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Kerstnachtdienst  
online
Altijd komt het Kerstnummer van t Lougnijs vóór de kerstdagen uit. Het is dan ook bijzonder dat 
er op dit nummer een foto staat van de Kerstnachtdienst. 

Vorig jaar kon deze bijzondere kerkdienst niet 
plaatsvinden vanwege de lockdown. Gelukkig 
heeft de Commissie Bijzondere Diensten, die deze 
kerkdienst elk jaar organiseert, een plan-B bedacht. 
Deze commissie is een samenwerkingsverband 
van de drie plaatselijke kerken. Zij vindt dat er 
hoe dan ook in 2021 een Kerstnachtdienst moet 
komen dat voor een ieder toegankelijk is. Vandaar 
dat er al op zaterdagmiddag 18 december in de 
Antoniuskerk, conform de toen geldende regels, 
de Kerstnachtdienst is opgenomen en deze is 
vanaf Kerstavond, vrijdag 24 december, om 20.00 
uur te bekijken en beluisteren via de link: bit.
ly/kerstnacht2021 (YouTubekanaal ‘Beamteam 
Kantens’). 

De commissie, namens de drie plaatselijke 
kerken, wenst iedereen gezegende Kerstdagen!
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Beste lezers,
December is de maand van de feestdagen. Eerst Pakjesavond 
en over enkele dagen is het Kerstmis. We sluiten het jaar 
vervolgens af met oliebollen, kniepertjes, Vegters rolletjes en 
misschien een glas champagne tijdens Oud en Nieuw (vuurwerk 
mag even niet).

Dit zijn altijd weer bijzondere 
dagen, waar we meestal naar 
uitkijken. Maar, stel nu dat 
je ook geboren bent op zo’n 
bijzondere dag! Hoe beleef 
je deze dag dan? We hebben 
diverse mensen en kinderen 
gevraagd wat zij ervan vinden 
dat het op hun verjaardag 
“Dubbel feest” is.

Terugkijkend op het afgelopen 
jaar, was het wederom 
een bijzonder jaar, welke 
gedomineerd werd door 
het corona-virus. Eerst de 
avondklok met vergaande 
beperkingen, toen de 
geleidelijke versoepelingen, 
een redelijk zorgeloze en 
hoopvolle zomer en de 
terugkomst van diverse 
activiteiten.

Helaas rukte het virus weer 
op en werden we aan het eind 
van het jaar nogmaals beperkt 
in onze werkzaamheden, 
bezigheden, plannen en 
evenementen. Dat konden wij 
als redactie ook goed merken 
aan de aanlevering van kopij; 
zowel de aankondigingen als 
de verslagen bleven uit. 
Wat wél bleef waren de 
verdergaande ontwikkelingen 
van Coöperatie EIK, die nu 
haar vierde dak vol met 
zonnepanelen heeft gelegd.

Daarnaast bleef Kantens 
in de ban van de 
versterkingsopgave. Hierover 
zijn we zowel door diverse 
dorpsbewoners als door de 
organisaties op de hoogte 
gehouden. Ook de jaarlijkse 
pompoenwedstrijd uit 
Stitswerd, het jubileum in 
Rottum en de opening van 
het Dierenparkje werden niet 
vergeten. En tenslotte werden 
we regelmatig op de hoogte 
gehouden over het reilen en 
zeilen van OBS Klinkenborg, 
Van het Boerenerf, Tuin&zo, 
CSCW en VDK. 

Zoals iedereen, hopen we dat 
vanaf volgend jaar het corona-
virus ‘bijzaak’ gaat worden 
en we het gewone actieve 
(verenigings-)leven weer 
kunnen oppakken.

Namens de hele redactie wens 
ik u hele fijne feestdagen en 
heel veel gezondheid in 2022 
toe!

Alette de Vries-Rennen 
eindredacteur

1. We chatte ff met: 
Tirza Vermaning (Kooistraat 
71, Kantens, 14 jaar).

2. Wat is je favoriete muziek: 
Mijn favoriete artiest is NF

3. In welke tak van sport 
zou jij wel wereldkampioen 
willen worden? 
Heel graag in rugby .

4. Waar kunnen we je in 
het weekend (overdag of ’s 
avonds) tegenkomen? 
Je kan me tegenkomen in het 
dorp, het bos, of in de stad.

5. Wat is je favoriete 
vakantiebestemming? 
Ik ben er nog nooit geweest, 
maar ik zou heel graag naar 
New York op vakantie willen. 

6. Voor wat voor gerecht 
kunnen we je ’s nachts 
wakker maken? 

Spaghetti, maar wel met verse 
groenten.

7. Op welke site ben je vaak 
te vinden? 
Ik zit vaak op Snapchat of 
Netflix.

8. Hoe ziet jouw 
toekomstdroom er uit? 
Mijn droom is in New York te 
wonen in een appartement.

9. Aan welke activiteiten in 
het dorp doe je mee? 
Ik doe in het dorp eigenlijk aan 
geen activiteit mee.

10. Wat zou je in het dorp 
waar je woont willen 
veranderen en waarom? 
Een skatebaan of chillplek voor 
met vrienden daar te zitten.

11. Tot slot, met wie chatte 
we de volgende keer? 
Ilse van de Gronde.

Naam
Ik heb haar naam zacht in de sneeuw geschreven, 
“Marie” met daar nog achter ‘lieve schat’ 
en het is mij altijd bijgebleven, 
dat ‘k toen zo’n kouwe vinger had.

Toon Hermans 
Uit: Liefde
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De IJsvereniging blikt terug…
Het einde van dit jaar nadert en we staan even stil bij alweer 
een bewogen jaar. Wij begonnen het jaar met een kort, maar 
prachtig schaatsseizoen in februari. Ondanks de corona-
maatregelen vonden onze leden, groot en klein, de weg naar 
het ijs en kon er vier dagen fijn geschaatst worden. 

Hallo,

Mijn naam is Coen Groeneweg 
en ik wordt 25 december 7 
jaar. Ik ga jullie vertellen wat 
ik ervan vindt dat ik met kerst 
jarig ben.

Ik vindt het leuk met kerst jarig 
te zijn, er zijn namelijk overal 
lampjes, ik krijg cadeautjes 
en ik mag zelf kiezen wat ik 
ga eten. Familie komt altijd 
langs en dat vindt ik heel 
leuk. Vriendjes komen op een 
andere dag mijn verjaardag 
vieren. Ik kan het nu 2 keer 
vieren  en dat vindt ik heel 
leuk.

Groetjes Coen

Daarna was het stil op enkele 
bestuursvergaderingen na. 
Hoewel, dankzij jullie steun 
en welwillendheid reden twee 
bestuursleden, afgelopen jaar, 
honderden kilometers om oud 
ijzer en andere metalen op te 
halen en daarna in te leveren. 
Hiermee kunnen wij het 
hoofd, financieel gezien, boven 
water houden. Hartelijk dank 
daarvoor. Deze dank geldt ook 
voor onze sponsoren, die altijd 
voor ons klaar staan.

Zoals u wellicht weet, blijft 
de tijdelijke school nog even 
staan op het terrein van de 
ijsbaan. In februari 2022 zal 
de stroom worden afgesloten 
en in maart 2022 worden 
de units ontkoppeld en 
weggehaald. Maar, dat staat 
ons schaatsseizoen niet in de 
weg, mocht Koning Winter zich 
laten zien. De containers bij 
de school en vv K.R.C. zullen 
met Oud en Nieuw worden 
weggehaald en later weer 
worden teruggeplaatst.

We hebben nog een oproep: 
op 11 november 2022 bestaan 
wij, als vereniging, 125 jaar. 
Graag willen wij volgende jaar 
hier aandacht aan besteden. 
Heeft u nog (oude) foto’s 
van het schaatsen op het 
Boterdiep of de ijsbaan, of 
specifieke herinneringen 

hieraan? Laat het ons weten….

Het nieuwe jaar nadert en de 
feestdagen staan voor de deur. 
Wij kunnen terugblikken op 
de mooie en minder mooie 
momenten van afgelopen jaar. 
Terugblikken op weer een jaar 
met corona-maatregelen en 
allerlei beperkingen. Maar we 
kijken ook vooruit en vooral 
om ons heen….de feestdagen 
vier je niet alleen, maar met 
vrienden of familie om je heen. 
Wij wensen jullie een prettig 
kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar. 

Het bestuur

Overweging
Toen ik elf jaar was vertelde mijn vader mij een heel groot 
geheim. Je krijgt een heel mooi cadeau, zei hij, zó mooi, je 
kunt het niet raden. Een horloge! zei ik. Dat wilde ik zo graag 
hebben! Nog veel mooier, zei mijn vader. Ik kon het echt niet 
raden. Jij krijgt een broertje of een zusje zei hij, we krijgen 
een baby! Ik kon het niet geloven. Een baby? Ik kon er niet 
van slapen en ik mocht het nog tegen niemand zeggen, want 
zelfs mijn oma wist het nog niet.  

De tijd van verwachten was 
een bijzondere tijd. Er was een 
fijne sfeer in huis rond dat 
grote geheim dat we samen 
deelden. Een zusje! Want 
broertjes, daar had ik al twee 
van en dat was genoeg. Het 
werd een zusje en wat waren 
we blij met haar! 

We leven nu ook weer in een 
tijd van verwachten. De vier 
weken voor het kerstfeest 
noemen we de adventstijd en 
dan wachten we op de komst 
van het kerstkind. Thuis en in 
de kerken is er een bijzondere 
sfeer, met kaarsje en lichtjes. 
Elke week wordt er een extra 
lichtje aangestoken tot ze alle 
vier branden. 

En we lezen weer de oude 
verhalen en dromen, van de 
profeet Micha bijvoorbeeld, 
die droomt dat de Heer zegt:  

Luister Bethlehem in Efrata. 
Jij bent één van de kleinste 
steden van Juda. Toch zal er uit 
Bethlehem iemand komen die 
namens mij leider zal zijn van 
Israël. Hij zal afstammen van 
een heel oude familie.  

Bethlehem. Een klein dorpje 
zoals Kantens. Er heeft al eens 
een koning gewoond die David 
heette en het kind dat geboren 
gaat worden zal daar verre 
familie van zijn.  

Wij mogen ieder jaar in 
de adventstijd met Micha 
meedromen. En met Kerst 
liederen zingen over de stal in 
Bethlehem, over een Kind met 
een hoofdletter.

Hij krijgt een heleboel namen. 
Meer dan onze koning en 
kroonprinses nu hebben. 
Jezus, die naam kennen we 
allemaal. ‘God redt’ betekent 
die naam. Hij heet ook 
Immanuël en dat betekent: 
‘God met ons’.   
 
Mensen zullen Hem later 
Redder noemen, Verlosser of 
Herder. Koning, Lam van God 
en Licht van de wereld. Zoon 
van God en nog veel meer.  

Met al die namen komt hij 
naar ons toe en zegt: Ik wil je 
helpen, kom maar, kijk maar 
in de kribbe, ik ben gekomen 
om heel dicht bij jou te kunnen 
zijn. 

Wat hebben mensen 
eeuwenlang uitgezien naar zijn 
komst!  Verlangd naar deze 
koning die gezond zou maken 
wat ziek geworden was. Die 
recht zou maken wat krom 
gegroeid is. Die bijeen zou 
brengen wat uit elkaar gegaan 
is. Die herstellen zou wat 
stuk is gegaan. Die vrede zou 
brengen. 

Niet alleen geen oorlog en 
geweld, maar ook een leven 
in vrede met onszelf, met 
anderen, met God, met de 
dieren, met heel de schepping. 

Visioenen. Dromen. Zijn ze 
uitgekomen? Nee, zou je 
kunnen zeggen, kijk maar 
om je heen. Maar misschien 
gaat het er nog niet om, of de 
dromen uitkomen…

Maar om de droom vast te 
houden, om het uitzien, om 
het verlangen dat het anders 
kan worden en gaat worden. 

Om steeds weer opnieuw naar 
die oude woorden te gaan 
luisteren en er iets mee gaan 
doen in ons eigen leven en 
daarbuiten. Proberen wáár te 
maken waar die dromen en 
al die namen van Hem naar 
wijzen. 

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal. 

Janny Prins 
kerkelijk werker PKN 

Kerstwandeling in Kantens gaat 
niet door – wel opname dienst
Op vrijdag 24 december zou er een kerstwandeling zijn van de 
drie kerken in Kantens. Helaas kan dit voor de tweede keer niet 
doorgaan vanwege corona. 

Omdat we niet willen dat 
kerstavond ongemerkt voorbij 
gaat, is er een alternatief: 
een digitale kerkdienst 
vanuit de Antoniuskerk, 
met medewerking van de 
Christelijk Gereformeerde 
Kerk, de Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt en de 
Protestantse gemeente. In 
de dienst zit veel muziek van 
twee koren en een overweging 
van ds. Oosterdijk. De 
dienst is vanaf 24 december 

om 20.00 uur te bekijken 
en beluisteren via deze 
link: bit.ly/kerstnacht2021 
(YouTubekanaal ‘Beamteam 
Kantens’).

Hebt u geen apparaat om de 
dienst op te bekijken of lukt 
het niet? Bel dan Klaas Plas op 
M 06 24 81 27 65. We komen 
u graag een DVD met de 
kerkdienst brengen.

De kerstnachtcommissie
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Het is een rare maand geweest. Een hele rare. Toen ik begon 
aan deze baan, wist ik het zeker: een klas naar huis sturen 
was het allerlaatste wat ik zou doen. Ik wilde niet horen van 
lerarentekorten en het niet kunnen vinden van invalkrachten. 
En de eerste weken bevestigden mijn denkbeelden. Er was een 
invalkracht of teamleden vielen voor elkaar in, elke keer als een 
leerkracht ziek of afwezig was. Bovendien leken we Covid ver 
buiten de deur te kunnen houden. 

Kerstgroet 
van OBS 
Klinkenborg
De kinderen van de 
Klinkenborg hadden u graag 
persoonlijk fijne feestdagen 
gewenst, maar helaas kan 
de officiële opening van de 
school in de week voor de 
kerstvakantie niet doorgaan. 
Daarom hebben de kinderen 
allemaal een kerstkaart 
gemaakt. Deze kaarten 
worden de komende week 
(red. vorige week) verspreid 
en kunt u in uw brievenbus 
aantreffen.

De kerstman zat te denken 
wat zal ik de kinderen dit jaar 
geven? 
een pop of een game? 
maar hij wist het al,  
een bal of een knal 
een pop had hij vorig jaar al 
gegeven 
Hij dacht misschien  
een spel of een bel.

Lennart, 8 jaar

 
De pop zat te bewegen. 
Een jongetje was naar buiten 
aan het kijken. 
De sneeuwman zei:  
kom maar naar mij. 
Het jongetje dacht ja. 
En ze werden beste vrienden

Jaron, 9 jaar 

Kerstwens 
Dat iedereen een goed leven 
heeft 
Dat iedereen kerst kan vieren 
Dat er geen oorlog komt!

Nina, 7 jaar

 
De kerstman rijdt altijd op zijn 
rendieren om cadeautjes bij 
de kerstboom te leggen als het 
kerst is 
Maar wat kan ik aan Marin 
geven? 
Aahaa, ik weet het, een 
knuffel! 
Het is midden in de nacht. 
Ik ga op pad! 
Hohoho

Marin, 7 jaar 

Ik hou van kerst omdat je 
een sneeuwpop kan maken, 
de kerstboom gaat opzetten 
met lichtjes in de boom, de 
piek, cadeautjes, eten en de 
kerstballen in de boom. 
Sneeuwballen gevecht van 
de bergen af met de slee 
en nog een engel maken en 
warme chocolade melk met 
slagroom erin en een kerst film 
kijken en een kerstdiner met 
lekker eten met soesjes, taart, 
komkommer en nog veel meer 
en drinken en veel feest.

Raevin, 9 jaar 

Ik wens jullie allemaal een 
fijne Kerst en ik hoop dat jullie 
allemaal veilig zijn. 
Ik hoop dat er op Kerst niks 
ergs gebeurd, dat jullie veilig in 
je huis kunnen zijn. 
Met een mooie kerstboom, 
met allemaal mooie ballen 
erin!

Yuri, 8 jaar

 
Met kerst gaan wij naar een 
restaurant.  
Dan eet ik heel veel  
‘s Avonds liggen er heel veel 
cadeautjes  
Daarna ga ik op bed   
De volgende dag ga ik naar 
papa om kerst te vieren. 

Silvan, 8 jaar 

  

En toen ineens, in het weekend 
van 20 en 21 november, 
ging het mis. Van één naar 
meerdere besmettingen in 
enkele uren. Het zette ons 
op scherp. Hoe moesten 
we hierop anticiperen, wat 
is veilig om te doen, wat is 
risicovol? En de beslissingen 
die we namen, hadden direct 
effect op de ouders. Want, hoe 
regel je het met elkaar als je 
gewoon door moet werken, 
terwijl ineens je kinderen 
thuis zijn en online de lessen 
moeten volgen? Het doet een 
beroep op je flexibiliteit, je 
incasseringsvermogen en 
je creativiteit. En toch, we 
deden het maar mooi met 
elkaar! De lessen werden snel 
geregeld en de ouders hielpen 
ontzettend goed mee. Op 
donderdag 25 november stond 
vrijwel de hele basisschool bij 
de teststraat en gelukkig werd 
vrijwel iedereen weer negatief 
getest. De communicatie van 
school naar ouders en vice 
versa was er voortdurend 
en dat maakte dat we op 
woensdag 1 december weer 
open konden. Gelukkig net op 
tijd voor het Sinterklaasfeest. 

Ondertussen kwamen 
er strengere richtlijnen 
vanuit de overheid voor 
het basisonderwijs. Maar 
konden we met de nodige 
voorzorgsmaatregelen, in 
‘afgeslankte’ vorm, toch 
Sinterklaas ontvangen? 
Fanfare Boreas stond al om 
08.00 uur op het plein op te 
bouwen en begeleidde de 
ontvangst van de Sint met een 
hele reeks Sinterklaasliedjes. 
In het speellokaal zorgden 
we ervoor dat de leerlingen 
op vrij natuurlijke wijze 
afstand konden houden 
van de Sint. En van de Piet, 
die we in een heel groot 
postpakket terugvonden in het 
speellokaal. Tja, zij was in slaap 
gevallen op de inpakband. 
Niet zo verstandig… En de 
leerlingen, die hebben ons 
zo verbaasd! In krap twee 
dagen tijd hadden ze een 
compleet programma in elkaar 
gedraaid. Met een presentator, 
sneltekenaars, acrobaten 
en zelfs voetbal-acrobaten, 
koren, een demonstratie 
behendigheidspelen, touwtje-
springers die het beter konden 
dan Piet en steltenlopers. Wat 

een talent komt er hier uit 
Kantens.

En nu gaan we al weer richting 
de kerstvakantie. Tegen 
beter weten in hadden we 
gehoopt dat we de kerstviering 
konden combineren met een 
winterwarm openingsfeest 
op 23 december. Nu, met de 
aangescherpte Covid-regels, 
weten we dat dat ondoenlijk 
is. Maar wat in het vat zit 
verzuurt niet, zei mijn oma 
altijd. Dus vol goede moed 
kijken we het nieuwe jaar 
in en hopen in het voorjaar 
een groot openingsfeest te 
organiseren. U wordt op de 
hoogte gehouden!

Maar nu eerst voor u allemaal, 
hele fijne feestdagen en een 
zeer goed uiteinde!

Laurà Gerards 
schooldirecteur

Met de kerst gaan wij vaak 
vleesjes bakken op de bakplaat  
Dat vind ik heel lekker  
En op school gaan wij vaak de 
kerstboom opzetten  
Dat vind ik ook heel leuk  
En dan gaan wij ook een 
kerstdiner houden  
Dan vind ik het nog leuker  
En wij hangen altijd lichtjes en 
een keer zei oma dat ze geen 
lichtjes had,   
Maar ze had er superveel! 

Jeroen, 8 jaar 

  
Er was een baby met een 
knuffel  
Hij was niet in de kerk geboren  
Nee ook niet in een stal  
Maar in een boom met een 
ladder  
Het was 9 jaar later  
Het jongetje was een grote 
jongen geworden  
Hij noemde zich Bas  
Hij ging gauw een boomhut in 
de boom maken  
Voordat het ging sneeuwen 
vlak op zijn neus en op zijn 
knuffel  
En de knuffel kwam tot leven  
En ze werden vrienden en ze 
maakten een kerstdorp! 

Bas, 9 jaar

Deze kerstkaartjes zijn gemaakt door de kinderen van groep 1, 2 en 3. 

U bent van harte welkom! 
Alle kinderen van KindH hebben een mooie kerstkaart 
meegekregen. Deze kaart is ontworpen door onze vrijwilligster 
Janita, die ons op de dinsdagen ondersteunt op de groep. Lijkt 
het u/jou ook leuk om mee te draaien op de groepen, kom dan 
gerust eens een keer kijken of neem contact op met KindH via 
info@kindh.nl of T 43 26 03. 

Nicole Bronts 
Leidster KindH
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Als kind merkte ik er niets 
van: “Ik was jarig”. Die dag 
was het wel altijd druk en 
het leuke was, dat er altijd 
veel visite kwam.

Ik herinner me van die dag 
heel goed, dat mijn opa altijd 
kwam en ook bleef slapen, 
extra feest dus! De kerstboom 

En dat is 4!!
Samen op weg naar een energieneutraal Kantens en 
omstreken.

Vrijdag 3 december heeft 
de “opening” van ons 4e dak 
plaatsgevonden. In dit geval 
een samenwerkingsproject 
met Usquert. De 176 
zonnepanelen waren snel 
“uitverkocht”. Er bleek veel 
belangstelling.

Per 1 april 2021 is er een 
nieuwe regeling gekomen 
welke het eenvoudiger maakt 
om gezamenlijk zonnepanelen 
op een dak te leggen en 
daarbij een goed rendement 
te halen. De subsidiebijdrage 
aan een project is voor 15 jaar 
gegarandeerd.

Deelnemers mogen 15 jaar 
lang rekenen op minimaal 7% 
rendement op hun inleg van € 
69,00 per zonnepaneel.

Wilt u ook aan een 
zonnepaneelproject meedoen, 
dat kan. Het eerst volgende 
project in Kantens is gepland 
in 2022, 200 panelen op het 
dak van de familie Doornbos 
aan de Usquerderweg 11. 
Heeft u interesse, mail ons dan 
cooperatie.eik@gmail.com 

Begin 2022 zal een ander 
zonnepaneelproject worden 
“geopend”: 624 zonnepanelen 
op het dak van sporthal “ De 
Mencke” te Uithuizen. Echter, 
alleen omwonenden binnen 
een bepaald gebied mogen 
deelnemen. Dat betekent voor 
dit project dat de onderste 
grens ligt bij Rottum, Doodstil 
en Zandeweer. Inwoners van 
deze dorpen kunnen zich dus 
ook melden voor dit project. 

OPROEP DAKEIGENAREN 
GROTE DAKEN ( > 360 m2) 
We weten dat zonnepanelen 
op daken alleen niet 
voldoende zullen zijn om te 
voorzien in onze eigen stroom, 
maar onze inzet is om in ieder 
geval alle beschikbare daken te 
benutten.

Heeft u een geschikt dak 
en wilt u deze beschikbaar 
stellen voor het leggen van 
zonnepanelen, mail ons 
cooperatie.eik@gmail.com. 
Bellen mag ook naar Eric 
Bakker M 06 53 81 60 11. 

Namens het bestuur, 
Eric Bakker

stond er, slingers hingen er en 
héél laat naar bed. Zo duurde 
mijn verjaardag altijd heel 
lang.

Later, toen ik getrouwd was 
en ver van mijn werk woonde 
(70 km), verwachtte ik van 
mijn vrienden en kennissen 
natuurlijk niet, dat ze zouden 
komen. Maar zo maar kwamen 
ze met twee auto’s vol. Wat 
was ik verrast! En nog altijd 
is mijn verjaardag een  echte 
“verrassing”, want ik weet 
nooit hoe het gaat lopen. Maar 
het is al 73 jaar leuk geweest! 
Geen probleem dus.

Corrie Lenstra (1947)

Hallo,
Wij zijn de familie Apotheker en sinds 1 oktober bewoners 
van Poelestraat 1 in Kantens. Joost is zelfstandig 
transporteur en Anouk al 20 jaar werkzaam bij Albert Heijn. 
Samen hebben we twee kinderen: Max van 17 jaar en Amy is 
12. We hebben altijd in Groningen gewoond en zijn blij dat 
we in Kantens zijn.

Na een stevige verbouwing, voelen we ons helemaal happy, in 
ons nieuwe huis! 
Inmiddels hebben we aardig onze draai gevonden. Via de 
voetbalclub, waar Anouk inmiddels bardienst draait, hebben we 
al aardig wat mensen leren kennen en dat is prettig. Helaas ligt 
het sociale leven, door corona, op z’n gat. Als deze ellende straks 
achter ons ligt, zijn wij zeker aanwezig bij activiteiten en zullen 
dan vast wel meer mensen leren kennen!

Groetjes Familie Apotheker
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Korte nieuwsupdate  
Stichting Project Oekraïne
Transport 
Op onderstaande data vindt de tweemaandelijkse inzameling 
van goederen voor het transport plaats:  
29 januari 2022  09.00 uur - 12.00 uur 
26 maart 2022  09.00 uur - 12.00 uur

Wij verzoeken jullie alleen bruikbare spullen in te leveren die 
geschikt zijn om meerdere maanden op te slaan in de trailer 
(geen oude matrassen etc.). 

Adres:  
Klinkenborgerweg 1 Kantens. Wij zijn blij met de spullen en 
de giften die we de afgelopen jaren van jullie hebben mogen 
ontvangen!

Vacature secretaris 
Vanwege het vertrek van onze secretaris bij Stichting Project 
Oekraïne zijn wij opzoek naar iemand die deze taak graag op 
zich neemt. Bij interesse kan contact opgenomen worden door 
middel van een email naar projectoekraine@live.nl . 

Projecten afgelopen jaar 
Afgelopen jaar hebben we de volgende projecten gesteund met 
een financiële bijdrage: 

 Armenkeuken in Tivadar, Oekraïne 
 Diaconaal werk, kinderbijbelweek en algemeen in gemeente 

Pir, Roemenië 
 Transport met hulpgoederen naar Roemenië en Oekraïne  

Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Giften 
Giften zijn zeer welkom op rekeningnummer NL56 RABO 0121 
4779 67 t.n.v. Stichting Project Oekraine. Wij hebben de ANBI 
status.

Oliebollen 
Op donderdag 30 december gaat het team van Stichting 
Project Oekraïne oliebollen bakken!

Wilt u ook oliebollen bestellen?  
Dat kan door onderstaand strookje in te leveren op Pastorieweg 
11 Kantens, te bellen met fam. Veldman (T 55 24 24) of een mail 
sturen naar projectoekraine@live.nl  
Dit kan tot uiterlijk woensdag 29 december. 
De opbrengst wordt besteed aan de projecten, zie www.
projectoekraine.nl 
We gaan dit jaar bakken op het adres: Pastorieweg 11 in Kantens. 

Ook vrije verkoop van oliebollen, daarbij geldt op =op. 

Bestelformulier oliebollen 2021 

Ik wil graag:  

 ...….. oliebollen á € 0,50

 ...….. oliebollen met krenten/rozijnen á € 0,60

 ...….. appelbeignets á € 0,75

Bestellingen kunt u op 30 december tussen 11.00 uur en 16.00 
uur afhalen op Pastorieweg 11 in Kantens, eventueel bezorgen 
wij ook.

Ik kom ze ophalen tussen: …....... uur en ......…. uur  
of laten bezorgen voor € 0,50 (max. 10 km vanaf Kantens)

 Ja       Nee    

Naam …………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………….

Telefoon………………………………………………………………………………………

Ik ben geboren op Tweede 
Kerstdag 1963. Wat is er zo 
bijzonder aan het jarig zijn 
met Kerst?

Het was van jongs af aan altijd 
een gezellige dag. Iedereen 
was vrij en thuis. Dikwijls 
vierden we op mijn verjaardag 
het kinderkerstfeest in de 
kerk. Kinderen kregen dan na 
afloop een zakje met snoep 

en fruit mee naar huis en 
daarnaast vaak een leesboek. 
Bij mij zat er wel eens als extra 
een chocoladereep in dat 
zakje. 

Ik denk dat relatief veel 
mensen mijn verjaardag 
wisten te onthouden.

Mijn ouders zijn recent 
overleden. Het zal dit jaar dan 
ook een bijzondere verjaardag 
zijn, omdat ik het de eerste 
keer zonder hen zal vieren.

Het blijft toch een bijzondere 
verjaardag omdat ik jarig ben 
met Kerst, het feest van de 
geboorte van de Here Jezus.

Jan Oudman

Recept Arretjeskoek
Benodigdheden: 

  7 eetl. melk (of 1 ei) 
  100 gr. basterdsuiker 
  40 gr. cacao 
  150 gr. plantaardige boter  

 (bijv. Zeeuws Meisje) 
  200 gr. biscuits  

 of lange vingers in stukjes

Smelt de boter op een zacht 
vuur. Roer de melk met de 
suiker, cacao erbij en voeg 
de gesmolten boter toe. Roer 
de stukjes biscuits of lange 
vingers erdoor. Schik alles 
op een bord en strijk zo lang 
tot een taartvorm ontstaat 
en bestrooi de bovenkant 
met muisjes. Opstijven in de 
koelkast.
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Stedenbouwkundig plan 
Kantens goedgekeurd 
De gemeenteraad van Het Hogeland keurde woensdagavond 
15 december het stedenbouwkundig plan goed. Dit plan 
gaat over de Kooistraat, Meidoornstraat en delen van de 
Bredeweg en de Pastorieweg in Kantens. Een belangrijke 
stap voor de bewoners in de versterkingsopgave. 

Dag Kansters,
afgelopen maand is er door een aantal bewoners gesproken 
met de gemeente over de herbouw- en nieuwbouwplannen. 
Er waren nogal wat onduidelijkheden en vragen.  Als VDK 
zijn we geen partij in de hele situatie, maar kunnen we wel 
clusteren wat ons als Kansters bezighoudt. 

Woensdag 22 december om 
19.30 uur vergaderen we 
weer als bestuur en bieden 
we de mogelijkheid om met 
opmerkingen en vragen 
te komen, zodat we deze 
eventueel gezamenlijk kunnen 
doorspelen. Gezien de corona-
maatregelen is het vooraf 
aanmelden via M 06 40 95 40 
43 wenselijk. 
Er heeft een kort overleg 
plaatsgevonden met 
betrekking tot het herstellen 
van de kademuur bij de brug 
Oosterweg. In januari komt er 
een definitief voorstel voor de 

te herstellen kademuur. We 
houden jullie op de hoogte. 
Het schelpenpad in het bos 
wordt, als het beetje meezit, 
dit jaar nog hersteld en 
aangevuld. 
In het bos is een prullenbak 
vernield. Het zou fijn zijn 
wanneer de vernieler hiervan 
ook een vervangende bak 
plaatst... 
Tevens zijn we nog op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. 
Denkt u of jij ook in het belang 
van Kantens? Meld je dan aan!

Het bestuur VDK

Wethouder Eltjo Dijkhuis: ‘De 
start van de uitvoering van 
de versterking van woningen 
komt zo dichterbij. Hoewel 
niemand op de versterking 
zit te wachten, is die wel 
noodzakelijk om inwoners 
veilig te laten wonen. En de 
versterking biedt ook kansen 
om het dorpse karakter 
van Kantens te versterken 
en verduurzamen. Het 
stedenbouwkundig plan legt 
hiervoor de basis. Een plan 
dat samen met bewoners tot 
stand is gekomen. Het wordt 
de komende jaren taai, maar 
als ik kijk naar dit plan dan 
ben ik er van overtuigd dat wij 
er gezamenlijk voor kunnen 
zorgen dat er over enkele 
jaren een prachtige wijk is 
teruggebouwd.’

Tijdelijke weg voor 
bouwverkeer 
Het dorp zal vanaf volgend jaar 
jarenlang te maken hebben 
met bouwwerkzaamheden 
en -verkeer. Het is een wens 
van het dorp om voor het 
bouwverkeer een tijdelijke 
weg aan te leggen. Samen 
met betrokkenen bekijkt de 
gemeente de mogelijkheden 
voor een tijdelijk bouwterrein 
en -weg voor aannemers en 
bouwverkeer.

Informatie over het 
stedenbouwkundig plan 
en vragen en antwoorden 
hierover vindt u op: https://
hethogeland.nl/aardbevingen/
versterking/versterking-
kantens 

“Bouwverkeer via 
alternatieve route!”
Zaterdag 27 november bracht een delegatie van de 
gemeenteraad een bezoek aan het versterkingsgebied in 
Kantens. Tijdens de rondleiding in het gebied werden de 
raadsleden van gemeente Het Hogeland door de bewoners 
gewezen op een aantal knelpunten in het stedenbouwkundig 
plan en op bepaalde alternatieven waaronder een tijdelijke 
weg voor het bouwverkeer.

Tijdens de uitvoering van het 
sloop/nieuwbouwplan zal er 
enige jaren sprake zijn van 
een hoge druk aan (zwaar) 
bouwverkeer zowel voor 
de aanvoer van materialen 
als voor de aanvoer van 
personeel. Bewoners van 
het versterkingsgebied, een 
kinderrijke buurt, gaven aan 
zich zorgen te maken om 
de veiligheid van spelende 
kinderen. Ook zal het zware 
verkeer ongetwijfeld gevolgen 
hebben voor de bestrating. 
Met posters voor de ramen 
en protestborden werden 
de raadsleden gewezen op 
een alternatieve route voor 
het bouwverkeer. Door een 
tijdelijke weg aan te leggen 
vanaf de Bredeweg (ter hoogte 
van het voetbalveld) naar 

de Kooistraat (ter hoogte 
van nr. 20) kan een groot 
gedeelte van de Kooistraat, 
de Meidoornstraat en de 
Bredeweg ontlast worden en 
kan een groot gedeelte van 
de verwachte problemen 
voorkomen worden.

De bewoners hebben 
inmiddels een petitie 
opgesteld waarin zij van de 
gemeente verwachten dat 
een alternatieve weg als eis 
richting de aannemers wordt 
opgenomen. De petitie met de 
handtekeningen zal binnenkort 
officieel aan de gemeente 
worden aangeboden.

Bewonerscommissie 
versterkingsgebied 
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Sint in Rottum
Vrijdag 3 december is Sinterklaas met twee Pieten in het 
dorpshuis te Rottum geweest. Vijf kinderen met mama’s en 
één papa waren aanwezig. Maria van Wijnen heeft liedjes 
gespeeld op de piano.

Sinterklaas in kindcentrum
Op vrijdag 3 december heeft Sinterklaas het kindcentrum in 
Kantens bezocht. Voorafgaand aan zijn bezoek was er al een Piet 
geweest die wat lekkers in onze mooie geverfde schoenen had 
gedaan. Sinterklaas kwam dit jaar aan in een Mini Cooper. Nadat 
hij op het schoolplein welkom was geheten door alle meesters 
en juffen van de basisschool en peuterspeelzaal, vertelde Sint 
dat hij zijn Piet kwijt was. Aangekomen in de gymzaal stond er 
een groot pakket waar de verdwenen Piet in bleek te zitten. 
Aansluitend deden alle kinderen een optreden voor Sint en Piet 
waarna iedereen naar zijn eigen lokaal ging voor de verdere 
viering. Uiteraard met cadeautjes en pepernoten.

De aanwezigen probeerden 
mee te zingen, maar waren 
niet erg tekstvast. De kinderen 
kregen ieder een cadeautje, 
een zakje met pepernoten en 
een chocolade sint mee naar 
huis. Sinterklaas vond het 
erg gezellig met de kinderen. 
Hij sprak de wens uit dat er 
volgend jaar weer wat meer 
kinderen in Rottum zijn.

Het was kort maar wel gezellig. 
De ouders en organisatie 
hadden een mondkapje voor 
en zaten op 1,5 meter afstand.

Hopelijk kunnen wij volgend 
jaar weer in een normale 
setting Sint ontvangen.

Groet van Lideke Bierema

Zwarte Pieten op de  
kaboutertraining bij vv K.R.C.
Het weer is guur en koud, Maar de kleine kaboutertjes laten zich er niet van weerhouden en 
stonden ook deze keer weer paraat om te trainen.

Vandaag mochten ze als 
Pietjes verkleed omdat het dit 
weekend pakjesavond is. 
Tijdens het warmlopen zagen 
ze in de verte wel een hele 
leuke verassing…  
er kwamen twee echte Pieten 
aanrennen!! 
Op ieder koppie verscheen 
een hele grote glimlach en ze 
renden massaal op hun af. 
De Pieten gingen, nadat er 
pepernoten waren uitgedeeld, 

gezellig meetrainen. Er werd 
op doel geschoten, bal-
tikkertje gedaan en heel veel 
lol gemaakt. 
De kabouters kregen na 
afloop een bakje met heel veel 
lekkernijen erin en konden 
daarna fijn met hun papa en 
mama mee naar huis om thuis 
bij de kachel weer lekker warm 
te worden! 
De Pieten worden ook dit jaar 
weer hartelijk bedankt voor de 

super fijne ochtend. 
 
