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INHOUD: 

Gespreksgroepen en Leerhuizen 
 Loppersum-Maarland 

- Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum. 

- Groep voor Ontmoeting en Gesprek. 

- Kunnen we in deze tijden waarin velen weinig aanleiding zien tot optimisme, 

hoop putten uit de bijbel? 

- Tomas Halik, Raak de wonden aan. 

- Kennismaken met het christelijk geloof, een Bijbels ABC. 

 
Spijk-Losdorp 

- Woensdagmiddaggebed. 

- Gesprekskring: Hoopvol Leven. 

- Bijbelkring Alpha. 

- To the point. 

 
’t Zandt-Godlinze 

- Bijbelcursus over het boek Ester en de brief van Jakobus. 

 

Catechese 
Bierum-Holwierde-Krewerd 

- Lekker belangrijk (12-14 jaar). 

- @Home   (15-17 jaar).  

- Jong Volwassenen. 

- Gespreksgroep 30-50. 
 

Loppersum-Maarland 

- Kindercatechese. 

- Catechisatie voor alle klassen van het voortgezet onderwijs. 

- Achttienplus gespreksgroep. 

- Belijdenis doen. 
 

Spijk-Losdorp 

- Lekker belangrijk. 

- @Home. 
 

’t Zandt-Godlinze 

- 12+ groep. 
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Jeugdwerk 
 Spijk-Losdorp 

- Jeugdclubs en MAFF. 
 

’t Zandt-Godlinze 

- CLUB, 12 jaar en ouder. 
 

Evenementen 
 Loppersum-Maarland 

- Natascha’s beloofde land. 

- De Kerk Draait Door: José Woldring in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. 

- PaasChallenge 2020: jongeren ‘doorleven' het Paasverhaal 

 

Overig 
- CGB afd. Eemsmond 

 
Loppersum-Maarland 

- Passage afdeling Loppersum 

 
’t Zandt-Godlinze 

- Passage afdeling ‘t Zandt 
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Gespreksgroepen / Leerhuizen  

 

Loppersum-Maarland 

Uitnodiging: Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum. 
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en 

aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis. 
 
De Alpha-cursus is iets voor jou als je… 
…meer wilt weten over het christelijk geloof 
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde 
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerkgemeenten 
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen 
 
Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals: 
Is er meer? 
Wie is Jezus? 
Bidden: waarom en hoe? 
Hoe relevant is het christelijk geloof? 
Hoe leidt God ons? 
 
Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. 
Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na 
het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna 
praat je in kleine groepjes door. 
 
De cursus duurt 10 avonden en zal starten met een maaltijd op  
dinsdagavond 1 oktober om 18.00 uur.  
Jij bent van harte welkom bij de familie Voshart, Delleweg 3, Stedum. 
Meld je aan bij één van de onderstaande contactpersonen. 
Van harte welkom! 
 
Meer informatie? 
Contactpersonen: Jolanda Bijlholt, Marco Roepers, Christiaan Kanis, Gerjan Voshart 
Tel. nr. 06-20689305  

In het eerste deel van het nieuwe seizoen is dit op 11 september, 2 oktober, 13 november en 

11 december 
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Groep voor Ontmoeting en Gesprek. 
Wij zijn een groep van ongeveer vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. 
Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, omdat iedereen een drukke agenda 
heeft. Het afgelopen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan oudere gemeenteleden om 
met hen in gesprek te komen over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we 
een aantal avonden een Bijbelstudie gedaan. Het leverde interessante en persoonlijke 
gesprekken op over de Bijbel en ons leven.  
Wat we het komende seizoen precies gaan doen, gaan we nog bespreken maar het zal er 
waarschijnlijk wel op lijken. 
Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan! 
We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor 
ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet 
bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:  
Melson Zwerver,      0596 85 13 82 / melson@melson.nl  
ds Tjalling Huisman,  0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl 
 

 
 

Kunnen we in deze tijden waarin velen weinig aanleiding zien tot optimisme, 
hoop putten uit de bijbel? 

Een leerhuis over de vragen: hoe lezen we de bijbel – met nadruk op het Evangelie van 
Markus - opdat we hoop krijgen op de toekomst? 

