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Noordermannen    
   Perspectief

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kun je ons een 
email sturen: info@uniteinchrist.nl

Op dinsdag en donderdag zijn wij telefonisch 
bereikbaar van 09.30 – 16:30 uur via het 
telefoonnummer: 0512 30 30 49.

www.noordermannen.nl
 Noordermannen

www.uniteinchrist.nl
 Unite in Christ

Ga jij met ons mee 
op avontuuur?

Noordermannen altijd een 
locatie in buurt

Er zijn 9 locaties waar mannen 1x per 4 tot 5 
weken bij elkaar komen in Noord-Nederland: 
Ureterp, Nij Beets, Kollum, Nijega, 
Dokkum, Leeuwarden, Heerenveen, Oldekerk 
en in Dwingeloo. 

Noordermannenweetje
We zijn met mannen vanuit de stad 
Groningen in gesprek om ook hier een 
Noordermannen-locatie te starten! 

Noordermannen ontmoeten elkaar regelmatig 
op verschillende locaties in Groningen, Friesland 
en Drenthe. We luisteren daar naar een spreker, 
zingen samen en spreken elkaar onder het genot 
van een hapje en een drankje.

De Noorderman gaat het avontuur aan met God, staat op en neemt zijn 
verantwoordelijkheid. Hij laat zo Gods hart zien in zijn omgeving. Als 
Noordermannen helpen we elkaar het verschil te maken in Noord-Nederland. 
Ga met ons het avontuur aan om je plek als man te ontdekken en in te nemen en 
bezoek ons eens op 1 van onze locaties. 

Meer info vind je via www.noordermannen.nl 
Noordermannen is een onderdeel van Unite in Christ.

Noordermannen rooster seizoen 2017-2018

Bekijk hieronder op welke data de Noordermannen bij jou in de buurt zijn. Zoals elk jaar is er 
een gezamenlijke Noordermannen-avond! Deze staat gepland op 12 januari 2018. Spreker is 
Wim Hoddenbagh.

Op www.noordermannen.nl vind je per locatie de betreffende adresgegevens.

Baukje, de vrouw van een 
Noorderman vertelt...
Tijdens een bijeenkomst heeft Baukje ge-
tuigd hoe het leven van haar man, hun twee 
kinderen en ook haar eigen leven positief 
veranderd is. Haar man is o.a. door de Noor-
dermannen-avonden heen door onze Koning 
aangeraakt. Hij heeft Zijn liefde ervaren. 
In tegenstelling tot eerder heeft hij nu een lev-
end geloof, gaat hij mee naar de kerk, leeft hij 
zijn kinderen het geloof voor en neemt hij zijn 
plek als man weer in. Alhoewel het spannend 
voor haar was om dit getuigenis voor een zaal 
vol mannen te geven, beseft ze hoe belangrijk 
het is dat mensen horen dat mannen weer 
gaan opstaan, en hun plek weer innemen in 
gezin en omgeving. 
Dankje Baukje!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nijega, Heerenveen, Veenklooster 6 okt 3 nov 1 dec 12 jan 2 feb 9 mrt 6 apr 11 mei 1 jun

Dwingeloo, Leeuwarden, Ureterp 13 okt 10 nov 8 dec 12 jan 9 feb 16 mrt 13 apr 18 mei 8 jun

Nij Beets, Dokkum, Oldekerk 20 okt 17 nov 15 dec 12 jan 16 feb 23 mrt 20 apr 25 mei 15 jun

Noordermannen is een onderdeel van stichting Unite in Christ. Stichting UiC wil je helpen te ontdekken wie God nu echt is, en je helpen om steeds 
meer in je leven samen met Hem te gaan doen. Want we geloven dat jij als christen aan de mensen om je heen kunt laten zien hoe God is. Stichting 
UiC organiseert naast de Noordermannen-avonden allerlei activiteiten die hieraan meewerken. 



