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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Maart 2023 

En alweer is er een maand voorbij. Het voorjaar dient 
zich aan.  

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 
Monnikenwerk etc.  

Van harte welkom! 

 

 

Vrijdag 3 maart: Open Poort – Christelijke spiritualiteit en mystiek 

Op vrijdag 3 maart is de Poort in Eenrum weer geopend voor koffie, thee, appeltaart en een 
thema. Het thema is dit keer Christelijke spiritualiteit en mystiek. Door de eeuwen heen 
heeft het Christendom vele vormen gekend, en dat is vandaag de dag niet anders. Een van 
die vele vormen kan worden geschaard onder het kopje Christelijke spiritualiteit en mystiek. 
Namen die daarbij horen zijn Meister Eckhart, Johannes van het Kruis, Theresa van Avila, 
maar ook meer hedendaagse namen als Dorothee Sölle, Dag Hammarskjold en Willigis Jȁger. 

Zij putten uit de Bijbelse geschriften en de Christelijke traditie maar gingen een heel eigen 
persoonlijke weg, een weg naar binnen, een weg van stilte, een weg tot God. In de Open 
Poort van 3 maart komt dit thema aan de orde. Wat betekent Christelijke spiritualiteit en 
mystiek en op welke wijze zoeken we zelf een weg in het leven, een weg naar binnen? 
Jolanda Tuma, pastor en geestelijk verzorger, begeleidt het gesprek. 

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 maart: 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 maart via 
info@kerkinhetdorp.nl. 

 

Zaterdag 11 maart: NLDoet – voorjaarsschoonmaak Kerk Eenrum 

Op 10 en 11 maart is het NLDoet, een landelijke actiedag om 
samen aan de slag te gaan voor een mooier en schoner dorp of 
stad. In Eenrum wordt een grote voorjaarsschoonmaak gehouden 
in de kerk. Kom je meehelpen?  Het houtwerk wordt in de was 
gezet, vloeren gedweild, banken gepoetst, etc etc 

Vele handen maken licht werk en bovendien is het erg gezellig. 
De schoonmaakactie is van 10 tot 13 uur. Na afloop staat er een 
lekkere lunch voor je klaar. Geef je op via info@kerkinhetdorp.nl 
of bij Joanne Veldman (06-30662353). 

 

Zondag 12 maart: Kerkdienst Eenrum   

Op zondag 12 maart organiseert de Protestantse gemeente Winsum Halfambt een 
kerkdienst in de kerk van Eenrum. Voorganger is Ds Ruth Renooij en Dirk Molenaar bespeelt 
het orgel. De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffie en thee. Wees welkom! 

 

Zondag 12 maart: Zondagmiddagcafé Winsum 

Corrie Poort vertelt over haar werk voor  de Stichting 'Help Afrika'.  

Corrie: Tijdens het zondagmiddagcafé vertel ik jullie graag over wat mij beweegt om me in te 
zetten voor stichting Help Afrika en wat de stichting allemaal doet. Als meisje van 12 werd ik 
al gegrepen door het continent Afrika, de prachtige natuur daar en de problematiek waar de 
mensen op het continent mee te kampen hebben. In november 2022 zijn we met een deel 
van het bestuur naar Kenia geweest om de projecten die we ondersteunen te bezoeken en 
met de mensen die deze projecten leiden in gesprek te gaan. Er wordt besproken wat goed 
loopt en waar nog behoefte aan is. Ook daar vertel ik graag het e.e.a. over en wil ook vooral 
met beelden laten zien wat we doen en waar we voor staan als stichting. 

Het zondagmiddagcafé wordt gehouden in de Centrumkerk in Winsum (Hoofdstraat W 36), 
de koffie en thee staan vanaf 14.30 uur klaar, programma begint om 15 uur. Toegang is 
gratis en na afloop is er gelegenheid om een gift te geven. 

 



 

Donderdag 16 maart: Rondje om de toren - Winsum 

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 maart: Eenrum Klassiek – Slagwerkensemble Prins Claus conservatorium 

Op zondag 19 maart organiseert de Stichting Klassieke Muziek Eenrum een concert in de 
kerk van Eenrum. Dit keer komt een slagwerkensemble van het Prins Claus Conservatorium 
naar Eenrum. Jonge, zeer getalenteerde percussionisten laten de veelzijdige wereld van het 
slagwerk horen. 

Het concert begint om 15 uur, toegang is €10, na afloop een Meet and Greet onder het 
genot van hapjes en een drankje. Zie ook https://klassiekemuziekeenrum.nl/over-ons/ 

 

Zondag 19 maart: Kerk in de picture – Den Andel 

Op zondagavond 19 maart staat het 
middeleeuwse kerkje van Den Andel in het 
middelpunt van de belangstelling. Onder de 
noemer Kerk in de Picture zal dorpsbewoner en 
buurman van de kerk Egbert Mulder zijn 
fascinatie voor de historie van dit prachtige 13e -
eeuwse bouwwerk delen met het publiek. Hij zal 
wetenswaardigheden vertellen en het publiek 
meenemen in de opeenvolgende periodes waarin 
de kerk zijn vorm heeft gekregen.  

