
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDLAREN GLIMMEN 
 

ZONDAG,  29 januari 2023  Trefpuntkerk Glimmen                 
    10.00 uur  ds. J. van Slooten            

  ouderling:    Jan Eisses        

  diaken:            

  diaconaal medewerker:  Loes Huising   

  organist/pianist:   Rene Glade        

  lector:     Titia Sikkema        

  gastvrouw:   Marianne Eisses      

  geluid:    Koos Hopma       

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

 

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

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:  Trefpunt 10.00 uur,  da R. Fortuin 
 

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 naar mw. Marijke Zeilstra in Harenermolen. 
 
Bericht van overlijden 
Op donderdag 19 januari is Petra Marijke Visscher overleden, echtgenote van Friso Bavinck. Ze is 81 jaar 
geworden. Ter nagedachtenis is haar naam in het midden van de gemeente genoemd op zondag 22 januari. 
Op woensdag 25 januari was de afscheidsdienst in de Bartholomeuskerk in Noordlaren. 
 
Bericht van overlijden 
Op vrijdag 20 januari is Jantina Hendrikje Mulder-Venema overleden in de leeftijd van 91 jaar. Lang woonde 
ze in Noordlaren, de laatste tijd in De Dilgt in Haren. Op donderdag 26 januari heeft de dankdienst voor haar 
leven in kleine kring plaatsgevonden in de Bartholomeuskerk. In de dienst op zondag 29 januari wordt Jantina 
Mulder herdacht in het midden van de gemeente. 
 
Doel diaconale collecte: Sirkelslag 
Nederland speelt Sirkelslag. Dit is interactief spel dat kinder- en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in 
heel Nederland kunnen spelen. Ieder jaar strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit bijbelspel, 
dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij dit spel staat altijd een bijbel 
verhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. En 
voor kerken is Sirkelslag een kans om de jeugd betrokken te houden. 
Van harte aanbevolen, de diakenen. 
 
Avondgebed in de Bartholomeus – 26 januari 
Het volgende Avondgebed in de Bartholomeus is op donderdagavond 26 januari. De eenvoudige liturgie, 
gebaseerd op kloostertradities, staat uit een lezingen, stilte, gebed en een enkel lied. Altijd is er gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken. Liturg: Dick Vos. Inloop vanaf 19.15, aanvang 19.30 uur. 
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De actieperiode loopt tot zaterdag 28 januari, dit is dan 2 weken na de start. We hopen dat het naar wens 
verloopt.  
Op zaterdag 28 januari kunnen alle contactpersonen / lopers de opgehaalde antwoordenveloppen inleveren 
in Het Trefpunt. Dan zijn de kerkrentmeesters Frans Muller, Corke van der Weijden en Marinus Leenstra 
aanwezig van 10.00 uur tot 14.00 uur in Het Trefpunt. 
Vragen: Penningmeester Marinus Leenstra via: Email: penningmeestercvk@pkn-ng.nl of mobiel 06 51692923 
 
Collecte is het scharniermoment …. 
Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie. Prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische 
Theologie/Liturgiewetenschap aan de PThU en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, licht deze 
vaste orde  toe. Deze keer: de inzameling van de gaven.                                                                                              
De collecte is het scharniermoment tussen de preek en het avondmaal en/of de gebeden. Woord wordt 
daad, zoals een predikant eens mooi zei. De gemeente geeft concreet gehoor aan de noodroep van de wereld. 
Maar er is meer. In de collecte gaat het om de vreemde economie van het Koninkrijk Gods. Het geven van de 
gave verandert de gever, het gaat in de collecte om bekering. In de gelijkenis van het verloren muntje (Lucas 
15:8-9) wordt de zondaar die zich bekeert vergeleken met een verloren muntje, zoals in de gelijkenis daarvoor 
met een verloren schaap. Dat voelt niet goed, vergeleken worden met een vettig papiertje dat van hand tot 
portemonnee tot geldautomaat gaat … Als het om geld gaat zijn wij liever beheerders of bezitters. Maar die 
rol komt God - hier in de gedaante van een vrouw - toe in de gelijkenis. Als het om geld gaat voelen we ons 
graag als God in Frankrijk. Maar in de economie van Gods rijk zijn wij het geld. We gaan zelf in de zak, we 
worden ‘bekeerd’ tot het werkkapitaal van het koninkrijk van God. Wijzelf, ons leven, het arbeidspotentieel 
van Gods rijk worden naar de tafel gebracht. Samen met het brood en de wijn voor het avondmaal. Ook die 
zijn ‘gecollecteerd’, zoals de vijf broden en twee vissen waarmee de Heer de menigte van 5000 voedt. ‘Al wat 
wij zijn en hebben / hebt Gij bedoeld om brood te zijn ten bate van uw Rijk / en wijn ter verkwikking van onze 
naaste’ (Dienstboek I, p. 810, 93). Gods rijk heeft zo zijn eigen economische wetmatigheden. 

Gezocht: knopjeshulp 
Ons geluidsteam zoekt mensen die eens in de maand aan de knoppen willen zitten tijdens de kerkdienst. De 
werkzaamheden bestaan uit het aan- en uitzetten van de geluidsapparatuur, het starten van de uitzending via 
Kerkomroep en het regelen van het geluidsvolume tijdens de dienst. De werkzaamheden zijn eenvoudig en 
bekendheid met de apparatuur is niet nodig. Voor een instructie bij aantreden en een handleiding wordt 
namelijk gezorgd. Je gaat deel uitmaken van een enthousiast team en na afloop van de werkzaamheden is er 
altijd gezellig koffiedrinken. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Eric de Hoog, mondeling of via 
e.j.de.hoog@freeler.nl.   
 
Inloopochtend – lezing over medicinale cannabis 
Op dinsdag 7 februari om 10.00 uur komt Lisette Wijnkoop ons iets vertellen over medicinale cannabis. U bent 
daarvoor weer van harte uitgenodigd in de grote zaal van Het Trefpunt.  
 

Agenda januari en februari 
 

Do 26 januari  19.30 uur  Avondgebed      Bartholomeus 
Di 7 februari  10.00 uur  Inloopochtend     Trefpunt 
Di 7 februari   19.30 uur Kerkenraadsvergadering    Trefpunt 
Do 23 februari  19.30 uur  Avondgebed      Bartholomeus 
Zo 26 februari  11.00 uur  Keek-op-de-Preek     Trefpunt 
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