
 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

Augustus en September 2022 

 

Zomer, het is een tijd van tot rust komen, van bezinnen, 
even afstand nemen van de dagelijkse verplichtingen. Het 
is ook een tijd van terugblikken en vooruitkijken. Nieuwe 
plannen maken, misschien wel een nieuwe weg inslaan, of 
juist met nieuwe energie de ingeslagen weg vervolgen. 

In deze zomermaanden bent u van harte welkom in de 
oude kerken: aangename, koele, stille plekken. Plekken om even de drukte van buiten los te 
laten, plekken om weer op te kunnen laden.  

Soms zijn de kerken leeg, soms klinkt er muziek of werken kunstenaars in stilte aan hun 
monnikenwerk. Op zondagmorgen kan een kerkdienst worden meegemaakt en op de eerste 
zondag van september wordt een mini-symposium ‘Kerk in het Dorp’ georganiseerd onder 
het motto: ‘leren van het verleden – dromen van een toekomst. 

Namens Kerk in het Dorp wens ik u een goede zomer en van harte welkom in de kerken. 

 

Woensdag 13, 20, 27 juli, 3, 10 en 17 augustus 
Monnikenwerk 

Sinds 13 juli werken kunstenaars gedurende zes 
woensdagen in de stille koelte van de oude kerken. De 
Stichting Monnikenwerk organiseert dit mooie project, in 
samenwerking met oa Kerk in het Dorp, voor het  vijfde 
achtereenvolgende jaar. Tien kerken in Groningen en vijf 
kerken in Noord-Oost Friesland nemen deel aan dit 
kunstproject. In ronde Noord Groningen wordt gewerkt in de 
kerken van Den Andel (Leen Kaldenberg), Eenrum (Anjet 
van Linge), Westernieland (Matty de Vries), Saaxumhuizen 
(Rosemin Hendriks) en Baflo (Pauline Kick).  

De kunstenaars werken elke woensdag in stilte aan hun 
monnikenwerk en zijn op deze woensdagen van 17 tot 20 
uur gastheer of – vrouw voor bezoekers die de kerk, de 
kunst en de kunstenaar op willen zoeken. U bent nog van 
harte welkom op 27 juli, 3, 10 en 17 augustus.  

Voor de andere kerken en kunstenaars in Oost Groningen 
en Noord-Oost Friesland, zie www.monnikenwerk.nu. Hier 
zijn ook mooie inkijkjes en persoonlijke ervaringen te vinden. 



Van Anjet van Linge (kerk Eenrum): 

‘Het getijdengebed. In kloosters klinkt het dag in dag uit in cyclus van zingen en bidden. 
Een constant zoeken en gevonden willen worden, verlangen zonder einde. Ik zoek een 
vorm in steen die dit verhaal vertelt. En ontdek gaandeweg dat dat niet kan zonder ook 
zelf die getijden te eren. Dus is er een ochtend-, middag- en avondgetij. Een kort moment 
van stilte en een lied, elke woensdag om 08.00, 12.00 en 16.00. U bent welkom.’ 

 

Zaterdag 30 juli en 27 augustus: 
Orgelconcerten 

Op de laatste zaterdag van juli en 
op de laatste zaterdag van 
augustus geeft Dirk Molenaar een 
orgelconcert op het Lohman-orgel in 
de kerk van Eenrum. Molenaar, 
vaste organist van het Lohman-
orgel, speelt oa werken van Erbach, 
Scheidt, Boyvin, Walther, Stanley 
en Rinck. Op beide zaterdagen 
begint het orgelconcert om 12.30 
uur. De toegang is gratis, na afloop 
is er gelegenheid een gift achter te 
laten in de schaal of via de QR-
code.   

 

Zondag 7 augustus: kerkdienst in Den Andel 

Eens per maand wordt in één van de kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland een 
kerkdienst gehouden onder verantwoording van de Protestantse gemeente Winsum-
Halfambt. Op 7 augustus komt Marianne Boogaard, oud-predikante van Halfambt, naar Den 
Andel waar zij voor zal gaan in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar. 

De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffie en thee. 

 

Zondag 14 augustus: Concert door Leon Blekh en Alexandra Cooreman   

De Stichting Klassieke Muziek Eenrum organiseert een extra concert door Leon Blekh en 
Alexandra Cooreman. Aanvang van het concert is 15 uur, toegang is gratis, na afloop is er 
een Meet &Greet.  

 

Vrijdag 2 september: Open Poort 

Na twee maanden zomerreces wordt de Open Poort weer hervat. Onder het motto ‘koffie, 
thee, appeltaart en een thema’ is de Poort (gebouwtje naast de kerk) in Eenrum elke eerste 
vrijdag van de maand geopend van 10 tot 12 uur. Het thema wordt tzt bekend gemaakt. 
  



 

Zondag 4 september: mini-symposium Kerk in het Dorp 

Leren van het verleden – Dromen van een toekomst 

Op zondagmiddag 4 september, van 14.30 tot 17 uur, wordt in de kerk van Eenrum een mini-
symposium georganiseerd in het kader van de toekomst van de oude kerken op het 
platteland. Vanuit verschillende perspectieven zal worden gekeken naar de betekenis van de 
middeleeuwse kerken voor de toekomst.  

Sprekers zijn: Niesje Mooiman (voormalig voorzitter Protestantse gemeente Winsum-
Halfambt), Anjet van Linge (kunstenaar en inwoonster Den Andel), Wessel Dijkstra en Marja 
Mentink (projectleiders Kerkenvisie Gemeente Het Hogeland) en Nicolaas Geenen 
(beheerder en initiatiefnemer Kerkje van Klein Wetsinge).  

De vier lezingen worden omlijst door muzikale intermezzi en enkele inkijkjes in het project 
Kerk in het Dorp. Voor meer informatie zie www.kerkinhetdorp.nl. Van harte welkom! 

 

Zondag 11 september: kerkdienst in Westernieland 

Op zondag 11 september zal Marjits Euwema, voormalig predikante van Halfambt, voorgaan 
in de dienst in Westernieland. Dirk Molenaar bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 
uur en na afloop is er koffie, thee en ruimte om elkaar te ontmoeten. 

 

Zaterdag 24 september: 
pelgrimsfietstocht 

De jaarlijkse 
pelgrimsfietstocht wordt dit 
keer georganiseerd op 
zaterdag 24 september. 
Het startpunt is de 
Torenkerk in Winsum 
(vanaf 9.30 uur staat de 
koffie klaar). Na 42 km 
fietsen en een flink aantal 
pleisterplaatsen (kerken en 
anderszins) te hebben 
bezocht, wordt de tocht 
rond 16 uur weer 
afgesloten in Winsum, nu in 
de Centrumkerk. 

Graag opgeven voor 20 september: tel 06 52498157 of info@kerkinhetdorp.nl. 

 

 

 

 



 

Vaste momenten: 

Galmen 

Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van Eenrum beschikbaar voor wie wil galmen 
in de kerk. Zingen, musiceren, alleen of samen, genieten van de bijzondere akoestiek van 
deze kerk. En mocht deze eerste zaterdag van de maand lastig zijn, laat het weten, dan 
vinden we vast een ander moment. Opgave via info@kerkinhetdorp.nl 

 

Open Kerk 

De kerk van Den Andel is dagelijks geopend, de kerken van Eenrum en Westernieland zijn 
geopend van donderdag tm zondag. 

 

Klokluiden 

Elke zaterdag om 17 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en 
Westernieland.  

  

 

 

Namens Kerk in het Dorp, Jolanda Tuma 

info@kerkinhetdorp.nl / 06 52498157 

www.kerkinhetdorp.nl 

Kerk in het Dorp maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt 


