
 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

November 2022 

 

De maand november, de tijd 
waarin de bomen hun blad 
laten vallen en de natuur tot 
rust komt, is ook een tijd 
waarin we stilstaan bij het 
gedenken van wie zijn 
overleden. Op 2 november 
wordt van oudsher vanuit de 
Katholieke traditie stilgestaan 
bij de overledenen. De 
Protestantse traditie kent een 
ander moment, namelijk de 
laatste zondag voor Advent (dit 
jaar 20 november).  

Met name 2 november is een dag geworden waarop op veel plaatsen kaarsen worden 
aangestoken om te gedenken, ook de oude kerken in onze dorpen zijn dan geopend.  

Verder staan er heel diverse activiteiten in de planning.  

 

Woensdag 2 november: Allerzielen/ Dag van gedenken 

Op woensdag 2 november zijn de kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland, Baflo 
(Laurentiuskerk) en Winsum (Torenkerk) geopend van 10 tot 19 uur. Ieder die dat wil kan een 
kaarsje aansteken voor een dierbare die overleden is. 

Van harte welkom!  

 

 

 

 



Vrijdag 4 november 2022: Open Poort – Ds Klaas Pieterman vertelt over Biebel 

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

Op vrijdag 4 november komt Ds Klaas Pieterman uit Niekerk naar de Open Poort en vertelt 
over de Groninger Biebel. Waarom is de bijbel in het Gronings vertaald? Wat zijn de typische 
kenmerken van het Gronings? En is er een speciale Bijbeltaal? 

Ds Klaas Pieterman heeft zelf meegewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Gronings, hij 
vertaalde onder andere het Bijbelboek Numeri, en samen met andere vertalers een groot deel 
van de Psalmen en het begin van Lucas. 

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

 

Zaterdag 5 november: 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. 

 

Zondag 6 november: Zondagmiddagcafé Winsum – lezing Kinderrechten in Nederland 

Van 7 t/m 13 november is De Week van Respect. 
De bibliotheken op Het Hogeland, de Stichting 
Een Joodse Erfenis en de Protestantse Gemeente 
Winsum Halfambt (PGWH) organiseren samen 
een interessante lezing over KINDERRECHTEN IN 
NEDERLAND.  
De lezing wordt gegeven door Huri Sahin, 
voorzitter van het kinderrechtencollectief. Huri 
Sahin heeft als persoon kinderrechten in haar 
DNA. Over zichzelf zegt ze het volgende: 
“Deventer is mijn geboortestad. Ik ben 
opgegroeid in een Turks gastarbeidersgezin. Mijn 
vader kwam naar Nederland als arbeidsmigrant om te werken. Ik had een goede jeugd. Mijn 
thuissituatie was heel liefdevol. Ik groeide op in een volkswijk. Pas toen ik naar het VWO 
ging, ontmoette ik kinderen uit andere wijken en zag ik verschillen en vooral ook 
ongelijkheid.” 
 
De lezing wordt gehouden op 6 november 2022, in het Zondagmiddagcafé, in de 
Centrumkerk in Winsum, inloop vanaf 14.30 uur, aanvang 15.00 u – 17.00 u. 
Jolanda Tuma en haar dochter Esther de Haas, beiden saxofoon, zorgen deze middag voor de 
muziek. 
  
De toegang is gratis, een gift is welkom!  
 



Zondag 13 november: Stichting Klassieke Muziek Eenrum presenteert het NNO-Strijktrio. 

Op zondag 13 november om 15 uur geeft het NNO-Strijktrio, bestaande uit Sergiy Bolotny 
(viool), Ulrike Adam (altviool) en Noelle Weidmann-Ercan (cello), een concert in de kerk van 
Eenrum. (zie bijlage) Toegang bedraagt €10. Basisschoolkinderen hebben vrij toegang. Voor 
meer informatie en kaartverkoop, zie https://klassiekemuziekeenrum.nl/ 

Zondag 20 oktober: Kerkdienst Den Andel - Gedachteniszondag 

20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze laatste zondag voor de 
adventstijd vormt in de Protestantse traditie het moment waarop de overledenen worden 
herdacht. 

Ook in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt worden de namen 
genoemd van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden.  De diensten worden gehouden in 
de Centrumkerk in Winsum en de kerk in Den Andel. Voorganger in Den Andel is Pastor Jolanda 
Tuma, organist is Dirk Molenaar. De dienst begint om 10 uur en na afloop is er koffie en thee. 

Zondag 27 november: Concert in Den Andel – Cantarosa 

Zondagmiddag 27 november organiseert de commissie Kerk in het Dorp – Den Andel een 
concert door vocaal ensemble Cantarosa. Aanvang concert 15.30 uur. Toegang bedraagt €10. 

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. Vanaf november zijn de kerken van 
Westernieland, Eenrum en Winsum (Torenkerk) 
geopend op zaterdag en zondag. De kerk van Den Andel 
is tot eind van het jaar gesloten.  

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 


