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MEDITATIE over ons jaarthema “EVANGELISATIE”  
(aflevering 3) 
 
“Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig 
zonder er iets voor terug te vragen… Vrij als ik ben ten 

opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk men-
sen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen… En voor 
hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet 
heeft, om hen te winnen… “ (1 Korintiërs 9:18-21) 
 
Met dit stukje sluit ik de drieluik over evangelisatie af. In de eerste twee stukjes heb ik 
beschreven wat redenen kunnen zijn als kerk om niet aan evangelisatie te doen, en wat 
redenen kunnen zijn om wél hieraan te doen. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken 
hoe belangrijk evangelisatie is, dat het een wezenlijke opdracht is voor elke christen. 
Maar hoe kunnen wij dat dan doen? 
 
Als Paulus het heeft over zijn apostelschap moet hij zich vaak verdedigen. Sommige 
mensen zeggen dat hij het evangelie verkondigt om er financieel beter van te worden. 
Paulus bestrijdt dat. Elke schijn van verstrengeling van belangen heeft hij altijd verme-
den, zelfs al zou het niet onredelijk zijn dat de kerk hem betaalt voor zijn levensonder-
houd. Als het gaat om het verkondigen van het evangelie mag er maar één motief zijn: 
mensen bij Jezus willen brengen. Het moet niet gaan om geld, succes, macht of eigen 
gelijk. 
 
Het tweede punt is dat Paulus probeert om het evangelie zo dicht mogelijk bij de bele-
vingswereld van mensen te brengen. Een Jood denkt anders dan een heiden. Paulus 
past het evangelie niet aan. Hij waait niet met alle winden mee, maar in de benadering 
legt hij andere accenten, en snijdt hij andere onderwerpen aan. Ik denk dat dit tegen-
woordig nog belangrijk is.  
 
Wil het evangelie kunnen landen in de harten van mensen, moeten er aanknopings-
punten zijn met hun eigen leven, hun eigen vragen. Om een voorbeeld te noemen: als 
hij spreekt tot Jodenchristenen heeft hij het over de wet van Mozes, als hij spreekt tot 
heidenchristenen geeft hij adviezen over hoe zij als christen kunnen leven. Dat heeft te 
maken met de verschillende behoeftes en vragen die zij hebben. 
 
Dat betekent voor 2018 dat een evangelist een goede kennis moet hebben van het 
evangelie én van de cultuur van deze tijd. Waar hebben mensen behoefte aan, en welk 
antwoord geeft het evangelie daarop? In geen tijd verschilde dat zo van persoon tot 
persoon, als in onze tijd. Evangelisatie is dus maatwerk. Elk mens vraagt een andere 
benadering. Dat is de reden dat straatevangelisatie vaak minder goed werkt. Meestal 
begint evangelisatie bij het opbouwen van een relatie.  
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Pas als die er is, ontstaan mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan over het 
geloof in Jezus Christus. De meeste mensen die tot bekering komen in Nederland, zijn 
partner van een christen. Als je er goed over nadenkt, is dat niet vreemd. Er is geen 
betere mogelijkheid om van dichtbij het Christelijk geloof te onderzoeken. 
 
Dus het meest effectief is om met familie, buren, sportmaatjes, collega’s, schoolgeno-
ten in gesprek te gaan, als er openheid voor is. Dat merk je snel genoeg. Een goede 
manier in deze tijd om mensen opnieuw of voor het eerst te laten proeven aan het 
Christelijk geloof, is om ze een keer uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. De 
startdienst ging daar over: kerkproeverij. Laat mensen maar eens zien wat wij doen, 
en ga er met elkaar over in gesprek. Geef mensen ook de ruimte om nee te zeggen. 
Dwang werkt vaak averechts. Hopelijk bevalt het goed genoeg om nog een keer terug 
te keren. Ook zijn er manieren voor mensen die nieuwsgierig zijn, om op een aantal 
avonden de basis van het Christelijk geloof te leren kennen. Je kunt dan denken aan de 
Alphacursus.  
 
Een aantal jaren geleden heb ik zelf mee een Alphacursus geleid, en er zijn toen bijzon-
der hoopgevende dingen gebeurd. Een van de deelnemers kwam tot geloof, en kocht 
haar eerste bijbel. Fantastisch om dat mee te mogen maken. Laat het zien in je leven, 
wat het betekent om christen te zijn. Het allerbelangrijkste is wel dat er in je zelf een 
verlangen groeit, een liefde en ontferming voor de mensen om ons heen, die zonder 
God leven.  

 
Bid om wijsheid en de gave van de 
Heilige Geest, dat Hij je de juiste 
woorden in de mond legt. Wees 
gastvrij, respectvol, vriendelijk en 
open. Een beter visitekaartje voor 
het geloof is er niet. Als je in je ge-
bed God vraagt om ook jou in te 
schakelen voor de verkondiging van 
het evangelie van Jezus Christus, 
weet ik zeker dat God mensen op je 
pad zal brengen. 
 

      
 

VANUIT DE PASTORIE 

Allereerst wil ik u graag allen een heel voorspoedig en gezegend 2018 toewensen. Har-
telijk dank voor alle kerstkaartjes die wij uit uw midden mochten ontvangen. Het is fijn 
om te zien dat de gemeente aan ons denkt en voor ons bidt. Dat hebben wij nodig, en 
dat doet ons goed.  
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Kerst is nog nauwelijks voorbij, of we bereiden ons al weer voor op de 40-dagentijd. 
Elders in dit kerkblad vindt u daarover meer informatie. Kunstenaar Jan Kooistra uit 
Dokkum heeft een prachtige serie schilderijen gemaakt over de kruiswoorden van Je-
zus: “the seven words”. Deze kruiswoorden vormen de rode draad, die de kerkdiensten 
op weg naar Goede Vrijdag en Pasen met elkaar verbindt. Een beeld zegt soms meer 
dan duizend woorden.  
 
Op deze manier willen we ons voorbereiden op de gebeurtenis, die kern en uitgangs-
punt is van ons geloof: Jezus Christus die uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven 
aan het kruis, zodat wij mogen leven als bevrijde mensen, bevrijd van de vloek van de 
zonden. In Zijn opstanding uit de dood bevestigde God dit, en mogen wij weten dat wij 
dankzij Hem, het eeuwig leven mogen hebben. Een leven mét Hem, dat nu al mag be-
ginnen. 
 
Omdat de tijd zo snel gaat, komt ook onze gemeentereis naar Israël snel dichterbij. Op 
6 maart vertrekken wij. De groep is iets groter geworden, dan wij aanvankelijk hadden 
verwacht, dus inschrijven is helaas niet meer mogelijk. We zitten nu op 42 personen 
die meegaan, en dat is echt wel het maximum. Na afloop hopen we onze ervaringen 
met de achterblijvers te delen. Hoe we dat gaan doen, weet ik nog niet, maar we komen 
er nog op terug. 
 
In de afgelopen periode ben ik een paar dagen voor nascholing weggeweest. Het on-
derwerp van deze retraite was “Leer mij Uw weg”. Nadat Jezus gedoopt is door Johan-
nes de Doper in de Jordaan, komt de Heilige Geest op Hem. Wat is het eerste dat de 
Heilige Geest doet? Hij leidt Jezus de woestijn in, waar Hij door satan op de proef wordt 
gesteld. God is voor ons soms moeilijk te begrijpen. Iedereen wil toch graag een ge-
zond, gelukkig en plezierig leven? Jezus’ weg staat daar haaks op.  
 
Zijn geloof, Zijn standvastigheid  moet blijkbaar eerst op de proef gesteld worden, voor 
Hij het evangelie van Gods koninkrijk gaat verkondigen. Wat betekent dat voor ons? 
Welke verleidingen komen op mijn pad, en hoe ga ik zelf om met lijden en beproevin-
gen? Er waren veel dingen die mij aan het denken hebben gezet. In een volgend num-
mer zal ik daar nog wat meer over vertellen. 
 
Twee dagen voor haar 70e verjaardag is onze geliefde diaken Miep Mulder overleden. 
Haar In Memoriam staat ook in dit kerkblad. We zullen haar grote geloof, haar vrien-
delijkheid, positieve instelling, bescheidenheid en al haar harde werk voor onze ge-
meente, missen. Wij danken God voor alles wat zij betekend heeft voor de opbouw van 
onze gemeente. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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MEELEVEN EN OMZIEN 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de volgende gemeenteleden, die in een in- 
stelling of in het ziekenhuis hebben gelegen:  

- Br. J. Smit, verblijft nog steeds in Innersdijk, afd. Hankemaborg, Kamer 17.  

- Zr. D. Smit-Haak, is inmiddels in ziekenhuis Delfzicht geopereerd aan haar heup. 
 Zij is inmiddels thuisgekomen, om verder te herstellen. 

- Zr. J. de Boer-Ridder, is ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

- Br. P. Vriezema, maakte een ongelukkige val uit een vrachtwagen. Hij heeft enige tijd 
   in het ziekenhuis gelegen, maar ook hij is weer thuis. Het herstel gaat goed. 

- Zr A. Bloema-Dijkhuizen, moest een plekje laten verwijderen in het ziekenhuis.  
   Er hoeft verder geen nabehandeling plaats te vinden. Zij is thuis. 

- Br. H. Lenting, is voor onderzoeken opgenomen geweest in het ziekenhuis. 

- Zr. A. Dekens-Bolhuis, heeft een week in het ziekenhuis gelegen voor behandeling 
  van haar wondroos. Zij herstelt thuis verder. 

- Br. Reint Menninga, moest opnieuw geopereerd worden in het Martini ziekenhuis 
  vanwege ernstige pijnklachten. Wij hopen dat de operatie deze keer goed mag 
  helpen. Hij is net weer thuis gekomen. 

- Zr. J. Dekens-Holwerda, is geopereerd aan haar schouder, en ligt in het Martini 
  Ziekenhuis. De verwachting is dat zij eerst een tijdje voor revalidatie in een 
  zorginstelling moet verblijven, voor zij weer naar huis mag. Op het moment van 
  schrijven is nog niet bekend waar zij naartoe zal gaan.  
 
Omdat de opnametijd in het ziekenhuis steeds korter wordt, betekent dat ook, dat veel 
ingrepen, waarvoor je vroeger in het ziekenhuis moest worden opgenomen, tegen-
woordig in dagbehandeling kunnen gebeuren. Dat maakt een operatie niet altijd min-
der ingrijpend, en vaak betekent het ook, dat als mensen thuiskomen, het herstel 
van de ingreep of operatie eigenlijk nog moet beginnen. 

Al worden deze mensen  hier niet bij name genoemd, zij ver-
dienen net zo goed onze aandacht en ons medeleven. Ook 
denken we aan gemeenteleden, die de afgelopen periode 
hun partner of een andere dierbare verloren hebben. Wij 
hopen dat jullie allemaal de kracht van God mogen ontvan-
gen om ontvangen om door een moeilijke periode heen te 
komen. 
 
    Ds. Peter Elzinga 
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IN MEMORIAM JOHANNA LAND-RITZEMA ( JO ) 

Op 1 januari 2018 heeft God tot zich genomen  zuster Johanna Land-Ritzema. Zij is 94 
jaar geworden. Zij woonde met haar man in Bloemhof. Jo Ritzema werd geboren op 5 
april 1923 in Middelstum. In dat dorp bracht ze ook haar jeugd door. Zij werkte daarna 
als hulp in de huishouding. Vlak voor de oorlog leerde Jo haar latere man Jan  
Land kennen, maar ze trouwden pas in 1949.  

Ook toen was het nog niet mogelijk om een eigen huis te vinden. Zij woonden eerst bij 
iemand in, maar liefst acht jaar lang met het gezin op een klein kamertje. Want in deze 
periode kregen ze twee kinderen, een zoon en een dochter. De situatie verbeterde toen 
Jan conciërge werd op een huishoudschool in Groningen. Jo kreeg hier ook werk als 
leidinggevende van de huishouding. Het was hard werken, maar samen hebben zij dit 
werk 25 jaar met veel voldoening en met veel plezier gedaan.  

In de schoolvakantie gingen ze met de caravan naar een strandcamping in Terhorne. 
Het was voor hun beiden een tweede thuis. Na hun pensionering hebben ze nog 23 jaar 
gewoond aan de Noorderbinnensingel, en daarna acht hoog in de Veldspaatflat. Toen 
de gezondheid van Jo achteruitging konden ze daar niet blijven.  

Om samen te kunnen blijven, verlieten ze hun geliefde stad Groningen, want in Bloem-
hof in Ten Boer was een kamer beschikbaar, waar zij samen naar toe konden. Jo heeft 
daar nog twee jaar mogen wonen, samen met haar man. Haar gezondheid was wel heel 
kwetsbaar. Na een beroerte overleed ze enkele dagen later op de eerste dag van 2018 
op haar kamer in Bloemhof. 

Johanna Land-Ritzema was een sociale vrouw, die erg genoot van het contact met de 
mensen om haar heen. Nooit kwam visite ongelegen, en iedereen was welkom.  Haar 
gastvrijheid, haar onverwoestbare positieve inslag, de dankbaarheid om alles wat zij 
nog had, in het bijzonder het gezelschap van  haar man Jan, met wie zij 68 jaar ge-
trouwd is geweest, dat kenmerkte haar. 
 
Zij was ook een zeer gelovige vrouw, die al haar zorgen, met name ook over de kinderen 
en kleinkinderen, bij de Heer kon neerleggen. Daarover ging ook de tekst boven de 
rouwkaart: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en  
smeking met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4:6) 

De herdenkingsdienst is gehouden op 8 januari in uitvaartcentrum Ardante in Hoog-
kerk. De tekst boven de rouwkaart stond ook centraal bij haar afscheid. Er werden lie-
deren gezongen, die veel voor haar betekenden, zoals het bekende “Abba, Vader”. 
Aansluitend aan deze bijeenkomst hebben wij haar begeleid naar haar laatste rust- 
plaats op de begraafplaats van Hoogkerk. 

Wij wensen haar man, die nu alleen verder moet, de kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren sterkte toe. En de nabijheid van onze Hemelse Vader, dat Hij kracht naar kruis 
mag geven. 
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IN MEMORIAM JANTINE CATRINA TOREN-SMIT. 

Spijk 15 januari 1931- Ten Boer 6 januari 2018  

Tineke Smit is geboren op een boerderij van Tweehuizen achter Spijk, als oudste van 3 
kinderen. Na de mulo in Appingedam is zij een half jaar in Engeland geweest en ook 
heeft ze zich een tijdje verbonden met het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam. In 1965 
is ze getrouwd met Kier Toren, in de jaren daarna werden er twee dochters en  
een zoon geboren.  

Wat hield ze van lezen, geschiedenis, politiek, kunst, aardrijkskunde, G.B.J. Hilterman, 
theologie en nog veel meer. Wat hield ze van discussies over boeiende onderwerpen, 
van recht toe, recht aan haar mening geven. Haar geheugen liet haar nooit in de steek 
en met een fijn gevoel voor humor kon ze je met citaten, spreuken en gezegden pittig 
terecht zetten. Ze was ondernemend, op en top boerin op hun boerderij in Oudeschip, 
vaak te vinden aan de aardappel-leesband in de schuur.  

Toen de Eemshaven in 1973 werd geopend in hun nieuwe boerderij ontving zij Konin-
gin Juliana, freule C. Röell en de commissaris van de Koningin, mr. E.H. Toxopeus, in 
één keer op de thee.  Na het leven op de boerderij verhuisde zij met haar man naar de 
Hooge Wierde, aan de Menkemaweg in Uithuizen.   

Ze had een groot en warm hart voor Israël, is er twee keer geweest en maakte boeiende 
reisverslagen en dia presentaties die ze in de hele buurt bij verschillende CBTB- en kerk 
avonden heeft gepresenteerd. Tuinieren was haar grote hobby evenals borduren. Toen 
er meer zorg nodig was zijn ze verhuisd naar Ten Boer. Daar is zij op 6 januari rustig 
ingeslapen. 

In de dienst van Woord en Gebed in de Zionskerk te Uithuizen werd in een boek met 
de titel ‘Spreuken van Wijsheid’ haar levensboek gezien: bladzijden gevuld met verha-
len, herinneringen, gebeurtenissen, gedichten en teksten vol wijsheid uit haar leven. 
Mooie, vrolijke en kleurrijke bladzijden voor alles waar zij van heeft kunnen genieten 
maar ook grijze en zelfs zwarte voor de dagen die zwaar zijn geweest. “Ik wait, der is 'n 
tied van komen en ook 'n tied van goan, en alles wat doar tussen ligt, ja, dat is mien 
bestoan. (Ede Staal)  Haar boek was klaar.  
   
In de kerk is het levensboek van Jantine Toren op de Bijbel gelegd om te symboliseren 
dat haar leven erdoor werd gedragen. De teksten uit de Bijbel, de psalmen, spreuken, 
verhalen en liederen, al die rijkdom  heeft haar willen steunen in haar leven en ze is er 
ook vaak door gesteund. Door Psalm 139 bijvoorbeeld. “Heer die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken kent Gij mij.”  

Als dat onder je leven ligt: dat er Iemand is die je ziet en kent en weet heeft van al je 
mooie en goede maar ook moeilijke bladzijden in je leven, van het soms verleerd zijn 
om te genieten van kleine dingen, dan ligt er een basis onder je bestaan. Een God die 
zegt: Ik ben er. Ik ben bij je. Dat is mijn Naam.  
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We hebben afscheid genomen van Jantine Catrina Toren-Smit. Van dit kind van God. 
Haar levensboek blijft achter, vol herinneringen die gekoesterd gaan worden en nog 
vaak worden gelezen of verteld. De Bijbel bleef ook liggen, het wacht op wie er steun 
in zoekt, wie vragen heeft over het leven, wie wil roepen of schreeuwen of discussi-
ëren, wie wijsheid zoekt of hoop, wie zijn of haar levensboek erop wil laten rusten. 
 
We mogen vertrouwen en geloven dat Jantine Toren antwoord op haar vele vragen 
heeft gekregen. Dat God haar heeft gehoord en in de eeuwige ruimte heeft gezet en 
dat zij zich daarom in vrede ter ruste kon begeven en inslapen, in het vertrouwen dat 
God alleen haar veilig doet wonen. Voor altijd. “In vrede kan ik mij ter ruste begeven. 
en aanstonds inslapen…want Gij alleen o Here doet mij veilig wonen. (Psalm 4:9)   
 

Janny Prins-Pestoor, kerkelijk werker Uithuizen.  
 

 
IN MEMORIAM HARMINA FOKKINA MULDER-SCHUURMAN (MIEP) 
 
Op 11 januari 2018, is na een ziekbed van enkele maanden, opgenomen in het Hemelse 
Vaderhuis zuster Harmina Fokkina Mulder-Schuurman (Miep). Zij is bijna 70 jaar ge-
worden. Zij woonde aan de Bouwerschapweg in Ten Boer. 
 
Miep werd geboren op 13 januari 1948, als jongste van zeven kinderen. Zij groeide op 
in Eenum. Ondanks de armoede heeft zij een goede jeugd gehad. Na de lagere school 
doorliep ze de huishoudschool en op haar 17de ging ze aan de slag als verpleegkundige 
in Assen. Tijdens een bezoek aan haar broer Wim in Zuidlaren ontmoette ze haar toe-
komstige man Siep Mulder. Zij trouwden op 6 oktober 1972, en gingen wonen aan de 
Bouwerschapweg  te Ten Boer. In dit huis zouden zij de rest van hun leven blijven wo-
nen. 
 
Ze kregen drie kinderen: Dineke, Wim en Jan.  Later kwamen daar nog drie kleinkin-
deren bij: Meike, Jonna en Robbe. Miep was een echt familiemens. Haar  kinderen, en 
later haar kleinkinderen, waren ontzettend belangrijk voor haar.  Twee keer in de week 
paste ze op de kleinkinderen, die bij haar kind aan huis waren. Daarnaast  was zij ook 
een actieve vrouw. Ze zat op een koor, kon EHBO, was diaken bij de kerk, zat op een 
fietsclub en hield van volksdansen. Ook zat ze op Passage. Daarnaast hield ze van lezen, 
en genoot ze van de mooie tuin achter het huis. 
 
In 2014 overleed haar man, die zij jarenlang liefdevol verzorgd had. Ze zijn 42 jaar ge-
trouwd geweest. Hoe de meeste mensen zich Miep zullen herinneren, is als een vrien-
delijke, behulpzame en diep gelovige vrouw, die altijd positief was, niet graag op de 
voorgrond trad, maar wel met iedereen een praatje maakte, of ze nu kerkelijk waren 
of niet. 
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In mei van het afgelopen jaar overleed haar broer Wim aan een hersentumor. Zelf be-
gon ze toen ook al klachten te krijgen, en na onderzoek bleek dat ook zij een hersentu-
mor had. Spreken werd steeds moeilijker. In de zomer van 2017 kreeg ze nog een be-
handeling, maar die werd kort daarna gestopt. Ze kon het  accepteren, en was niet bang 
om te sterven. Haar geloof was haar daarin tot steun. Dankzij de zorg van haar kinderen 
en de Buurtzorg, kon zij tot het laatst toe thuis blijven. Rustig is zij, twee dagen voor 
haar zeventigste verjaardag,  uit dit leven weggegaan. 
 
De dankdienst voor haar leven is gehouden  op woensdag 17 januari in de Gerefor-
meerde kerk van Ten Boer, háár kerk. Zelf had zij al de liederen en de Bijbeltekst uitge-
kozen voor haar eigen begrafenis. De tekst die boven de rouwkaart stond, was ook het 
Bijbelvers dat centraal stond in de dankdienst voor haar leven: Psalm 119:105. “Uw 
Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Wie met het licht van Gods 
Woord door het leven gaat, zal zeker niet verdwalen. 
 
Daarna vond de begrafenis in besloten kring plaats, op de begraafplaats van Eenum, 
waar ook haar man Siep begraven ligt. Hier hebben wij nog 1 Korintiërs 15:35-49 gele-
zen, dat gaat over de opstanding uit de dood , en gezamenlijk het Onze Vader gebeden. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe in het ge-
mis. 
   Ds. Peter Elzinga 
  
 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Het jaarthema is 
evangeliseren. Ds. Peter Elzinga leest: 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Petrus zegt dit tegen  
mensen die vervolgd worden om het geloof. Ds. Peter Elzinga geeft uitleg  over 
evangeliseren n.a.v. bovengenoemd Bijbelgedeelte.  
 
De focus ligt op de kern van het geloof. Evangeliseren hoeft niet direct naar buiten 
gericht te zijn, als mensen met vragen komen kun je daarop reageren. Evangeliseren is 
ook mensen nieuwsgierig maken. Geloof belijden met heel je hart. Als dit oprecht is 
worden mensen vanzelf 
nieuwsgierig. Kerk zijn op een positieve manier.  

De lijst met aftredende ambtsdragers wordt doorgenomen. De kerkenraad hoopt 
spoedig weer invulling te krijgen van de vacatures. Er is nog steeds geen nieuwe scriba 
bereid gevonden, evenmin een nieuwe bejaardendiaken. 

Er wordt nagedacht over de invulling van de 40-dagentijd. Gesprekken zijn hierover 
gaande. 

Voor wijk blauw en paars is een vacature voor wijkwerker. Hier is nog geen invulling 
voor gevonden. In het ouderlingenberaad komt dit aan de orde. 

Uit de notulen kerkenraadsvergadering 18 oktober 2017 

 



 11 

Het bespreekthema voor 2017 “Stemrecht” wordt behandeld. De kerkenraad stelt een 
standpunt hiervoor op, te weten: “Het stemrecht blijft gehandhaafd zoals het nu is, 
maar bij gewichtiger zaken zullen we ons best doen om gemeenteleden er bij te 
betrekken. Wij willen als kerkenraad de gemeente betrekken in zaken daar waar het 
toe doet, transparantie is belangrijk”.  Dit zal ook zo op de gemeenteavond aan de 
gemeente worden voorgelegd. 
 
De ontwerp-begroting 2018 van de kerkrentmeesters en de diaconie worden 
doorgenomen. 
   Titia Brondsema 
 
 
SCRIBAAT 
Het is denk ik goed om even een kleine toelichting te geven hoe het nu zit met het 
scribaat. Op 11 december j.l. zijn Henk en ik verhuisd naar Oldehove. Voor het zover 
was heb ik een groot aantal gemeenteleden benaderd om mijn taak als scriba over te 
nemen, wat tot op heden helaas nog niet heeft geresulteerd in een vervanger.  
 
Op de achtergrond doe ik nog wel enige werkzaamheden voor de kerk, zolang er geen 
nieuwe scriba is gevonden. Ik kan u zeggen dat het geen ideale situatie is, omdat ik 
natuurlijk niet meer in het dorp woon en zo veel minder mee krijg van wat er speelt.  
 
Ook woon ik geen vergaderingen meer bij. De afkondigingen mail ik naar de dienst-
doende ouderling en alles wat op de email secretariaat.gkpkntenboer@ziggo.nl bin-
nenkomt, behandel ik ook nog of stuur ik door.  Achter de schermen gaat er nog wel 
e.e.a. door dus. Ik had heel graag mijn taak als scriba willen overdragen voordat wij 
gingen verhuizen, maar dat is helaas niet gelukt. Hopelijk komt er gauw verandering in 
deze situatie. 
 
Verder kan ik meedelen dat ik met heel veel plezier mijn werk als scriba heb gedaan. 
Binnen de kerkenraad en moderamen hangt een erg prettige sfeer waarbij een ieder 
respect heeft voor elkaar. Dat is  van groot belang. Ik kijk terug op een hele mooie tijd 
en wil een ieder daarvoor bedanken! 
 
Henk en ik zijn inmiddels aardig gesetteld in ons nieuwe huis in Oldehove, we hebben 
het er erg naar onze zin en voelen ons er nu al thuis. We zijn al een paar keer hier naar 
de kerk geweest, heel anders, maar ook goed en fijn.  
 
Wij willen u op deze manier ook graag bedanken voor alle kaarten die wij mochten 
ontvangen, hartverwarmend… Heel erg bedankt!  
Hartelijke groet,  

 
Titia Brondsema. 

 

mailto:secretariaat.gkpkntenboer@ziggo.nl
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REDACTIE 

Met ingang van het jaar 2018 heeft er in de samenstelling van de redactie een 
wisseling van de wacht plaatsgevonden. Zowel Titia Zuur als Titia Brondsema zijn na 
vele jaren gestopt met hun activiteiten. Beide Titia’s  heel hartelijk bedankt voor jullie 
jarenlange bijdrage en inzet in deze belangrijke taak. 
 
Gelukkig worden de werkzaamheden met directe ingang overgenomen door Jolanda 
van der Knaap en als afgevaardigde van de kerkenraad Ineke Palsma. Van harte 
welkom in de redactie en ook succes gewenst. 
 
SAMENSTELLEN: 

Ook binnen de ploeg samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel, vouw- en niet ploeg, 
heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Jan Hendrik Huisman heeft na 
tientallen jaren van bijdrage aangegeven i.v.m. zijn leeftijd te willen stoppen.  
 
In verband met het overlijden van Miep Mulder is ook aan haar bijdrage in het 
samenstellen een eind gekomen. Jan Hendrik en Miep (postuum) heel hartelijk 
bedankt voor jullie belangrijke bijdrage en inzet bij deze werkzaamheden. 
 
