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MEDITATIE 
“Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw ge-
loof. Maar dat dankt u niet aan uzelf: het is een geschenk 
van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan 
zich erop voor laten staan” (Efeziërs 2:8,9) 
 
Regelmatig komt hij nog langs. De opmerking dat “christenen niet beter zijn dan an-
dersgelovigen.” