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“Toen wij u de glorierijke komst van onze heer Jezus Christus verkondigden, baseer-
den wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen 
Zijn grootheid gezien… Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor 
alleen maar toegenomen.” (2 Petrus 1:16-19) 
 
Als je de Heilig Grafkerk in Jeruzalem bezoekt, word je geconfronteerd met een leven-
dig spektakel van mensen en groepen uit de hele wereld, die deze kerk komen bezoe-
ken. Volgens een zeer oude traditie zou op deze plaats Golgota liggen, de plek waar 
Jezus aan het kruis is gestorven, en ook Zijn graf, van waaruit Hij op de Paasmorgen is 
opgestaan uit de dood. Al rond 330 stond hier een kerk.  
 
In 2000 jaar lijkt er weinig veranderd. Lange rijen gelovige Christenen wachten nog 
steeds rustig op hun beurt om deze plekken te bezoeken. Ik ben er eens bij gaan zit-
ten om te kijken naar de bezoekers. In elke cultuur reageren mensen anders, maar 
zonder twijfel kun je bij veel mensen de devotie zien en soms zijn mensen ontroerd. 
Veel gelovigen nemen voorwerpen mee, om daarmee de heilige plekken aan te raken, 
of kussen het zelfs. De kaarsen, rozenkransen, olie of wat dan ook, nemen ze dan mee 
terug naar huis. Geheiligd door de plaats. 
 
Veel protestanten zullen het een “poppenkast” noemen, of zelfs bijgeloof – en in 
sommige gevallen is dat misschien ook wel zo -, en toch doet het niet recht aan wat 
hier gebeurt. Deze plaats brengt mensen dichter bij Jezus. Hier, of in elk geval in de 
buurt, is 2000 jaar geleden iets gebeurd, dat voor miljoenen christenen de basis is van 
hun geloof: Jezus Christus, gestorven en opgestaan. 
 
Als Petrus aan het eind van zijn leven terugkijkt, spreekt hij over deze gebeurtenissen, 
met het vuur van iemand die weet dat het geen mooie verhaaltjes zijn of boerenbe-
drog, maar dat het werkelijk gebeurd is. Jezus was niet zomaar een mens. Petrus 
denkt terug aan de doop van Jezus, toen hij een stem uit de hemel hoorde: ”Deze is 
Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Luister naar Hem.” Hij heeft ge-
zien hoe Jezus uiterlijk veranderde bij de verheerlijking op de berg, en hemels begon 
te stralen. Hij heeft Jezus grootheid gezien, in deze dingen, en in nog zoveel meer. Bo-
venal in Zijn lijden, dood en opstanding. 
 
Als je dat gezien hebt, en begrepen, dan verandert het de manier waarop je naar onze 
wereld kijkt. De hemel is niet leeg of gesloten. Er is een Verlosser, Jezus Christus, en 
zie: Hij leeft! Ik heb zelf mijn leven lang in God en Jezus geloofd, maar het moment 
dat ik Gods kracht zelf mocht ervaren, was een enorme bemoediging. Niet langer hoef 
ik mijzelf af te vragen of er eigenlijk wel een God ís, of dat ik misschien toch geloof in 
mooie sprookjes. 
 
Ik heb de kracht van God gezien, en getuig daarvan. Net als Petrus, net als zoveel an-
dere christenen door de eeuwen heen. Het bijzondere is dat ook de Bijbel, of zoals 
Petrus het noemt: “de woorden van de profeten” daardoor meer tot leven komt.  
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De Bijbel is veel meer dan alleen een verzameling gedachten of ideeën van mensen 
over God. Het is God die daardoor Zelf tot ons wil spreken. 
 
Naarmate ik ouder word, en steeds meer ontdek wie God is, en ook meer van Hem 
ervaar, des te beter begin ik de Bijbel te begrijpen en te vertrouwen op Zijn beloften. 
Nee, ik heb niet een antwoord op alle moeilijke levensvragen. Ik snap dat mensen 
daarmee kunnen worstelen. Maar ik heb Zijn grootheid gezien, en dat is voor mij ge-
noeg. De rest van mijn leven zal ik daarvan getuigen. 
 
  Ds Peter Elzinga 
 
 
 
Vanuit de pastorie 
 
In de afgelopen periode mocht ik opnieuw Israël bezoeken, deze keer samen met mijn 
vrouw. Hoe vaak ik er ook kom, in heel veel opzichten voelt het alsof ik thuis kom. 
Israël en mijn geloof zijn met elkaar vervlochten. Het Joodse volk is Gods volk, en alle 
plaatsen die je in Israël bezoekt, getuigen van de geschiedenis die God met zijn volk is 
gegaan door de eeuwen heen. 
 
Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth, Kapernaüm, Kana, het meer van Tiberias. Een einde-
loze rij van bekende, en minder bekende, namen uit de Bijbel kom ik tegen. De verha-
len worden tastbaar, komen dichter bij. De geschiedenis met en het geloof in God 
kom je in Israël overal waar je kijkt, tegen. Jeruzalem is het kruispunt van de wereld. 
Hier gebeurt het. Een heilige en omstreden plaats voor drie wereldgodsdiensten.  
 
Ik heb bovenop de tempelberg gestaan, waar de Al-Aqsa moskee staat. De plaats 
waar Mohammed naar de hemel zou zijn gevaren, maar ook de plaats waar Abraham 
zijn zoon Isaak wilde offeren, en de plek waar de tempel uit het Oude Testament 
stond. Hier mag geen Jood komen, volgens de moslims. Dichterbij dan de Klaagmuur 
komen ze niet, om te bidden en hun geloof te beleven.  
 
Tot mijn verbazing hoorde ik tijdens deze reis dat de Joden een aantal meters onder 
de grond bezig zijn om richting Tempelberg te graven, en daar ondergronds een syna-
goge te bouwen. Zo dicht mogelijk bij de plek waar de Tempel vroeger stond. Het 
geeft iets aan van de gedrevenheid van de gelovigen. Het gaat ergens over. Niet ver-
bazingwekkend vertelt de Bijbel ons dat Jezus hier zal terugkeren op de wolken. Op 
de Olijfberg liggen tienduizenden graven van Joden, die geloofden dat de Messias hier 
zich zou openbaren. Religie ouderwets, of niet relevant? Het is hoe veel mensen in 
Nederland over geloven denken. Als je in Israël bent, kun je alleen glimlachen om die 
woorden. Niets is wezenlijker en relevanter dan het geloof in God. 
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Wat betreft onze gemeente, gaan we dit jaar in gesprek met elkaar over het stem-
recht in de gemeente. Mag iedereen meebeslissen, of alleen degenen die belijdenis 
van hun geloof hebben gedaan? Elders in dit kerkblad vindt u daarover meer achter-
grondinformatie. De vraag lijkt misschien simpel, maar daarachter komen veel vragen 
tevoorschijn: voelen mensen in onze kerk zich serieus genomen, wat betekent belijde-
nis doen van je geloof, en wat voor plek zou dat binnen de gemeente moeten krijgen.  
 
We hopen dat u, en jij!!, daar eens over na wilt denken, en vertel ons wat jij vindt, op 
welke manier dan ook (gemeenteavond, mail, app, brief, persoonlijk). We komen er 
nog op terug. 
 