Anneke Warris en Jantje Horneman zijn bereid gevonden om de opengevallen 
plaatsen weer op te vullen en hun bijdrage te willen leveren. Ook zij van harte 
welkom in de groep en succes gewenst. 
 
 
       

 

                                                                                                                                 
                                                                             
WERELDDIACONAAT 4  FEBRUARI 2018. 

De komende Werelddiaconaat collecte wordt besteed aan hulpverlening aan bevrijde 
kindslaven in Ghana. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserĳ 
op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine 
eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlĳk werk doen en worden uitgebuit. Het 
Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen.  
 
De kinderen komen voornamelĳk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van 
het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen 
behandelen hen als slaven. 
 

Diaconie 

 

Nieuws van Kerk en Kansel 
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Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt kind slaven en vangt hen tĳdelĳk op. 
Voordat ze naar huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp en onderwĳs. Ook 
krĳgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u 
het werk van Challenging Heights en andere wereld diaconale projecten van Kerk in 
Actie. Van harte aanbevolen! Meer informatie kunt u lezen in de folder welke is 
toegevoegd aan deze uitgave van Nieuw van Kerk en Kansel. 
 
 
HEILIGAVONDMAAL COLLECTE. 

Voor de bestemming van de Heiligavondmaal collecte van 11-2-2018 blijven we dit 
maal dicht bij huis. Want niet iedereen kan zeggen “Dicht bij huis” omdat ze simpelweg 
geen huis of thuis hebben. We willen de collecte houden voor de stichting De Open 
Hof. De Open Hof in Groningen is een oecumenisch diaconaal - pastoraal centrum waar 
mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan.  
 
Het is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten 
de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, 
een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is 
voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere ver-
slaafden.  
 
Open hof is een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden 'gerechtigheid' en 
'barmhartigheid' leidend zijn. Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaar-
dig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, 
wordt het beeld van de tweedeling alleen maar schrijnender.  
 
In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet 
altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen 
dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, 
of als je gevlucht bent naar ons land.  
 
Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou open-
staan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervin-
den om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven. We waren er als diaconie snel over eens 
dat dit een goede bestemming is voor een Heiligavondmaal collecte in de winterperi-
ode.  
 

Klaas Kremer 
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INBRENG VOEDSELBANK STAD GRONINGEN 2017 

Als kerk hebben wij in het afgelopen jaar 27 volle kratten aan voedsel ingezameld en 
een totaalbedrag van € 386, - gedoneerd aan de Voedselbank stad Groningen.  
 
Hoewel de opbrengst lager is dan in 2016 (32 volle kratten en € 521, -), zal de diaconie 
ook in 2018 hiermee doorgaan. Ondanks dat de economie aantrekt, zijn er nog heel 
veel gezinnen met kinderen die wekelijks afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij ho-
pen wederom op uw bijdrage aan het eind van iedere maand.  
 
DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO IN DECEMBER 2017 

Vanuit ZWO zijn de volgende collectes verder aangevuld: 

·         Heilig Avondmaalcollecte van 12 november “noodhulp overstroming Bangladesh 
           en Nepal” met € 225, - tot een totaal bedrag van € 737, -; 
 
·         Collecte op 1e kerstdag “Kinderen in de knel in Syrië” met €580, - tot een totaal 
           van € 1.080, -. 
  
Namens de Diaconie/ZWO  

Edwin Ottens 
 

 
 
 
Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
 
Financiën 

    Aktie Kerkbalans 
Ook onze kerk doet mee met de landelijke actie Kerkbalans: “Geef voor je kerk” 
die gehouden wordt van 20 januari t/m 3 februari. Zonder deze actie zou onze 
kerk niet kunnen doen wat ze allemaal doet. We zijn bijzonder gezegend met 
een fijne gemeente waar veel georganiseerd wordt, dit willen we graag zo hou-
den, zo niet uitbreiden. Vanaf deze plek doen we dan ook een hartelijk beroep 
op u om deze actie van harte te steunen. Wij hopen op een grote opbrengst! 
 

Huisvesting 

 Blister renovatie 
De zaal is klaar. Inmiddels zijn er ook bankjes aangeschaft. Zeer de moeite 
waard om eens te kijken. In april hopen we te starten met de renovatie van 
de hal en de toiletten. 

 
Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  

College van Kerkrentmeesters 
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Beste gemeenteleden, jong en oud. 
Het is alweer januari, de helft van het kerkelijk seizoen is alweer bijna voorbij. Wij als 
jeugdouderlingen zijn trots op onze jeugd en op de kerkleden die zich voor de jeugd  
inzetten.  

Iedere zondag staan ze in de crèche voor uw kinderen klaar. Tijdens de dienst als een 
grote groep kinderen de kindernevendienst gaat bijwonen staan er meerdere kerkle-
den als begeleiders bij de deur op hen te wachten. Ook de inzet van deze begeleiders  
bleef tijdens het adventsproject gelukkig niet onopgemerkt.  

Stil op de achtergrond werkt een heel team die er voor zorgt dat de jeugd naar Impact 
kan. Evenals de catecheten die elke week zorgen voor uitleg van de Bijbel en ons  
geloof in Jezus Christus.  

Wat heel fijn is dat de jeugd zelf zich ook inzet voor het organiseren van de CJV.  
Ook de Blisteravonden eens per maand op zaterdagavond worden door de jeugd geor-
ganiseerd. Zij regelen zelf dat er op die avonden oudere gemeenteleden bij de deur 
staan als portier.  

Wij als jeugdouderlingen kunnen iedereen die zich inzet niet voldoende bedanken, al-
len bedankt. Mocht u nu na het lezen van dit stuk denken:  “ik wil ook wel deel uitmaken 
van één van die teams” spreek dan iemand van desbetreffend team of ons als jeugd-
ouderling aan, uw hulp is altijd welkom.  
 
Ook hebben wij uw financiële hulp nodig. Deze maand ontvangt u de brieven voor uw 
kerkelijke bijdrage. Hoe wij uw financiële hulp vragen voor het jeugdwerk leggen wij uit 
in de volgende Nieuws van Kerk en Kansel. 
 

Jan Afman en Wim Berends 
 
NIEUWS VAN HET BLISTERBESTUUR. 

In januari en februari is Blister weer open! En in februari met een thema feest. We 
organiseren dan een après-ski avond. We hopen dat het net zo’n succes wordt als de 
vorige keer. Doordat het de vorige keer een succes was hebben we besloten om met 
muntjes te gaan werken. Daar zijn we erg blij mee!  
 
We zijn nog steeds opzoek naar vrijwilligers. Als je ons zou willen helpen, als DJ, 
uitsmijter of als bar personeel (18+), laat het ons weten.  

