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Extra Actie Kerkbalans 2021 

Houd elkaar vast! 
 
Kerk-zijn, dat doen we samen. In 
verbondenheid met God én met elkaar. 
In coronatijd zijn we op talloze creatieve 
manieren naar elkaar om blijven zien. 
Desondanks bleef het soms moeilijk je in 
een tijd van deels dichte kerkdeuren echt 
met elkaar verbonden te weten.  
 
Inmiddels komen er meer versoepe-
lingen in de coronamaatregelen. Dat 
geeft hoop: straks mogen we weer als 
vanouds! Wat verlangen veel mensen 
ernaar elkaar op zondag weer te ont-
moeten en sámen te zingen, te luisteren 
naar Gods Woord, de sacramenten te 
vieren. Tegelijk hebben we in de afge-
lopen tijd ontdekt dat er meer manieren 
zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat 
houden we vast. 
 
De komende tijd wordt een tijd van weer 
opbouwen. Opnieuw een roerige periode. 

Laten we hierin bovenal elkaar vast-
houden. Daar is hulp bij nodig. De 
coronacrisis heeft financieel veel van 
kerken gevraagd. Met een Extra Actie 
Kerkbalans vragen we u daarom om een 
extra financiële bijdrage. Want elkaar 
vasthouden, dat kan alleen samen.  
 
Geeft u om uw kerk?  
Gelooft u in verbondenheid?  
Doe dan mee.  
Samen kunnen we elkaar vasthouden in 
én na coronatijd. 
Uw extra bijdrage ontvangen we graag: 
 
Hoogezand-Sappemeer 
NL45 INGB 0000 6460 06 
 
Nieuwe Pekela 
NL64 RABO 0365 0145 59 
 
Oude Pekela 
NL52 INGB 0000 8851 79 
 
Veendam 
NL32 INGB 0000 8133 71 
 
Winschoten 
NL14 ABNA 0465 2899 08 
 
Heel erg bedankt voor uw extra bijdrage! 
 
pastoor Albert Buter 
pastor Nellie Hamersma-Sluis 

 

 



Aanmelden voor vieringen 
U moet zich vooraf aanmelden voor de 
weekendvieringen.  
 
Sappemeer (max. 65) 
Secretariaat: 0598-392492 
Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur 
Nieuwe Pekela (max. 50) 
Henriëtte Schrör: 0597-647188 
b.g.g. antwoordapparaat inspreken 
Oude Pekela (max. 50) 
Rita Arends: 06-46418221 
Veendam (max. 65) 
Ingrid Schröder: 06-24484956 
ingrid.j.m.schroder@gmail.com 
Winschoten (max. 50) 
Secretariaat: 0597-432277 
Dinsdag en vrijdag 9.30 - 11.30 uur 
of: vituswinschoten@gmail.com 
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Gerard Heller, bedankt!! 
 
Al enige tijd geleden heeft Gerard Heller 
te kennen gegeven met zijn werkzaam-
heden voor onze parochie te willen 
stoppen. Als geloofsgemeenschap 
Hoogezand-Sappemeer en de Norbertus-
parochie zijn we Gerard zeer erkentelijk 
voor het zeer vele werk dat hij 
gedurende vele jaren voor de parochie 
heeft gedaan, zowel in bestuurlijke 
functies als ondersteunend de laatste 
jaren als administrateur van de parochie 
en veel daarbij komende werkzaam-
heden. 
 
Daarom willen we graag op een later 
tijdstip graag wat uitgebreider stilstaan 
bij het feit, dat Gerard nu stopt met zijn 
werkzaamheden. Daarom zoeken we 
daar later dit jaar, als de coronamaat-
regelen achter de rug zijn, een geschikt 
moment voor. Gelukkig mogen we nog 
een beroep op hem doen bij de 
opstelling van de begroting en de 
jaarrekening en we maken daarbij graag 
nog van zijn deskundigheid gebruik. 
---------------------------------------------- 
 
Livestream gemist? 
 
De livestream van de presentatieviering 
van pastor Nellie Hamersma-Sluis is nog 
te bekijken op www.peterbeereboom.nl. 
---------------------------------------------- 

Vacaturebank 

 
 
Met het stoppen van Gerard Heller zijn 
we op zoek naar mensen die penning-
meester Erik Pentenga willen onder-
steunen bij de boekhouding en het 
beheer van de financiën in onze 
parochie. Gelukkig hebben we Berend 
Broekman hiervoor al bereid gevonden, 
maar we zijn op zoek naar nog iemand 
die hierin ook een bijdrage kan leveren. 
 