Het gaat in ons geloof om geloof, hoop en liefde. De meeste van deze drie is de liefde, dat 
staat als een paal boven water. Maar de hoop is kennelijk ook heel belangrijk. We leven 
inspannende tijden. Wij hier in Loppersum en omstreken lijden onder de aardbevingen en de 
wanhoop dat daar iets aan gedaan zal worden. Politiek gezien leven we in een tijd waarin 
wereldwijd de democratie  onder druk staat doordat mensen kiezen voor leiders, die bijna 
als dictators de macht krijgen en hameren op de boodschap dat elk land vooral voor zichzelf 
moet zorgen en de vreemdeling buiten de deur houden. De kwetsbare mens die zorg nodig 
heeft valt dikwijls buiten beeld in ons land en elders. Is er ergens hoop op verandering te 
zien, een liefdevoller beleid voor allen?  
Wat ons geloofsleven betreft staat ook de hoop op leven na onze dood ter sprake. Is er nog 
hoop te vinden zodat we moed krijgen voor onze toekomst? 
In dit leerhuis nemen we de bijbel ter hand, met name het Evangelie van Markus. We gaan 
zoeken naar wegen om hoop te vinden in wat geschreven staat. Hoe lezen we de bijbel? Hoe 
kunnen we wat 2000 jaar geleden werd geschreven zó lezen dat wij er vandaag hoop, 
doorzicht en moed door krijgen voor ons dagelijks bestaan hier, voor leven én voor sterven?  
 
De tijden: op de donderdagen 9, 16, 23 en 30 januari 2020, van 19.30 u tot 21.30 u. 
De plaats: één van de ruimtes van de Vredekerk in Loppersum. 
Opgave bij: 
Gerda Flikkema, tel. 572297; email: albertengerda@gmail.com 
Bertus Huizing, tel. 571575, email: lhuizing14@hetnet.nl 
Riet Bons-Storm, tel. 574111, email: bonstorm@hetnet.nl 
 
 

 

mailto:melson@kilohertz.nl
mailto:tjhuisman@kpnplanet.nl
mailto:lhuizing14@hetnet.nl
mailto:bonstorm@hetnet.nl
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Tomas Halik, “Raak de wonden aan”. 
De Tsjechische hoogleraar en priester Tomas Halik staat de afgelopen jaren middenin de 
(theologische) belangstelling. Tijd om een boek van hem te lezen en te bespreken. Het boek 
Raak de wonden aan begint met een citaat van Gregorius de Grote, een kerkvader die rond 
het jaar 600 leefde: “Voor ons geloof hebben wij meer aan het ongeloof van Tomas dan aan 
het geloof van de gelovige leerlingen”. Daarover gaat het boek: over Tomas en over 
(on)geloof. Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’ of ‘dat Jezus voor je is gestorven’, 
geloven heeft te maken met het “betreden” van je eigen wonden en van de wonden van de 
wereld. 
Tijdens de 40dagentijd bespreken we elke maandagavond een hoofdstuk uit het boek van 
Halik. De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april. We beginnen om 19.30 uur en gaan 
tot uiterlijk 21.00 uur door. Plaats van samenkomst is het gebouw Elthato, Borgweg 8, naast 
de toren in Zeerijp. 
Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@gmail.com / 0596 57 13 93 
 
 

Kennismaken met het christelijk geloof, een Bijbels ABC. 
Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin je kennis kunt maken met het 
christelijk geloof. We lezen elke keer een verhaal uit de Bijbel – vandaar de term Bijbels ABC 
- en gaan daarover in gesprek. Ook de eigen inbreng van de deelnemers is daarbij belangrijk: 
het wordt meer een zwerftocht door de Bijbel dan een georganiseerde reis waarin ik je zou 
vertellen hoe alles zit.  
Natuurlijk krijg je wel de nodige uitleg. Aan elk Bijbelverhaal dat we lezen is namelijk een 
thema gekoppeld dat een rol speelt in het christelijk geloof. De thema’s zijn: over God, over 
Jezus, wat is geloven, geloven en doen, bidden, een joods verhaal, lezen en leven vanuit de 
liefde.  
De eerste keer beginnen we met een kennismaking, waarbij we samen eten. 
Na de laatste bijeenkomst heb je een globaal beeld van wat christelijk geloven inhoudt. 
De data zijn: de maandagen 20 april, 4, 11, 18 en 25 mei, dinsdag 2 juni en maandag 8 juni 
De eerste avond (maandag 20 april) beginnen we om halfzeven, de andere avonden 
beginnen steeds om 19.30 uur. We gaan door tot ongeveer negen uur. Plaats van 
samenkomst is Elthato, het gebouwtje naast de toren van Zeerijp. Het adres daarvan is 
Borgweg 8. 
Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@gmail.com / 0596 57 13 93 
 
 

 

mailto:tjhuisman27@gmail.com
mailto:tjhuisman27@gmail.com
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Johannesleeskring. 
Het Johannesevangelie is een bijzonder evangelie. De drie anderen hebben veel met elkaar 

gemeen qua inhoud en manier van verhalen, maar het Johannesevangelie wijkt nogal af van 

de andere drie. Het heeft een heel eigen geluid. In de Johannesleeskring willen dat eigen 

geluid op het spoor komen door het heel precies te lezen van voor naar achteren. Het is ons 

al opgevallen hoe heel specifiek de opbouw is. Hoe vaak er dubbele bodems in het evangelie 

zitten.  Ook voor mij is het heel verrijkend om zo met het Johannesevangelie bezig te zijn en 

je er door te laten voeden.  

