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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Februari 2023 

Hoewel volgens onze gebruikelijke kalender de lente nog 
even op zich laat wachten, begint het voorjaar volgens een 
oude Keltische traditie al op 1 februari. 

De dagen worden zichtbaar langer en de eerste 
sneeuwklokjes komen tevoorschijn, zelfs de narcissen zijn 
vroeg dit jaar.  

In de kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en 
Winsum zijn weer een aantal activiteiten gepland. De 
activiteiten worden georganiseerd door diverse groepen en 
organisaties: commissies Kerk in het Dorp, Stichting Klassieke Muziek Eenrum, de 
Protestantse Gemeente Winsum Halfambt, Stichting oude Groninger Kerken, Stichting 
Monnikenwerk etc.  

Van harte welkom! 

 

Vrijdag 3 februari – Open Poort met Toos Wolters - psychosynthese 

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 over 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. 

De Poort is open van 10 tot 12 uur, de koffie, thee en appeltaart staan voor u en jou klaar. 
Toegang is gratis en na afloop kan een gift worden gegeven, zodat we deze Open Poort 
ochtenden kunnen blijven organiseren.  

 



 

Zaterdag 4 februari: 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 3 februari via 
info@kerkinhetdorp.nl. 

 

Zondag 5 februari: Kerkdienst Westernieland mmv Cantorij  

Op zondag 5 februari organiseert de Protestantse gemeente Winsum Halfambt een 
kerkdienst in de kerk van Westernieland. Voorganger is Ds Marjits Euwema, Dirk Molenaar 
bespeelt het orgel en de Winsumer cantorij olv Nellie Bolhuis verleent haar medewerking. 
De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffie en thee. Wees welkom! 

 

Expositie Wandkleed Bitterzoet Erfgoed in de kerk van Eenrum 

De hele maand 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 manifestatie Bitterzoet Erfgoed 
in de A-Kerk in Groningen. Het wandkleed is ontworpen door Heni 
Tin en vele bezoekers hebben meegewerkt aan het vervaardigen van 
dit kunstwerk. 

Op vrijdag 13 januari werd door de Stichting oude Groninger Kerken 
een openingsactiviteit georganiseerd Het wandkleed is elk weekend 
(zaterdag en zondag) te bezichtigen. De kerk is dan geopend van 11 
tot 16 uur. 

 

Donderdag 16 februari: Rondje om de toren 

Een meditatieve wandeling, startend (19.30 uur) en eindigend 
(rond 20.30 uur) in de Torenkerk in Winsum. De wandeling begint 
met een meditatief moment rondom de Paaskaars en na afloop is 
er koffie en thee. De wandeling wordt begeleid door Roelof en 
Tineke Uijtermerk. 

 

 

 

 



 

Zondag 19 februari Zondagmiddagcafé: Frontberichten uit de zorg - de Ambulancezorg 

Op zondagmiddag 19 februari krijgt u een uniek inkijkje in de wereld van de ambulancezorg, 
een onmisbare schakel in het Nederlandse zorgsysteem. Je ziet hem liever niet komen maar 
als het noodzakelijk is dan wel zo snel mogelijk. 

Tijdens het zondagmiddagcafé gaat Rinus 
Michels in gesprek met Jaap Willemsen 
(ambulance chauffeur) over het werken op 
de ambulance. Wat zijn bijzondere 
ervaringen, waar loopt hij tegenaan, hoe 
ga je om met de korte lontjes van deze 
tijd? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
binnen de ambulancezorg, hoe word je 
ambulance-verpleegkundige of -
chauffeur? Hoe werk je als team samen? 
Hoe gaat het samenspel met de meldkamer, het ziekenhuis en andere hulpverleners zoals 
politie en brandweer? 

Met andere woorden, een bijzondere blik van binnenuit. 

Het zondagmiddagcafé wordt gehouden in de Centrumkerk in Winsum (Hoofdstraat W 36), 
de koffie en thee staan vanaf 14.30 uur klaar. Toegang is gratis en na afloop is er 
gelegenheid om een gift te geven. 

 

Woensdag 22 februari Vespers in de Torenkerk Winsum  

In de 40-dagentijd voor Pasen worden elke woensdag oecumenische Vespers gehouden in 
de Torenkerk in Winsum. 

De Vespers zijn korte meditatieve vieringen met een tekst, een lied, een inleiding op de 
tekst, stilte en gebed. De eerste Vespers van de 40-dagentijd (22 februari) is Aswoensdag. De 
Vespers worden verzorgd door de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt, de 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt De Poort en de Rooms Katholieke Liudgerparochie. 

De Vespers beginnen om 19 uur en duren ongeveer een half uur. 

 

Vooruitblik naar maart 

Op zaterdag 11 maart organiseert de commissie Kerk in het Dorp Eenrum haar jaarlijkse 
grote schoonmaak. Dit is in samenwerking met NLDoet. Van 10 tot 13 uur wordt er gepoetst, 
waarna de schoonmaakactie wordt afgesloten met soep en broodjes. 

Help je mee? Geef het dan even door aan Joanne Veldman (tel 06-30662353). 



In maart organiseert de Stichting Klassieke Muziek Eenrum weer een concert en de 
commissie Kerk in het Dorp – Den Andel een bijzondere activiteit. Tevens is de Stichting 
Monnikenwerk alweer druk met de voorbereidingen voor de 6e editie monnikenwerk in de 
zomer, maar ook voor de Stille Week voor Pasen groeit een mooi plan wat waarschijnlijk 
plaats gaat vinden in de kerk van Eenrum. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

Open Kerk en klokluiden 

De kerken van Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk) 
zijn tot Pasen 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. Ook in Den Andel is er 
een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok 
voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. 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. De 
Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  


