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NIEUWS  van  KERK  en  KANSEL 
 
 

         
 



ADRESSENLIJST : 
 
Predikant:     

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

Scriba: 

T.E. Brondsema-Mulder,       
0594-852 440 
secretariaat.gkpkntenboer@ziggo.nl 
Tevens postadres voor alle trouw- rouw  
en geboortekaarten. 

Secretaris College van Kerkrentmeesters: 

Op dit moment vacant ! 
Tijdelijk contactadres: 
Douwe Zuur, 050 -302 3594 
 
Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

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

Kerkelijk Bureau: 

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2, 
9791 BK Ten Boer. 050-302 3734 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 

Koster/beheerder: 

Op dit moment vacant ! 
Tijdelijk contactadres: 
Douwe Zuur, 050 -302 3594 
 
Gebouw Menorah: 

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

Website: 

www.pkntenboer.nl 
gereformeerd@pkntenboer.nl 
 
 
 

 
Betaling vaste vrijwillige bijdrage  
voor Zending en Evangelisatie: 
 
H. Horneman, boekhouder Geref. Kerk 
Washuisterweg 5,  9791 TE Ten Boer. 
050 302 3039  horneha@xs4all.nl 
Bankrekeningnr.: 

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

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

Giften bestemd voor: 

Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 

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

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

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

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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40-DAGEN: 
We bereiden ons voor op het vieren van de Goede 
Vrijdag en het Paasfeest.  Iedereen beleeft en vult de 
40-dagen periode  op zijn of haar wijze in.  
 

Voor mij is het periode van reflectie, bezinning  om je voor te bereiden op het vieren 
van het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus.  Goede Vrijdag en Pasen 
vormt daarmee het hart van ons christen zijn.  De dichter schrijver en priester  Piet 
Thomas  heeft  de 40-dagen prachtig verwoord in onderstaand gedicht. 
 

Veertig dagen , veertig nachten 
bracht hij door in de woestijn 
en  Hij dacht aan wat Hem wachtte 
wat zijn levensweg zou zijn. 

Alles wat een mens kan knechten 
of bezielen kwam voorbij. 
Valse geestdrift en oprechte, 
zegening en averij 

Eenzaam met zijn toekomstdromen 
en met wat verkeerd kon gaan, 
zag Hij al de vragen komen 
van zijn Messiaans bestaan 

Zou Hij voor de machten buigen 
van een helse heerschappij, 
of zou Hij voor God getuigen, 
eerlijk, soeverein en vrij? 

Als Hij mensen wou genezen 
moest Hij dan niet eerst doorstaan 
’t leed dat stervelingen vrezen 
over heel hun levensbaan? 

Alles heeft Hij overwonnen 
wat zijn dromen schenden kon. 
Daar is ook het heil begonnen 
dat Hij voor de mens verzon. 

Jezus heeft ons willen leren 
hoe men de woestijn doorstaat, 
hoe men alle kwaad kan weren 
als men maar Gods wegen gaat. 
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Ondanks alle gebeurtenissen, ziekte en tegenslagen in ons eigen leven of om ons heen 
hoop ik dat we samen mogen toeleven naar Pasen in deze 40-dagentijd. Vertrouwend 
met de woorden van deze dichter Pasen vieren. Het vertrouwen dat Hij voor onze 
zonden is gestorven om ons het Leven te geven. 
 
Gezegende paasdagen toegewenst 
 

Gert Kruizinga 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ds. Peter Elzinga leest 
uit de brief van Jacobus, daarna zingen we lied 482: 1 en 3 en dit wordt afgesloten 
met gebed.  

De lijst met aftredende ambtsdragers wordt doorgenomen. Gemeenteleden zullen 
benaderd worden voor de diverse vacatures. 

40-dagentijd: de heer Jan Kooistra zal zijn schilderijen van de 7 kruiswoorden laten 
tonen via de beamer en aan de hand van deze schilderingen zal dan uitleg gegeven 
worden. Van elke schildering worden kaarten gedrukt, deze worden dan te koop 
aangeboden.  

Ook zal in de 40-dagentijd een aantal vesperdiensten worden gehouden. Vanwege 
herstel aardbevingsschade van de Kloosterkerk, zullen de vespers in onze kerk 
plaatsvinden. 

Voor wijk blauw en paars is een vacature voor wijkwerker, wijk oranje heeft ook 
behoefte aan een extra wijkwerker en ook wijk groen zoekt een wijkwerker. Er wordt 
druk naar invulling gezocht. 

Planning wijkavonden: elke wijkteam zal een wijkavond inplannen. Het thema is: 
“Evangelisatie.” 

Bezoek catechese en Impact: enkele leden van de kerkenraad zullen, net als vorige  
jaren, een bezoek brengen aan de catechese en Impact.  