We zoeken iemand die de boekingen zou 
willen doen van het inkoop- en 
verkoopboek van de parochie-admi-
nistratie. De parochie werkt met het 
boekhoudprogramma Exact. 
 
Heeft u ervaring met financiële admini-
stratie of staat u er voor open om u 
hierin te verdiepen? Neem contact met 
ons op, want de parochie heeft u nodig!! 
 
Voor meer informatie: 
 
pastoor Albert Buter: 
0598-851861 
 
penningmeester Erik Pentenga: 
06-52653980 
 
---------------------------------------------- 
 
Alvast noteren:  
Kerkenpad Oost-
Groningen 
 
Op zaterdag 3 juli 2021 
vindt de kerkenpad Oost-
Groningen plaats. De 
deelnemende kerken zijn 
open van 10:00 uur tot 
16:00 uur. Ook 3 kerken 
van onze parochie doen 
dit keer mee, voor de eerste keer. 
 
Er zijn verschillende fietsroutes maar u 
kunt ook op een andere wijze met eigen 
vervoer één of meerdere kerken bezoe-
ken.  
Meer informatie: 
www.kerkenpadoostgroningen.nl 



TER INSPIRATIE 
 
Evangelie zondag 13 juni 
(11e zondag door het jaar) 
Mc. 4, 26-34 
 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: “Het 
gaat met het Rijk Gods als met een man, 
die zijn land bezaait; hij slaapt en staat 
op, ‘s nachts en overdag, en onderwijl 
kiemt het zaad en schiet op, maar hij 
weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de 
aarde vruchten voort, eerst de groene 
halm, dan de aar, dan het volgroeide 
graan in de aar. Zodra de vrucht het 
toelaat slaat hij er de sikkel in, want het 
is tijd voor de oogst.” 
En verder: “Welke vergelijking kunnen 
wij vinden voor het Rijk Gods en in welke 
gelijkenis zullen we het voorstellen? Het 
lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer het 
gezaaid wordt in de grond, is het wel het 
allerkleinste zaadje op aarde; maar  een-
maal gezaaid schiet het op en het wordt 
groter dan alle tuingewassen, en het 
krijgt grote takken, zodat de vogels in 
zijn schaduw kunnen nestelen.” 
In vele dergelijke gelijkenissen verkon-
digde Hij hun zijn leer op de wijze, die zij 
konden verstaan. Anders dan in 
gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar 
eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf 
Hij van alles uitleg. 
---------------------------------------------- 
 
Geloven 
 
Geloven  
doe je niet enkel op zondag 
en is niet gereserveerd voor bijzondere 
aangelegenheden. 
 
Geloven  
moet ons hele doen en laten bepalen en 
ons hele denken inspireren. 
 
Geloof  
is goed voor elk moment en voor elk 
aspect van het leven: hoe we naar de 
wereld kijken, hoe we onze medemensen 
zien, hoe we in de wereld staan en hoe 
we aankijken tegen het leven. 
 
Je zou dus kunnen zeggen dat christenen 
mensen zijn voor alle seizoenen. 
 

Als de lente geloven ze in het leven. 

 
Christenen genieten van het leven 
en dragen de boodschap uit dat het 
leven zin heeft. 
 
Als de zomer gunnen ze iedereen het 
licht. 

 
Christenen zorgen niet alleen voor 
zichzelf maar zien om naar hun naasten, 
hun broeders en zusters. 
Christenen zijn gelukkig met het geluk 
van anderen. 
 
Als de herfst brengen ze vruchten voort. 

 
Christenen zetten zich in voor de 
samenleving en goede werken. 
Christenen hopen dat door hun 
engagement en voorbeeld de wereld 
beter wordt. 
 
Als de winter maken ze het stil. 

 
Christenen steunen niet op hun eigen 
verdiensten en hun eigen kracht en 
inzet. 
Ze vertrouwen op God en daarom maken 
ze het stil voor gebed en bezinning. 
 
                           (Mark Van de Voorde) 
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