Ben jij tussen de 3 en 6 jaar en 
lijkt het jou ook leuk om mee 
te trainen met de kabouters? 
Kom gerust een keertje langs 
en doe lekker mee!  
De trainingen beginnen weer 
na de winterstop. 
Voor meer info kun je terecht 
bij Bert-Jan Zigterman (M 06 11 
75 79 02)

Tafeltennis is 
geschikt voor 
jong en oud 
Dick Hut (zie foto), erelid en 88 
jaar, kwam onlangs nog eens 
meespelen, ondanks dat hij 
in het midden van het land 
woont. Doordat hij ook elke 
dag wandelt, is zijn conditie 
bijzonder goed. Zodoende 
konden een aantal leden niet 
van hem winnen. In de pauze 
werd volop bijgepraat. Het 
werd weer een heel gezellige 
middag.

Wil je ook eens een balletje 
slaan? Kom dan donderdag 
tussen 14.30 en 16.30 uur 
of zondag tussen 13.30 en 
15.30uur. We hebben op 
donderdag een trainer die je 
graag alle kneepjes van het 
spel wil bijbrengen. Je kunt een 
batje lenen en hoeft pas na 
vier keer te beslissen of je lid 
wilt worden. Gymzaal Borgweg 
44a in Winsum.

Op 2e kerstdag mijn 
verjaardag vieren is 
voor mij echt wel een 
dubbel feestgevoel! Mijn 
ouders noemden mij hun 
kerstkindje.

Vroeger maakte mijn moeder 
een traditioneel kerstdiner, 
omdat ze vond dat ze mijn 
opa en opoe geen spaghetti 
voor kon zetten; toen mijn 
lievelingseten.

Tegenwoordig vier ik Kerst en 
mijn verjaardag met familie 
en inmiddels 3 kleinkinderen 
(driedubbelfeest).

Voor al die mensen die net als 
ik komende dagen jarig zijn, 
alvast gefeliciteerd en wens ik 
alle lezers fijne dagen en alvast 
een voorspoedig 2022.

Hartelijke groeten van

Marijke de Boer (1962)

Heeft u nog oud ijzer 
of andere metalen zoals oude 

accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met: 

B. Bultena T 551892, 
J.R. Wever T 552757 

Wij halen het bij u op 
en de opbrengst gaat naar de 

ijsbaanvereniging van Kantens.
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

Telefoon: 
(0595) 42 28 05  /  06 22 28 48 37 

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Haailege 
Naacht
Hemmen ie t ook mitkregen 
lu, dat ie ien Den Ham en 
Noordbrouk ien kerk sloapen 
kinnen? n Soort Bed & 
Breakfast ien kerk, zeg mor.

Ien Noordbrouk staait op t 
koor n deurkiek ronde iglotent. 
Binnenien op zaarken liggen 
twij matraskes en aander 
bèrgoud. Nou wait k nait of 
ie ien n kerk ais over zaarken 
hèn lopen hemmen, mor dij 
bobbels van letters, sievers 
en versierens vuilen ie goud 
aan joen vouten. Zol je lekker 
liggen ien t iglotentje? Mor der 
stonden aal gonnent ien rieg 
kloar om t te perbaaiern. Zo 
heurde k n man en vraauw oet 
Daam dij der sloapen haren. 
Aanderdoags vrougen ze heur 
hou t west was. Ze begonnen 
wat te laggen. t Was kold west 
en hail duuster en as ze der 
snaachts oet mozzen, was t 
twaalf meter lopen noar wc 
tou. En ale haalf uren sloug 
torenklok slim haard. k Vroug 
mie òf, òf ze n oog dicht doan 
haren.

Smörns bringt n vrijwilleger 
van Stichten Olle Grunneger 
Kerken joe n stoetje en 
drinkerij en bie t vòtgoan mag 
ie € 150,00 òfreken. Stichten 
mout der vanzulf n poar sìnt 
beder van worden.

t Liekt mie n haile ervoaren. 
Bie t wakker worden, as ie aal 
sloapen hemmen teminnent, 
t eerste licht deur de hoge 

roamen noar binnen valen zain 
en din omhoog kieken noar 
de gewelven mit schilderns, 
t örgel en preekstoul en ale 
moois wat ter wieder te zain is.

As k eerlek bin, was t niks 
veur mie. Joa, meschain mit 
kerstdoagen as kerk optuugd 
was mit n kerstboom op t 
koor en aalpmoal keerskes op 
baanken. En as t örgel bie t 
wakker worden den n kerstlaid 
speulen kon, van “Vrede 
op aarde, in mensen een 
welbehagen”.

Wat zol dat n biezunder begun 
van kerstdoagen weden!

Anje van der Hoek-Linstra

Boeken-Lees-Kamer
Omdat corona nog steeds onder ons is, heb ik besloten de 
Boeken-Lees-Kamer voorlopig te sluiten. Rond deze tijd komen 
er meestal ook niet veel mensen boeken lenen, dus blijft het 
geheel een tijdje dicht. Hoe lang? Geen idee, want dat hangt 
natuurlijk van het virus af.

Als iemand zeer dringend boeken wil lenen, kan dat 
natuurlijk altijd. Een telefoontje 0595 551 395 of mail naar 
annekevandegraaf@gmail.com is voldoende.

Ik wens u prettige en genoeglijke feestdagen.

Anneke van de Graaf

Madonna
Deurschienend wezen 
even verlicht 
vroom, zunner wezen, 
zoaleg gezicht.

’t Lutjeke vaaileg 
teer optild 
zo staait ze haaileg 
inneg verstild

Jan Boer 
Oet: Lutjekes

Ik ben Louise Noa 
Koenderink en ik ben jarig op 
oudjaarsdag.En ik vind dat 
leuk. Omdat er vuurwerk is 
en oliebollen en taart. 
Er komen veel mensen en die 
steken savonds vuurwerk af 
samen met mij. 

Het voeld net of het vuurwerk 
speciaal voor mijn verjaardag 
is. Er komen ook veel kinderen 
om het met mij te vieren. En ik 

mag zelf altijd een kwarktaart 
versieren met chocolade en 
snoep. 

Louise (2014)

Ik (Mirjam) ben geboren 
op 1-1-72. 1 Januari is een 
bijzondere dag om jarig te 
zijn. 