  “IK EN MIJN HUIS, 
WIJ ZULLEN 

DE HERE DIENEN”
- JOZUA 24:15 - 

Wat is een Noordermannen-avond?
Hieronder enkele reacties van meerdere mannen:
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Beste lezer,

Je hebt een bulletin van 
Noordermannen onder je neus. 
In dit bulletin lees je van alles 
over Noordermannen. Het 
doel is dat je een globaal beeld 
krijgt wat Noordermannen 
inhoudt en wat ze doen.

Ik hoop dat de mannen die 
dit lezen geprikkeld worden 
om ons eens te bezoeken en 
te ervaren hoe goed het kan 
zijn dat mannen met allerlei 
achtergronden, diverse 
leeftijden en ervaringen elkaar 
ontmoeten en samen het 
avontuur aangaan met onze 
Koning Jezus.

Namens alle Noordermannen 
wens ik je veel leesplezier,

Rob van der Hoek

“Het is gewoon een leuke avond zo aan het 
eind van de week, met een hoop lol ook.”

“Je kan es met iemand praten met een flesje 
bier erbij, zonder dat daar allerlei dingen om-
heen hangen. Je merkt in de gesprekken dat het 
hart bij veel mannen zo klopt.”

“Ik vind het samen zingen super.”

Mannen bemoedigen elkaar!

Tsjerke league 2017
Vrijdag 26 mei 2017 werd de vijfde editie 
van de voetbal Tsjerke league gehouden in 
Opeinde. Kerken strijden in teams van 7 tegen 
7 om de felbegeerde trofee. Ook dit jaar deed 
een afvaardiging van de Noordermannen mee.
Elf Noordermannen waren bereid gevonden 
om zich een avond in het zweet te werken, 
Noordermannen meer bekendheid te geven 
en om lekker te voetballen. De combinatie 
van jonge  en iets minder jonge voetballers in 
remissie, bleek een mooie mix voor een 
verdienstelijk resultaat. 

Noordermannen hebben als doel om de strijd 
aan te gaan, en dat is deze avond fantastisch 
gelukt! Het andere doel ‘opstaan’ zou voor 
menig speler de volgende ochtend een stuk 
lastiger worden. De vele sprintjes op de harde 
kunstgras ondergrond, bleek voor de wat 
minder getrainde voetballer een in mindere 
mate gunstige uitwerking te hebben gehad op 
de kuiten en hamstrings.

Nog nooit hebben de Noordermannen zo 
goed gespeeld tijdens de Tsjerke league. Uit 
vijf wedstrijden werd één overwinning en 
twee gelijkspellen behaald. Nu al legendarisch 
is het doelpuntenmoyenne van acht gescoorde 
goals! 

Een kleurrijke en succesvolle avond werd voor 
de kantine afgesloten met een welverdiende 
nazit. Voorzichtig werd het strijdplan voor 
de 2018 editie van de Tsjerke league alvast 
ontvouwen, de meeste mannen hebben hun 
deelname nu al toegezegd. Ben heeft zelfs als 
doel om komend seizoen (wat eerder) te 
gaan trainen, waarvan akte!

BBQ TIP : BAKSTEEN BURGER!
Ingrediënten:
- Italiaanse bol
- 200 gram varkensgehakt
- 1 teentje knoflook
- 1 witte ui in dungesneden plakjes
- 1/2 theelepel cayennepeper
- 1 theelepel komijnpoeder
- 1 theelepel paprikapoeder
- 2 plakken schouderham
- 2 plakken oude kaas
- Grof zout en versgemalen zwarte peper
- 2 eetlepels mayonaise
- 1 eetlepel scherpe mosterd
- 1 theelepel worcestershire saus
- 1 flinke augurk in plukjes
- Jalapeno peper in plakjes