Tenslotte wil ik nog vragen om voorbede, speciaal voor ons jeugdwerk. Het is lastig 
om nieuwe jeugdouderlingen te vinden, of mensen die structureel een stuk jeugd-
werk willen dragen. Zou u willen bidden: 
 
 dat God gemeenteleden liefde in het hart geeft voor onze jongeren, liefde voor  

Jezus, en om die twee bij elkaar te brengen. 

 dat God gemeenteleden in het hart geeft een structurele taak in het jeugdwerk  
op zich te willen nemen.  

 dat de Heilige Geest ons mag inspireren om nieuwe vormen van jeugdwerk te  
zoeken, die passen in deze tijd, en jongeren helpen om Jezus te leren kennen. 

 voor alle jeugdwerkers in onze gemeente. 

 om een zegen voor onze jongeren. Zij horen zoveel verschillende geluiden. Dat   
zij mogen ontdekken dat Zij waardevol zijn en dat er een God is die van hun 
houdt. 

   
 
MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Omzien naar elkaar, naar mensen die kwetsbaar zijn geworden, is een belangrijke 
taak voor elk mens. Vanuit de liefde die God voor elk van ons heeft, willen wij dan ook 
om elkaar heen staan. Lief en leed willen we daarom met elkaar delen. Want degene 
die vandaag hulp geeft, moet het misschien morgen zelf ontvangen. Het maakt ver-
schil, als je staat in een gemeenschap die je in gebed wil dragen, die je wil bezoeken, 
of een kaartje schrijft. 
 
 Zr. E. Waterborg-Wiertsema, Vijverweide 27, is in Innersdijk, Afd. Revalidatie  

kamer 1016. Zij wacht op een definitieve plaatsing, waarschijnlijk in Bloemhof. 

 Zr. A. Meijer-Vriezema, Ticheldobben 4, is weer thuis uit Zuidlaren. Wel zal  
gekeken worden naar (meer) adequate zorg. 

 Zr. H. Bulthuis, Lindenstraat 3, is geopereerd, en heeft een nieuwe knie gekre-
gen. Thuis is zij aan het revalideren. 
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 Zr. A. Feitsma-Postma, Koopmansplein 27, is opgenomen in Maartenshof, zuid 2  
F7, Schaaksport 100-102 9728 PG Groningen 

 Zr. T. Oosterhuis-van Bijssum, Koopmansplein 61, is onderzocht en geopereerd 
in het Martini Ziekenhuis. Even was ze thuis, maar er kwamen allerlei complica-
ties, en ze moest opnieuw worden opgenomen en verschillende operaties onder-
gaan. Helaas heeft dat niet geholpen. Na een maand in het ziekenhuis gelegen te 
hebben, is besloten om niet verder te behandelen. Zij is nu thuis. 

 Zr. H. Vriezema-de Jong, Hendrik Westerstraat 12, heeft een paar dagen voor  
onderzoek in het Martini ziekenhuis gelegen. Gelukkig waren de uitslagen goed,  
en mocht zij weer naar huis. 

 Zr. J. Prins-Verhoeff, Bloemhof 1 Kamer 210, is twee keer naar het Martini zie-
kenhuis geweest voor behandeling en operaties. Zij is weer thuis, maar erg zwak. 
Liever geen bezoek. Als u een kaartje schrijft, zet u er dan even bij dat het van 
onze kerk is? Dit op verzoek van de familie. 

 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die lijden onder ziekte, ouderdom, 
rouw of eenzaamheid. De nood is soms zo groot. Geen mens kan dat alleen dragen. 
Als gemeenschap willen we dat samen doen, en onze zorgen en onze geliefden opdra-
gen aan God. 
 
OVERLIJDEN ALIE STEENHUIS (1951-2017) 
 
Op  19 januari 2017 is  Alie Steenhuis overleden. Zij is 66 jaar geworden. Zij is geboren 
op 7 januari 1951 in Thesinge, en was verbonden met onze gemeente in Ten Boer. Zij 
woonde echter al wel heel wat jaren in Nooitgedacht. Daar kon zij de zorg krijgen die 
zij nodig had. 
 
Haar lijfspreuk was “Weent met de wenenden, weest blij met de blijden, dit is mijn 
liefde” Het eerste stuk is een tekst uit Romeinen 12. De opdracht van God om de 
liefde op deze manier in de praktijk te brengen. Op de rouwkaart wordt Alie omschre-
ven als “onze lieve, humoristische en excentrieke zus, schoonzus, tante en oudtante”. 
De begrafenis heeft op 25 januari in besloten familiekring plaatsgevonden. 
 
Boven de kaart stond de volgende tekst: 
 Alie 
 De brandende kaars die in het begin 
 vaak heftig en instabiel flakkerde 
 maar later warmer, 
 zachter en fragiel brandde 
 is nu gedoofd. 
 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe, en de troost van onze God. 
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IN MEMORIAM BETSKE (BETSIE) BOLT HEIDEMA (1923 – 2017) 
 
Op vrijdag 27 januari is  Betsie Bolt-Heidema overleden. Zij is 93 jaar geworden. Zij 
woonde in Bloemhof, en daar is zij ook overleden,  in het volle vertrouwen op haar 
Heer en Heiland. Na een val had zij haar bekken gebroken, en hier kon ze niet meer 
van herstellen. 

Betsie werd als derde kind van het gezin Heidema geboren in Groningen. Ze groeide 
hier op en maakte de 2e Wereldoorlog mee. Ze ontmoette Herman Bolt en ze trouw-
den in 1948. Na hun trouwen begonnen ze een banketzaak aan De Nieuwe Weg in 
Groningen, in hetzelfde huis waar haar ouders ook bleven wonen. Uit dit huwelijk 
werden 3 kinderen geboren: Ben, Andries en Anje.  

Naast het runnen van de winkel, droeg zij ook de zorg voor het gezin, en zij verzorgde 
haar ouders tot het laatste toe.  Alsof dat niet genoeg was, stond zij altijd klaar voor 
iedereen die een beroep op haar deed. Zoon Andries overleed op zeer jonge leeftijd. 
Hij was nog maar dertig jaar. Dit was en bleef zwaar te dragen voor haar. Al klaagde  
zij eigenlijk nooit, en bleef ze positief en dankbaar in het leven staan.  

Toen Herman 65 werd, besloten ze te stoppen met de winkel en kwamen ze in Ten 
Boer terecht. Voor hen was dit een grote stap. Zouden ze op een vreemde plaats nog 
een nieuw bestaan kunnen opbouwen? Het bleek een goede keuze geweest te zijn. 
Het werd de mooiste tijd van hun leven. Dertig jaar hebben ze mogen genieten van de 
kerkgemeenschap die hen als een warme deken opving, de buren en de verenigingen 
waarvan ze intensief gebruik mochten maken. 
 
Op 17 januari 2007 stierf haar man na een kort ziekbed. Betsie verhuisde toen  van de 
Triezenbergstraat naar Bloemhof en woonde hier met veel plezier nog tien jaar.  Bet-
sie stond positief in het leven. Tot het laatste toe genoot ze van de kleine dingen in 
het leven. Met smaak kon ze daarover vertellen, of over de mooie periodes uit haar 
leven. Over haar diepste emoties sprak ze niet zo gemakkelijk. Wel was het duidelijk 
hoeveel kracht en steun zij putte uit haar geloof in God. 
 