Afkondigingen: Vanaf nu mailt de scriba de afkondigingen aan de dienstdoende  
ouderling.  

Met vriendelijke groet, 
Titia Brondsema.  
 
 
 

Uit de notulen kerkenraadsvergadering 19 dec. 2017 
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ZIEKTE DS. PETER ELZINGA: 

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, is het zo dat onze predikant ds. Peter Elzinga, 
momenteel ziek is. Hij wil u daarover het volgende zeggen: 
 

Ik ben op dit moment overbelast, en daarom een tijdje uit de roulatie. Hoeveel tijd ik 
nodig heb om te herstellen, weet ik niet, maar ik doe alles wat mogelijk is om mijn 
herstel te bevorderen. Ik wil jullie bedanken voor alle blijken van medeleven, en ook 
voor het aanbod, dat sommigen mij deden, om een luisterend oor te bieden. Al zal ik 
niet reageren op alle lieve mails, kaartjes en telefoontjes, het doet Inge en mij goed dat 
u zo met ons meeleeft.  
 
Ondanks de problemen en zorgen die er soms zijn, hebben wij een fijne gemeente van 
mensen die elkaar willen dragen en ondersteunen in zorgen en moeilijkheden.  
Wij ervaren dat nu zelf. Blijft u ook voor mij bidden, en voor Inge: voor herstel, voor 
nieuwe kracht. Zo blijven wij ook voor jullie bidden, onze geliefde gemeente. Verbonden 
in Christus. 
 
Hartelijke groet, Ds. Peter Elzinga 
 

 
 
MEDEDELING MODERAMEN 
 
De mededeling die ds. Peter Elzinga in de dienst van 4 februari j.l. namens het 
moderamen aan u kenbaar heeft gemaakt, hebben we gemeend op papier te moeten 
zetten omdat niet iedereen aanwezig was tijdens de genoemde kerkdienst en het wel 
goed is om transparant te zijn naar de gemeente toe. Het betreft iets wat het 
moderamen veel heeft beziggehouden de afgelopen periode, waar we het heel erg 
moeilijk mee hebben gehad en waar we veel mee bezig zijn geweest.  
 
Het moderamen heeft eind januari Johanna Tonnis de Graaf ontheven uit haar functie 
als secretaris van het College van Kerkrentmeesters. We vinden het heel verdrietig dat 
het zover is gekomen, maar er was onderling onvoldoende vertrouwen om verder 
samen te werken. Helaas betekende dit ook dat haar man, Wim Berends, zijn functie 
als jeugdouderling heeft neergelegd en dat zij zich hebben laten uitschrijven uit onze 
gemeente.  
 
Het is een hele verdrietige situatie, maar het moderamen had geen andere keuze. Toch 
doet het ons zeer, en we weten, conflicten ontstaan er ook binnen onze mooie 
gemeente, het blijft gewoon mensenwerk. En helaas blijkt dan maar weer dat er 
eigenlijk nooit winnaars zijn in een conflict, alleen maar verliezers.  
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Sommigen kennen hen misschien goed, anderen misschien helemaal niet, we willen u 
in elk geval vragen om een voortdurend gebed voor onze gemeente om de eenheid te 
bewaren en ook voor alle betrokkenen bij dit conflict.  
 
Mocht u hierover in gesprek willen gaan met het moderamen, dan is dat altijd mogelijk. 
We vinden het belangrijk omdat het hier gaat om twee mensen die veel voor onze 
gemeente hebben gedaan, altijd heel actief waren en we beseffen dat we daarom ook 
veel mensen raken.  
 
We willen wel transparant zijn, we kunnen niet altijd alles uitleggen in de zin dat we 
mensen kunnen vertellen wat er precies allemaal gebeurd is, we willen ook niet 
roddelen over mensen, maar soms gaan dingen mis. We willen u dit toch nog op deze 
manier kenbaar maken, het zou niet goed zijn om het achterwege te laten.  
 
GEMEENTEAVOND: 

In verband met de Israëlreis, waar een flink aantal gemeenteleden aan zal deelnemen, 
wordt de gemeenteavond verschoven van 14 maart naar woensdag 25 april 2018. 
 
KERKORDE:  

Binnen de kerkorde zijn op dit moment veel veranderingen gaande. Er zijn inmiddels 3 
rondes geweest, waar de wijzigingen in de bovenplaatselijke structuur zijn 
doorgesproken en waar de diverse kerkenraden is gevraagd de betreffende wijzigingen 
door te spreken en reacties terug te koppelen.  
 
Ook binnen onze kerkenraad is dit onderwerp ter tafel geweest, (Jan Wolfs heeft hier 
enorm veel voorbereidende werkzaamheden voor gedaan, waar we hem zeer 
erkentelijk voor zijn!) en hebben wij onze visie teruggekoppeld aan de classis.  
 
Onderstaand ziet u een korte impressie van de wijzigingen die in de 3e ronde aan de 
orde zijn geweest. Deze ronde betreft specifiek de wijzigingen op kerkordelijk gebied 
met betrekking tot predikanten.  
 
De vijf kernpunten  

1. Met het oog op de vitaliteit van gemeenten en het behouden, dan wel ver-
krijgen, van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten, krijgt 
de classicale vergadering tevens tot taak de samenwerking tussen gemeen-
ten te bevorderen. 
Reactie kerkenraad:  
Het is positief om gemeentes die bij elkaar passen op een groot aantal ge-
bieden, proberen te laten samenwerken om zo een formatieplaats voor pre-
dikant te creëren of te behouden.  
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Van belang is dat de gemeentes qua visie op dezelfde golflengte zitten. Te 
grote onderlinge verschillen werkt niet, volgens ons. 

 
2. Met ditzelfde doel heeft ook de kerkenraad de taak samenwerking te zoeken.  

Reactie kerkenraad:  
De kerkenraad kan hier een grote rol in spelen. Dat is ook van belang omdat 
er anders geen nieuwe aanwas van kerkenraadsleden komt, men vist steeds 
in dezelfde vijver. De kerkenraad heeft er daarom ook belang bij om breder 
te kijken. Ook hier geldt weer dat men de eigen identiteit niet verliest bij het 
zoeken naar samenwerking. 
 

3. Ook bij het beroepingswerk komt de vraag aan de orde of een predikant in 
werktijd van voldoende omvang kan worden beroepen, en of hiertoe samen-
werking met andere gemeenten kan worden gezocht . 
Reactie kerkenraad:  
Het mooist is natuurlijk dat een predikant alleen voor één gemeente wordt 
beroepen. Dat is voor predikant en gemeente het prettigst. Vanwege krimp 
is het echter soms noodzakelijk om een predikant in deeltijd te beroepen. 
Mocht dit aan de orde zijn, dan is het fijn als de andere gemeente niet ver uit 
de buurt is en ook dezelfde identiteit kent. 

 
4. De mogelijkheden om te komen tot een werktijdvermindering van predikan-

ten bij dreigende financiële tekorten in de gemeente worden gewijzigd, zodat 
deze eerder in samenhang met andere maatregelen kunnen worden toege-
past . 
Reactie kerkenraad:  
Het is voor een predikant niet prettig om na korte tijd te vernemen dat de 
financiële draagkracht van de gemeente afneemt. Meer verduidelijking hier-
omtrent is wijs om op te nemen in de nieuwe kerkorde.  

 
5. In de regeling voor ontheffing op eigen verzoek wordt een mogelijkheid toe-

gevoegd dat een predikant na ten minste twaalf jaar kan worden losgemaakt 
van de gemeente op gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant. 
Reactie kerkenraad:  
Mee eens, het is voor zowel predikant als gemeente goed om na zo’n lange 
periode uit elkaar te gaan. Ook hier is regelgeving goed, om tot steun te zijn 
in het geval dat de predikant langer zou willen blijven terwijl de gemeente 
eigenlijk wel van predikant zou willen veranderen.  
 

Titia Brondsema (scriba) 
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PAASGROETENKAART ACTIE (ZONDAG 18 MAART) 

De Diaconie/ZWO ondersteunt wederom de jaarlijkse PKN Paasgroetenkaart actie die 
georganiseerd wordt door o.a. Kerk In Actie (KiA) en het Protestants Justitiepastoraat. 
Voorafgaand aan de dienst op zondag 18 maart zullen in totaal 90 Paasgroetenkaarten 
worden uitgedeeld die door u/jou mag worden voorzien van uw/jou naam met een 
warme paasbemoedigingsgroet in het Nederlands. Hiermee worden een 2-tal groepen 
bereikt, namelijk:  

· 80 gedetineerden die vastzitten in Nederland, ontvangen 2 Nederlandstalige kaarten. 
De niet door ons ingevulde (maar wel gefrankeerde) kaart mag de gedetineerde 
zelf verder doorsturen.  

· 10 Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen, krijgen 1 Nederlands-
talige kaart met groet. 

De ingevulde kaarten zullen vervolgens door de Diaconie/ZWO worden gefrankeerd en 
de maandag opgestuurd zodat de kaarten voor de paasdagen kunnen worden uitge-
deeld. Alvast onze dank voor uw warme Paasgroet.   

DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO JANUARI-FEBRUARI: 

·        Bijdrage van € 500, - per onderstaande Kerk in Actie (KiA) project                        
(www.kerkinactie.nl / projecten): 

o    “Vertaling en verspreiding van de Bijbel in China” met project nr. Z009195; 
De kerk in China groeit hard en er is dan ook een grote behoefte aan Bijbels. 
Vanaf 2017 is KiA begonnen met het steunen van de Bijbelvertaling onder 
een minderheidsgroep in China, “de witte Yi”. In China leven ca. 55 minder-
heidsgroepen, velen van hen hebben geen Bijbel beschikbaar in hun eigen 
taal, wat natuurlijk essentieel is om de Bijbel te kunnen lezen en te begrij-
pen. 

o   “Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar” met project nr. 
W013101; In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt 
zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. The Leprosy Mission 
International-Myanmar zet zich al sinds 1898 in voor deze kwetsbare groep 
en heeft 17 centra voor gehandicapten opgezet.  

Diaconie 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/toegang-tot-de-bijbel-in-china
https://www.kerkinactie.nl/projecten/eigen-inkomsten-voor-gehandicapten
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 Naast het bieden van de noodzakelijke zorg en revalidatie, worden mensen 
met een handicap geholpen met hun (re-)integratie in de gemeenschap. Ze 
stimuleren gehandicapten zich te registreren zodat ze in aanmerking komen 
voor voorzieningen van de overheid.  

 Ze motiveren werkgevers om gehandicapten in dienst te nemen. Ze stimule-
ren (groepen) gehandicapten hun eigen bedrijf te starten. Voor elke zondag 
en bij elk project is er een Bijbelstudie ontwikkeld.  

o   “Hulp voor straatkinderen in Medellin (Colombia)” met project nr. K018638; 
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwij-
ken. Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het 
leven van deze straatkinderen. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, 
partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan 200 kinderen trainin-
gen op de voetbalschool.  

 Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een 
straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding 
volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels 
te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer 
vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om 
staande te blijven in de maatschappij. 

·       De collecteopbrengst Kas ACD (met aanvulling tot een totaal bedrag van € 300, -) 
is overgemaakt naar de Stichting “De Schutse“ Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg Noordoost Groningen (www.deschutsevptz.nl); 

·       Vanuit ZWO is ter sponsoring van “Muskathlon José Westeneng” een bedrag 
overgemaakt van € 250,- (www.muskathlon.com). De uiteindelijke opbrengst 
komt volledig ten goede aan Stichting Compassion (www.Compassion.nl);  

·       De Werelddiakonaat collecte van 4 februari jl. met bestemming “hulpverlening 
aan bevrijde kindslaven in Ghana” is aangevuld tot een bedrag van € 1.000,-. 

Namens de Diaconie/ZWO, onze dank voor uw bijdrage(n)!   

    Edwin Ottens 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-voor-straatkinderen-in-colombia
http://www.deschutsevptz.nl/
http://www.muskathlon.com/
http://www.compassion.nl/
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FINANCIËN 
 
Actie Kerkbalans. 
Op dit moment hebben we nog niet alle enveloppen van de Actie Kerkbalans terug ont-
vangen. Dat geeft op dit moment nog geen compleet beeld over de begroting die we 
hebben opgesteld. We hopen dat we de laatste enveloppen nog mogen ontvangen zo-
dat we op de gemeenteavond de stand van zaken kunnen geven.  
 
HUISVESTING 
 
Door ziekte en operaties bij ons vrijwillig “klusteam” kunnen we op dit moment nog 
niet goed inschatten wanneer we de toiletten in Blister gaan renoveren. We hopen dat 
de heren goed herstellen en dan weer de nodige energie hebben om aan de slag te 
kunnen. Tot die tijd zullen we even geduld moeten hebben. Komend jaar gaan we extra 
schilderwerk doen aan de buitenkant van Menorah, de noordzijde kan een schilder-
beurt gebruiken.  
 
 
 
 
KOSTER 
 
Wildrik Burema heeft aangegeven dat hij graag een periode proef wil draaien om te 
kijken of hij eventueel op een later tijdstip de koster van onze kerk wil worden. Dit 
houdt in dat Wildrik samen met ondergetekende de aanvragen en de agenda van de 
kerk beheert op dit moment. 
 
VERHUUR 
 
De laatste tijd verhuren we met grote regelmaat een zaal aan leden van onze ge-
meente, maar ook van buiten de gemeente kunnen mensen ons vinden. We krijgen 
goede recensies over de mogelijkheden en de zalen die we hebben. Mocht u nog op 
zoek zijn naar een ruimte, denk dan aan de mogelijkheden binnen onze kerkgebouwen. 
 
Met vriendelijke groet,  

Douwe Zuur 
 
 

 

College van Kerkrentmeesters 
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Hier weer een bericht van het jeugdwerk: 
Helaas is dit een minder positief bericht dan dat u de laatste tijd gewend bent. Zoals 
iedereen weet zijn Wim en ik 16 oktober 2017 begonnen aan onze klus als 
jeugdouderling. Gedreven als Wim is heeft hij alle onderdelen binnen het jeugdwerk in 
de eerste weken benaderd en waar nodig ondersteund. Ook daar waar we personen 
waren vergeten werd alsnog bijgestuurd. Hij heeft dus ontzettend veel werk verzet in 
een hele korte tijd.  
 
Dan heb ik het nog niet over zijn inspanningen om Blister weer open te krijgen. Samen 
met vele vrijwilligers heeft hij daar vele uren in gestoken. Helaas heeft Wim besloten 
om zijn functie neer te leggen om privé redenen. Dit kunnen we alleen maar 
respecteren en Wim bedanken voor het vele werk dat hij heeft verzet in de korte tijd 
dat hij jeugdouderling was. Gelukkig staat het hele jeugdwerk er goed voor en hebben 
we overal gedreven leiding op die met hun eigen groep leuk en motiverend bezig is. 
Hopelijk kunnen we binnen niet al te lange tijd een nieuwe jeugdouderling begroeten. 

Bij deze editie treft u de folder van de huis aan huis collecte voor de Taakgroep Jeugd-
werk. Wij vragen uw gift over te maken op ons bankrekeningnummer IBAN: NL75 RABO 
0305 8445 55. Uiteraard kunt u ook een gift in een envelop deponeren in een van de 
bussen in de hal van de kerk op 18 maart (jeugddienst).  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Hartelijke groet,  

Jan Afman 
 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse koek-actie van Kinderkoor Eigenwijs. Voor elke koek 
die we verkopen, verdient ons koor iets extra's en dat kunnen we heel goed gebruiken. 
Er zijn: sukadekoeken, notenkoeken, oudewijvenkoeken, oudewijvenkoeken met rozij-
nen en kandijkoeken. Ze kosten € 3,50 per stuk.  
 
Wanneer u een koek wilt bestellen, kan dat tot 7 maart via tel.nr: 302 1772  
of mailen naar: vreeling.janneke@gmail.com. 
 
De koeken worden vrijdag 16 maart bezorgd. 
Groetjes,  

Sarah Vreeling 
 

   Jeugdpagina 

http://tel.nr/
mailto:vreeling.janneke@gmail.com
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NIEUWE LEDEN GEZOCHT. 

Binnen de gemeente is een enthousiaste Evangelisatie Commissie (E.C) actief die mid-
dels diverse activiteiten de liefde van Jezus wil doorgeven aan iedereen.  
 
Misschien zegt de E.C. u helemaal niets. Maar als ik zeg: “Boerderijdienst, 
diverse Sing-in zondagen en het mee organiseren van de jaarlijkse Springtime 
zondag”. Dan denk ik dat iedereen weet wat deze commissie zoal organiseert. De 
activiteiten zijn zowel gericht op buitenkerkelijken, als ook op mensen van onze 
eigen gemeente, jong en oud iedereen proberen we aan te spreken. We zijn op zoek 
naar 2 nieuwe leden die onze commissie komt versterken met nieuwe ideeën en 
ervaringen. 
 
Bent U of Jij iemand die zich in wil zetten om het Evangelie van Christus te verspreiden 
en denkt wellicht is dit iets voor mij? 
Neem dan contact op met een van de commissie leden –  
 

Bouko Feitsma,  Sake van der Goot,  Maria Myles,  
Hilda Bulthuis,  Alida Bolt,   Jaap Oudman 
 

 

 
 

 
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
 
Graag willen wij , u en jullie van harte uitnodigen voor de ochtenddienst op eerste paas-
dag. Hoe fijn is het, dat wij mogen weten en gedenken, dat onze Heer is gestorven voor 
onze zonden en op de derde dag is opgestaan uit de dood. 
 
Dit willen we vieren en gedenken tijdens de dienst op zondag 1 april om 9.30 uur. 
Mevr. I. de Rouwe zal voor gaan en muzikale medewerking wordt verleend door Fol-
low. 
 
Hartelijke groet, 
Namens de commissie bijzondere erediensten 
 

Hilda Bulthuis, Anja Ottens en Martina Venhuizen 

Evangelisatie Commissie 

Commissie Bijzondere erediensten 
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NOG EVEN EEN HERINNERING 
 
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. (zie ook hieronder) 
 
Ondertussen zijn de eerste 2 Vespers gehouden en zijn de eerste 2 zondagen van de 
lijdenstijd al geweest, de data voor de volgende Vespers zijn: 
 
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 nu volgende zondagen 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april zal er ook 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 
steeds aandacht aan worden besteed. 
 