   Jeugdpagina 
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We zouden er heel erg blij mee zijn. Neem dan contact op met Anne-Linde Wiersma: 
Tel: 06 -274 409 58 of per mail: annelindewiersma@hotmail.com 
 
We hopen jullie 26 januari en 23 februari allemaal weer te zien van 21:00 tot 00:00!  
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 

We hebben 2 nieuwe leidsters en daar zijn we erg blij mee! Rian Muilwijk geeft nu 
kindernevendienst in groep 3-4 en Martine Huijzer in 5-6 en 7-8. Welkom bij de club! 
In onderstaand overzichtje staat welke verhalen we de komende weken behandelen: 
 

28 januari Marcus 3:1-6 Jezus geneest een verschrompelde hand 

4 februari  Marcus 4:26-34 Jezus predikt het Koninkrijk 

11 februari  Johannes 1:1-18 Jezus brengt goedheid en waarheid 

18 februari  Marcus 6:14-29 De dood van Johannes de Doper 

25 februari  Marcus 9:2-10 Jezus verheerlijkt op de berg 

4 maart  Johannes 2:13-22 Jezus reinigt de tempel 

 
Vriendelijke groeten, Janneke Vreeling 
 
CJV 

Met de drukke decembermaand al weer achter ons zijn we ook in dit nieuwe jaar al 
weer druk bezig met nieuwe plannen! Allereerst willen we u en jou hartelijk bedanken 
voor alle kerstkaarten en giften die we hebben gekregen voor de kerstkaartenactie! De 
kerstkaartenactie heeft een mooi bedrag van € 173,30 opgeleverd voor Mens voor 
Mens. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: Bedankt! 
 
We zijn ondertussen weer druk bezig met de voorbereidingen voor een aantal nieuwe 
activiteiten: De jeugddienst op 18 maart en CJV-kamp. Op 18 maart om 9.30 uur mogen 
wij als CJV een jeugddienst in gaan vullen, de eerste voorbereidingen hebben al plaats-
gevonden en we willen u en jou alvast van harte uitnodigen om te komen. Het wordt 
een dienst voor jong en oud, waarin we jullie graag willen laten zien wie wij zijn en wat 
wij doen als CJV.  
 
Verder is de kampcommissie druk bezig om CJV-kamp 2018 voor te bereiden. Het week-
end van 13 t/m 15 april gaan we met elkaar weg, meer informatie en de locatie volgt 
later. Wij hebben er nu al zin in! 
 
De data voor de komende tijd zijn: 

- 28 januari 
- 18 februari 
- 11 maart  
- 8 april 

mailto:annelindewiersma@hotmail.com
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Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Zit je in de vierde klas of hoger dan ben je van 
harte welkom om aan te schuiven! 
 
FOLLOW 

Met Follow gaan we een drukke tijd tegemoet. Marco Borsato nummers, opwekking; 
alles komt voorbij de komende tijd. In februari en maart  werken we mee aan de vol-
gende diensten: 
 

- 4 februari om 9.30 uur in Harkema (Marco Borsatodienst) 
- 18 februari om 14.00 uur in Surhuisterveen 
- 25 februari om 9.30 uur in de Wilp 
- 25 maart om 9.30 uur in Wagenborgen 

 
We zijn blij dat we zoveel andere mensen kunnen en mogen bereiken met onze muziek. 
Het wordt even druk, maar het is ontzettend leuk en dankbaar werk om muziek te ma-
ken tot eer van God, en daar doen we het voor! 
 
   Lineke Meerman 
 
 
CATECHISATIE 18 + 

De 18+ groep komt ongeveer 1 keer per 3 weken bij elkaar. De groep bestaat 
momenteel uit 6 personen. Tijdens de koffie en thee kijken we bij ons thuis naar een 
filmpje van Alpha Youth. Alpha Youth is een basiscursus voor het Christelijk geloof. 
Tijdens de filmpjes komen elke keer een aantal vragen aan de orde waar we samen  
over praten. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: 

- Wie is Jezus 

- Waarom stierf Hij 

- Hoe kun je geloven 

- Bidden waarom en hoe 

- Hoe zit het met de Heilige Geest 

- Hoe leidt God ons  

- Enz. 

Mocht je ook geïnteresseerd zijn en mee willen doen dan kun je contact opnemen 
met één van ons. Je bent van harte welkom! 
 

Ds. Peter Elzinga,        230 9276, pe.elzinga@planet.nl 

Margreeth v.d. Goot, 302 3177, margreethvandergoot@kpnmail.nl  
 

 

 

mailto:pe.elzinga@planet.nl
mailto:margreethvandergoot@kpnmail.nl


 18 

 
 

 

 
Donderdag 8 februari a.s. is de vergadering in Menorah 

van 14.30 – 16.30 uur. 
 

Deze middag zal notaris Hilgen uit Leens ons bijpraten  
over de laatste stand van zaken 

met betrekking tot Erfrecht en schenkingen 
 

Voorvervoer kunt u tot 13.00 uur bellen naar A.J. Smit, tel. 302 1784 
Gasten zijn altijd van harte welkom 

 
Het bestuur 
 
 

 

 
                                                                                                                                                       
 
 
Het is weer tijd voor een korte update vanuit onze commissie. Allereerst was onze 
jaarlijkse actie rond oud en nieuw, de verkoop van de rolletjes en kniepertjes, weer 
een groot succes. Dit alles met grote dank ook aan de familie Meerman voor hun 
enorme inzet!! De voorlopige opbrengst van deze actie is € 630 een prachtig bedrag!!  
 
Op dit moment is naar alle waarschijnlijkheid een datum gevonden waarop we naar 
Hongarije gaan. Als er zich geen wijzigingen van de plannen meer voor doen zullen we 
met een groep enthousiastelingen van 21 juni t/m 1 juli afreizen naar 'ons tehuis' om 
weer te gaan klussen en ons in te gaan zetten voor het goede doel.  
 
Mochten er nog mensen zijn die zich geroepen voelen om mee te gaan met deze reis, 
aanmelden kan nog steeds.... 
 
Met een hartelijke groet namens Mens voor Mens,  
                                        

Teije van Dijk 
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OP ZONDAG 11 FEBRUARI WORDEN DE KALENDERS VOOR DE 40 DAGENTIJD IN DE 
ONZE KERK UITGEDEELD. 
 
In de 40 dagentijd willen wij samen met de clusterkerken van Ten Boer e.o. elke week 
een Vesper houden (een avondgebed). Deze bijeenkomsten zullen in Menorah worden 
gehouden omdat de Kloosterkerk gesloten is i.v.m. onderhoud.  
 
In deze Vespers zullen wij o.a. stilstaan bij de 7 kruiswoorden zoals de schilder Jan 
Kooistra uit Dokkum deze heeft uitgebeeld. 
 
de data voor de Vespers zijn: 

woensdag 14 februari  Menorah       19.00 – 19.30 uur (Aswoensdag) 

donderdag 22 februari Menorah 19.00 – 19.30 uur 

donderdag   1 maart Menorah 19.00 – 19.30 uur 

donderdag   8 maart Menorah 19.00 – 19.30 uur 

donderdag 15 maart Menorah 19.00 – 19.30 uur 

donderdag 22 maart Menorah 19.00 -  19.30 uur 

donderdag 29 maart  Woltersum  19.30 – 20.00 uur (avondmaal) 

 
Op de zondagen 18 en 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april zal er steeds voor 
de dienst een foto van een schilderij van Jan Kooistra uit Dokkum worden getoond. 
Hij heeft van elk van de 7 kruiswoorden een schilderij gemaakt. In de dienst zal daar 
ook aandacht aan worden besteed. 
 