Op maandag 9 september beginnen we  in het nieuwe seizoen weer om 20:00 uu in het 

Jeugdhonk van de Vredekerk. U kunt gewoon mee gaan doen door aanwezig te zijn.  Mocht 

u dit bericht lezen na 9 september dan kunt u vragen naar datum en tijdstip van de komende 

aan ondergetekende:  

ds. Marco Roepers 0596 572929, marco@roepers.net  

 
 
Spijk-Losdorp 

Woensdagmiddaggebed. 
Ongeveer eens per maand houden we op woensdagmiddag om 13.00 uur een gebedsviering 

in de Andreaskerk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering, bedoeld 

om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen 

een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor 

wat er op dat moment speelt. 

Aanmelden is niet nodig, je mag gewoon aanschuiven. 

 

Gesprekskring: Hoopvol Leven. 
Op een serie doordeweekse middagen wil ik een gesprekskring organiseren rondom het 

boek ‘Hoopvol Leven’ van Gert-Jan Roest. In dit boek probeert hij op een uitdagende manier 

met nieuwe woorden de kern van het christelijk geloof uit te leggen aan buitenstaanders. 

Maar ook als doorgewinterde kerkganger kan het heel waardevol zijn om aan de hand van 

dit boek opnieuw stil te staan bij thema’s die zo vanzelfsprekend voor je zijn: geloof en 

twijfel, de Bijbel, vertrouwen, God, liefde, lijden, nieuw leven. Daarom lijkt het me mooi om 

met een groep gemeenteleden dit boek in te duiken en samen te doordenken. 

 

“In Hoopvol leven ontdek je het soort leven waartoe Jezus mensen inspireert in onze 

chaotische wereld: een leven van vertrouwen, een leven waarin je je toelegt op liefde 

ondanks het feit dat je steeds weer faalt, een leven waarin je steeds weer verrast wordt door 

vernieuwing die je hoop geeft en waardoor je hoop gaat verspreiden.” 

 

Heb je interesse om mee te doen? Laat het dan weten aan ds. Jake Schimmel: 

ds@jakeschimmel.nl; 0596-858923 

                           

mailto:marco@roepers.net
mailto:ds@jakeschimmel.nl
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Bijbelkring Alpha. 
Met de groep die vorig jaar heeft meegedaan aan de Alphacursus (een basiscursus voor 

geloof) gaan we ook in het nieuwe seizoen verder met de Bijbelkring. We horen over de rode 

lijn in de Bijbel, en praten met elkaar over wat ons daarin aanspreekt, en wat we juist 

moeilijk vinden. 
 

Voor 18+-ers is er To The Point: een gesprekskring voor jongvolwassenen die elkaar willen 

ontmoeten en zich willen verdiepen in de Bijbel. De ene avond doen we een spel, de andere 

duiken we diep een Bijbeltekst in. We beginnen met samen eten. Om de beurt maakt 

iemand het eten klaar. Soms een uitgebreide maaltijd, soms patat of shoarma. Het zijn 

mooie avonden met goede gesprekken, gezelligheid en lekker eten. Je bent van harte 

welkom! 

Wil je meedoen, of gewoon een keertje komen kijken? Laat het dan weten aan ds. Jake 

Schimmel: ds@jakeschimmel.nl; 0596-858923 

 
 

 

 

 

mailto:ds@jakeschimmel.nl
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’t Zandt-Godlinze 

 
 

Een bijbelcursus 
over het boek Ester en de brief van 
Jakobus 
 
 
Thema: 
Hoe bruikbaar is een kwetsbaar 
mens! 
 
Agora, naast de Geref. Kerk, 
Hoofdstraat 58, ’t Zandt 

 

 
 

 
Data:  donderdagavond van 19.30-21.30 uur (in Agora) 
 
19 sept. Ester’s kwetsbaarheid (hfdst. 1-3) (tevens inloopavond) 
17 okt.  Ester’s bruikbaarheid (hfdst. 4-6) 
21 nov.  Ester’s geestelijke wapens (hfdst. 7-9) 
 
16 jan.  Kwetsbaar (1:1-27) 
6 feb.  Bruikbaar (2:1-3:18) 
5 maart  Geduldig (4:1-5:11) 
2 april   Omgaan met eigen kwetsbaarheid (5:12-20). 
 