Gereedschap:
- 2 kleine bakstenen of 1 grote
aluminiumfolie

Bereiding
Grill het teentje knoflook met schil in een 
koekenpan op laag vuur, of in een aluminium-
bakje op de barbecue, totdat deze zacht is. Plet 
de knoflook en meng dit met de cayennepeper, 
komijnpoeder en paprikapoeder met het var-
kensgehakt. Vorm het rundergehakt losjes tot 
een hamburgervorm iets groter dan het brood 
en 1,5 tot 2 cm dik. Zet de burger minstens een 
uur in de koelkast om wat op te stijven. Anders 
zou de burger op het rooster uit elkaar vallen 
tijdens het keren. Bereid een barbecue voor 

met 2 zones. Meng de mayonaise, mosterd en 
worcestershire tot een gladde saus. Bestrooi 
de hamburger aan beide zijden met zout en 
versgemalen zwarte peper. Snij het brood 
doormidden, smeer de snijkanten in met wat 
boter of olie en gril beide kanten. Grill de 
hamburger aan beide zijden tot een kerntem-
peratuur van 70 C. Als het te hard gaat en de 
hamburger dreigt te verbranden dan schuif 
je hem even weg van de hitte. De eerste keer, 
keer je de hamburger als hij vanzelf loskomt 
van het rooster. Keer regelmatig voor een 
gelijkmatige garing. Ga niet drukken op de 
hamburger om het te versnellen. Het enige 
dat je doet is het vocht er uit drukken en 
zorgen dat de hamburger droog wordt. Als 
de hamburger gaar is dan haal je hem van 
de barbecue en ga je het broodje opmaken. 
Smeer de beide helften van het brood in met 
de mayonaise/mosterd saus.

Beleg het broodje vervolgens als volgt:
Ham, Plakken ui, Plak kaas, Hamburger, 
Plak kaas, Plakjes augurk, Plakjes Jalapeno.

Pak het brood nu in met aluminiumfolie en 
leg deze weer op de barbecue. Zet hier bo-
venop de baksteen/bakstenen. De baksteen 
zorgt ervoor dat het broodje optimaal ge-
grild wordt terwijl de aluminiumfolie zorgt 
dat het broodje niet verbrandt. Grill het 
brood 3 minuten aan beide zijden. Nu pak je 
het brood uit en snij je het in 4-en. 
Eet smakelijk!

Om op deze avonden te spreken is heerlijk. 
Ik ervaar het elke keer weer als een feestje 
om mannen uit het Noorden te ontmoeten. 
Het is een voorrecht om onderdeel te zijn 
van deze beweging. Ik zie nu al uit naar het 
seizoen dat voor ons ligt.”

Gerrit Lolkema

Spreker en voorganger

INTERVIEW GERRIT LOLKEMA 

“Als ik denk aan de Noordermannen dan 
komen de volgende woorden in mijn 
gedachten: no nonsens, met beide benen op de 
grond en verlangen.

Waarom deze woorden? Dit is wat ik 
tegenkom en beleef als ik als spreker mijn 
opwachting mag maken op één van de 
avonden van de Noordermannen.

De eerste keer herinner ik me nog goed. Een 
loods bij een boerderij is gevuld met lange 
tafels. Een kar dient als podium. Buiten brandt 
een vuurkorf en het is een drukte van belang. 
Bier en hamburgers staan al klaar. Langzaam 
stroomt de schuur vol met tientallen mannen. 
Geen doorsnee kerk publiek, maar kerels die 
verlangen om met elkaar te spreken over dat 
wat hen bindt. Mannen die elkaar nemen zoals 
ze zijn en die samen zoeken naar het plan van 
God. Zonder opsmuk, maar echt.

INTERVIEW WILLEM BOORSMA
 
“Wat mij enthousiast maakt voor de 
Noordermannen als beweging, is dat er 
mannen uit allerhande kerken samen komen 
om meer van God en zijn Woord te leren en 
om hun rol als man in het gezin weer op te 
pakken. 

Het is geweldig om te zien en te horen hoe 
God bezig is en ik ervaar het als een groot 
voorrecht hier deel van te mogen uitmaken.”

Willem Boorsma 
Spreker en voorganger

“Het is een plek waar vriendschappen zich kun-
nen vormen, door confrontatie, door gesprek-
ken, gebed, door gerechtigheid en plezier.”

“De sprekers hebben vaak pakkende thema’s 
waar je als man wat aan hebt. Er wordt directe 
taal gebruikt, zo op de man af. Daarna praat je 
met 1 of een paar mannen over het thema door. 
Ik heb veel aan deze gesprekken, ik leer ervan 
en kan soms ook voor anderen iets betekenen.”