Er zijn ook foto’s van gemaakt. Wij zullen enkele setjes van deze foto’s bij de uitgangen 
van de kerk ter inzage leggen met een intekenlijst.  
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de foto’s, dan kunt u naam en adres op de lijst 
vermelden en wij zullen dan zorgen dat ze bij u worden bezorgd. 
 
De kosten zijn € 2,- per setje (7 foto’s). 
 
Vorming & Toerusting 

Joukje Haak / Jelte van der Woude 
 

 

40-dagentijd 2018 
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Donderdag 8 maart a.s. is de vergadering in Menorah ,                                                     
aanvang  14.30 uur. 

Dhr . Reinhart van de orchideeën kwekerij uit Haren                                                          

zal  voor ons een lezing houden met beelden over: 

OMGAAN MET ORCHIDEEÉN  IN AL ZIJN FACETTEN. 

Dus een bloemrijke lezing.                                                                                                           
Voor vervoer kunt u tot 13.00 uur bellen naar A.J. Smit, telefoon 302 1784  

  Gasten zijn altijd van harte welkom. 

                                 Het Bestuur. 
 

 
 

 
Voor de komende periode zijn een 3-tal wijkavonden gepland: 

 
Dinsdag 20 maart wijk Geel 

Dinsdag 27 maart wijk Groen 

Dinsdag 3 april  wijk Paars 

 
Onderwerp van gesprek zal zijn het jaarthema “Evangelisatie”, 

na de pauze gaan wij op een ontspannende wijze verder. 
 

Aanvang 19.45 uur in Menorah. 
 

Allen van harte welkom. 
                                  

 

 

 

Wijkavonden 2018 
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Na de succesvolle VROUWENDAG van vorig jaar organiseren wij –vrouwen uit verschil-
lende kerken-  ook dit jaar weer een VROUWENDAG. 
 
Deze zal plaatsvinden op DV 14 april aanstaande in het Buurhoes. Het thema van de 
dag zal zijn: 

“KLEUR JE LEVEN” 

Het belooft  weer een mooie, inspirerende en kleurrijke dag te worden. In de ochtend 
zal kunstenares Wilma Veen een lezing geven. Wilma heeft een passie voor schilderen 
en daarnaast heeft ze o.a. boeken geschreven, heeft ze televisieprogramma’s 
gepresenteerd  en worden er in haar atelier regelmatig tv-opnames gemaakt.  
 
In het middagprogramma zijn er diverse workshops waaruit een keuze kan worden 
gemaakt. In ieder geval wordt iedereen, in het kader van het thema,  in de gelegenheid 
gesteld een schilderworkshop te volgen. De hele dag door zullen er verschillende 
stands zijn en bestaat er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden zullen we ook dit jaar weer een Bring&Share 
lunch houden. Kosten:   hele dag  € 10,=        een dagdeel  € 5,=  
 
Opgave voor deze dag:  
 
Via mail:          vrouwendagtb@gmail.com  vermeld in deze mail je naam, adres,  

          telefoonnr.  aantal personen en of je kiest voor een dag of een dagdeel 
Telefonisch:   050-302 3385 
 
Geef je snel op, we zien uit naar je komst. In de bevestigingsmail ontvang je meer in-
formatie over de andere workshops, de betaling en de Bring&Share lunch. 
 
Hartelijke groet van het VROUWENDAGTEAM, 
 

Christien Dijkema 

Ellen Haveman 

Hennie Wiersema 

Ingrid Oudman 

Linda Oudman   

Petra de Jonge 

Margreet Dekens

Vrouwendag 2018 

mailto:vrouwendagtb@gmail.com
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Dit jaar is het voor de derde keer SPRINGTIME CONNECT. Het is weer gelukt om met 
een groep enthousiaste christenen, die lid zijn van allerlei diverse kerken uit de 
omgeving van Ten Boer samen deze zondag te organiseren. Er is voor deze dag weer 
een programma samengesteld voor de ochtend en de avond, elk met z’n eigen karakter 
en voor elk wat wils. Zowel voor jong als oud en alles wat daar tussen zit. 
 

We proberen ook dit jaar 
weer een dag te 
organiseren met voor 
iedereen wat. En dit alles 
op een laagdrempelige 
manier om het zo 
aantrekkelijk mogelijk te 

maken voor geïnteresseerden. Vraag ook vrienden, buren en andere bekenden of 
onbekenden mee. Het beloofd een mooie dag te worden. 

 
Thema: ‘GENIET’; naar aanleiding van Micha 6 vers 8: 
‘Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft a l 
bekendgemaakt wat goed is. Hij vraag alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. 
En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God’. 
 