De dankdienst voor haar leven is gehouden op  2 februari in de Gereformeerde kerk 
van Ten Boer. De dienst werd geleid door ds. Marja de Jager uit Haren. Er klonk mu-
ziek van J.S. Bach: “Jesu bleibet meine Freude” en “was Gott tut, das ist wohlgetan”. 
De Bijbellezing was Psalm 121. Op wie kan ik vertrouwen, als het er werkelijk op aan-
komt. De tweede lezing was 1 Korintiërs 13, over de liefde, zoals God die bedoeld 
heeft. In de gemeente, maar ook in onze menselijke relaties mag die het voor het zeg-
gen hebben. Aansluitend is zij begraven op de Begraafplaats van Ten Boer. Daar is nog 
het Onze Vader gebeden. 

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe en Gods nabij-
heid in dit gemis. 
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IN MEMORIAM EKKE JAN DE VRIES (1930-2017) 
 
Op  28 januari is  Ekke Jan de Vries gestorven. Hij was al geruime tijd ziek, maar zijn 
overlijden kwam toch nog onverwacht. Hij is 86 jaar geworden, en woonde, samen 
met zijn vrouw, aan het Koopmansplein. 
 
Ekke werd geboren op 12 april 1930 in Stedum. Hij had een tamelijk zorgeloze jeugd. 
Hij heeft een paar jaar op de Mulo gezeten, maar stopte daar mee om te werken op 
de boerderij. Hij volgde daarbij de landbouwwinterschool. Het verenigingsleven was 
hem op het lijf geschreven. Toen hij samen met Brietha Veldman in het bestuur 
kwam van de Jonge Boeren en Boerinnen, werden zij verliefd op elkaar. Zij trouwden 
op 18 mei 1961. 
 
Hun eerste huisje was aan de Stationsstraat. Er werden drie kinderen geboren: Jan 
Tiemen, Dea en Rita. In 1967  verhuisden ze naar de boerderij aan de Weersterweg. 
Het werd een gemengd bedrijf, al lag zijn hart meer bij de gewassen, dan bij de 
koeien. Hier werd het gezin de Vries opnieuw verblijd met een kind: René 
 
Naast het boerenbedrijf was hij meestal de avonden druk bezig met verenigingswerk. 
Zangkoren, CBTB, EHBO, kerkenraad, en nog veel meer. Meestal werd hij voorzitter. 
Toen Jan Tiemen de boerderij overnam, ging het echtpaar de Vries naar Leek. Er was 
nu meer tijd voor andere zaken, zoals fietsen of op vakantie met de caravan in Diever. 
Het zingen bleef een grote hobby van Ekke. 
 
In 2004 kreeg hij prostaatkanker. De behandeling sloeg goed aan, en jaren leek de 
ziekte weg te zijn. Een paar jaar later verhuisden Ekke en Brietha opnieuw. Deze keer 
naar het Koopmansplein in Ten Boer, vanwege zorgen om de gezondheid en het 
voortschrijden der jaren. In 2014 bleek dat de ziekte niet weg was geweest, en dat ge-
nezing niet meer mogelijk was. Vol goede moed bleef Ekke tot het laatst knokken te-
gen de gevreesde ziekte. Hij was nog midden in een chemokuur, die goed leek aan te 
slaan, toen hij plotseling op 28 januari in het ziekenhuis van Groningen overleed. 
 
Ekke was een man die tot het laatste toe, volop van het leven genoot. Zijn motto was 
“blied en gelukkig weezn”. Hij hield van schaatsen en fietsen. Hij genoot van de kook-
kunsten van zijn vrouw, en deed graag een spelletje. Hij kon het maar moeilijk accep-
teren dat hij zou sterven, met name omdat hij dan niet meer voor zijn vrouw zou kun-
nen zorgen. Hij vond het ook moeilijk om daarover te praten. Het geloof in God gaf 
hem wel steun en kracht in deze tijd.  
 
Al schoof hij het spreken over de dood steeds voor zich uit, toch had hij op een pa-
piertje geschreven hoe zijn afscheid er uit zou moeten zien. Op dit briefje stond ook 
zijn diepste gevoel verwoord: “Dank God voor mijn leven, dank  U die het voor mij 
mocht versieren.” 
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De dankdienst voor zijn leven is gehouden op 1 februari in de Gereformeerde kerk 
van zijn geliefde Stedum. De prediking ging over Johannes 11:25. Daar zegt Jezus: ”Ik 
ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.” 
Aansluitend aan de kerkdienst is hij begraven op de Begraafplaats van Stedum.  
 
Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe, 
nu zij hun geliefde man en (groot)vader moeten missen.  
 
  Ds. Peter Elzinga 

 

 
 
 
 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij leest uit Lukas 1: 
68-75 Het adventsverhaal over de geboorte van Johannes de Doper. We zingen ver-
volgens Lied 477: Komt allen tezamen, vers 1 en 4. De voorzitter gaat voor in gebed. 
 
Bezinningsmoment, we bespreken pagina 10 van het beleidsplan van de PKN “Kerk 
2025: Waar een Woord is, is een weg”. Wat we tegenwoordig in de kerk zoeken, ver-
andert vergeleken bij vroeger. In groepjes bespreken wij hoe wij de veranderingen 
zien en wat wij zouden willen veranderen. 
 
De jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen 
worden doorgenomen. Dit zal worden besproken worden op de gemeenteavond van 
8 maart a.s. De begroting 2017 wordt vastgesteld door de kerkenraad. 
 
Bespreking: communicatievoorziening in de toekomst: hoe zien we dat? Steeds meer 
wordt er tegenwoordig op facebook gezet, kan men de diensten meebeleven middels 
internet met rechtstreeks uitgezonden beelden. En wat zet je op de website? We wil-
len de website zo aantrekkelijk en uitnodigend maken en houden, maar het blijft op-
passen wat vermeld wordt.  
 
Hoe gaan we hiermee om? De website moet een informatieve, een uitnodigende, 
maar ook evangeliserende werking hebben. Te weinig informatie doet daar geen 
goed aan, maar we moeten ervoor blijven waken dat er geen privacyregels overschre-
den worden. We moeten met elkaar een lijn zien uit te stippelen. 
 
Opgemerkt wordt dat in Nieuws van Kerk & Kansel telefoonnummers van gemeente-
leden ontbreken, wat erg lastig is soms. Maar in het kader van privacy moet je juist 
oppassen met het vermelden hiervan.  

Uit de notulen kerkenraadsvergadering van 20 december 2016 
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En willen we ons kerkblad ook digitaal, via de mail? De papieren versie zie je, mail valt 
gauwer tussen wal en schip. Met name mensen die minder met de kerk betrokken 
zijn kijken gauwer in een boekje, bij het bezorgen heb je er ook nog wel eens een con-
tactmoment mee.  
 
