
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS  van  KERK  en  KANSEL 
 
 

         
 

ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 
 50e  Jaargang                    Nr.:  1 -  2017 



ADRESSENLIJST : 
 
Predikant:     

Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5       
9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 
pe.elzinga@planet.nl 

Scriba: 

T.E. Brondsema-Mulder, Kloosterstr. 15       
9791 ED Ten Boer.  050-302 3993 
secretariaat.gkpkntenboer@ziggo.nl 
Tevens postadres voor alle trouw- rouw  
en geboortekaarten. 

Secretaris College van Kerkrentmeesters: 

J.M. Tonnis de Graaf,  Kievitstraat 13a, 
9791 ER Ten Boer. 050-302 1343 
jtonnisdegraaf@planet.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

K.E. Huisman, Fivelstraat 33, 
9791 LM Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau: 

J. en F. Werkman, Washuisterweg 14, 
9791 TE Ten Boer. 050-302 1431 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 

Koster/beheerder: 

J.T. Norden, Scholeksterpad 7, 
9791 KE Ten Boer. 050-302 3475 
jtnorden@hetnet.nl 

Gebouw Menorah: 

Wigboldstraat 3,  9791 CP Ten Boer. 
050- 302 1889 
menorah@pkntenboer.nl 

Website: 

www.pkntenboer.nl 
gereformeerd@pkntenboer.nl 
 
 
 
 

Betaling vaste vrijwillige bijdrage  
voor Zending en Evangelisatie: 
 
W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk 
Schepperij 3,  9791 LW Ten Boer. 
050 302 4008  wmeerman@home.nl 
Bankrekeningnr.: 

NL 94 RABO 0306 3579 25 
NL 43 INGB 0000 96 8470 

Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 1e en 3e maandag van de maand 
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur. 

Giften bestemd voor: 

Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 

ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
Sponsoring Anas (project World Vision): 
NL 78 RBRB 8810 8871 23 
E. Ottens. penningmeester:  
eaottens@home.nl 
 
Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rekeningnr. NL 21 RABO 0306 3757 29 

 
Jeugdraad: 
Rekeningnr. NL 75 RABO 0305 8445 55 
 
Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden !! 
 
Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 

Kerktelefoon: 
R. Menninga, Redgerstraat 16,    
9791 BH Ten Boer. 050-302 2358 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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MEDITATIE 

“Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschre-
ven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.” (Johannes 21:24) 
 
Wanneer geloof jij dat iets waar is? We leven in een tijd dat veel mensen niet met deze 
vraag bezig zijn. Het is populair om te zeggen dat iedereen zijn “eigen” waarheid heeft, 
en dat elke mening gelijkwaardig is. Onze cultuur vertelt ons dat er geen waarheid is, 
alleen maar verschillende manieren van kijken. Hebben ze gelijk? Is er geen algemeen 
geldende waarheid? Is elke opvatting gelijkwaardig. Kun je met hetzelfde recht zeggen 
dat God bestaat of dat Hij niet bestaat? 
 
Onze werkelijkheid is zo chaotisch geworden, zo gefragmenteerd, er komt zoveel ver-
schillende informatie op ons af, en de waarden en normen van mensen lopen zo ver uit 
elkaar, dat het onmogelijk is geworden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om 
dan te concluderen dat waarheid niet bestaat, of niet relevant is, is mijns inziens echter 
een brug te ver. 
 
In het gewone, dagelijkse leven gaan mensen wel degelijk er van uit, dat sommige din-
gen waar zijn, en andere niet. Een tafel is een tafel, daar loop je omheen. Links rijden 
op de weg is niet te adviseren als je geen ongeluk wilt. Wie een misdaad begaat, en 
gepakt wordt, wordt bestraft op basis van objectieve feiten, als deze te achterhalen 
zijn. Dan gaat het om feiten, en hoe deze gewogen moeten worden, niet om meningen. 
Als je beste vriend je iets vertelt, zul je geneigd zijn om hem of haar te geloven. 
Waarom? Waarom zou hij of zij je voorliegen? Het is immers je beste vriend. 
 
Ook in de rechtspraak worden naast objectieve feiten ook ooggetuigenverslagen ge-
bruikt om bewijs in een zaak op te bouwen. Al weten we dat mensen kunnen liegen, en 
al houdt onze geest ons soms voor de gek, toch blijkt er geen alternatief te zijn voor de 
woorden van mensen die zelf gezien hebben wat er gebeurd is. In de Bijbel wordt op 
veel plaatsen  verwezen naar ooggetuigen. 
 
Johannes, de schrijver van het Johannes evangelie, wordt hier boven beschreven als 
een betrouwbare getuige. Op belangrijke momenten van Jezus leven, bij Zijn dood en 
na Zijn opstanding, vertellen ooggetuigen ons wat zij zelf gezien hebben. Dat werd zelfs 
zo belangrijk gevonden, dat toen er een nieuwe apostel moest worden gekozen, men 
het volgende criterium hanteerde: “Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons 
waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag 
waarop Hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van Zijn opstan-
ding.” (Handelingen 1:21,22). 
 
En Paulus zegt ongeveer twintig jaar na de dood en opstanding van Jezus Christus tegen 
de gemeente in Korinthe dat er zo’n 500 getuigen waren van het feit dat Jezus uit de 
dood was opgestaan.  
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De meesten daarvan waren toen nog in leven, en konden er nog van getuigen. Je kon 
het nog aan ze vragen! (1 Korintiërs 15: 3 - 6) Keer op keer bepaalt de Bijbel ons bij het 
feit dat we geen mooie sprookjes geloven, maar waar gebeurde feiten. Getuigen ge-
noeg. Al heb ik Jezus Christus niet persoonlijk gezien, ook ik kan en wil uit eigen ervaring 
getuigen dat God ook in mijn leven heeft gewerkt. Die waarheid wil ik graag delen met 
anderen, zodat ook zij Jezus Christus mogen leren kennen. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Leiding geven aan een kerkelijke gemeente in Nederland is in 2017 niet gemakkelijk. 
Toch voel ik mij gezegend als ik naar onze gemeente kijk. Waar veel gemeentes moeite 
hebben het hoofd boven water te houden, bloeien wij als nooit tevoren. Er is rust in de 
gemeente, er wordt met elkaar gesproken over geloof en leven. Mensen verlangen ook 
naar groei in hun geloof, en veel gasten ervaren onze gemeente als een gastvrije en 
warme plek. Daar ben ik dankbaar voor. 
 