Er zijn ook foto’s van gemaakt van de schilderijen. Wij zullen enkele setjes van deze 
foto’s bij de uitgangen van de kerk ter inzage leggen met een intekenlijst. Mocht u 
geïnteresseerd zijn om de foto’s te kopen dan kunt u uw naam en adres op de lijst 
vermelden en wij zullen dan zorgen dat ze bij u worden bezorgd.  
De kosten zijn € 2,- per setje van 7 foto’s. 
 
Namens de Commissie Vorming & Toerusting 
 

Joukje Haak / Jelte van der Woude 
 

 

40 dagen-tijd 2018 
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WIE GAAT ER MEE NAAR PINKSTERCONFERENTIE OPWEKKING  VAN 18-21 MEI 2018 

IN BIDDINGHUIZEN? 
 

         Net als voorgaande jaren gaat er ook dit jaar een groep vanuit  
Ten Boer naar Opwekking.  

Graag zouden we weer, net als vorig jaar, een groep willen vormen, zodat we een 
veld kunnen reserveren en dus bij elkaar kunnen staan, voor nog meer sfeer, gezellig-
heid, geloof delen en saamhorigheid! 
 
Hoe werkt het: 

 Iedereen die wil kamperen meldt zich persoonlijk of per gezin aan via de 
website: www.opwekking.nl. Dit kan vanaf 1 februari! 
 

 Hoe eerder ieder groepslid zich aanmeldt, hoe groter de kans is dat we dich-
ter bij het hoofdterrein en het kinderplein staan 
 

 Geef je aanmelding (naam, reserveringsnummer, aantal personen en kam-
peermiddel) door aan Martine Huijzer 
 

 Bij meer dan 25 personen, zorgen we ervoor dat we aangemeld worden op 
de site als “grote groep” en wordt een van de groepsleden contactpersoon. 
We krijgen dan een veld aangewezen waar we kunnen kamperen. 
 

Aandachtspunten: 
- ieder zorgt zelf voor een geschikt kampeermiddel (tent/caravan/camper)  
- ieder neemt voldoende eten/drinken mee voor zichzelf ,dit kunnen we dan 

delen met elkaar  
 
1 dag naar Opwekking:  
Wil je niet een heel weekend kamperen, maar 1 dag langskomen, dan kan dat natuur-
lijk ook! Je hoeft je dan niet aanmelden op de website. Ook als je wel graag heen wilt 
gaan, maar geen vervoer hebt, neem dan even contact op, misschien kunnen we wat 
regelen/carpoolen. 
 
Ook als je die dag graag bij de groep wilt aansluiten, mail dan even naar  
Martine Huijzer via mail: huijzerwietsma@gmail.com of WhatsApp: 06-255 561 12 
 

http://www.opwekking.nl/
mailto:huijzerwietsma@gmail.com
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Zaterdag 3 februari 2018 organiseert De Huisband samen met José Westeneng een 
benefietavond in Café de Witte Brug waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
Compassion. Bovendien komt Jan Groothuis, medewerker van Compassion. Hij heeft 
verschillende projecten opgezet in ontwikkelingslanden en zal zijn ervaringen vertellen.  
 
José gaat in mei 2018 een halve marathon in Ethiopië lopen en zamelt geld in om 
kinderen en gezinnen uit de armoede te halen. José: “Al jaren heb ik het verlangen om 
een muskathlon te gaan lopen. Steeds heb ik het uitgesteld omdat ik er tegenop zag om 
het sponsorgeld te verzamelen. Tot ik afgelopen zomer wist dat dit verlangen door God 
in mijn hart is gelegd. Toen heb ik besloten het toch te gaan doen. Ik vertrouw erop dat 
wanneer ik in mei in het vliegtuig naar Ethiopië stap, ik minimaal € 10.000 aan 
sponsorgeld mag meenemen.” 
 
SPONSORDOEL: 

Compassion gebruikt de sponsorgelden ter ondersteuning van projecten voor kin-
deren, moeders en baby’s in Ethiopië. Compassion werkt op holistische wijze. Dat wil 
zeggen dat zij de kinderen op alle gebieden van hun leven ondersteunt: onderwijs, ge-
zonde voeding, medische zorg en een veilige omgeving in de vorm van de lokale kerk. 
Daarnaast stimuleert zij de intellectuele en emotionele ontwikkeling en geestelijke vor-
ming. 
 
Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur. De entree is gratis, er is gelegenheid 
om een vrijwillige bijdrage te geven. 

   Margreeth van der Goot 
 
 

 

 
Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen op mijn 80 
ste  verjaardag. Vriendelijke groeten van  

E.W. Biewenga, Boersterweg 4 
 
Graag wil ik op deze manier ieder bedanken die met mij meegeleefd tijdens de ziekte 
en het overlijden van mijn schoonzoon Harry Deemter. Ook namens Janny, Daan en 
Anna hartelijk dank! 
   Gré Entjes-Nijburg, Bloemhof 46 
 

Dankbetuiging 
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Blij verrast was ik door de vele kaarten die ik tijdens de jaarwisseling o.a. uit Ten Boer 
mocht ontvangen. Daarvoor allen heel hartelijk dank. 
   André Huisman, Langs de Lijn 28, Bedum 
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes voor Simon 
zijn 85 ste verjaardag. Ook voor de prachtige bloemen van de kerk. Hartelijk bedankt 
hiervoor. 
   Simon en Aly Meijer, Ticheldobben 4 
 
“Omzien naar elkaar”. 
Dat hebben wij ervaren na mijn operatie, en weer thuis d.m.v. de vele kaarten, 
bloemen, telefoontjes en bezoeken. Het was hartverwarmend. Heel veel dank 
daarvoor ook namens mijn vrouw. 
   Willem Zijlema, Burg. Triezenbergstraat 3 
 

 

 

 
 

27-01-1937 G. Knol- Koers   

28-01-1940 J. Laan- Bakker   

01-02-1942 K. Vriesema-Ganzeveld   

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

04-02-1948 M.G. Zuidema-Wedema   

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   

24-02-1948 R. Bouwman   

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

03-03-1945 A. Kooistra- Medema   
 
 

  Verjaardagen 
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BINNENGEKOMEN: 

Dhr. J. Hogendorf en mevr. D. Hogendorf-Jeuring, van de  Protestantse gemeente 

Hoogezand-Sappemeer 

Mevr. H.G. Boorsma, van de  Protestantse gemeente Bedum 

OVERLEDEN: 

Mevr. J. Land-Ritzema, op 1 januari in de leeftijd van 94 jaar 
Mevr. J.C. Toren-Smit, op 10 januari in de leeftijd van 86 jaar 
Mevr. H.F. Mulder-Schuurman, op 14 januari in de leeftijd van 69 jaar 
 
VERHUISD: 

Mevr. A. Zwart 

Mevr. I. de Boer 

 

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

10-12 zr. G. Veenstra-Oosterhuis, in verband met haar 94 ste  verjaardag 

17-12 br. H. Lenting, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar 
 br. E.W. Biewenga, in verband met zijn 80 ste verjaardag 

24-12 zr. D. Smit-Haak, en naar  
 zr. J. de Boer-Ridder, beiden zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
   
31-12 zr. R.S. Claus-Smid, in verband met haar 81 ste verjaardag 

07-01 br. S.G. Meijer, in verband met zijn 85 ste verjaardag en naar  
br. W.G. Groenewold, in verband met zijn 87 ste verjaardag 

14-01 zr. Z. Palsma-Flikkema, in verband met haar 90 ste verjaardag en naar 
 br. en zr. T. de Vries, ter bemoediging 

21-01 br. R Menninga, en naar 
 zr. A. Dekens-Bolhuis, beiden zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
                 
 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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28 januari 19.30 uur C.J.V. 

