
 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

Oktober 2022 

 

Na een warme zomer dient de 
herfst zich aan. De dagen worden 
korter en de kachel gaat weer aan. 
Hoewel…, dit laatste is geen 
vanzelfsprekendheid meer. Ook, of 
juist, in de oude kerken staat de 
vraag hoe om te gaan met 
energieverbruik hoog op de 
agenda.  

We hopen deze herfst en winter 
een aantal activiteiten en 
kerkdiensten te kunnen blijven 
organiseren in de mooie oude 
kerken, maar misschien moeten we 
wel wat vaker warme kleren 
aantrekken. 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt dat zich 
sinds 2016 tot doel stelt de middeleeuwse kerken in Den Andel, Eenrum en Westernieland 
open en levend te houden. Sinds kort is de doelstelling iets uitgebreid met de toevoeging van 
de Torenkerk van Winsum. Daarnaast zullen enkele activiteiten die in de Centrumkerk in 
Winsum worden georganiseerd onder de paraplu van Kerk in het Dorp worden gepromoot.  

Kerk in het Dorp werkt ook samen met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Klassieke Muziek Eenrum, de Stichting Monnikenwerk of de Kunstdagen Den Andel. Met als 
gezamenlijk doel: de kerken als ontmoetingsplaats en als plek van bezinning in de dorpen, 
een plek waar ruimte is voor religie, spiritualiteit, kunst, muziek, cultuur en natuur.  

 

Zaterdag 1 oktober: Galmen in de Kerk van Eenrum 

Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van Eenrum beschikbaar voor wie wil zingen 
of musiceren in de kerk. Graag even aanmelden via info@kerkinhetdorp.nl. 

 

Vrijdag 7 oktober: Open Poort in Eenrum – Thema Keltische spiritualiteit 



Elke eerste vrijdag van de maand is de Poort in Eenrum (gebouwtje naast de kerk) open van 
10 tot 12 uur voor koffie, thee, appeltaart en een thema. Dit keer is het thema Keltische 
spiritualiteit.  

Er wordt een inleiding gegeven over de eeuwenoude historie van de Keltische spiritualiteit en 
de verwevenheid van christendom, kunst, natuur, en het alledaagse leven. Het Schotse 
eilandje Iona speelt vanaf de zesde eeuw tot op heden een belangrijke rol in de Keltische 
spiritualiteit en trekt jaarlijks veel bezoekers.  Een interessante beweging waar we ook op 
ons Groninger platteland  inspiratie uit zouden kunnen putten. 

Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven.  

  

Zondag 9 oktober: Concert Regina Forte - Kerk Den Andel 

Op zondag 9 oktober komt Strijkkwartet Regina Forte naar 
de kerk van Den Andel om een sprankelend concert te 
geven. 

Strijkkwartet Regina Forte is in 2014 ontstaan in Friesland 
vanuit een gezamenlijke wens om strijkkwartetten te 
spelen. Ina, Anna, Inge en Andrea kennen elkaar uit 
allerlei Friese ad hoc orkesten en via hun banen in het 
onderwijs. Zij koesterden alle vier de wens om een mooi 
strijkkwartet op te richten. 

Inmiddels hebben ze meer dan 100 concerten verzorgd in 
Friesland, Groningen, Drenthe en daarbuiten, soms in 
samenwerking met Gerrit Breteler, Peter van der Zwaag, 
Wiebe Kaspers en Douw Fonda. Ze waren op radio en 
televisie te beluisteren in Noardewyn en Podium on Tour 
en in oktober 2019 begeleidden ze Willeke Alberti in Afas 
Live in Amsterdam. En op 9 oktober dus in Den Andel! 

Toegang is €10. 

 

Zondag 9 oktober: Kerkdienst Eenrum - Verbeelden, verbinden, vernieuwen 

We leven in een paradoxale tijd. Enerzijds keren mensen zich massaal af van de christelijke 
tradities, anderzijds is er een enorme honger naar spiritualiteit, betekenis- en zingeving. De 
taal van de kerk wordt door velen niet meer verstaan. Maar wanneer het er in het leven op 
aan komt, op de grensvlakken van het bestaan, wordt toch vaak weer teruggegrepen op die 
oude woorden en beelden. Op bronnen die blijkbaar diep vanbinnen bewaard zijn gebleven. 

Kunnen we de bronnen van de christelijke traditie weer opnieuw laten stromen, misschien 
iets minder met woorden maar meer middels verbeelding en ervaring, bijvoorbeeld door 
kunst, muziek en ontmoeting? 

Voorganger is Pastor Jolanda Tuma, organist is Dirk Molenaar. De dienst begint om 9.30 uur 
en na afloop is er koffie en thee. 

 

 



15-16 en 22-23 oktober: Kunstdagen Den Andel 

De kerk van Den Andel is één van de locaties waar kunst wordt geëxposeerd in het kader 
van de Kunstdagen Den Andel.  

 

Zondag 16 oktober – Zondagmiddagcafé Centrumkerk Winsum 

Schilderijen van en met ds. Jan Willem Roosenbrand 

De komende maanden hangen in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk in Winsum 
schilderijen van ds. Jan Willem Roosenbrand. Zondag 16 oktober wordt deze expositie 
geopend en ingeleid. Jan Willem Roosenbrand was predikant in GKV de Poort in Winsum. 
Na zijn 50e begon hij met schilderen. Figuratief schilderen ligt hem het beste. Hij schildert 
nooit expliciet religieuze of Bijbelse thema’s. Door goed te kijken probeert hij eerbied te 
tonen voor de werkelijkheid en voor de Schepper achter deze werkelijkheid. In het 
Zondagmiddagcafé op 16 oktober vertelt hij meer over de schilderijen en het schilderen. 

Het Zondagmiddagcafé in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk, Hoofdstraat W36 in 
Winsum, begint om 15.00u. Vanaf 14.30u inloop met koffie en thee. In de pauze een hapje 
en drankje. Er zijn geen kosten aan het Zondagmiddagcafé verbonden. Een gift is welkom. 

 

Open Kerk 

Met dank aan veel vrijwilligers waren sinds 
april de kerken van Den Andel, Eenrum, 
Westernieland en de Torenkerk in Winsum 
open voor voorbijgangers, wandelaars, 
fietsers en stiltezoekers. Hier is heel, heel 
veel en zeer dankbaar gebruik van gemaakt 
door honderden mensen. Eind oktober 
worden de deuren weer gesloten vanwege de 
winterperiode, maar in april gaan de deuren 
weer open. 

Klokluiden 

Elke zaterdag om 17 uur wordt handmatig de 
klok geluid in de kerken van Eenrum en 
Westernieland. Wil je ook eens klokluiden, 
meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan 
word je in contact gebracht met de 
contactpersonen. 

  

 

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 