Ik ben me heel goed bewust dat er geen reden is om onszelf op de borst te kloppen. 
Het wordt ons geschonken. Zonder de zegen van God, zonder Zijn Heilige Geest die in 
ons midden werkt, waren we  niet geweest, waar we nu zijn. Ik denk aan Samuel die in 
1 Samuel 7:12 een steen opricht met de tekst “Eben Haëzer”: tot hiertoe heeft de Heer 
ons geholpen. Als we Hem blijven zoeken, mogen we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien. Jezus is de Heer van de Kerk. Het is meer dan mensenwerk. God heeft 
er ook nog iets over te zeggen. 
 
De afgelopen maand hadden we een paar prachtige activiteiten, juist ook als samen-
werkende kerken. De kerstwandeling, waar op verschillende plaatsen het kerstevange-
lie werd uitgebeeld en nagespeeld. 450 mensen hebben meegelopen. Veel gemeente-
leden, maar ook mensen die het Kerstverhaal niet kenden.  
 
Een prachtig concert met Albatros, waar mensen van heinde en ver op afkwamen. Maar 
ook de gebedsweek in januari, met als thema “verzoening”, wordt door de gezamen-
lijke kerken in Ten Boer georganiseerd. Met alle onderlinge verschillen zoeken we de 
eenheid in de opdracht van Jezus Christus om samen één te zijn. Om te getuigen van 
wat Hij voor ons wil doen, en gedaan heeft. 
 
Binnenkort hopen we een aantal wijkavonden (of ochtenden) te organiseren rondom 
het jaarthema “discipelschap.” Ook komt er voor degenen die willen groeien in hun 
geloof, een drietal avonden over discipelschap. Hoe kun je christen zijn in deze tijd, in 
je gewone dagelijkse leven? We hopen dat veel gemeenteleden aan deze cursus van 3 
avonden mee willen doen. Wilt u daar ook voor bidden?  
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Dat God harten opent en het verlangen naar geloofsverdieping mag toenemen. Dat er 
honger komt naar geestelijk voedsel. Elders in het kerkblad, pagina 12,  en op de web-
site, meer informatie hierover. 
 
Een zorg blijft wel het jeugdwerk in onze gemeente. We zoeken mensen die een deel 
van het jeugdwerk willen dragen. Heb je talent in het werken met jeugd, vind je het 
een leuke doelgroep, en wil je graag dat zij ook Jezus Christus leren kennen als hun 
Verlosser, breng het dan in gebed bij God. Misschien wil Hij jou gebruiken voor dit zo 
belangrijke werk. Heb je zelf andere talenten, bid dan om een zegen voor onze jeugd, 
en dat God mensen wil geven in ons midden, die hun de weg kunnen wijzen. Het kost 
best veel tijd, en het is niet altijd gemakkelijk. Toch kunnen onze jongeren niet zonder 
mensen die een voorbeeld voor hun kunnen zijn in het geloof. Bid voor onze jongeren! 
 
   Ds. Peter Elzinga 

 
 
 
MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Wat is gezondheid een groot geschenk. Als alles goed werkt, denk je waarschijnlijk niet 
eens aan je lichaam. Maar als er ziekte komt of pijn, ernstige vermoeidheid of geeste-
lijke achteruitgang, is het moeilijk om je leven daardoor niet te laten beheersen. Het is 
frustrerend, en je kunt er boos of depressief van worden. Tel je zegeningen, zolang je 
ze hebt. 
 
Wij kunnen  ziekte en pijn niet altijd verdrijven. Maar dat betekent niet dat wij niets 
kunnen doen. Wij kunnen als kerkelijke gemeente om elkaar heen staan. Door gebed, 
door een kaartje te sturen, even te bellen of langs te gaan. Dat is vreselijk belangrijk en 
maakt een groot verschil. Ouderlingen, wijkwerkers en de predikant kunnen dat niet 
alleen. Het is een taak voor elk gemeentelid, ook als u de mensen misschien niet kent, 
zijn zij toch uw broeders en zusters in Christus. In verbondenheid en onderlinge liefde 
willen wij elkaar dragen en opdragen aan God. 
 
- Zr. E. Waterborg-Wiertsema, is in Innersdijk, Er wordt  gezocht naar een permanente 
plek, waarschijnlijk in Ten Boer. 
 
- Zr. A. Meijer-Vriezema, verblijft tijdelijk bij Lentis. Af en toe mag ze een paar dagen 
naar huis. 
 
- Echtpaar Wolda, is verhuisd naar verzorgingshuis De Brink, In hun eigen huis konden 
zij niet de zorg ontvangen die zij nodig hebben. 
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- Zr. J. Zuur-Berends, wachtte al een tijd op een nieuwe knie. Zij is geopereerd en weer 
thuis. Daar herstelt en revalideert zij verder. 
 
- Zr. B. Bolt-Heidema, heeft na een val haar bekken gebroken. Na een opname in het 
ziekenhuis is zij nu weer thuis. Zij heeft wel veel pijn. 
 
- Zr. T. Oosterhuis-van Bijssum, is onderzocht en geopereerd in het Martini Ziekenhuis. 
Op het moment van schrijven ligt zij daar nog. 
 
  Door de nacht van strijd en zorgen 
  Schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
  Vol verlangen naar de morgen 
  Waar de hemel hen verhoort. (Lied 801:1) 

 
GEBOORTE 
 
Op 21 december 2016 werden Gerjan en Alice Havinga, verblijd met de geboorte van 
een dochter. Zij heet Marit. Wij wensen Gerjan en Alice, en hun andere dochtertje 
Lotte, veel geluk met dit nieuwe leven. Op het geboortekaartje schreven Gerjan en 
Alice: 
 
 “Wonder van een heel nieuw leven 
 mochten wij opnieuw beleven. 
 Woorden schieten hier tekort, 
 daarom enkel: Dank U God!” 
 
         
KERKELIJKE INZEGENING VAN HUWELIJK JANNES HORNEMAN EN ELLEN VAN DER 
WOLDE 
 
Op zaterdag 14 januari zijn Jannes en Ellen getrouwd. Zij zijn al tien jaar samen, en hun 
verbondenheid krijgt hiermee nog een extra dimensie. God wil zich met ons verbinden, 
niet alleen als individu, maar ook in onze relatie met andere mensen. 
 
Het was een feestelijke dag en een feestelijke dienst, waarin dankbaarheid en zegen 
centraal stonden. Samen met de familie, de vrienden en veel leden uit onze gemeente, 
mochten wij dit geluk meemaken. Op hun trouwkaart stond de trouwtekst uit Efeziërs 
4: 1 en 2 
 

“God heeft jullie uitgekozen. Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd 
vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar.” 

 
ds. Peter Elzinga 
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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Romeinen 12: 1 - 13. De 
voorzitter gaat voor in gebed. We praten in groepjes over hoofdstuk 4 : Kerk 2025.  
We zingen ELB 218: 1,2 en 3. 

We bespreken de vacatures die er zijn in 2017 en bespreken de zorg dat er nog geen 
jeugdouderling is gevonden. Er worden nog wijkwerkers gezocht voor wijk blauw en 
wijk oranje. Zr. Moltmaker heeft te kennen gegeven te stoppen als wijkwerker in wijk  
wit. Namens de kerkenraad wordt zij bedankt voor haar jarenlange inzet. 

De begroting 2017 van Commissie van Kerkrentmeesters en Diaconie wordt doorge- 
nomen, we krijgen  een toelichting op de cijfers.  

Verslag clustervergadering: Enkele kerken binnen ons cluster hebben om assistentie 
gevraagd in het pastoraat. De clustervergaderingen worden opgedeeld, cluster-klein 
over de fusie tussen de drie fuserende kerken en de Kloosterkerk en een cluster-groot 
met onze kerk erbij. Dit omdat onze kerk niet meedoet in de fusie en daarom minder  
bij de vergaderingen aanwezig hoeft te zijn. 

Privacy beleid:  
Bij de informatiekanalen die gebruikt worden ten dienste van onze kerk, zoals een kerk-
blad, KerkTV en website, moet rekening te worden gehouden met de privacy van indi-
viduele personen en  dient beschermd te worden volgens de Wet Bescherming Per-
soonsgegevens (WBP). Er zijn geen wettelijke regels voor kerken over de omgang en 
handhaving van privacy in relatie tot gebruik van Kerk Radio en KerkTV. Toch is het 
goed om persoonsbescherming in relatie tot KerkTV en Kerkradio zo goed mogelijk te 
regelen, waarbij elementen uit bestaande regelgeving als richtinggevend gebruikt  
worden. 

In het privacy beleidsdocument zijn de specifieke regels en afspraken beschreven 
waarin privacy gevoelig materiaal kan worden gebruikt en hoe daar mee omgegaan 
wordt. O.a. de website, het kerkblad Nieuws van Kerk & Kansel, kerkdienstuitzendin-
gen, ledenadministratie en het verstrekken van persoonsgegevens. Elementen uit dit 
privacy beleid gelden ook voor projectie van personen op het scherm tijdens de dienst 
in de kerk. In dit document wordt gesproken over persoonsgegevens. Hiermee worden 
in elk geval bedoeld: naam, adres, telefoonnummer, email-adres. 
 
Het privacy beleid is een schrijven dat steeds bijgewerkt wordt, al naar gelang dit ge-
wenst is. Bijvoorbeeld op het gebied van Social media. Mocht u een exemplaar willen 
van het privacy beleid, dan kunt u dit opvragen bij het College van Kerkrentmeesters. 
Ook zal het aan de classis verstrekt worden, zodat andere kerken dit ook als richtlijn 
kunnen hanteren. 

Titia Brondsema.  

 

Uit de notulen kerkenraadsvergadering van 20 oktober 2016 
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WERELDDIACONAAT                                                                                                                          De 
De werelddiaconaat collecte van 5 februari 2017 staat in het teken van nootmuskaat. 
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie 
Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd 
een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Nootmuskaat is de belangrijk-
ste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. 
Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie 
echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwali-
teit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. 

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrou-
wen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk 
doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari 
collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie. 

BESTEMMING HEILIG AVONDMAAL COLLECTE 12 FEBRUARI 2017. 
Bij de keuze voor een bestemming voor een Heilig Avondmaal collecte proberen we als 
diaconie altijd een balans te vinden tussen goede doelen (noodhulp) in het buitenland, 
lokale goede doelen zoals bijvoorbeeld de voedselbank in Groningen. Deze keer is een 
buitenlandse bestemming aan de beurt, en we hebben gekozen voor een noodhulp 
project van Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden ver-
volgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die 
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisa-
tie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 
  
Met het  project “extra noodhulp Irak & Syrië” wil Open Doors noodhulp pakketten, 
Bijbels en micro-kredieten uitdelen. Vanwege de invasie, moordpartijen en aanslagen 
van IS vluchten tienduizenden mensen naar de relatief veiliger gebieden in hun land. In 
Syrië worden de noordelijke regio’s en het Westen overspoeld door de toestroom van 
vluchtelingen. In Irak leven al twee miljoen mensen in vluchtelingenkampen. Op hun 
vlucht moesten zij al hun bezittingen achterlaten. De crisis duurt voort, het geld raakt 
op en hulpverleners raken uitgeput. Er is grote behoefte aan voedsel, medicijnen en 
hygiëneproducten. 
  
De kerk in Irak en Syrië staat onder druk In gebieden waar IS de macht over heeft ge-
nomen, krimpt en verdwijnt de kerk doordat christenen vluchten voor het geweld. In 
de veiliger regio’s staat de kerk voor de taak om christelijke vluchtelingen te helpen. 
Kerkleiders zien de noodzaak om hun diaconale activiteiten te vergroten door bijvoor-
beeld noodhulppakketten te verspreiden.  
 