Wordt dit digitaal, dan ben je dat kwijt. De jeugd kijkt veel gauwer digitaal. Waar-
schijnlijk gaan we toch steeds meer toe naar een digitale versie, maar een papieren 
versie zal er altijd blijven voor wie dat liever heeft. We gaan een communicatievisie 
op papier zetten en gaan hier op korte termijn weer mee verder. 
 
In het beleidsplan van onze kerk staat vermeld dat het bespreekthema van de kerken-
raad in 2017 “stemrecht” is. Op de gemeenteavond van 8 maart zal dit het onderwerp 
zijn dat na de pauze aan bod komt. 
 

Titia Brondsema. 
 

 
STEMRECHT 
 
In het beleidsplan van onze kerk is opgenomen dat in de komende jaren een aantal 
beleidskwesties wordt opgepakt en uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is allereerst om 
te horen wat er leeft in de gemeente. Mocht er aanleiding toe zijn, dan behoort een 
beleidswijziging tot de mogelijkheden. In 2017 is dit onderwerp het stemrecht.  
 
De Kerkenraad heeft een Commissie, bestaande uit een aantal gemeenteleden, 
gevraagd de procedure omtrent het beleidsvoorstel stemrecht voor te bereiden.  
 
De kerkorde van PKN geeft de plaatselijke gemeente ruimte om zelf een besluit te 
nemen over het stemrecht voor belijdende, doop- en gastleden. De Kerkenraad 
bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of 
naast de belijdende leden ook de doopleden en gastleden stemgerechtigd zijn en legt 
dit in de betreffende regeling vast.  
 
Binnen onze gemeente hebben op dit moment alleen de belijdende leden stemrecht. 
Dit kan worden uitgebreid tot doopleden van 18 jaar en ouder en gastleden (mensen 
die vanwege omstandigheden tijdelijk niet naar hun eigen kerk kunnen). Het gaat dan 
om actief en passief stemrecht.  
 
Actief stemrecht houdt in dat iemand mag stemmen wanneer onderwerpen zich hier 
voor aandienen. Te denken valt aan fusie met een andere gemeente, het verkopen 
van een (kerk)gebouw, beleidsvoorstellen zoals homofilie in de kerk, maar ook het 
voordragen van ambtsdragers.  
 



 11 

Passief kiesrecht houdt in dat iemand zich ook verkiesbaar kan stellen. Tot op heden 
wordt binnen onze gemeente eigenlijk nooit gebruik gemaakt van het kiesrecht, maar 
er kunnen situaties ontstaan wanneer dit wel het geval is. 
 
De Kerkenraad wil eerst graag van de gemeente horen wat haar mening hierover is. 
Hiervoor is gelegenheid tijdens de Gemeenteavond van 8 maart. De vraag is of men 
graag wil dat het stemrecht uitgebreid wordt of niet.  
 
Voor beide keuzes zijn argumenten aan te dragen, maar een dieper onderliggende 
vraag is eigenlijk: wie willen wij zijn als gemeente? Hoe belangrijk vinden wij het dat 
er belijdenis wordt gedaan en hiermee bewust wordt gekozen voor het geloof in God 
en het deelgenoot zijn van een gemeente?  
 
Uit de praktijk is gebleken dat, in grote lijn, de belijdende leden actiever betrokken 
zijn bij de kerk dan de doopleden. Wanneer iedereen gebruik kan maken van het 
stemrecht (bij belangrijke keuzes), kan hierdoor de situatie ontstaan dat andere zaken 
dan de geloofsvragen mee gaan spelen in de discussie. Uitgangspunt daarbij is dat 
iemand die belijdenis heeft gedaan, bewust kiest voor het geloof, hiervoor uit komt 
en actief betrokken is bij de kerk.  
 
Aan de andere kant zou het geven van een formele stem aan doopleden er ook voor 
kunnen zorgen dat ze meer betrokken zijn of worden. Onder de doopleden is ook een 
grote groep jeugd die (nog) geen belijdenis heeft gedaan, het zou hun bijv. het recht 
geven ambtsdragers voor te dragen die hen vertegenwoordigen. Wanneer een 
dooplid als ambtsdrager wordt voorgedragen en hij/zij wil dit aanvaarden, dient deze 
persoon belijdenis te doen. 
 
Uitgangspunt binnen onze gemeente is dat iedereen meetelt, van waarde is, de 
mening van wordt gerespecteerd en naar wordt geluisterd, of men nu geen lid, 
dooplid, gastlid of belijdend lid is. De discussie zou daarom niet moeten gaan over de 
mate waarin iemand mee mag doen of niet, maar over het feit of wenselijk is dat men 
bewust gekozen heeft voor God en deze gemeente en men daarmee het recht heeft 
om het beleid mee te bepalen of dat het belangrijker is dat iedereen mee mag 
beslissen.  
 
De Kerkenraad vindt het erg belangrijk om te horen wat de mening is van de 
gemeente en roept vooral ook de doopleden, gastleden of niet-leden op om ook te 
reageren tijdens de gemeenteavond op 8 maart aanstaande.  
 
De jeugdleden van onze kerk hebben tevens de mogelijkheid om te reageren via een 
WhatsApp bericht aan Marga Werkman 06-1524 2006. 
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Indien er op 8 maart sprake is van een unaniem advies van de gemeente aan de 
Kerkenraad zal dit advies worden meegenomen naar Moderamen en Kerkenraad voor 
afsluitende besluitvorming.  
 
Mocht het zo zijn dat, na de discussie op de 8e maart, er behoefte is aan nadere 
discussie of beraadslaging, dan zal de Commissie weer bijeenkomen, een nader 
voorstel uitwerken, en dit vervolgens weer voorleggen aan Kerkenraad en de 
gemeente. 
 
Commissie Stemrecht:  
 

Siert Bruins, Marga Werkman, Peter Elzinga en Angelique Boer 
 
 
 
KORT VERSLAG CLUSTEROVERLEG 30 JANUARI 2017 
 
Omdat Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes vanwege ziekte slechts voor een zeer 
beperkt aantal uren beschikbaar is, is Jolanda Tuma op afroep aangesteld voor 
crisispastoraat voor de Hervormde gemeente. Voor een gespreksgroep ‘Onder 40’ zijn 
onvoldoende aanmeldingen en gaat niet door.  
 
Clusterpredikant ds. René Kok is bezig een uitwisseling tussen ouderlingen tot stand 
te brengen. Alvorens deze bij elkaar komen bezoekt hij de gemeenten apart. De 
afspraak was dat de vergoeding voor de diensten waarin ds. René Kok voorgaat 
uitbetaald wordt aan de clusterpot. 
  
Springtime: Sake van der Goot heeft ds. René Kok uitgenodigd hierover te komen 
praten.  
 
Startweek 2017: De startzondag is op gepland op 17 september. Elke gemeente 
vaardigt 2 personen af voor een speciale startweekcommissie. De Gereformeerde 
Kerk ten Boer is al bezig met de voorbereiding en heeft gekozen voor een hele week. 
Voorstel is de kindermiddagen in de eigen dorpen te organiseren. De rest wordt 
overgelaten aan de in te stellen commissie. 
 