 
Docenten:  Corry en ds. Sijbrand Alblas, en kw. Jeltsje Elzinga, 

   in samenwerking met commissie V&T 

Kosten:  vergoeding voor de koffie 

 

Meer info?  J. Elzinga (06-25013645); j.bakker61@hetnet.nl 

   Fam. Alblas (050-3011885); salblas@solcon.nl / kcalblas@solcon.nl 

 

 

 

 

 

mailto:j.bakker61@hetnet.nl
mailto:salblas@solcon.nl
mailto:kcalblas@solcon.nl
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Catechese  

Bierum-Holwierde-Krewerd 

Lekker belangrijk (12-14 jaar). 

@Home   (15-17 jaar). 
 

Voor de jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan is er ook komend seizoen weer 

catechese. 

Voor de jongeren van 12-14 jaar is er Lekker Belangrijk. Dat wordt gegeven door ds. Gerard 

Knol, in Bierum. 

Voor de jongeren van 15-17 is er @Home. Dat is bij ds. Jake Schimmel thuis. We beginnen 

deze avonden eerst met samen eten, en gaan dan in gesprek over geloof en thema’s die 

daarmee te maken hebben. 

 

Het is mooi om je samen met leeftijdsgenoten bezig te houden met wat je geloof voor jou 

betekent. In een tijd waarin geloven een uitdaging kan zijn, omdat het niet meer 

vanzelfsprekend is, kan het heel fijn om op te trekken met leeftijdsgenoten die ook geloven! 

En daarnaast zijn deze avonden ook nog eens heel gezellig  

 

Als het goed is gaan we het jaar gezamenlijk beginnen met een leuke activiteit. Jullie krijgen 

nog een uitnodiging! 

Wil je meedoen, of gewoon een keertje komen kijken? Laat het dan weten aan  

ds. Jake Schimmel: ds@jakeschimmel.nl / 0596 858923 of 

ds. Gerard Knol: gerardknol02@gmail.com / 0596 769049 

 

 
 

                                                     

                                                   
 

Jong Volwassenen: ± 5x per winterseizoen komen wij samen op een zondagavond. 

 

Gespreksgroep 30-50: ± 5x per winterseizoen komen wij samen op een doordeweekse 

avond. 

De data worden nog per groep vastgesteld en zullen in de kerkelijke berichtgevingen t.z.t. 

vermeld worden. 

 

Voor meer informatie: gerardknol02@gmail.com  of 0596 769049. 

 

mailto:ds@jakeschimmel.nl
mailto:gerardknol02@gmail.com
mailto:gerardknol02@gmail.com
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Loppersum-Maarland 

 

Kindercatechese. 
Als je in groep 6, 7 of acht zit van de basisschool, is er kindercatechese voor jou. 
Kindercatechese is een uitleg over alles wat met kerk en geloof en Bijbel te maken heeft. We 
lezen en praten en tekenen en kleuren. Dit jaar gaan we vaak in de kerk van Zeerijp kijken. 
Want het gaat dit jaar over alles wat er te zien en te horen en te doen is in de kerk. 
Kindercatechese wordt gegeven in het gebouwtje naast de toren van Zeerijp, Elthato. Het is 
er elke week op een vaste tijd: dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur. In de schoolvakanties 
is er geen kindercatechese.  
We beginnen dit jaar op 15 oktober en gaan door tot de veertigdagentijd begint, de laatste 
keer is op 25 februari.  
Daarna is er natuurlijk nog een feestelijke afsluiting. Dan gaan we film kijken en patat eten. 
Leuk als je ook meedoet dit jaar! 
ds Tjalling Huisman 
 
 

Catechisatie voor alle klassen van het voortgezet onderwijs.  
Op maandag 30 september om 19:30 uur komen we voor het eerst bij elkaar als 
catechisatiegroep voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs in het Jeugdhonk van de 
Vredekerk. We gaan als eerst kennismaken met elkaar en daarna maken we afspraken over 
de verdere invulling van het seizoen: Is de maandagavond handig? Hoe beginnen we? en 
meer van dat soort dingen. 
We gaan bezig met wat geloven in God betekent. Dat is namelijk wat alle kerken met elkaar 
verbindt. Het is niet vanzelfsprekend meer in deze tijd en toch heeft het geloof ons wel 
degelijk wat te bieden. Daar gaan we naar op zoek. Naast dit inhoudelijk onderdeel is ook 
belangrijk dat we samen gezellig bezig zijn en dat is iets waar ik mij voor in wil zetten. 
ds. Marco Roepers 
 