Diaconie 
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Al jarenlang ondersteunt Open Doors de kerk in Irak en Syrië. Samen met lokale kerken. 
En partnerorganisaties deelt Open Doors maandelijks noodhulppakketten uit aan 
10.000 gezinnen in Syrië en 15.000 gezinnen in Irak. Daarnaast verspreiden kerkleiders 
en vrijwilligers Bijbels, organiseren zij activiteiten voor kinderen en jongeren, bieden zij 
(vak) trainingen aan voor volwassenen en verstrekken zij microkredieten. Zo kunnen 
de gevluchte christenen zelf hun gezinnen onderhouden. Ook zijn er speciale hulpver-
leners die traumazorg bieden aan volwassenen en kinderen. 
 

Klaas Kremer 

 
 

 
 

 
Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
 
 Financiën 

 De financiën lopen in de pas met de begroting.  

 Actie Kerkbalans.  
Deze actie is de basis om te zorgen dat alle activiteiten binnen onze kerk 
door kunnen gaan. Vanaf deze plek willen we dit nog even onder uw 
aandacht  brengen. We hopen op een hoge opbrengst. 
 

Huisvesting 

 Blister renovatie 
Komende zomer willen we Blister renoveren. In deze Nieuws van Kerk 
en Kansel roepen we de jongeren vanaf 15 jaar tot 26 jaar op om een 
ontwerp te maken voor een muurschildering. Zie voor de voorwaarden, 
de flyer die is bijgevoegd. 

 
Anders 

 Liturgisch centrum 
Vlak voor de Kerst is het liturgisch centrum opnieuw ingericht. Wij zijn er 
heel blij mee, ook krijgen we veel positieve reacties uit de gemeente. 

 Nu het nieuwe liturgisch centrum is ingericht hebben we de oude avond-
maalstafel over. 
In Menorah hangt een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven voor 
hoeveel u de oude avondmaalstafel wilt kopen.  
 
 

Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Kindernevendienst 
Het nieuwe jaar begonnen we meteen nieuwe leidster: Margot Dekens geeft vanaf nu 
kindernevendienst in groep 3-4 en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! De ko-
mende weken vertellen we verhalen uit Mattheüs en Marcus: 
 
Impact 
Op vrijdag 13 januari zijn we met beide groepen aan het bowlen geweest in Groningen. 
Met een groep van 44 kinderen/jeugdigen en een aantal ouders was dat een hele ge-
zellige boel! Aan het einde van de avond hebben we met elkaar een cadeau gemaakt 
voor onze impact-leidster Ellen, die we de dag daarna aangeboden hebben op haar 
trouwdag na de hele mooie, blije trouwdienst. 
 
De volgende impact avonden staan gepland op: 10 februari en 10 maart. 
 
CJV 
Aan het einde van vorig jaar hebben we als CJV weer de kerstkaartenactie gehouden. 
Er zijn ontzettend veel kaarten ingebracht en giften gegeven, waardoor we nu al op een 
(voorlopige) tussenstand zitten van € 127,75 voor Nacht Zonder Dak, bedankt daar-
voor! 
 
Verder hebben we op 11 december met elkaar gegourmet en sinterkerst gevierd en 
hebben we op 8 januari met elkaar gegeten. Gast aan tafel was Fernanda Rodrigues de 
Oliveira, onlangs getrouwd met Jan Dijkema. Onder het genot van pizza en lasagne 
gemaakt door (de moeders van) Joas en Colin hebben we haar bijzondere levensver-
haal gehoord. We kunnen terugkijken op een hele mooie, bijzondere avond! 
 
De volgende CJV avonden zijn:  

29 januari:  Onderwerp + spel door Louise 

12 februari:  Naar de VBG, Kingdom Culture 

5 maart:  Gast aan tafel 

 
Follow 
Afgelopen zaterdag 14 januari mochten wij spelen tijdens de trouwdienst van Ellen & 
Jannes. Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover. In de dienst ston-
den de woorden van Efeziërs 4 vers 2 en 3 centraal:  

   Jeugdpagina 
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“Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag el-
kaars fouten, en houd van elkaar. De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een 
eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar 
te leven.”  
 
We kunnen terugkijken op een hele mooie, koude maar feestelijke dag waarin Ellen en 
Jannes "JA" zeiden tegen elkaar én tegen God. We vonden het heel bijzonder om daar 
bij aanwezig te zijn!  
 
Ondertussen zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor een paar andere dien-
sten. Op zondag 26 februari om 19.00 uur spelen we tijdens een regiojeugddienst in de 
Gereformeerde kerk te Stedum. Daarnaast zijn er twee aanvragen geweest voor 
een Marco Borsatodienst: 26 maart in Zuidwolde en begin mei in Siddeburen (onder 
voorbehoud). Meer informatie daarover volgt later. 
 

Martine Huijzer 

 

 

 

 

 

40 DAGEN TIJD 
Zondag 26 februari zullen er zakboekjes worden uitgedeeld. In deze boekjes staat voor 
alle dagen voor die periode een Bijbeltekst afgedrukt. Diverse predikanten hebben 
daaraan meegewerkt. Er staan 46 Bijbelteksten in. Elke dag een moment van bezinning 
om met Jezus mee te lopen richting Golgotha en Pasen. 
 
Er kan een 40dagentijdapp gedownload worden om uitleg bij de tekst te krijgen. Op 
Aswoensdag 1 maart  begint de 40 dagentijd, 15 april de zaterdag voor Pasen is de 
laatste dag. Dat zijn welgeteld 46 dagen, maar de 6 zondagen worden niet meegeteld. 
 
Dit jaar zal het zangkoor “Het Korenbloempje” uit Bedum de cantate “De tijd is nabij”  
in onze kerk uitvoeren. Dat gaat gebeuren op 5 maart de 1ste zondag van de 40 dagen-
tijd in de avonddienst. Deze dienst begint om 19.00 uur. Deze cantate is speciaal ge-
schreven voor de 40 dagentijd.  
 
Op de volgende zondagen 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april en 9 april zal ‘s morgens  
steeds een deel van de cantate in de dienst worden ingebracht. 
 

Jelte van der Woude 
 
 

Commissie Vorming en Toerusting 
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CURSUS VAN 3 AVONDEN OVER DISCIPELSCHAP 
 
Het jaarthema van onze gemeente voor het seizoen 2016/2017 is discipelschap. Dat 
het iets te maken heeft met het volgen van Jezus, en dat de eerste leerlingen van Jezus 
ook “discipelen” werden genoemd, is bij de meeste mensen wel bekend.  
 