Afgesproken wordt een clustervergadering te houden voorafgaand aan een fusie-
vergadering. Omdat deze laatste frequenter gehouden wordt is een datum nog niet 
bekend. Deze zal rond mei zijn te verwachten. De stand van zaken rondom de fusie 
zijn zeer positief te noemen. De kerkrentmeesters zijn met elkaar in gesprek en er 
lijken geen grote obstakels te verwachten 
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KORT VERSLAG FUSIE-OVERLEG 30 JANUARI 2017 (GARMERWOLDE-THESINGE-
STEDUM EN TEN POST). 
 
Er wordt een duidelijke scheiding gemaakt in twee overleggen: het clusteroverleg 
(waarvoor ook Geref. Kerk Ten Boer en een afgevaardigde van de classis worden 
uitgenodigd) en het fusieoverleg waarin Stedum, Ten Post en Garmerwolde/Thesinge 
en ook Hervormde Kerk Ten Boer deelnemen). Voor alle duidelijkheid: Hervormde 
Kerk Ten Boer is nu niet voornemens tot fusie, maar is wel graag gesprekspartner en 
zeker welkom om te kunnen voorsorteren in de fusie op een door haar gekozen 
moment. 
 
Elke kerk brengt de eigen belangrijke punten in en zo worden praktische zaken als 
verstaanbaarheid in de kerken en het dienstrooster onderwerpen van gesprek.  
In het overleg werd duidelijk dat alle gemeenten graag een streefdatum van de 
daadwerkelijke fusie zien. Zodra de kerkenraden zich hierover hebben uitgesproken 
wordt dat bekend gemaakt. Formeel moeten in het fusietraject alle benodigde 
documenten overhandigd worden aan de classis, die het vervolgens doorstuurt aan 
het RCBB (Regionaal College Behandeling Beheerszaken). Dat is de instantie die 
uiteindelijk een akkoord afgeeft. 
 
Hartelijke groet, 

Titia Brondsema.  
 
 

GEMEENTEAVOND 
Het programma voor de gemeenteavond, aansluitend aan de Bidstond voor  
Gewas en Arbeid op woensdag 8 maart aanstaande ziet er als volgt uit: 
 
Voor de pauze: 

 Opening 

 Presentatie jaarrekening 2016 College van Kerkrentmeesters 

 Presentatie jaarrekening 2016 College van Diakenen 
 
Na de pauze: 

 Bespreekthema 2017 “stemrecht”  

 Rondvraag 

 Sluiting 
 
Iedereen is van harte welkom in Menorah. 
 

Titia Brondsema, scriba 
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Paasgroetenkaart actie (zondag 2 april) 

De Diaconie/ZWO ondersteunt wederom de jaarlijkse PKN Paasgroetenkaart actie die 
georganiseerd wordt door o.a. Kerk In Actie en het Protestants Justitiepastoraat.  
 
Voorafgaand aan de dienst op zondag 2 april zullen 90 Paasgroetenkaarten worden 
uitgedeeld die door u/jou mag worden voorzien van uw/jouw naam met een warme 
paasbemoedigingsgroet in het Nederlands. Voor een 2-tal doelgroepen, zal een  
aparte kaart worden uitgedeeld: 
 

 Dubbele Nederlandstalige kaarten, voor gevangenen in Nederland (gedeti-
neerden krijgen hierdoor de mogelijkheid om zelf ook een kaart te versturen 
naar een door hen zelf te bepalen persoon).   
                                                                                          

 Enkele Nederlandstalige kaarten, voor Nederlanders in buitenlandse gevan-
genissen. 
 

De ingevulde kaarten zullen vervolgens door de Diaconie/ZWO worden ingezameld, 
gefrankeerd en vervolgens worden opgestuurd. Alvast onze dank voor uw medewer-
king. 
  
Inbreng Voedselbank stad Groningen 2016 

Als kerk hebben wij in het afgelopen jaar 32 volle voedsel dozen/kratten ingezameld 
en een totaalbedrag van € 1.520, - (incl. Heilig Avondmaalcollecte) gedoneerd aan de 
Voedselbank stad Groningen. Gezien deze opbrengsten als wel de schrijnende gezins-
situaties met kinderen, zal de diaconie ook in 2017 hiermee doorgaan.  
 
Wij hopen wederom op uw bijdrage aan het eind van iedere maand. Rondom Pasen is 
er geen behoefte aan speciale levensmiddelen. Wel blijft de behoefte groot aan 
houdbare producten, zoals blik/pot groenten, broodvervangers (muesli/cruesli) en 
wasmiddel.  
 
Boodschappenpakketten van de Plusmarkt 

Ook dit jaar heeft de Plusmarkt gefaciliteerd in het inzamelen van Pluszegels van klan-
ten voor de voedselbank Groningen én armlastige bewoners in de gemeente Ten 
Boer. Hierdoor waren diverse diaconieën in staat om in de 1e week van februari 35 
boodschappenpakketten uit te delen aan de minder bedeelden in de gemeente Ten 
Boer.  

Diaconie 
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Wij hebben wederom weer veel verbaasde, blijde gelaatsuitdrukkingen mogen zien 
als wel dankbare reacties ontvangen. De diaconie wil dan ook graag de Plusmarkt en 
haar klanten bedanken voor hun bijdrage(n).  
 
Donaties vanuit Diaconie/ZWO 1e kwartaal 2016 

De Diaconie heeft de gecollecteerde bedragen in februari voor zowel het Werelddia-
conaat voor “nootmuskaat boeren in Noord-Molukken” via Kerk In Actie als de Heilig 
Avondmaalcollecte voor “extra noodhulp Irak & Serie” via Open Doors aangevuld tot 
een bedrag van € 1.000, - .  
 
Namens de Diaconie/ZWO  

Edwin Ottens 
 
 

 
 
 

Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
 Financiën 

 Het financieel overzicht van vorig jaar zal worden besproken op de ge-
meenteavond. 

Huisvesting 

 Blister renovatie 
Alle jongeren vanaf 15 jaar tot 26 jaar roepen we hierbij nogmaals op 
om een ontwerp te maken voor een muurschildering voor Blister. 
Let op: 
Aanvullende info over het aanleveren van het ontwerp voor de muur-
schildering Blister. 
Hoe lever je dit aan?  
Op de flyer staat dat je dit ook via de mail bij Johanna Tonnis de Graaf 
kunt aanleveren. Is je bestand nu te groot doe dit dan vooral via We 
transfer. 

Anders 

 Afscheid van onze koster Jan Norden 
Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van onze koster. Zijn werk-
zaamheden als rijschoolinstructeur zijn steeds moeilijker te combineren 
met zijn werk als koster. Jan vanaf deze plaats heel erg bedankt voor je 
inzet voor onze kerk. Dit betekent dat er een vacature is per 1 mei a.s. In 
de volgende Nieuws van Kerk en Kansel zullen we hier uitgebreider op 
ingaan.  
 

Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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BEËINDIGING DIENSTVERBAND KOSTER. 
 
Geachte gemeente, hierbij deel ik u mee dat mijn vrouw Heleen en ik hebben moeten 
besluiten om binnenkort te stoppen met het kosterswerk. Wij hebben hier goed over 
nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat dit steeds moeilijker te combineren 
valt met mijn werk als rijinstructeur. Ook Heleen heeft niet de ruimte om meer bij te 
springen dan nu al het geval is.  
 