 
Programma in het kort: 
 
Ochtend:  
Ontmoetingsdienst om 11.00 uur in de Tiggelhal met de Huisband en Rein den Hartog, 
predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk (Noord).  
Vanaf 10.30 uur koffiedrinken. 
 
Kinderdienst om 11.00 uur in Buurhoes 
 
Avond: 
Praisedienst om 19.00 uur in de Tiggelhal met de band LEV 
 
Graag tot ziens op zondag 22 april a.s. in de Tiggelhal aan de Sportlaan in Ten Boer! 
 

Arjan Cappon 
 

Springtime Connect zondag 22 april 2018 
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Lieve gemeenteleden. Ik wil iedereen van harte bedanken voor de vele kaarten, de at-
tenties en gebeden, vóór mijn operatie en tijdens mijn herstel en de aandacht die er is 
voor mijn man, die nu op zijn plek is in Bloemhof. 
Warme groet  
  Jan en Derkje Smit 
 
 
Daar ik Ten Boer ga verlaten wil ik graag iedereen bedanken voor alle lieve aandacht, 
die ik mocht ontvangen, ondanks dat ik niet tot uw kerk behoor. Ik heb het als zeer 
troostrijk ervaren. Een groet voor iedereen en Gods Goedheid aanbevolen. 
 

        Anna van der Lei, Johan Feitostraat 34. 
 
 

 
 

 

BINNENGEKOMEN: 

    G.S. Vast en E. Vast-Schilthuis, van de Geref. Kerk Stedum 

    Bert Zwart, van de Prot. Gemeente te Groningen  
 
VERHUISD: 

    Anne-Margreet Teune, naar Leeuwarden  
 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

    Mevr. E. Keurentjes 

    W.A. Beukema 

    Fam. Berends-Tonnis de Graaf en kinderen Rienk, Willard en Lisette,  
     
 
VERTROKKEN: 

    H. Brondsema en T.E. Brondsema-Mulder, naar  Oldehove 
    

 

Dankbetuiging 

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

 
 
28-01 zr. G. Knol-Koers, in verband met haar 81 ste verjaardag 

04-02 zr. L. Venhuizen-Jansen, , die weer is thuisgekomen uit 
                het ziekenhuis 

11-02 ds. P.J. Elzinga, als medeleven van de gemeente 

18-02 zr. A.W. Winter-Slager, in verband met haar 80 ste verjaardag 
 
25-02 br. Tj. Waterborg, die weer is thuisgekomen uit verpleeghuis Solwerd 

Appingedam 
 
 

 

 

09-03-1940 A.L. Dijk- Bos   

10-03-1935 T. van der Goot-Attema   

15-10-1937 T. Zijlema-Roeters   

16-03-1943 H. Rodermond   
19-03-1946 M.J. Tempel   

19-03-1950 mevr. S. Rozema   
 

 
  

20-03-1945 K.E. Huisman   

20-03-1944 J. van der Woude   
23-03-1928 A.H. Feitsma – Postma   

29-03-1938 R. Jongsma – Martini   

10-04-1934 G. Entjes – Nijburg   

29-03-1933 G.S. Vast   

11-04-1940 A.M. Bloema-Dijkhuizen   

14-04-1946 J. Wolfs   

14-04-1942 H. Gelling   

  Verjaardagen 
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maandag 5 maart  19.00 uur catechisatie 12-13 jarigen 

   20.00 uur catechisatie 14-15 jarigen 

dinsdag 6 maart   19.30 uur catechisatie 16 plus 

woensdag 7 maart  19.45 uur Moderamen 

donderdag 8 maart  14.30 uur PCOB  

   19.00 uur Vesperdienst 

zondag 11 maart  19.30 uur C.J.V. 

 

maandag 12 maart  19.00 uur catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur catechisatie 14-15 jarigen 

donderdag 15 maart  19.00 uur Vesperdienst 

 

maandag 19 maart  19.00 uur catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur catechisatie 14-15 jarigen  

20.00 uur Bouwstenen Bijbel School 

dinsdag 20 maart  19.30 uur catechisatie 16 plus 

  19.45 uur Wijkavond wijk Geel 

donderdag 22 maart  19.00 uur Vesperdienst 

 

maandag 26 maart  19.00 uur catechisatie 12-13 jarigen 

  20.00 uur catechisatie 14-15 jarigen 

  19.45 uur Diaconie 

dinsdag 27 maart  19.45 uur Wijkavond wijk Groen 

dinsdag 3 april   19.30 uur catechisatie 16 plus 

   19.45 uur Wijkavond wijk Paars 

woensdag 4 april  19.45 uur Moderamen 

 

zondag 8 april  19.30 uur C.J.V. 