29 januari  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

  19.45 uur  Diaconie 

30 januari  19.45 uur  College van Kerkrentmeesters 

31 januari  19.45 uur  Moderamen 

5 februari  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

  20.00 uur  Bouwstenen Bijbel School 

 

6 februari  19.30 uur  Catechisatie 16+ jarigen 

  19.30 uur  Taakgroep erediensten 

8 februari  14.30 uur  PCOB  

 

12 februari  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

13 februari  19.45 uur  Kerkenraad 

14 februari 19.00 uur Vesper 40 dagen tijd 

15 februari  20.00 uur  Classis vergadering 

18 februari 19.30 uur C.J.V. 

 

19 februari  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

20 februari  19.30 uur  Catechisatie 16+ jarigen 

22 februari 19.00 uur Vesper 40 dagen tijd 

23 februari  19.00 uur  Impact 

24 februari  20.00 uur  Blister 

 

26 februari  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

  20.00 uur  Israël reis bijeenkomst 

1 maart   10.00 uur  Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 

  19.00 uur Vesper 40 dagen tijd 

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  
03-12 ZWO 304,85  
10-12 Kerk 254,10  
17-12 Kerk 214,33  
24-12 Diakonie 240,69  
25-12 Kinderen in de knel 500,93  
26-12 Jeugdwerk 114,95  
31-12 Kerk 339,35  

 Onderhoudsfonds 216,95  
Deurcollecten  

03-12  Kerk  126,60  
10-12  Bloemenfonds  89,85  
17-12  Kerk  77,70  
24-12  Bloemenfonds  106,65  
25-12  Kerk  113,43  
31-12  Kerk  12,75  

   
Dankdag - huis aan huis collecte - nagekomen 555,00  

  (totaalopbrengst € 9.344,84 )   

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN EN OVERIGE OPBRENGSTEN:   

Kerk Toegezegd 102.032,00  

 Extra ontvangsten  5.537,83  

 Totale bijdragen 2017 107.569,83  

 Ontvangen bijdragen 103.900,05  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2017 3.669,78  

Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.540,54  

 Extra ontvangsten  62,50  

 Totale bijdragen 2017 8.603,04  

 Ontvangen bijdragen 7.905,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2017 698,04  
Evangelisatie  
 Toegezegd 6.476,50  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totale bijdragen 2017 6.526,50  

 Ontvangen bijdragen 5.918,50  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2017 608,00  

Oud papier Ontvangen t/m december 4.234,01  
Oud ijzer Ontvangen t/m december 470,00  

 

Ontvangen collecten en giften 
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28 januari 10.00 uur Schoolkerkdienst         15.00 uur     
Voorganger Ds. E. Posthumus-Meyjes Dhr. M. van Heijningen- Dorkwerd    
Organist  M. van Esch    
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma    
Beamer Els Gelling Theo Bulthuis    
Collecte Compassion Oecumene binnenland    
Deurcollecte Bloemenfonds     
...voordeur Tristan Borg en Daniel Medendorp  
…Menorah Lucas en Tim Medendorp  
Kindercrèche Petra de Jonge, Aline Doornenbal, Inez de Boer en Esra Dijkstra    

      
4 februari 09.30 uur Voorbereiding / Werelddiaconaat   
Voorganger Ds. P.J. Elzinga   
Organist B. Geuchies     
Koster A.H. Vriezema     
Beamer Willem Hoekstra     
Collecte Werelddiaconaat      
Deurcollecte Kerk     
   -voordeur Eline Hummel en Rens Boer   
   -Menorah Jesse en Sennah Muilwijk   
Kindercrèche Janneke Vreeling, Jildou Haanstra en Eline Bolt   

      
11 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging    
Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. J. Schimmel - Spijk    
Organist M. van Esch J. Wolfs    
Koster B.J. Deekens B.J. Deekens    
Beamer Els Gelling  Lineke Meerman    
Collecte Kerk Kerk    
    2e H.A. Stichting Open Hof in Groningen    
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds    
   -voordeur Henriette Muilwijk, en Lisanne v.d. Knaap    
   -Menorah Ilse en Joas Sikkema    
Kindercrèche  Hélène Muilwijk, Rozemijn Wiersema, Esmee Vogd en Iris Boer    

     
11 februari   Heilig Avondmaal Bloemhof    
Voorganger  Ds. P.J. Elzinga    
Organist  H.K. Vegter    
      

      

  Dienstenrooster:
  



 27 

      

18 februari 09.30 uur  15.00 uur Familiedienst    
Voorganger Ds. P.J. Elzinga     
Organist J. Wolfs     
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma    
Beamer Theo Bulthuis Lineke Meerman    
Collecte Met je kinderen op de vlucht Met je kinderen op de vlucht    
Deurcollecte Kerk Kerk    
   -voordeur Thirza en Eva Sikkema     
   -Menorah Thijn en Fedde Langereis    
Kindercrèche Nicole Heidema, Lourien Dekens en Enola de Jonge    

      
24 februari 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

      
25 februari 09.30 uur       
Voorganger Drs. J. W. Bassie - Groningen     
Organist B. Geuchies     
Koster A.H. Post     
Beamer Theo Bulthuis     
Collecte Uit de schulden (Diaconie)     
    2e Onderhoudsfonds     
Deurcollecte Bloemenfonds     
   -voordeur Jelmer en Marit Schaaphok    
   -Menorah Emma en Isa van Dijken    
Kindercrèche Eliza Muilwijk, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon    

      
4 maart 09.30 uur  DoeMeeDienst / GemeenteGroeiGroepen    
Voorganger Ds. P.J. Elzinga     
Organist M. van Esch     
Koster A.H. Vriezema     
Beamer Willem Hoekstra     
Collecte Zending (ZWO)     
Deurcollecte Kerk     
   -voordeur Danique en Jolein Huijzer    
   -Menorah Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt    
Kindercrèche Lineke Meerman, Rosa Boer en Elisa Werkman    
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 22 februari 2018 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 op 1 maart, 12 april en 17 mei a.s.   . 

 
 

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 
 