Toch denk ik dat heel veel mensen Jezus wel willen volgen, maar niet precies weten 
hoe dat moet. Wat zegt Jezus daar zelf over, en hoe kunnen wij groeien in onze toewij-
ding aan Jezus. Het leven is vaak druk en onrustig, en soms ben je misschien helemaal 
niet met deze vragen bezig. Neem even tijd om tot rust te komen, en na te denken hoe 
je Jezus beter kunt leren kennen, en meer kunt worden zoals Hij. 
 
Wij hebben Kees de Vlieger beschikbaar gevonden om 3 avonden te spreken over dis-
cipelschap, en met de deelnemers hierover in gesprek te gaan. Kees de Vlieger heeft 
ruime ervaring in het maken en geven van cursussen.  Hij werkt via stichting Kerygma, 
een interkerkelijke organisatie met passie om de gemeente van Jezus Christus tot haar 
doel te zien komen door toerusting en evangelisatie. Het beloven drie boeiende avon-
den te worden. Kom jij ook?  
 
Elke avond wordt een andere invalshoek genomen: 

-    Wat betekent het om een discipel van Jezus te zijn. Wat zegt de Bijbel hierover? 

-    De vrucht van discipelschap in de praktijk van het leven.  

-    Wat is de rol van de kerk bij het maken van discipelen? 

 
Data: 

Dinsdag 28 februari 2017 20.00 tot 22.00  Menorah 

Donderdag 9 maart 2017 20.00 tot 22.00  Menorah 

Woensdag 15 maart 2017 20.00 tot 22.00  Menorah 

 
 
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt jullie van harte uit om deze drie avonden 
mee te doen. 
 
Graag even opgeven bij: 
Sake van der Goot svandergoot@hetnet.nl  050-302 3177 
Menke Wietsma  akwietsma@gmail.com  050-302 1935 
 
      
  Commissie Vorming en Toerusting 
 
 

mailto:svandergoot@hetnet.nl
mailto:akwietsma@gmail.com
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Al  vele jaren wordt er elk jaar een Alpha cursus georganiseerd 
in Ten Boer en omstreken. De Alpha heeft de bedoeling om in 
een korte cursus je(opnieuw)kennis te laten maken met het 
Christelijk geloof.  
 
Ontdekken en herontdekken wie God is en wat Hij bedoeld 
heeft met ons bestaan. Een inspirerende ervaring die veel van 
ons niet hadden willen missen. Zin om elkaar weer eens te ont-
moeten?! 
 
Zaterdag 18 maart 2017 organiseert Alpha team Ten Boer een 
reünie. Je bent van harte welkom als je in de afgelopen jaren 
betrokken bent geweest bij Alpha Ten Boer. Dat kan zijn als 

deelnemer, koker, leider, sponsor of je bent belangstellende. Het maakt niet uit, van 
harte uitgenodigd!  
 
De avond wordt gehouden in de party zaal van café de Witte Brug, Hoofdweg 2, Wol-
tersum. Inloop vanaf 20.00 uur 
 
De huisband van Ten Boer werkt mee aan het muzikale gedeelte van de avond. Entree 
inclusief 2x koffie/thee is gratis. Er staat een bus bij de uitgang voor vrijwillige donatie 
om de onkosten te dekken. Neem gerust iemand mee. We stellen het erg op prijs als je 
laat weten dat je komt. Via mail adres  alphatenboer@gmail.com   
 
Heb je vragen over deze cursus of wil jij  je opgeven voor de nieuwe Alpha cursus dan 
kun je mailen naar dit zelfde mailadres. namens het interkerkelijk Alpha team. 
 

Mariska Muilwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alpha cursus 

mailto:alphatenboer@gmail.com
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Hallo allemaal, 
 
De activiteiten Mens voor Mens staan in december in het teken van de van de knieper-
tjes en nieuwjaarsrolletjes. Het was wederom een succesvolle actie (met ook dank aan 
de fam. Meerman voor hun inzet), met een prachtige opbrengst van € 511,30.  
 
Daarnaast hebben we in december met een aantal mannen de dakgoten schoon en 
leeg gemaakt bij de aanleunwoningen van Bloemhof. De opbrengst van beide acties is 
uiteraard voor ons project in Hongarije (het tehuis Magdaleneum). Voor nu staan er 
nog even geen acties van Mens voor Mens gepland, maar we proberen dit jaar ook wat 
nieuwe acties op te zetten. 
  
Met vriendelijke groet, namens Mens voor Mens 

Henk Brondsema 

 
 
 

 

Zondagmiddag 29 januari, om 15.30 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer zal kamerkoor 
Amor Cantandi een bijzonder Midwinterconcert uitvoeren. De luisteraar krijgt een 
muzikaal gerecht voorgeschoteld dat bestaat uit een amuse met een motet van Bach, 
het voorgerecht is de Missa Brevis van Mozart en het hoofdgerecht, gelardeerd met 
zomerse klanken, de Misa Criolla van de Argentijnse Ramirez.  

Amor Cantandi maakt een reis door een wereld van verschillende sferen en 
verrassende muziek. Het geheel staat onder leiding van dirigent Luuk Tuinder. Het 
combo Caminante zorgt voor de Zuid-Amerikaanse begeleiding, samen met tenor Aart 
Mateboer. De begeleiding van Mozart ligt in de vakkundige handen van Kees Steketee. 
 
Toegangskaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar aan de kassa.  
In de voorverkoop en voor donateurs zijn deze € 10, -.  
 
Nadere informatie te verkrijgen bij:  
Dorja Hoving, tel. 050-302 16 50  mail: amorcantandi@gmail.com 
 
 
 

 

Amor Cantandi brengt midwinterconcert 

mailto:amorcantandi@gmail.com


 15 

 
 

 
 
Donderdag 9 februari a.s. is onze volgende vergadering om 14.30 uur in Menorah. 
Dhr. en mevr. H. Pater uit Bedum gaan ons aan de hand van fotomateriaal vertellen 
over hun vrijwilligerswerk: hulp bij bouwen van scholen en gezondheidscentra in 
ontwikkelingslanden, o.a. Nepal, Cambodia en Oeganda. 
 
Gasten zijn als altijd van harte welkom. Hebt u vervoer nodig dan kunt u tot 13.00 uur 
bellen naar A. Smit, tel. 302 1784 
 
Ook alvast een berichtje over  donderdag 9 maart a.s. Toneelvereniging “Grimas” uit 
het Westerkwartier komt voor de 4e keer een blijspel voor ons spelen: “Onrust in het 
rusthuis” Deze middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 7,50 inclusief koffie en of 
thee. Ook hier zijn gasten uiteraard van harte welkom. 
 

Anneke Warris 
 
 

 

 
Op zaterdag 17 december jl. vond de eerste kerstwandeltocht plaats in Ten Boer.  Het 
werd georganiseerd door meerdere christenen uit verschillende kerken.  
 
De wandelaars werden geleid langs 9 verschillende locaties waar telkens een deel van 
het kerstverhaal werd uitgebeeld.  Het was een wandeltocht die volgens de 450 
deelnemers veel indruk maakte.  Het kerstverhaal werd op een waardige manier 
verteld, maar er was ook ruimte voor een lach.  
 
Er werd samen gewandeld, iedereen had een verschillende achtergrond dat was een 
bijzondere ervaring. Om de avond na te beleven kunt u een kijkje nemen op 
Youtube.com Kerstwandeling Ten Boer 2016. 
  
De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond waarop wij bovenal dankbaar 
terugkijken. We willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  
We streven ernaar om in 2018 de tweede editie te organiseren.   
Namens de organisatie 

Alida Bolt 
 

 

 

Kerstwandeltocht  
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Verslag van een bijeenkomst van de GGG-groep Sake van der Goot                   

Onderwerp: “Ik klaag jou aan!”  Van het cursusboek ‘Leven met de Psalmen’ 
behandelden we deze keer Psalm 50, waarin een andere kant van God zichtbaar wordt.  
 
Om de avond te openen vertelden we elkaar welke opstekers of afknappers we mee 
hebben gemaakt vandaag. Afknapper was bijvoorbeeld een teleurstellende reactie van 
een klant maar een opsteker is een hartelijk dankjewel van iemand, die een hart onder 
de riem gestoken kreeg.  
 
Na het lezen van Psalm 50 kregen we het gevoel dat we met onszelf geconfronteerd 
werden. We zagen dat het geloof niet alleen bestaat uit het eenvoudig aanbidden van 
een lieve God maar dat we zelf goed moeten nadenken over wat er in de Bijbel staat 
geschreven. Omdat wij als mensen geneigd zijn verkeerde dingen te doen, laat God in 
Psalm 50 weten daar niet zo van gediend te zijn. In de introductie op het thema 
concluderen we dat we Hem als een strenge God zien die met ons begaan is. 
  
In de verzen 1-6 zien we God zich met vuur aandienen; hier komt iemand! Vervolgens 
lazen we in de verzen 7-13 dat we de juiste offers moeten brengen, offers vanuit het 
hart en niet de offers uit foute overwegingen. De hoogte van de offers is volgens ons 
niet zo van belang omdat we alles al in bruikleen van Hem hebben. In vers 14 en 15 laat 
God weten wat er echt toe doet, namelijk een offer brengen uit liefde en doen wat je 
God belooft te doen. 
 
Van vers 16 tot en met 21 hebben we geleerd niet mee te moeten lopen met degenen 
die niets goeds van plan zijn; God klaagt ons hier aan, mochten we dit daadwerkelijk 
doen. Er staat in vers 22 dat Hij ons gaat verscheuren, dat kan volgens ons ook wel 
uitgelegd worden als 'het verscheuren van ons geweten' of 'het verscheuren door 
verdriet'.  
 
Uiteindelijk zijn we gerustgesteld omdat God zich als onze Redder opwerpt als we hem 
een dankoffer brengen, een offer uit liefde om Hem te eren. Nadat we met elkaar in 
gebed zijn gegaan, hebben we de avond afgesloten. 
 

Peter Westerhof 
 
 
 
 

 

Gemeente Groei Groep  
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Meiden – Dames – Vrouwen –- opgelet – Vrouwen – Dames - Meiden 

In voorgaande NvK&K hebben we er al een tipje van de sluier opgelicht over de 
ophanden zijnde vrouwendag. We zijn heel blij dat er nog twee vrouwen ons 
interkerkelijk ‘team’ zijn komen versterken. We zijn weer een stapje verder gekomen 
en kunnen al iets meer vertellen over deze dag. De locatie is bekend namelijk: 
Kerkenheem te Noorddijk. 
 
Het thema zal zijn: “Deel je Leven!” En dat is nu precies wat we willen. Met allerlei 
vrouwen, jonger en ouder, uit verschillende kerken en ieder met haar eigen bagage 
samenkomen. Samen te delen en zoeken naar dat was ons allen bindt. Tot eer en glorie 
van onze God. De globale dagindeling ziet er als volgt uit: 
 
Dagindeling vrouwendag D.V. 1 april 2017 (en dit is geen grap) 
 
09.30 – 10.00 Inloop  

10.00 – 12.00 Interactief ochtendprogramma met pauze verzorgd door Inge de  
                         Rouwe 
12.00 – 13.30 Lunch met mogelijkheid tot ontspanning 

13.30 – 15.00 1e workshop ronde 

15.00 – 15.30 Koffie/Thee pauze 

15.30 – 17.00 2e workshop ronde 

17.00 – 19.00 Buffet 

19.30 – 21.30 cabaretprogramma: Over Schapen Enzo  
                          m.m.v. Anneke Doest, Ilse Bevelander en Henk Doest (toch een  man) 
                                                                                                                                                                                                        
In de vorige NvK&K schreven we al dat we de kosten zo laag mogelijk willen houden en 
daarom op zoek zijn naar eigen talenten van vrouwen. We hebben inmiddels een aantal 
vrouwen bereid gevonden om hun talenten met ons te delen. Iemand op het gebied 
van spreken, op het gebied van zang maar ook iemand die goed is met bloemen. Verder 
zijn we nog met een aantal vrouwen in gesprek. Hierover in de NvK&K van 2 maart 
meer. Vanaf dan bestaat er ook de mogelijkheid om je aan te melden. 
Voor meer informatie kunt u / kun jij contact met één van ons opnemen: 
 