 

Achttienplus gespreksgroep. 
Voor iedereen die 18 jaar is of bijna, en ouder natuurlijk.  
Ook dit jaar gaan we weer Bijbelverhalen lezen en die bespreken, met verhalen erbij uit de 
maatschappij van vandaag en onze eigen kijk daarop. Als de groep dat wil, werken we mee 
aan een of twee kerkdiensten. Waarschijnlijk nodigen we ook weer een keer gasten uit, om 
met hen in gesprek te gaan over een thema of een Bijbelverhaal. 
We komen samen op zondagavonden, afwisselend bij iemand thuis (als dat tenminste 
uitkomt). Altijd beginnen we om ongeveer 20.00 uur met koffie of thee en gaan we door tot 
half tien. 
Voor dit jaar heb ik de volgende data uitgekozen: de zondagavonden 6 en 20 oktober, 3 en 
10 november. De avonden voor 2020 plannen we later. 
De eerste keer – dat is dus 6 oktober om 20.00 uur – komen we samen bij mij thuis,  
Borgweg 10 in Zeerijp. Van harte welkom! 
Meer info kun je krijgen bij ds Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com 
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Belijdenis doen. 
Als je (of u) er over denkt om belijdenis te doen, nodigen we je / u uit om met één van ons 
beiden contact op te nemen. Of je nu 18 bent of (veel) ouder, dat maakt niets uit. 
We willen graag met degenen die daarover nadenken, een groep vormen om te praten over 
een eventuele belijdenis. 
Het zal gaan over vragen als: Wat houdt belijdenis doen in? Wat kan het betekenen? Wat 
spreek je uit als je belijdenis doet? Hoe gaat dat, zo’n belijdenisdienst? 
In overleg prikken we dan geschikte data en plaatsen om samen te komen. 
Informatie en aanmelding kan bij ds Marco Roepers (0596 57 29 29; marco@roepers.net) en 
ds Tjalling Huisman (0596 57 13 93; tjhuisman@kpnplanet.nl ) 
 
 

Spijk-Losdorp  

Lekker belangrijjk  (12-14 jaar). 

@Home   (15-17 jaar). 
 

Voor de jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan is er ook komend seizoen weer 

catechese. 

Voor de jongeren van 12-14 jaar is er Lekker Belangrijk. Dat wordt gegeven door Gerard 

Knol, in Bierum. 

Voor de jongeren van 15-17 is er @Home. Dat is bij Jake Schimmel thuis. We beginnen deze 

avonden eerst met samen eten, en gaan dan in gesprek over geloof en thema’s die daarmee 

te maken hebben. 

 

Het is mooi om je samen met leeftijdsgenoten bezig te houden met wat je geloof voor jou 

betekent. In een tijd waarin geloven een uitdaging kan zijn, omdat het niet meer 

vanzelfsprekend is, kan het heel fijn om op te trekken met leeftijdsgenoten die ook geloven! 

En daarnaast zijn deze avonden ook nog eens heel gezellig  

 

Als het goed is gaan we het jaar gezamenlijk beginnen met een leuke activiteit. Jullie krijgen 

nog een uitnodiging! 

Wil je meedoen, of gewoon een keertje komen kijken? Laat het dan weten aan  

ds. Jake Schimmel: ds@jakeschimmel.nl / 0596 858923 of 

ds. Gerard Knol: gerardknol02@gmail.com / 0596 769049 
 

 
 

 

                                                                  
 

mailto:marco@roepers.net
mailto:tjhuisman@kpnplanet.nl
mailto:ds@jakeschimmel.nl
mailto:gerardknol02@gmail.com
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’t Zandt-Godlinze 

12+ groep. 
Iedereen vanaf 12 jaar krijgt een uitnodiging voor de 12+ groep. Het is behalve erg gezellig, 

ook serieus. We gebruiken dit seizoen het boekje ‘Kracht’ van Reflect. We gaan daarmee in 

op herkenbare actuele onderwerpen, denken na over wie Jezus is, wat zijn woorden 

betekenen en om Hem te weerspiegelen in onze wereld.  Ongeveer 1 x per 3 weken komen 

we bij elkaar bij de jeugdouderling thuis. 