Het heeft ons moeite gekost om dit besluit te nemen, omdat we dit werk graag doen, 
maar soms moet je keuzes maken met je verstand, hoewel je gevoel daar dan tegen 
in gaat. Wij willen u danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de prettige 
samenwerking. Met vriendelijke groet, 
 

Jan en Heleen Norden 
 

 

 
 

 

Dit is het thema van de koffie-ochtend /Sing-Inn  

                  die georganiseerd gaat worden  

door de (Senioren) Gemeente Groeigroep  

op woensdag 15 maart a.s. 

 

Plaats van bijeenkomst: Menorah, aanvang 09.30 uur. 

 

Het plan is om, na het genot van een kop koffie met iets lekkers, 

 samen te zingen 

uit het Evangelische Liedbundel. 

Jan Wolfs zal ons hierbij begeleiden op het orgel. 

Ook zal onze predikant Peter Elzinga een korte meditatie verzorgen. 

 

Wij hopen op een goede opkomst.  

 

Komt allen. 

Voor meer informatie  

 of indien u vervoer nodig heeft, kunt u bellen met 

Kor Huisman – tel. 302 2470 
 

 

“Houdt de lofzang gaande” 
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Impact 

Met Impact hebben we dit seizoen al veel verschillende dingen gedaan, zoals Bijbel 
smokkelen in het bos, Sinterkerst, bowlen, creatief en gamen. De opkomst is elke keer 
heel goed en de sfeer ook! De volgende Impact avonden zijn gepland op 10 maart en 
7 april, tot dan! 
 
CJV 
De afgelopen CJV avond hebben we alvast wat verder nagedacht over de komende 
activiteiten: De jeugddienst op 19 maart en de avond CJV-kerkenraad. Op 26 maart 
(onder voorbehoud) willen we de jaarlijkse CJV-kerkenraad avond houden, dit jaar 
wordt deze door ons voorbereid. We zullen om 18.00 uur met elkaar gaan eten. 
 
Jeugddienst 
Op 19 maart a.s. staat er een jeugddienst op het programma, die mede voorbereid 
wordt door de CJV. We zijn nog druk aan het brainstormen over het thema en wat 
we als CJV in de dienst kunnen doen en hopen dat we u en jou de 19e mogen ont-
moeten!  
 
Follow 
We gaan weer een drukke periode tegemoet waarin we op verschillende plaatsen 
mogen spelen. Naast ons 'gewone' repertoire komen er ook een tweetal Marco Bor-
satodiensten aan en mogen we de avonddienst van Springtime verzorgen. We zijn 
ontzettend blij dat we deze kansen krijgen om zo ook op onze manier ons geloof met 
anderen te delen. Een overzicht van alle komende optredens: 
 

 26 februari, regio jeugddienst in Stedum om 19.00 uur 

 26 maart om 9.30 in Zuidwolde, een Marco-Borsatodienst 

 23 april 's avonds met Springtime 

 14 mei om 19.30 uur in Dorkwerd 

 15 oktober in Siddeburen, een Marco-Borsatodienst 

 
Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen, 2-5 juni 2017 
Net als voorgaande jaren gaat er ook dit jaar een groep vanuit Ten Boer naar Opwek-
king. Graag zouden we een groep vormen, zodat we een veld kunnen reserveren en 
dus bij elkaar kunnen staan, voor nog meer sfeer, gezelligheid, geloof delen en saam-
horigheid!  

   Jeugdpagina 
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Hoe werkt het: Iedereen die wil kamperen, meldt zich persoonlijk of per gezin aan via 
de website: www.opwekking.nl. Doe dit zo mogelijk vóór 17 maart 
 
Hoe eerder ieder groepslid zich aanmeldt, hoe groter de kans is dat we dichter bij het 
hoofdterrein en het kinderplein staan! Geef je aanmelding door aan Martine Huijzer, 
via mail: huijzerwietsma@gmail.com  
 
Bij meer dan 25 personen, zorg ik ervoor dat we aangemeld worden op de site als 
“grote groep” en word ik contactpersoon. We krijgen dan een veld aangewezen waar 
we kunnen kamperen. Bij minder dan 25 personen hoeven we ons niet aanmelden als 
groep. 
 
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 (evt. nog afstemmen) 
 
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. Graag je naam noteren op het 
papier in Menorah of mailen naar Martine Huijzer (huijzerwietsma@gmail.com ), ook 
graag vermelden als je mee zou willen rijden met iemand of als je nog plek in de auto 
hebt.  
 
   Martine Huijzer 
 
 

 
 
 

 

Een herinnering voor donderdag 9 maart a.s. 
 

Toneelvereniging “Grimas” uit het Westerkwartier  
speelt voor alle ouderen in Ten Boer 

het blijspel:   
“Onrust in het rusthuis” 

 
De middag begint om 14.00 uur in Menorah. 

De kosten zijn € 7,50 p.p. inclusief koffie of thee. 
 

Het bestuur 

 

 

http://www.opwekking.nl/
mailto:huijzerwietsma@gmail.com
mailto:huijzerwietsma@gmail.com
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Met vrouwen uit verschillende kerkgenootschappen hebben we geprobeerd een in-
spirerend, creatief, ontspannend en bemoedigend programma te bedenken met na-
tuurlijk de nodige humor. Zowel jonger als ouder zal het naar de zin hebben die dag.  
 
We hebben een locatie dichter bij huis kunnen vinden en hopen dat hierdoor meer 
vrouwen in de gelegenheid zijn om de dag te bezoeken. Wij nodigen u en jullie allen 
van harte uit om deel te nemen aan deze allereerste interkerkelijke vrouwendag.  
 
Hieronder volgt de informatie over de dag. Thema: Deel je leven 

Dagprogramma 
Spreker 

 Inge de Rouwe 
Workshops 

 Voetenwellness 

 Moodbord maken 

 Fotografie 

 Gedachten en gedichten 

 Bloemschikken 

 Nagelstyling 

 Zang 

 Verrassing  
Avondprogramma 

 Muziektheater Over Schapen Enzo (www.overschapenenzo.nl) 
Aanmelden? 

 dat kan via de mail op vrouwendagTB@gmail.com  

 of telefonisch via de contactpersoon Jolanda Afman, tel. 050-364 44 25 
Vermeld bij de aanmelding een top drie van de workshop die je zou willen bezoeken 
en geef ook door of je de hele dag of een dagdeel aanwezig bent 
Kosten 

 Hele dag  09.30-21.00 uur €  15,= 

 Dagprogramma 09.30-17.30 uur €  10,= 

 Avondprogramma 19.00-21.00 uur €  7,50 

Mocht je financieel krap zitten of ken je iemand die financieel krap zit schroom dan 
niet om jezelf of die ander aan te melden. Samen vinden we daar een oplossing voor. 
Locatie 

 Ontmoetingscentrum Buurhoes, Gaykingastraat 17, 9791 CE Ten Boer 

Vrouwen, dames, jonger en ouder, wacht niet langer en meld u/je aan. 

  Hennie Wiersema 

Vrouwendag D.V. 1 april 2017 

mailto:vrouwendagTB@gmail.com
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Verslag van een bijeenkomst waar het onderwerp ‘Verlangen naar God’ is behandeld, 
Psalm 63, een psalm van David. 
 