Margreet Dekens margreet.dekens@gmail.com 050-302 3149 

Ingrid Oudman  ingridoudman@home.nl  050-302 5186 

Jolanda Afman  Vrije Baptistengemeenschap Groningen   

Christien Dijkema Evangelische gemeente Ten Boer 

Hennie Wiersema hwiersema.z@gmail.com  050-302 3385 

  

Vrouwendag 2017 

mailto:margreet.dekens@gmail.com
mailto:ingridoudman@home.nl
mailto:hwiersema.z@gmail.com
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Ruim 4 jaar geleden zijn de gezamenlijke kerken van Ten Boer, PKN Garmerwolde / 
Thesinge en RK Parochie uit Bedum gestart met de maandvieringen in Bloemhof. Een 
leuke traditie is het geworden en het maakt niets uit welk kerkgenootschap de viering 
organiseert.   
 
De vieringen worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand om 16.30 uur en 
worden gehouden in de Keuvelroemte van Bloemhof. Eén uitzondering, de vakantie-
maand juli vindt er geen viering plaats en enkele keren moeten wij de viering in decem-
ber ook niet door laten gaan dit vanwege de volle agenda’s rond Kerst en jaarwisseling. 
 
Er worden mooie en vooral voor de bewoners, bekende liederen gezongen, uit de Bijbel 
gelezen, soms een passend gedicht voorgelezen en vindt er een korte overdenking 
plaats door een voorganger van één van de deelnemende kerken of eventueel een gast-
voorganger. Een moment van warmte en geborgenheid om dit zo samen met de bewo-
ners van Bloemhof en de vele vrijwilligers te mogen ervaren.  Rond de klok van 17.15 
uur is de bijeenkomst ten einde. Reacties van de bewoners zijn erg positief en zij zien 
al weer uit naar een volgende viering. Zij stellen deze activiteit dan ook erg op prijs, 
sterker nog, men stimuleert elkaar om naar de viering te gaan. 
 
Ook het afgelopen jaar waren er steeds tussen de 40 en 50 bewoners van Bloemhof 
aanwezig om dit samen te vieren. Vele vrijwilligers van de deelnemende kerken zijn 
dan ook aanwezig om alles in goede banen te leiden. De data van de maandvieringen 
worden altijd vermeld in Proatboudel en enkele dagen, voorafgaande aan een bijeen-
komst, worden er op strategische plaatsen in Bloemhof en Lindenhof flyers opgehan-
gen.  
 
De samenwerking met de medewerker(st)ers van Bloemhof, de afvaardiging van de 
verschillende kerken in onze commissie, is dan ook prima te noemen en zijn dan ook 
enthousiast om de komende tijd verder invulling te geven aan de maandvieringen. 
 
Ook de bewoners van Koopmansplein  en Marskramer zijn van harte welkom om aan 
de maandvieringen deel te nemen. Nieuwsgierig, loop gerust eens binnen. U bent van 
harte welkom.  
 
Namens de commissie maandvieringen Bloemhof 

Johan Bos 
 
 

 

Maandvieringen in Zorgcentrum Bloemhof 
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De kerstmarkt was een succes! Namens de medewerkers van de Weggeefwinkel Ten 
Boer wil ik nogmaals alle mensen die op welke manier dan ook hebben geholpen har-
telijk bedanken! We hebben een prachtig bedrag bij elkaar gehaald en de Weggeefwin-
kel kan het komende jaar gewoon blijven bestaan.  
 
Ondertussen zijn ze een stichting geworden en van daaruit wordt gekeken hoe er per 
jaar een structureel verdienmodel kan worden gerealiseerd. Ook zullen er vanuit de 
Weggeefwinkel zelf acties worden georganiseerd, houd het in de gaten of loop op dins-
dag of donderdagochtend gewoon even binnen in het Dorpshuis. Voor een praatje een 
kop koffie en wat gezelligheid bent u altijd welkom. 

Titia Zuur 

 

 
 

Zoals u de vorige keer hebt kunnen lezen gaat het goed met Marsyya. Haar foto en 
prachtige tekening hangt nog steeds aan het bord bij de ingang van Menorah. Samen 
met de penningmeester van de Diaconie, Edwin Ottens, hebben we in december ge-
keken welk extra bedrag we wilden doneren aan World Vision. 
 
We hebben besloten om nog 4 landbouwpakketten te doneren. Landbouwpakketten 
bevatten o.a. zaden om zelf voedsel te kunnen verbouwen. Het komende jaar zal ik 
weer een leuke actie bedenken om Marsyya, World Vision en hun goede werk te 
sponsoren.  

Titia Zuur. 
 

 

 

 

Graag willen wij jullie hartelijk bedanken voor de vele kerstkaarten en goede wensen. 
Tevens dank voor de prachtige bloemen uit de kerk en de vele felicitaties voor mijn 
verjaardag.  Een warme groet, 
 

Jan en Derkje Smit 

 
Graag wil ik iedereen bedanken die mij met de kerstdagen en in de afgelopen tijd een 
kaart heeft gestuurd. Ik was daar heel erg blij mee.  Ook een bedankje namens Simon, 
die kaarten rond de kerstdagen en voor zijn verjaardag mocht ontvangen. Heel harte-
lijk dank hiervoor, we zijn erg blij dat we niet vergeten zijn. 
Hartelijke groet, 

Aly Meijer-Vriezema 

Dankbetuiging 

Kerstmarkt Sint Annen 

Marsyya  
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01-02-1942 K. Vriesema-Ganzeveld   

04-02-1946 T.J. Bolt-Flikkema   

08-02-1931 J. de Boer- Ridder   

10-02-1946 A. Zijlema-Hoeksema   

10-02-1946 R. Menninga   

12-02-1943 J. Holt-Schilthuis   

13-02-1940 L.J. Stol- Bolhuis   

16-02-1943 J. Zuur - Berends   

18-02-1938 A.W. Winter- Slager   

19-02-1946 A. van der Beek-Kuizenga   

19-02-1942 H.G. v.d. Klok- Oudman   

23-02-1940 J.A. Helmantel   

01-03-1943 T.T. Helmantel- Wessels   

03-03-1945 A. Kooistra- Medema   

03-03-1931 A. Pot- Dallinga   

 
 

