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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Januari 2023 

De beste wensen voor het nieuwe jaar!  

Een jaar waarin weer veel mooie 
activiteiten op stapel staan in en rond 
de oude kerken van Den Andel, 
Eenrum, Westernieland en Winsum.  

Hieronder een overzicht van de 
activiteiten in de maand januari. 

 

Zaterdag 7 januari: 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 vóór vrijdag 6 januari via 
info@kerkinhetdorp.nl. 

Zondag 8 januari: Kerkdienst Den Andel 

Op zondag 8 januari, 1e zondag van Epifanie, organiseert de Protestantse gemeente Winsum 
Halfambt een kerkdienst in de kerk van Den Andel. Het thema luidt: ‘de macht van het 
allerkleinste’. 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 8 januari: concert Soulfood in kerk Den Andel. 

Op zondag 8 januari om 15.30 uur organiseert de commissie Kerk in het Dorp Den Andel een 
concert door Soulfood. SoulFood bestaat uit Arnout Baard (bas), Ronald Kamphuis (gitaar) en 
Fenny Hoekstra (zang). Op het repertoire staan liedjes van Joni Mitchell, James Taylor, Alicia 
Keys, Paul Simon e.v.a.  Toegang bedraagt €10. 

Over het programma schrijven zij: ‘Een lied is een bron van inspiratie, troost, vrolijkheid en 
melancholie. Het kan je raken, ontroeren, laten lachen, huilen of dansen, je meenemen naar 
je verleden of je laten zien waarnaar je op weg bent. Herinneringen, gedachten, dromen: een 
lied voedt je ziel. Het kan je net even een andere blik geven op de wereld, de ander, je leven, 
jezelf. Dit is het uitgangspunt van ons programma Perspectief.’ 

(in de bijlage de flyer met alle informatie) 



Vanaf vrijdag 13 januari: Wandkleed Bitterzoet Erfgoed 
in de kerk van Eenrum 

Van vrijdag 13 januari tot eind februari wordt in de kerk 
van Eenrum het wandkleed Bitterzoet Erfgoed 
geëxposeerd. Het wandkleed (2.5 x 35 m), waarop 
allerlei elementen van het slavernijverleden zijn 
verbeeld, is afgelopen jaar ontstaan tijdens een 
expositie in de A-Kerk in Groningen. Vele bezoekers 
hebben meegewerkt aan het vervaardigen van dit 
wandkleed. 

Op vrijdag 13 januari wordt een openingsactiviteit 
georganiseerd door de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Vervolgens kan het wandkleed elk weekend 
(zaterdag en zondag) worden bezocht. De kerk is dan 
geopend van 11 tot 16 uur. 

We zijn nog op zoek naar mensen die tijdens deze dagen (enkele uren) in de kerk aanwezig 
willen zijn als oppas. Wilt u hier ook aan meewerken? Geef dit dan door aan Joanne Veldman 
(06-30662353). 

Zondag 15 januari: concert Ptolemy Saxofoonkwartet in de kerk van Eenrum (Stichting 
Klassieke Muziek Eenrum) 

Op zondag 15 januari om 15.00 zal het Ptolemy Saxofoonkwartet een verrassend programma 
spelen in de Eenrumer kerk.  Aansluitend is er, zoals elke keer een meet and greet met de 
musici met een hapje en een drankje. De musici zijn studenten en alumni van het Prins Claus 
Conservatorium Groningen, waarmee wij (Stichting Klassieke muziek Eenrum) een 
samenwerking hebben. Elk seizoen worden een of meerdere concerten gegeven door 
studenten van het PCC. Op die manier bieden wij jonge en bijzonder talentvolle musici uit de 
regio Noord een podium.   

Tickets (10€ pp, kinderen t/m 12 jaar gratis) bij Brood en kado, Zuiderstraat 5 Eenrum, aan 
de kassa of via onze website: www.klassiekemuziekeenrum.nl  (in de bijlage een flyer met 
alle info) 

Zondag 15 januari: Zondagmiddagcafé: Minimalistisch leven, bijzonder of heel gewoon….. 

In het Zondagmiddagcafé (Centrumkerk Winsum) op 15 januari 2023 ontmoeten we Janny 
de Boer. Janny woont in een Tiny house, in een klein huis op een prachtige plek in het 
Potmaarbos (v.m. vogelpark) in Winsum. In de natuur, te midden van bomen en struiken, 
veel vogels….. Hoe mooi is dat! 

Het idee van wonen in een Tiny house is onder meer duurzaam en milieuvriendelijk wonen. 
Én niet onbelangrijk: leven met de dingen die je echt nodig hebt zonder overbodige 
spullen. Met Janny spreken we over haar manier van leven, over haar motivatie om kleiner 



te gaan wonen. Wat het betekent om te ‘ontspullen’. Ook zullen er muzikale intermezzo’s 
zijn.  

De Commissie Zondagmiddagcafé heet u en jou hartelijk welkom in de Centrumkerk te 
Winsum.  Inloop vanaf 14.30 uur, het café wordt rond 17 uur weer gesloten. 

Donderdag 19 januari: Rondje om de toren 

Op donderdag 19 januari wordt een maandelijks 'rondje om de toren' georganiseerd. Een 
wandeling beginnend en eindigend bij de Torenkerk (Kerkstraat) in Winsum. De wandeling 
begint om 19.30 uur en wordt gestart met een kort ritueel in de Torenkerk. De wandeling 
duurt ongeveer een uur. Na afloop is er koffie en thee. De wandeling wordt begeleid door 
Roelof Uijtermerk en/of ds Ruth Renooij. 

Open Poort 

In januari is er geen Open Poort, maar bij deze wel alvast een vooraankondiging voor de 
Open Poort in februari. Op vrijdag 3 februari komt Ds Toos Wolters naar de Poort in 
Eenrum. Toos, oud-predikante van Winsum,  is na een periode in Utrecht weer terug op het 
Groninger land. Zij combineert hier haar predikantschap (Oldekerk/Niekerk) met een praktijk 
voor psychosynthese. Zij schrijft:  

De studie theologie heeft mij geleerd om te denken en te spreken God. Dat doe ik nog steeds 
en met veel plezier. De studie psychosynthese, die ik halverwege mijn werkzame leven 
ontdekte, heeft mij kennis, inzicht en ervaring gebracht met betrekking tot de binnenwereld 
van de mens (de ziel), en bewustgemaakt van spiritualiteit in ruimere zin. Kortweg omschrijf 
ik het vaak als ‘een reis naar wie je ten diepte bent’.De combinatie van beide heeft mij 
verrijkt, mijn leven en geloven verdiept en mij geholpen om meer nog dan voorheen over 
(kerk- en geloofs)grenzen heen te denken. Ik kom daar graag over vertellen. 

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 gesloten.  

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. 

 

Coördinator Kerk in het Dorp: Jolanda Tuma, 06-52498157 

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

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. 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.  