maandag 9 april   19.00 uur catechisatie 12-13 jarigen 

   20.00 uur catechisatie 14-15 jarigen 

   20.00 uur Bouwstenen Bijbel School 

dinsdag 10 april   19.45 uur Ouderlingenberaad 

donderdag 12 april  10.00 uur Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 

  14.30 uur PCOB  

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten     Bedrag: 

7-jan Kas ACD 204,79  

14-jan Kerk 295,93  

21-jan Diakonie 180,75  

 Onderhoudsfonds 121,70  

28-jan School-kerk - Compassion 634,15  

 Oecumene binnenland 27,10  

Deurcollecten 

1-jan Kerk 10,30  

7-jan Kerk 101,90  

14-jan Bloemenfonds  106,80  

21-jan Kerk 59,35  

28-jan Bloemenfonds  99,00  

   
Kerk Toegezegd 95.226,16  

 Extra ontvangsten  456,32  

 Totale bijdragen 2018 95.682,48  

 Ontvangen bijdragen 9.225,71  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2018 86.456,77  

   
Zending en Werelddiaconaat  

 Toegezegd 8.475,54  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 8.475,54  

 Ontvangen bijdragen 594,43  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2018 7.881,11  

Evangelisatie   
 Toegezegd 6.394,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.394,50  

 Ontvangen bijdragen 442,16  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2018 5.952,34  

 

 

Ontvangen collecten en giften 



 21 

 

 

4 maart 09.30 uur  DMD/GGG   

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  

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 

Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Rosa Boer en Elisa Werkman 

  

11 maart 11.00 uur     

Voorganger Ds. B.B. Wolters Appingedam 

Organist J. Wolfs  

Koster B.J. Deekens  

Beamer Els Gelling  

Collecte Voedselbank (Diaconie)  

Deurcollecte Kerk  

   -voordeur Timo en Sara Werkman 

   -Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppasdienst Saskia van Dijk, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

  

18 maart   19.30 uur Bidstond 

Voorganger  Ds. E.A. van Gullik Leek 

Organist  B. Geuchies 

Koster  A.H. Post 

Beamer  Lineke Meerman 

Collecte  Kerk 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

   

  Dienstenrooster:
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18 maart 09.30 uur Jeugddienst   

Voorganger Mevr. Els Gelling    

Organist M. van Esch  

Koster A.H. Post  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte 
Ouders kiezen voor on-
derwijs  

Deurcollecte Bloemenfonds  

   -voordeur Daniël Elzinga en Evelyn v.d. Goot 

   -Menorah Tristan Borg en Daniel Medendorp 

Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Yara de Kam en Rosalie Huijzer 

   

25 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. H. Klein-Ikkink Drachten 

Organist J. Wolfs  

Koster W.P. Burema  

Beamer Theo Bulthuis  

Collecte Kerk  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Kerk  

   -voordeur Lucas en Tim Medendorp 

   -Menorah Eline Hummel en Rens Boer 

Kinderoppasdienst Jolanda Cappon, Margot Dekens en Romee van Vliet 

   

30 maart   19.30 uur  Goede Vrijdag      

Voorganger  Mevr. I. de Rouwe 

Organist  J. Wolfs 

Koster  B.J. Deekens 

Beamer  Willem Hoekstra 

Collecte  Géén collecte 
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31 maart 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 

   

1 april 09.30 uur   1e Paasdag      

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  

Organist B. Geuchies  

Koster A.K. Wietsma  

Beamer Lineke Meerman  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Bloemenfonds  

   -voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

   -Menorah Henriette Muilwijk en Lisanne v.d. Knaap 

Kinderoppasdienst Petra de Jonge, Rianne Woldijk en Aline Doornenbal 

   

2 april 10.00 uur   2e Paasdag   Paas Praise 

Koster A.H. Vriezema  

Beamer Lineke Meerman  

Collecte Jeugd  

Deurcollecte Bloemenfonds  

   

8 april 09.30 uur          

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  

Organist J. Wolfs  

Koster A.H. Post  

Beamer Theo Bulthuis  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Kerk  

   -voordeur Ilse en Joas Sikkema 

   -Menorah Thirza en Eva Sikkema 

Kinderoppasdienst Nienke Medendorp, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 
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15 april 09.30 uur       

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  

Organist M. van Esch  

Koster A.H. Vriezema  

Beamer Els Gelling  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Bloemenfonds  

   -voordeur Thijn en Fedde Langereis 

   -Menorah Jelmer en Marit Schaaphok 

Kinderoppasdienst Hélène Muilwijk, Esra Dijkstra en Jildou Haanstra 
 

 

 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 5 april 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 12 april, 17 mei en 28 juni    . 

 
 

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 
 

 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