 Daarnaast wordt er een film vertoond. In 1989 werd er een sloopvergunning aan gevraagd 
voor het kerkje. Gelukkig is die nooit verleend en in 1991 is de kerk grondig gerestaureerd. 
Daarvan heeft Egbert destijds een informatieve documentaire gemaakt die heel mooi laat 
zien hoe de kerk is gerestaureerd, ook wat nu onzichtbaar is, zoals de fundamenten. De 
bijeenkomst Kerk in de Picture duurt een uur. 

Zondag 19 maart 2023. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 5 euro (extra -stookkosten- bijdrage 
wordt op prijs gesteld). Plaats : kerk De Streekweg 91, Den Andel Kaarten verkrijgbaar aan de 
deur, graag met contant geld betalen. 

 

 



Zondag 26 maart: ‘Een nieuwe lente, een nieuw begin’ in de kerk van Westernieland 

Op zondagavond 26 maart om 19 uur is 
iedereen welkom in de kerk van 
Westernieland om het begin van de 
lente te markeren. Er is muziek, verhaal 
en poëzie met als thema ‘Een nieuwe 
lente, een nieuw begin’. De zomertijd is 
dat weekend ingegaan, dit betekent 
dat de zon een uur later onder zal gaan 
dan voorheen. Op 26 maart is dat om 
20 uur. Een mooi moment om, na het 
uur muziek, verhaal en poëzie, buiten 
een kop koffie of thee te drinken.  Van 

harte welkom!  

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 Vespers worden verzorgd door de 
Protestantse Gemeente Winsum Halfambt, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt De Poort en 
de Rooms Katholieke Liudgerparochie.  

De Vespers (1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april) beginnen om 19 uur en duren ongeveer een 
half uur. 

 

Vooruitblik naar april - Zeven woorden in de stille week – Project Anjet van Linge 

In de stille week voor Pasen (Palmzondag 2 april tm Stille Zaterdag 8 april) zal Anjet van Linge, 
beeldhouwer en kunstenaar, gaan werken met de zeven kruiswoorden. Anjet schrijft: ‘De zeven 
laatste woorden aan het kruis zijn bijzonder en waardevol. In de stille week wil ik uitnodigen tot 
stilstaan bij deze zeven woorden op een manier die zowel voor kerkgangers als anderen zinvol is, in 
steen, op papier in de banken van de kerk in Eenrum en ingebed in een getijdengebed.’  

Traditioneel worden de zeven laatste woorden in deze volgorde gezet:  
- Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. - Ik verzeker je: nog vandaag zul je met 

mij in het paradijs zijn.  - Dat is uw zoon. Dat is je moeder. - Mijn God, mijn God waarom hebt 
Gij mij verlaten - Ik heb dorst. - Het is volbracht. - Vader, in Uw handen leg ik mijn geest.  

Anjet kiest ervoor om de woorden te condenseren, samen te vatten, zodat ze nog steeds naar het 
lijdensverhaal verwijzen maar ook een bredere betekenis kunnen hebben:  

- Vergeef hen - In het paradijs - Je zoon, je moeder - Verlaten - Dorst - Volbracht - In Uw 
handen 

Anjet: ‘Van Palmzondag tot en met Paaszaterdag hak ik in de kerk van Eenrum elke dag een van de 
zeven laatste woorden in een plaatje wit marmer. Van elk steentje worden twee of drie afwrijvingen 
op dik wit papier gemaakt die links en rechts van het gangpad verdeeld worden over de banken. Elke 



dag komen er van het nieuwe woord een aantal afdrukken bij. Zo ontstaat in de loop van de week 
een stille reflectiewandeling. Aan het einde van de week, op stille zaterdag, liggen dan alle zeven 
woorden van achter naar voren op de banken van de kerk en liggen de zeven woorden in wit marmer 
in het koor op de grond.‘ 

Tijdens de zeven dagen van de stille week zal drie keer op een dag een getijdegebed worden 
gehouden, een korte meditatieve bijeenkomst van zang, tekst en stilte. Het gaat dan om een 
ochtendgebed om 08.00 uur, een middaggebed om 12.00 en een avondgebed om 17.00. Tijdens de 
stille week is de kerk overdag stil en open, het getijdengebed is toegankelijk voor iedereen die 
belangstelling heeft mee te doen. Anjet is elke dag in de kerk van het ochtendgebed tot en met het 
avondgebed.  

Op Paasochtend, 9 april, is het de bedoeling om in alle vroegte een pelgrimswandeling te maken van 
Eenrum naar Den Andel, beginnend in het donker en lopend naar het Oosten, naar het licht. In Den 
Andel wordt een Paasmorgendienst gehouden. De tijden en details volgen binnenkort.  

 

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.  