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596 581238 / pa.rijkens@gmail.com 

 

 

mailto:pa.rijkens@gmail.com
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Jeugdwerk 

Spijk-Losdorp 

Jeugdclubs en MAFF. 
Kinderen van groep 5 t/m groep 8 zijn van harte welkom bij de jeugdclubs in Spijk. Voor de 

jongeren die al naar de middelbare school gaan, is er ook een clubgroep: Meet At Friday 

Friends (MAFF). Er is een korte opening, en daarna hebben we een gezellige avond met 

elkaar. Het komende seizoen is er weer een leuk en afwisselend programma, met naast de 

clubavonden ook andere activiteiten en natuurlijk als afsluiting een kampweekend. 
Bij vragen kun je contact opnemen met Jolanda Flikkema, mailadres: patmos@zonnet.nl 

 

 

’t Zandt-Godlinze 

 

CLUB, 12 jaar en ouder. 
Hallo jeugdigen… 
We willen jullie weer uitnodigen om het komend seizoen weer allerlei leuke dingen samen te 

gaan doen. Niet alleen gezellige dingen, maar af en toe komen er toch ook serieuze 

bijeenkomsten voorbij. Ook gaan we er met elkaar weer voor zorgen dat andere mensen ook 

een beetje mogen meedelen met onze rijkdom. 

Je hoeft geen lid te zijn, koffie/thee is gratis, andere consumpties zijn voor eigen rekening en 

er kan gevraagd worden om een bijdrage voor een activiteit. 

Vindt je het leuk om een vriend en/of vriendin mee te nemen dan is hij/zij van harte 

welkom! 

Wil je meedoen aan de afsluiting van het seizoen dan is actieve deelname verplicht. We 

verwachten je dan bij alle thema-avonden en acties. Kun je niet dan meld je je af bij de 

contactpersoon van die avond of actie! 

De data worden nog bekend gemaakt en staan straks ook in ons Kerkblad en op de website 

www.gktzandtgodlinze.nl.  

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com 

 

mailto:patmos@zonnet.nl
mailto:pa.rijkens@gmail.com
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Evenementen 

Loppersum-Maarland 

Natascha’s beloofde land. 
Een maand lang fietste de Nederlands-Joodse journalist Natascha van Weezel door Israël en 
de Westbank. Zo ontmoette ze mensen van haar generatie met wie ze sprak over hun 
toekomstdromen in misschien wel het meest gecompliceerde conflictgebied ter wereld. 
Natascha wordt zelf af en toe tot wanhoop gedreven door het conflict, omdat ze van haar 
Israëlische familie houdt maar tegelijkertijd worstelt met het regeringsbeleid van de enige 
Joodse staat ter wereld. Tijdens haar fietstocht van de badplaats Tel Aviv tot het 
vluchtelingenkamp Askar en van de Palestijnse stad Ramallah tot de nederzetting Yitzhar, 
sprak ze met jonge Israëli’s en Palestijnen die ondanks het geweld en de druk vanuit 
dwingende sociale, religieuze en politieke druk hun lot in eigen hand nemen zelfs al gaat dat 
recht tegen de stroom in. 
De vier delen van deze documentaire zijn al op televisie vertoond. Wij bekijken en bespreken 
ze op twee avonden in de Vredekerk, ze vormen een mooie voorbereiding voor Israëlzondag. 
U / jij bent van harte welkom op maandagavond 16 september en dinsdagavond 24 
september in de Vredekerk in Loppersum, Burgemeester van de Munnikstraat 16. 
We beginnen om 19.30 uur en stoppen om ongeveer 21.30 uur. 
De begeleiding is in handen van Riet Bons-Storm en Tjalling Huisman. 
Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@gmail.com / 0596 57 13 93 
 

 

 
 
 
 

 