God, U bent mijn God, U zoek ik. 

Naar U smacht mijn ziel. 

Naar U hunkert mijn lichaam. 

In een dor en dorstig land, zonder water. 

 
Nadat we elkaar hebben verwelkomd en bijgepraat, zijn we het erover eens dat we de 
drie zieken uit onze groep een kaart gaan sturen. Dit vinden we een voorbeeld van 
omzien naar elkaar. Het hoofdstuk gaat over verlangen en we denken dat dit een 
algemene menselijke trek is. Als een verlangen onvervuld blijft kan dit je onrustig of 
boos maken, want alles gaat niet op bevel. 
 
Volgens de Duitse theoloog Bonhoeffer hoeft een onvervuld verlangen een vervuld 
leven niet in de weg te staan. In de woestijn geeft David zijn geloof niet op. 
Integendeel, hij verlangt intens naar God. Ook onze groep vindt juist steun en rust bij 
God in moeilijke tijden.  
 
We blijken bij de laatste vier verzen van deze psalm wat meer moeite te hebben, 
want mogen we God ‘aansporen’ om onze vijanden kwaad te doen zodat wij 
bevoordeeld worden? We denken dat we moeten luisteren naar Jezus’ woorden in 
Gethsemane: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiede!”. 
 
De volgende keer hebben we het over wraak, in psalm 69. Dit sluit goed aan bij het 
onderwerp van vandaag. We hebben in gezamenlijke gebeden de bijeenkomst 
afgesloten. 
 
Namens de GGG-Groep “Dames van 65+” 
 

Peter Westerhof 
 
 
 
 
 
 

 

GGG-Groep “Dames van 65+” 
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We hebben u vorig jaar al verklapt dat Mens-voor-Mens wat andere acties dan ge-
bruikelijk op touw gaat zetten. 
 

Welnu, de eerste staat op stapel… een “Wilhelmina-pepermunt” actie! 
 
Zondag 5, 12 en 19 maart staan we bij de uitgangen van de kerk met stapels doosjes 
met óverheerlijke, lekker ouderwetse, grote Wilhelmina-pepermunten voor u klaar!  
 
U kunt deze zondagen intekenen  
op een lijst voor deze welbekende 
Wilhelmina pepermunten (dan wor-
den ze later bij u thuisbezorgd)  
 
U mag ook direct één of meerdere 
doosjes meenemen en het beno-
digde geld in de daarvoor bestemde 
Mens-voor-Mens spaarpot depone-
ren.  
 
 
Het is aan u! 
De kosten bedragen € 1,50 per stuk! Om het geld hoeft u het dus niet te laten!  
 
We hebben een flinke voorraad ingekocht, dus neemt u gerust meerdere doosjes af.  
 
U steunt ons tehuis voor gehandicapten in Hongarije op deze manier! 
 
Hartelijke groet,                                                                                                                                                 
 
Namens “Mens voor Mens”  
 

Henk Brondsema 
 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZr7zliKfSAhVJ1hoKHfoiADkQjRwIBw&url=http://luxefotokaarten.nl/informatie/1245/Doosje-Wilhelmina-Pepermunt-z.-krt.&psig=AFQjCNEi_5hYLC-3YXZEk0lyXNSAWgH-XA&ust=1487968498507647
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Nu ik weer thuis ben uit het ziekenhuis na een knieoperatie, wil ik iedereen bedanken 
voor de leuke kaarten, e-mails, appjes bezoekjes, telefoontjes, de bloemen uit de 
kerk, de catering (Annie en Heleen), boodschappen halen ( Marga en Abel, Jikke en 
"buuf" Alida.) Ben erg blij met zoveel medeleven en hulp, nogmaals dank! 
 

Hilda Bulthuis, Lindenstraat 3 
 
Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, wil ik een ieder bedanken voor de vele 
kaarten, telefoontjes en bezoekjes tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa Ekke de Vries. Uw warme belangstelling heeft ons goed 
gedaan. Tijdens de dankdienst voor zijn gezegend leven zongen wij “Abba Vader, U 
alleen behoor ik toe “ Dit wetende geeft ons troost en de kracht om dit verlies te dra-
gen. 

Brietha de Vries-Veldman, Koopmansplein 68 
 

Graag wil ik iedereen, ook namens Fokko, heel hartelijk bedanken voor de warme 
belangstelling tijdens het ziek zijn, in de vorm van telefoontjes, bloemen en de vele 
kaarten. Wat wordt je daar blij van, dan besef je weer wat voor een fijne gemeente 
wij zijn. Ook met mijn verjaardag vielen er weer vele kaarten in de bus. Het was 
overweldigend. Nogmaals heel hartelijk bedankt 
Hartelijke Groet  

Jannie Zuur –Berends, Koopmansplein 66 

 
 

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

 
29-01 zr. T. Oosterhuis-van Bijssum, Koopmansplein 61, zij is weer thuisgekomen 

uit het ziekenhuis. 
05-02 zr. Hilda Bulthuis, Lindenstraat 3, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
12-02 zr. H. Vriezema-de Jong, H. Westerstraat 12, die is thuisgekomen uit het  

ziekenhuis. 
19-02 zr. A.W. Winter-Slager, Koopmansplein 47, in verband met haar 79 ste  

verjaardag 
26-02 br. en zr. Helmantel-Wessels, Gerichtstraat 6, in verband met hun   

(zijn 77ste en haar 74ste) verjaardag 
 

Dankbetuiging 
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09-03-1940 A.L. Dijk- Bos Kerkpad 6, Woltersum 9795 PC 

10-03-1935 T. van der Goot-Attema Koopmansplein 26 9791 MA 

15-03-1937 T. Zijlema-Roeters Burg. Triezenbergstraat 3 9791 CB 

16-03-1943 H. Rodermond Bloemhof 1 , B 3010 9791 LA 

19-03-1946 M.J. Tempel Lindenstraat 9 9791 CL 

19-03-1950 S. Rozema Capellastraat 205  
    Zuidhorn 9801 VC 

20-03-1945 K.E. Huisman Fivelstraat 33 9791 LM 

20-03-1944 J. van der Woude Schepperij 20 9791 LV 
23-03-1928 A.H. Feitsma - Postma Koopmansplein 27 9791 MD 

24-03-1928 C.R. Klei Marskramer 29 9791 MB 

29-03-1938 R. Jongsma - Martini Koopmansplein 34 9791 MA 

05-04-1923 J. Land-Ritzema Bloemhof 1 k 119 9791 LA 
10-04-1934 G. Entjes - Nijburg Bloemhof 46 9791 LB 

11-04-1940 A.M. Bloema-Dijkhuizen Bloemhof 9 9791 LA 

14-04-1946 J. Wolfs Schepperij 22 9791 LV 

14-04-1942 H. Gelling Vierendeel 16 9791 JG 

 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

Mevr. T. Muilwijk-Heun, Kollerijweg 88, 9792 TH Ten Post, van de Hervormde 
gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 
 
OVERLEDEN: 
Aaltje Steenhuis, Koningspark 5 in Nooitgedacht, op 21 januari j.l. in de leeftijd van  
66 jaar 

