
 

 

Nieuws van Kerk in het Dorp 

December 2022 

De dagen worden korter, de 
nachten langer, het is Advent. 
Een tijd van wachten en de 
hoop levend houden dat het 
licht terug zal keren. Letterlijk 
en figuurlijk.  

Ooit werd de midwinter-
zonnewende verweven met het kerstverhaal. In beide gevallen gaat het om een omkering, 
van donker naar licht.  

Er staan in december veel activiteiten gepland in de oude kerken van Den Andel, Eenrum en 
Westernieland georganiseerd door allerlei verschillende commissies, personen  en 
organisaties. Maar ook zijn er de maandelijkse activiteiten zoals  Open Poort, Galmen in de 
Kerk en Klokluiden. In onderstaande nieuwsbrief een overzicht.  

 

Vrijdag 2 december: Open Poort – Gedichten van Rutger Kopland 

Elke eerste vrijdag van de maand opent De Poort in Eenrum van 10 tot 12 uur haar deuren 
onder het motto koffie, thee, appeltaart en een thema, oftewel Open Poort. 

Op vrijdag 2 december staan gedichten van Rutger Kopland centraal. Gedichten spreken een 
andere taal, een taal die andere snaren raakt. Ieder ervaart gedichten op een eigen manier. 
Tijdens de Open Poort van 2 december lezen we gedichten van Rutger Kopland en is er 
ruimte om eigen ervaringen te delen.  De ochtend staat onder leiding van Jolanda Tuma. 

De Open Poort is vrij toegankelijk, na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te 
geven. 

 

Zaterdag 3 december: 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 11 december: Kerkdienst Westernieland – derde Advent 

Op zondag 11 december, derde Adventszondag, organiseert de Protestantse gemeente 
Winsum Halfambt een kerkdienst in de kerk van Westernieland. Voorganger is Jolanda Tuma 
en Dirk Molenaar bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffie en 
thee. Wees welkom! 

Zondag 18 december: dorpskerstfeest in Westernieland 

Kerstverhaal, muziek, activiteiten samen met de kinderen, glühwein, vuurkorf. Inloop vanaf 
14.15 uur, programma van 14.30-15.15 uur, daarna een hapje en een drankje rond het vuur.  

Zondag 18 december: kerstconcert door Orpheus in de kerk van Eenrum 

Om 20.00 uur geeft muziekvereniging Orpheus een kerstconcert in de kerk van Eenrum.  

Donderdag 22 december: kerstwandeling voor schoolkinderen Eenrum  

De activiteitencommissie van de school in 
Eenrum organiseert op donderdag 22 
december  tussen 17-19 uur een 
kerstwandeling voor de kinderen, ouders en 
broertjes/zusjes van IKC de Linde. Een leuke 
wandeling door Eenrum waarbij onderweg 
het kerstverhaal wordt verteld.  
 
Ook de kerk wordt bezocht, daar kunnen de 
kinderen een kaarsje aansteken en een 
kerstwens in de kerstboom hangen. Dit alles onder begeleiding van orgelmuziek. De 
wandeling wordt ingeluid en uitgeluid met beide klokken in de toren.  

Zaterdag 24 december: Jingle bells & more in Den Andel  

Zaterdag 24 december om 17 uur organiseert het gelegenheids-dorps-koor van Den Andel, 
onder leiding van Marjolein Mellema, een kerstconcert in de kerk van Den Andel. Na afloop 
is er warme chocolademelk. 

Zaterdag 24 december: kerstwensboom (10 -17 uur) en kerstnachtdienst (22.30 uur)  
Eenrum 

Op zaterdag 24 december is de kerk van Eenrum open van 10 tot 17 uur. U kunt kerstwensen 
achterlaten in de kerstboom. ‘s Avonds om 22.30 uur wordt de kerstnachtdienst gehouden 
in de sfeervol verlichte kerk van Eenrum. Jolanda Tuma gaat voor in de dienst, De Winsumer 
cantorij olv Nellie Bolhuis verleent haar medewerking en Dirk Molenaar bespeelt het orgel. 
Naast het kerstverhaal, bekende kerstliederen, en een overdenking zingt de Cantorij oa het 
bekende motet In dulci jubilo van D. Buxtehude. Ook de kerstwensen zullen een plek krijgen 
in de dienst. 



Na afloop van de dienst is er glühwein en om middernacht spelen muzikanten van Orpheus 
kerstmuziek vanaf de toren. 

Zondag 25 december: Kerstmorgendienst Eenrum 

Op eerste kerstdag 25 december om 10 uur wordt door de Protestantse gemeente Winsum 
Halfambt een kerstmorgendienst georganiseerd in de kerk van Eenrum. Voorganger is Ds 
Ignace Frénay en organist is Pieter Pilon.  

Open Kerk en klokluiden 

De kerken van Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk) zijn 
in de wintertijd open op zaterdag en zondag. De kerk van Den Andel 
is geopend tussen kerst en oud-en-nieuw.  

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. 

Een speciaal moment om de klokken te luiden is op de drempel van 
het nieuwe jaar. Van 31 dec op 1 jan, om 12 uur ’s nachts worden de klokken geluid in 
vrijwel alle dorpen, ook in Eenrum, Den Andel, Westernieland en Winsum.   

 

 

Alvast een vooruitblik naar het nieuwe jaar: 

Bitterzoet Erfgoed 

In de kerk van Eenrum wordt in januari en februari 
een bijzonder wandkleed geëxposeerd. Het is het 
wandkleed van 2.5 bij 35 m dat het afgelopen jaar 
is gemaakt in de A-Kerk in Groningen tijdens de 
culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Het 
wandkleed is helemaal klaar en zal in enkele 
kerken worden geëxposeerd. En dus ook in 
Eenrum.  

Het wandkleed is in de maanden januari en 
februari 2023 te bezichtigen op zaterdag en 
zondag tussen 11 en 16 uur. Ook zijn er nog mensen nodig om tijdens deze dagen in de kerk 
aanwezig te zijn als oppas. Wilt u hier ook aan meewerken? Geef dit dan door aan Joanne 
Veldman (06-30662353). 

 

 



De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude 
Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft 
tot doel de oude kerken open en levend te houden. Zoals uit bovenstaande nieuwsbrief 
blijkt, vinden steeds meer mensen en organisaties in de dorpen hun weg naar de mooie 
oude kerken!  

Voor contact en info: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

Coördinator: Jolanda Tuma, 06-52498157 

 

 


