bij u aanbevolen. 
Dienst 2 oktober 
Op deze zondag zou da. Frederique Karelse de dienst leiden, maar vanwege persoonlijke omstandigheden kan 
dat niet doorgaan. Het ontstane gat zal ik invullen met een dienst waarin het gaat over onze omgang met de 
schepping, over wat tegenwoordig wel klimaatgerechtigheid genoemd wordt. Naast het scheppingsverhaal 
komt de gelijkenis van de dagloners te staan. Hierin wordt gerechtigheid benaderd vanuit het perspectief van 
Gods koninkrijk. Een spannende combinatie. Dick Vos 
Tafelgesprekken op de maandagmiddag 
Mede in het kader van het jaarthema ‘Aan tafel!’ wordt op 10 oktober gestart met de serie Tafelgespreken op 
de Maandagmiddag. Aan de hand van vragen en stellingen kunnen diverse maatschappelijke, politieke, 
persoonlijke en levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde komen. De bijeenkomsten zijn in de 
Trefpuntkerk van 14.00-15.30 uur, gespreksleiding: da. Frederique Karelse. Iedereen is welkom uiteraard, 
aanmelding vooraf is niet nodig. 
Inloopochtend 
Dinsdag 4 oktober is onze eerstvolgende inloopochtend. 
Dan komt Herbert Zeevalkink ons bijpraten over duurzaamheid. Wat kunnen wij zelf in ons huis doen om zo 
goed mogelijk de winter door te komen en wat moeten we laten doen. Misschien zelfs wel helemaal niet 
meer doen. Wat kan zuiniger, kortom we luisteren naar het verhaal van Herbert. U allen heel hartelijk 
uitgenodigd, Wil Hiensch 
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Word jij onze nieuwe preekvoorziener? 
Hans Peereboom is ongeveer 8 jaar onze preekvoorziener geweest en gaat daar nu mee stoppen. We zijn hem 
enorm veel dank verschuldigd voor de zorgvuldigheid waarmee hij al die jaren deze functie heeft vervuld. 
Nu zoeken we een nieuwe preekvoorziener en daarom doen we een beroep op u, op jou. Wat houdt het in?  
Aan het begin van ieder jaar wordt het rooster van predikanten en voorgangers voor het volgende jaar 
gemaakt. Het rooster voor 2023 is dus al klaar!! De nieuwe preekvoorziener gaat aan de slag met het rooster 
voor 2024. Indien nodig, is er bij de start ondersteuning van Hans mogelijk.   
 
De eerste stap die een preekvoorziener zet, is het overleg met en de inroostering van de eigen predikant. 
Daarna worden gastpredikanten en voorgangers benaderd die graag voorgaan in de ca 15 diensten waaraan 
de cantorij meewerkt. Dan blijven er nog 20 tot 25 diensten over die ingevuld moeten worden. We beschikken 
over een lijst met gastpredikanten waarvan we weten dat ze ‘goed liggen’ in onze gemeente, die passen bij de 
dynamiek en identiteit van onze geloofsgemeenschap en graag bij ons voorgaan.  
 
De preekvoorziener vervult een belangrijke verbindende taak in de achterliggende organisatie van 
kerkdiensten. Ik hoop van harte op een reactie. Bij interesse of vragen, bel of mail gerust. 
 
Hans Peereboom, aftredend preekvoorziener: 06-44030750 
Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl 
Marit Stokkentreeff, praeses: 06-50248898 
 
Noodopvang asielzoekers 
In de Meent, achter de Laarkerk in Zuidlaren, worden nog steeds asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. We 
weten inmiddels allemaal waarom en ook dat dit helaas nog steeds nodig is… Een aantal mensen uit onze 
gemeente is als vrijwilliger betrokken bij de noodopvang – gewoon een paar uur aanwezig zijn om lopende 
zaken te begeleiden en soms als luisterend oor. Een bijzondere ervaring. Omdat er nog wat gaten zitten in het 
rooster voor de komende tijd, bij deze (nogmaals) de link die ieder kan gebruiken om zichzelf op te geven:  
 
Vrijwilligersrooster: https://www.raadvankerkenzuidlaren.nl/rooster-laarkerk 
Geef je voorkeur door via: terapel@raadvankerkenzuidlaren.nl 
 
Op initiatief van ds. Jan Hommes kwam de leiding van de PKN naar het noorden om zich over de noodopvang 
door de kerken te laten informeren. Een verslagje daarvan is als nieuwsitem geplaatst op 
www.protestantsekerk.nl – even naar beneden scrollen op die pagina.  
 
Nieuw geluid in de Bartholomeus 
Half september is er hard gewerkt in de Bartholomeuskerk. Er zijn nieuwe microfoons en nieuwe speakers 
geplaatst, en een geluidstoren die een kopie is van de bedieningskast die in de Trefpuntkerk staat. De eerste 
indruk is veelbelovend, maar het resultaat staat en valt met het juiste inregelen.  
 
Op 9 oktober zullen we ermee kennismaken in een kerkdienst, laat vooral weten wat u opvalt. Eric de Hoog 
heeft zich er lange tijd intensief mee beziggehouden, geïnteresseerden zal hij graag iets vertellen over de 
nieuwe installatie. Het is nog niet zover dat diensten in de Bartholomeus ook live via Kerkomroep te volgen 
zijn.  
Dick Vos 
 
De nieuwsbrief van PG NG 
Wil je reageren op deze (kosteloze) nieuwsbrief of deze graag ontvangen? 
Laat het weten door een berichtje te sturen naar het volgende e-mailadres: 
nieuwsbrief@pkn-ng.nl 
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