mailto:tjhuisman27@gmail.com
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De Kerk Draait Door: José Woldring in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. 
Op donderdag 31 oktober om 20.00 uur komt José Woldring oftewel The Media Nanny in de 
Petrus en Pauluskerk in Loppersum.  
José Woldring werd geboren in Loppersum, en woont nu zowel in Loppersum als in 
Amsterdam. Maar ook een groot deel van haar tijd brengt zij door op reis, om de p.r. te 
verzorgen van één van haar dj’s. Om maar een paar namen te noemen: Martin Garrix, David 
Guetta en The Black Madonna. Zo is zij veel aan het werk in de wereld van de Dance, of in 
het kantoor van haar bedrijf The Media Nanny in Amsterdam.  
Haar passie voor de muziek zette haar op het spoor van haar werk, haar Groningse 
nuchterheid en haar eerlijkheid zet zij daarbij in. Zelf relativeert zij haar succes: “Het 
succesverhaal, zo wordt het dan ook altijd opgeschreven in van die zakenbladen en 
vrouwenmagazines. Tja, denk ik dan, een succesverhaal. Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik 
ben blij dat het goed gaat en ik maak bijzondere dingen mee. Maar wat is precies succes? 
Dat ik vierentwintig uur per dag aan het werk ben, is dat niet. Is dat succes, dat ik niet tegen 
mijn familie durf te zeggen dat ik weer plotseling naar New York moet en dus niet thuis kan 
zijn. Dat vind ik echt verschrikkelijk……….” (interview Volkskrant Magazine 13 oktober 2018). 
José Woldring zal in de Petrus- en Pauluskerk geïnterviewd worden over haar leven en haar 
kijk op het leven. Tussendoor is er muziek. Na het interview is er gelegenheid om na te 
praten met een drankje en een hapje. 
De toegang is gratis. Aan het eind van het programma kunnen de aanwezigen een bijdrage 
geven. De avond met José Woldring is een initiatief van de Protestantse gemeente 
Loppersum-Maarland en  staat in een serie avonden waarin eerder zanger Arnold Veeman, 
cabaretier Peter de Haan / Pé Daalemmer, arts - columnist Sander de Hosson, dichter Jean-
Pierre Rawie, zanger Erwin de Vries en voetbaltrainer Ron Jans te gast waren. 
Vanaf 19.30 uur is de kerk open en is er koffie en thee.  
 
 

PaasChallenge 2020: jongeren ‘doorleven' het Paasverhaal. 
In de Paasnacht van zaterdag 11 april op zondag 12 april ‘doorleven’ vele jongeren van 
kerken uit heel Nederland het Paasverhaal tijdens de PaasChallenge 2020. Ze kruipen een 
nacht lang in de huid van bijvoorbeeld Petrus, Johannes en Judas.  
JOP ontwikkelde twee jaar terug dit verrassende nieuwe spel voor jongeren, ze schrijven 
daar over: 
“Wij denken dat je jongeren beter bereikt door ze dingen te laten beleven. Jongeren kruipen 
deze nacht in de huid van één van de hoofdpersonen uit het Paasverhaal en ervaren hoe zij 
zich gevoeld moeten hebben in de nacht van Jezus’ sterven.”  
De nacht start om 22.00 uur met een laatste avondmaal. De deelnemers krijgen in een ‘Wie 
is de Mol’-achtig spel te maken met emoties als achterdocht, spanning, eenzaamheid, 
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af. De opdrachten 
worden in de loop van de nacht fysiek steeds zwaarder. De ontknoping vindt plaats als de 
zon opkomt op Paasmorgen.  
Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om mee te doen? 
Geef je dan op bij Geja Huizing 06-36 53 33 88, gejahuizing@planet.nl  
of Melson Zwerver 06-16 96 31 75, melson@melson.nl        

                                                                                                       

mailto:gejahuizing@planet.nl
mailto:melson@melson.nl
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Overig 

CGB afd. Eemsmond. 
Er is een wereld om ons heen, die steeds verder van God afdwaalt. Religiositeit genoeg, maar zoveel 

onkunde als het gaat om de kennis van de Bijbel. Vrijwel niemand weet nog wat God heeft gezegd in 

Zijn Woord. Ook onder christenen is een groot tekort aan Bijbelkennis, terwijl velen dat niet eens 

beseffen. 
In vrijheid kunnen wij samen komen om de Bijbel te lezen en er over te spreken. 

Geloven is een groeiproces. 

Elke maand de 2e dinsdag om 10.00 uur gaan wij naar ’t Anker, M. van Coehoornsingel 21 te Delfzijl. 

Wees welkom! 

Frits en Bouwina Kuiper. 

 

Loppersum-Maarland 

Passage afdeling Loppersum. 
VOOR VROUWEN MET HART VOOR DE SAMENLEVING, 
OOG VOOR HUN NAASTE EN GEVOEL VOOR CULTUUR 

 
WAT IS PASSAGE?  
Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die zich ten doel stelt te werken aan 
vorming en ontwikkeling van haar leden ,in al hun verscheidenheid, op het brede terrein van 
nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken. 
 
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht geloofsovertuiging. 
Het lidmaatschap is plaatselijk georganiseerd via meer dan 300 afdelingen in Nederland. 
De afdelingen organiseren activiteiten, die kunnen gaan over bijv. politiek, economie, geloof, kunst, 
cultuur,  onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, enzovoort. 
 
Afdeling Loppersum telt 34 leden. 
Bent u nog geen lid en wilt u graag eens komen kijken hoe het bij ons is, dan bent u van harte 
welkom als gast op één van onze avonden. 
 