     DE BLOEMEN UIT DE KERK  
          
                 zijn met een hartelijke groet van     
          -------    de gemeente gegaan naar:  

 
11-12 zr. G. Veenstra-Oosterhuis, in verband met haar 93 ste verjaardag 

18-12 zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, in verband met haar 87 ste verjaardag 

25-12 br. W. A. Zijlema, in verband met zijn 81 ste verjaardag 

31-12 en 01-01 kostersechtpaar Norden –Spithoff 

08-01 zr. D. Smit-Haak,  in verband met haar 78 ste verjaardag en naar 

 br. S.G. Meijer, Ticheldobben 4, in verband met zijn 84 ste verjaardag 

15-01 zr. Z. Palsma-Flikkema, in verband met haar 89 ste verjaardag en naar  

zr. J. Zuur-Berends, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

22-01 zr. A.L. Dijk-Bos, ter bemoediging 

 

  Verjaardagen 
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  Collecten kerk     Bedrag: 

20-11 Diaconie 293,47 
27-11 Kerk 210,48 

 Onderhoudsfonds 173,27 
04-12 Zending 254,36 
11-12 Kerk 278,48 
18-12 Kerk 237,90 
25-12 Diaconie  444,15 

 Onderhoudsfonds 230,92 
26-12 Jeugdwerk 66,67 
31-12 Kerk 131,25 

  Collecten deur      
20-11 Kerk 73,71 
27-11 Kerk 79,24 
04-12 Kerk 109,24 
11-12 Bloemenfonds 104,80 
18-12 Kerk 61,05 
25-12 Kerk 115,65 
31-12 Kerk 24,00 
VVB Toegezegd t/m december 102.903,00 

 Ontvangen t/m december 102.903,00 
OPA t/m december 3.164,00 

OUD IJZER t/m december 550,00 
 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

M.F. Jongsma 

VERHUISD:  

Marinda Vink 
M. Slagter 
A.M. Dekens 

 
UITGESCHREVEN: 

S.W. Plijter 
M. Hospers 
Henk Keurentjes 

Ontvangen collecten en giften 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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VERTROKKEN:  

C.M. van der Wolde 
P.H. Zwart 
R. Fial 

 
HUWELIJK: 

J.J. Horneman en E.A. van der Wolde 
 
 

 

 
 

29-01 Koffiedrinken na School-kerkdienst    11.00 uur 

29-01 CJV in Blister      19.00 uur 

30-01 Diaconie       19.45 uur 

30-01 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 

30-01 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 

31-01 Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 

02-02 Moderamen      19.45 uur 

05-02 Koffiedrinken na de dienst    11.00 uur 

06-02  Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 

06-02 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 

06-02 Bouwstenen Bijbel School     20.00 uur 

07-02 Commissie Vorming en Toerusting    20.00 uur 

09-02 PCOB       14.30 uur 

13-02 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 

13-02 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 

14-02 Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 

14-02 Kerkenraad      19.45 uur 

20-02 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 

20-02 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 

27-02 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 

27-02 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 

28-02     Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 

28-02 Cursus Discipelschap     20.00 uur 

29-02      Moderamen      19.45 uur 

Kerkelijke agenda 
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29 januari 10.00 uur Schoolkerkdienst 15.00 uur 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. B.J. Diemer Bedum 
Organist M. van Esch M. van Esch 
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 
Collecte School-kerk 2/3 oecumene 1/3 diaconie 
Deurcollecte Kerk Bloemenfonds 
...voordeur Thijn en Fedde Langereis 
…Menorah Jelmer en Marit Schaaphok 
Kindercrèche Lineke Meerman, Astrid Hoekstra, Alissa Cappon en Anniek Huijzer 

5 februari 09.30 uur Voorbereiding H.A. / Werelddiaconaat DoeMeeDienst 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Collecte Werelddiaconaat  
Deurcollecte Kerk  
  2e Onderhoudsfonds  
   -voordeur Marlou Vogd en Tristan Borg 
   -Menorah Emma en Isa van Dijken 
Kindercrèche Hilda Bulthuis, Rianne Woldijk en Anne Linde Wiersema 

12 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. P.J. Elzinga 
Organist J. Wolfs B. Geuchies 
Koster J.T. Norden J.T. Norden 
Collecte Kerk Kerk 
    2e H.A.  extra noodhulp Open Doors voor Irak en Syrië 
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 
   -voordeur Danique en Jolein Huijzer 
   -Menorah Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 
Kindercrèche  Margot Dekens, Aline Doornenbal, Inez de Boer en Esra Dijkstra 

14 februari 16.30 uur Heilig Avondmaal Bloemhof   

Voorganger Ds. mevr. Posthumus Meyes 

19 februari 09.30 uur    

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  
Organist M. van Esch  
Koster B.J. Deekens  
Collecte Kerk in actie  
Deurcollecte Kerk      
   -voordeur Matthijs en Sara Werkman 

  Dienstenrooster:
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   -Menorah Veerle en Tim van Vliet 
Kindercrèche Jolanda Cappon, Yara de Kam en Jildou Haanstra 

  
25 februari 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof  
   
26 februari 09.30 uur    

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Post  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Mats van Vliet en Daniël Elzinga  
   -Menorah Evelyn van der Goot 
Kindercrèche Petra de Jonge, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

   
5 maart 09.30 uur DMD/GemeenteGroeiGroep 19.00 uur Cantatedienst 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe Ds. P.J. Elzinga 
Organist J. Wolfs m.m.v. Korenbloempje 
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 
Collecte Z.W.O. Z.W.O 
Deurcollecte Kerk Kerk 
   -voordeur Corné Dijkstra en Henriette Muilwijk 
   -Menorah Gerben en Lisanne van der Knaap 
Kindercrèche Nienke Medendorp, Enola de Jonge en Iris Boer 

 
 

 

 

 

    

 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd  
uiterlijk donderdag 24 februari a.s. voor 18.00 uur op Fivelstraat 33. 
 
Dit kan via e-mail :      nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
O.o.v. zal N.v.K.en K. verschijnen 2 maart, 13 april en 18 mei 2017 

 
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te 
ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 


