
Nieuwe kerkenraadsleden. 

 

Op zondag 13 december 2020 hebben we twee nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen: Evert 

Benthem en Christina Huisman. Zij stellen zichzelf voor: 

 

Mijn naam is Evert Benthem, ik ben op 4 december 1954 geboren in 

Wateren, een klein dorpje in de toenmalige gemeente Diever. Mijn 

vader was melkveehouder en we kerkten in de kapel in Zorgvliet bij 

de Nederlands hervormde evangelisatievereniging “Obadja” 

 

In 1972 ben ik scheikunde gaan studeren in Groningen. Na mijn 

afstuderen ben ik het onderwijs ingegaan. Mijn eerste baan was in 

Dokkum en in 1984 ben ik benoemd bij de Christelijke Middelbare 

Landbouwschool in Groningen. Daar ben ik in dienst geweest tot 1 

augustus 2020, dus ik ben nu met pensioen. 

 

In mijn studententijd ben ik gaan bridgen en dat doe ik nog steeds; ik speel in landelijke 

competities. Vroeger heb ik gevoetbald in Diever en in een studentenclubje deed ik zaalvoetbal. 

Momenteel loop ik regelmatig hard; ik heb 11 keer de 4 mijl gelopen in Groningen. Om mijn 

conditie op peil te houden fiets ik veel en ‘s zomers fiets ik wekelijks naar mijn moeder in 

Appelscha.  

 

Al geruime tijd ben ik lid van de werkgroep kerkrentmeesters en daar ben ik verantwoordelijk voor 

de bijdragenadministratie. 

 
 

 

Graag wil ik me voorstellen als nieuwe ambtsdrager van de 

gemeente, hoewel ik denk dat veel mensen mij al kennen!  

Mijn naam is Christina Huisman, ik was al eerder 

ouderling/scriba en ouderling/kerkrentmeester en nu mag ik 

weer meedoen, als ouderling/pastoraat. Maar dan wel het 

pastoraat betreffende mensen met een verstandelijke beperking. 

Ik heb heel lang bij de universiteit hier in Groningen gewerkt, als 

secretaresse en ook als baliemedewerkster voor de Centrale 

Studenten Administratie.  

Mijn hobby’s liggen vooral op het vlak van handwerken: ik maak 

graag mijn eigen kleding, en sinds een paar jaar doe ik ook aan 

patchwork en quilten. Ik vind het vooral leuk om van allerlei 

(soms oude) stukken stof iets te maken wat weer een lust voor 

het oog is. Maar ook breien en haken horen bij mijn hobby’s. En…niet te vergeten: koken. Ik 

probeer graag nieuwe dingen uit. 

Ik ben alweer een aantal jaren met pensioen en doe nu vrijwilligerswerk bij Stichting de Zijlen, 

locatie het Roer. Mooi en dankbaar werk is dat! En daarnaast doe ik nog het een en ander als 

vrijwilliger voor onze kerk. 

Ik hoop dat we elkaar op korte of iets langere tijd weer kunnen ontmoeten in onze mooie 

Stefanuskerk! 

 