VERGADEREN 
Wij houden onze vergaderingen elke derde woensdag van de maand in de zaal van de 
Gereformeerde kerk aan de Burg. v. d. Munnikstraat te Loppersum. We beginnen onze 
vergaderingen om 19.45 uur . 
 

\ 
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PROGRAMMA SEIZOEN   2019  -  2020. 
18 september 2019 
Spreker:        Dhr. A. Riepma  uit  Oldehove. 
Onderwerp:  De eerste 7 dagen uit Genesis. 

16 oktober 2019 
Spreker:         Dhr. A. Rodenboog  uit  Assen. 
Onderwerp:  Herindeling. 

20 november 2019 
Spreker:         Dhr. J. Mensinga  uit  Hoogezand. 
Onderwerp:  De 4 jaargetijden. 

18 december 2019 
              Kerstviering. 
15 januari 2020 
Spreker:        Mevr.E. Zwerver  uit  Loppersum. 
Onderwerp:  Kerstvloed 1717.   

19 februari 2020 
             Jaarfeest. 
18 maart 2020 
Spreker:        Mevr. J. Middeljans  uit   
                       Gasselternijveensemond. 
Onderwerp:  Pasen vroeger en nu via beelden.  

15 april 2020 
Spreker:        Dr. P.J. van Lune  uit Loppersum. 
Onderwerp:  Palliatievezorg 

   
 Lijkt het programma u wat neem dan contact op met onze p.r. vrouw  
 mevr. M. Westers-Schaaphok, telefoon 572039. 
 
 

 

’t Zandt-Godlinze 

 

Passage afdeling ’t Zandt. 
Wat is Passage? 
Passage is Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor 
vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of 
geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze 
grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en 
verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De 
afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (20 leden) maar gezellig, leerzaam en actief.  
We vergaderingen iedere derde woensdag van de maand in zaal Agora, Hoofdstraat 58 in ’t 
Zandt. 
We beginnen om 19.45 uur. 
Voor informatie kunt terecht bij onze voorzitter Gré Koiter, tel. 0596-571681 of bij Sanny van 
Dijk, tel. 0596-582004. 
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Programma seizoen 2019-2020. 
 

18 september 2019: Op deze avond vieren wij het 100-jarig bestaan van de Christelijke 

Vrouwenbeweging. 
 

1 oktober 2019: Viering 100 jaar Christelijke vrouwenbeweging in Utrecht. 
 

16 oktober 2019: Spreker: Een officier van Justitie uit Groningen. 

Onderwerp: Het werk van het Openbaar Ministerie en strafrecht. 
 

20 november 2019: Spreker:  Mevr. Els Zwerver uit Loppersum. 

Onderwerp: Kerstvloed in 1717. Mevr. Zwerver gaat vertellen over de verwoestende vloed 

die ook in deze regio veel schachtoffers heeft gemaakt. 
 

14 november 2019: Kunst, Cultuur en Literatuurdag in Haren.  

Spreekster: Joke Verweerd (schrijfster) met las thema: Verlangen…en er is een lezing van de 

Amsterdamse School. 
 

18 december 2019: Kerstviering met een met elkaar gemaakte liturgie en een broodmaaltijd. 
 

15 januari 2020: Spreker: Dhr. en mevr. Nijhof-Reimert uit Uithuizen.  

Onderwerp: Medisch Project in Congo. Zij hebben samen een project opgezet in Congo, bij 

de Mbendjele. Ze zijn getuige geweest van de slechte gezondheidstoestand van de bevolking 

in het bos. Door dit project willen ze munt slaan uit hun (voormalige) positie in Congo, hun 

middelen en hun kennis om de gezondheidszorg voor de bosjesmensen te verbeteren. 
 

19 februari 2020: Spreker: Mevr. Hoogvliet uit de Wilgen bij Drachten 

Onderwerp: Hoeden. Prinsjesdag, Haringparty, Ascot, Trouwdag, Receptie of een gewoon 

een hoed voor op het strand of in de stad. Elke hoed wordt exclusief door haar gemaakt. 

Onder haar klanten zijn bekende Nederlanders, ministers, kamerleden maar ook bruidjes en 

hun moeders. 
 

18 maart 2020: Spreker: Mevr. Poelman-Duisterwinkel uit Aduard. 

Onderwerp: Pasen. We hebben dan een Paasmaaltijd en mevr. Poelman verzorgt voor ons  

 

15 april 2020: Spreker: Mevr. Van der Louw uit Wagenborgen.  

Onderwerp: Gekleurd gekleed. Mensen zijn prachtig zoals ze zijn en het is inspirerend om er 

achter te komen welke kleuren bij ze passen.  

 

 