Vroeger toen ik klein was, vond 
ik dat prachtig. Dacht altijd 

dat het vuurwerk voor mijn 
verjaardag was. De laatste 
jaren vier ik mijn verjaardag 
eigenlijk niet meer. Een vrije 
dag is dan mijn cadeautje.

Mirjam Fraaij
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KOKS HERBERG B.V.,  
TAFELTJE DEK JE: 
T 050 - 3140211

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613 

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zaterdag 25 december 
1ste Kerstdag 
10.00 uur - kerstfeest voor de 
kinderen  
Graag even aanmelden bij 
scriba@kantens.gkv.nl i.v.m. 
de coronamaatregelen

Zondag 26 december 
2de Kerstdag 
09.30 uur – kerstviering 
14.30 uur – kerstviering

Vrijdag 31 december 
oudejaarsavond  
19.30 uur – dankdienst

Zaterdag 1 januari 
nieuwjaarsmorgen  
10.00 uur – leesdienst 
Gebed voor het komende jaar

Zondag 2 januari 
09.30 uur – leesdienst 
14.30 uur – leesdienst

Zondag 9 januari 
09.30 uur – leesdienst 
14.30 uur – ds. P. Zuidema  
(in Middelstum)

Zondag 16 januari  
09.30 uur – ds. H. Venema 
16.00 uur – ds. C. Kanis

Zondag 23 januari  
09.30 uur – leesdienst 
16.30 uur – ds. E. Pomp  
(in Middelstum)

Zondag 30 januari 
09.30 uur – ds. T.K. van Eerden 
14.30 uur – ds. K.van 
Dusseldorp 

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS

Zaterdag 25 december 
1ste Kerstdag 
09.30 uur – gezinsdienst

Zondag 26 december 
2e Kerstdag 
09.30 uur – ds. A. den Boer 
14.30 uur – ds. A. den Boer

Agenda Rottum
 
t/m 4 januari 2022 
Kerk Rottum  
10.00 – 17.00 uur 
Expositie TIJDSBEELD  
Gratis entree 

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag 
Gesloten

VASTE ACTIVITEITEN  
T SCHIENVAT 
(onder voorbehoud van 
maatregelen overheidshalve; 
informatie over actuele gang 
van zaken bij het bestuur op te 
vragen)

Maandag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

*) Versterkingscoördinator 
Jaap Hut

Dinsdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

19.00 – 20.15 uur 
Badminton (vol) 
 
20.30 – 22.00 uur 
Tai Chi

Woensdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

15.00 – 17.00 uur 
Kaanster Vlinthippers

19.30 – 20.45 uur 
You Better Work 
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
 
19.30 – 21.00 uur 
Damclub ‘Het leert vanzulf’

19.30 – 21.30 uur 
Danstraining Vincent & Audrey

Vrijdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

15.00 – 17.30 uur 
Boeken-Lees-Kamer

20.00 – 24.00 uur 
Biljartvereniging ‘de kleine 
tafel’

Zaterdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

Vrijdag 24 december t/m 
zondag 2 januari 2022 
gesloten i.v.m. kerstvakantie 
Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met 
t Schienvat: T 55 12 80 

 
WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  
Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum. M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

Vrijdag 31 december 
19.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 2 januari 
09.30 uur – leesdienst

Zondag 9 januari 
09.30 uur – ds. J. Sijtsma 
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 16 januari 
09.30 uur – ds. A. den Boer 
14.30 uur – ds. A. den  Boer

Zondag 23 januari 
09.30 uur – ds. H. van der Ham                                                                                                 
14.30 uur – ds. H. van der Ham

Zondag 30 januari 
15.30 uur – ds. J. Oosterbroek 
gezinsdienst

 
PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-
ROTTUM

Zaterdag 25 december 
1ste Kerstdag 
Antoniuskerk 
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 

Zondag 2 januari 2022 
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
(nieuwjaarskoffie in Salem)

Zondag 9 januari 
10.00 uur – ds. G.M. van den 
Berg-de Haan, Appingedam

Zondag 16 januari 
10.00 uur – de 
heer H.J. Dijkstra, 
Gasselternijveenschemond

Zondag 23 januari 
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
Viering Heilig Avondmaal 
(koffie/thee in Salem)

Zondag 30 januari 
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
Muzikale Vesper

 
DORPSKERK ROTTUM

Voor de kerk in Rottum 
zijn voorlopig alle diensten 
opgeschort

1 januari is mijn 
geboortedag.Een bijzondere 
dag om jarig te zijn; alles 
staat in het teken van oud 
en nieuw.

Vroeger gingen we op 
Nieuwjaarsdag op visite bij 
mijn opa en oma. En daar 
kreeg ik van iedereen die 
kwam een gulden, wat een 
feest!

Toen ik ouder werd, ging 
ik vanzelf op stap in de 
oudjaarsnacht en was dus op 
mijn verjaardag niet helemaal 
uitgeslapen; net als mijn visite 
…

Met mijn gezin vieren we het in 
de middag en is het voor beide 
families een nieuwjaarsvisite.
Onder het genot van taart 
en overgebleven oliebollen 
worden de sterke verhalen 
gedeeld van de afgelopen 
oudejaarsnacht en steken de 
kinderen met hun neefjes en 
nichtjes het laatste vuurwerk 
af.

De kinderen zijn inmiddels 
ook weer groot en gaan zelf op 
stap… 
Toen onze dochter een relatie 
kreeg, werd haar vriend 
gewaarschuwd: 

Op nieuwjaarsdag moet 
je met je duffe kop bij je 
schoonouders op visite hoor! 
Hij dacht dat het een grapje 
was, tot hij hoorde dat zijn 
schoonpa dan jarig is.

Een knallende verjaardaggroet 
van 

Menno Huizinga (1969)
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Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS
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M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl 

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op 
t Lougnijs kost € 22,50 per jaar.

Voor info over advertenties 
en bezorging kunt u contact 
opnemen met Alette de Vries: 
T 0595 434206

 
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
 

Zaterdag 8 januari  
09.00 uur  

t/m zondag 9 januari  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
© Fotografie Annet Eveleens

Ontvangen giften
Afgelopen periode mochten we de volgende giften 
ontvangen:Vrouwen van Nu  ................................................€ 10,00 
Ver. Dorpsbelangen Rottum  ................................................€ 75,00

Heel hartelijk dank voor uw gaven!