Betske Bolt-Heidema, Bloemhof 1 k 116, op 27 januari j.l. in de leeftijd van 93 jaar 

Ekke Jan de Vries, Koopmansplein 68, op 28 januari j.l. in de leeftijd van 86 jaar 

VERHUISD:  

Mevr. Norden, van Groningen naar Kloosterstraat 17 Ten Boer 

Mevr. A. Groendijk-Palsma, van Bloemhof 27 naar Bloemhof 1 kamer 203 

Mevr. W. Nieboer, van Groene Zoom 92 naar Bessentuin 18, 9919 KXC Loppersum 

  Verjaardagen 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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  Collecten kerk     Bedrag: 

01-01 Diaconie 105.85 

08-01 Kas ACD 222.32 

14-01 Kerk Trouwdienst 197.30 

15-01 Kerk 220.61 

22-01 Kerk 261.45 

29-01 School- Kerk 635.77 

 1/3 diaconie 2/3 oecumene 28.55 

05-02 Werelddiaconaat 568.65 

 Nagekomen werelddiaconaat 27.00 

 Onderhoudsfonds 159.15 

12-02 Kerk 260.07 

 H.A. Noodhulp Open Doors voor Irak en Syrië 453.70 

   

  Collecten deur      Bedrag:  

01-01 Bloemenfonds 46,30 

08-01 Kerk 92.30 

15-01 Bloemenfonds 55.95 

22-01 Kerk 49.95 

29-01 Bloemenfonds 76.75 

 Bloemenfonds 34.45 

05-02 Kerk 65.76 

12-02 Bloemenfonds 84.96 

   

VVB Toegezegd t/m14  februari 97.334.00 

 Zending en werelddiaconaat 8.445.00 

 Evangelisatie 6.406.00 

OPA Januari 295.00 

 
 

 

Ontvangen collecten en giften 
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05-03 Koffiedrinken na Doe Mee Dienst Gemeente Groei Groepen  11.00 uur 
05-03 Uitvoering cantate “De tijd is nabij” door zangkoor  
 ‘t Korenbloempje uit Bedum    19.00 uur  
06-03 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 
06-03 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 
08-03 Bidstond en Gemeenteavond    19.30 uur 
09-03 PCOB       14.00 uur 
09-03 Cursus discipelschap     20.00 uur 
10-03 Impact in Blister      19.00 uur 
 
13-03  Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 
13-03 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 
14-03 Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 
14-03 Toerusting leiding Gemeente Groei Groepen  20.00 uur 
14-03 College van Kerkrentmeesters    20.00 uur 
15-03 Koffie-ochtend- Sing In “Houdt de lofzang gaande”  09.30 uur 
15-03 Cursus discipelschap     20.00 uur 
 
19-03 Koffiedrinken na Jeugddienst    11.00 uur 
20-03 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 
20-03 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 
05-03 CJV / kerkenraad avond     18.00 uur 
 
27-03 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 
27-03 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 
27-03 Diaconie       19.45 uur 
28-03 Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 
29-03 Wijkavond wijk geel     20.00 uur 
 
03-04 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 
03-04 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 
05-04 Wijkavond wijk groen       19.45 uur 
05-04      Moderamen      19.45 uur 
10-04 Catechisatie 12-13 jarigen     19.00 uur 
 
10-04 Catechisatie 14-15 jarigen     20.00 uur 
11-04 Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 
11-04 Ouderlingenberaad     19.45 uur 
13-04 PCOB       14.30 uur 

 

Kerkelijke agenda 
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5 maart 09.30 uur  DMD/GGG 19.00 uur Cantatedienst  

Voorganger Mevr. I. de Rouwe Ds. P.J. Elzinga 
Organist J. Wolfs "’t Korenbloempje" Bedum 
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 
Collecte Z.W.O. bestrijding van de onkosten 
Deurcollecte Kerk Kerk 
   -voordeur Corné Dijkstra en Henriëtte Muilwijk 
   -Menorah Gerben en Lisanne van der Knaap 
Kinderoppasdienst Nienke Medendorp, Enola de Jonge en Iris Boer 

   
8 maart   19.30 uur Bidstond 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 
Organist  M. van Esch 
Koster  B.J. Deekens 
Collecte  Kerk 
Deurcollecte  Bloemenfonds 

  
12 maart 09.30 uur     
Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Collecte Voedselbank  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Daniël en Lucas Medendorp 
   -Menorah Eline Hummel en Rens Boer 
Kinderoppasdienst Hélène Muilwijk, Lourien Dekens en Esmee Vogd 

   
19 maart 09.30 uur Jeugddienst 14.30 uur Grunniger Dainst 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. T.J. Oldenhuis Coevorden 
Organist J. Wolfs J. Wolfs 
Koster A.H. Post A.H. Post 
Collecte JOP Jeugdorganisatie  PKN JOP Jeugdorganisatie PKN 
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 
   -voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 
   -Menorah Thijn en Fedde Langereis 
Kinderoppasdienst Janneke Vreeling, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon 

   
25 maart 16.30 uur Maandafsluiting in Bloemhof 

   
   

   

  Dienstenrooster:
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26 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 
   -Menorah Marlou Vogd en Tristan Borg 
Kinderoppasdienst Eliza Muilwijk, Rosa Boer en Elisa Werkman 

2 april 09.30 uur              

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster A.K. Wietsma  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Emma en Isa van Dijken 
   -Menorah Danique en Jolein Huijzer 
Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

9 april 09.30 uur          

Voorganger Da. H. de Kok-Mellema Diever 
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 
   -Menorah Matthijs en Sara Werkman 
Kinderoppasdienst Rian Muilwijk, Yara de Kam en Rosalie Huijzer 

14 april   19.30 Goede Vrijdag 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 
Organist  B. Geuchies 
Koster  A.K. Wietsma 
Collecte  Géén collecte 

16 april 09.30 uur   1e Paasdag      

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster B.J. Deekens  
Collecte Steun mensen met een handicap in Myanmar (Birma) 
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Veerle en Tim van Vliet 
   -Menorah Mats van Vliet en Daniël Elzinga 
Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Romee van Vliet en Margot Dekens 
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Goede Vrijdag 
 

  Zoveel uren van verschrikking 
en van grenzeloze pijn, 

zoveel onverdiende slagen, 
als er nergens redders zijn, 

zoveel zwaar te dragen lasten 
bij een onvoorstelbaar leed, 

zoveel kwelling, hoon, verneed'ring, 
dát nu "Goede Vrijdag" heet! 

 
Als je in je eigen leven 

ook zo'n nacht van lijden kent, 
door het noodlot murw geslagen 

en totaal ontredderd bent, 
denk dan hoe je Heer en Heiland 

al die smarten dragen kon, 
maar zie ook de blijde morgen, 

waarop Hij de dood verwon! 
 

't Is het wonder van het paasfeest 
dat ons veel te zeggen heeft: 

Na drie dagen vol verschrikking 
klinkt de roepstem: "Jezus leeft!" 

Laat dit woord een rijke troost zijn, 
als je wankelt van verdriet. 

Na een nacht van bitter lijden 
weer de morgen uitkomst biedt! 

 
 
 

 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd  
uiterlijk donderdag 6 april 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 13 april, 18 mei en 29 juni 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 

 


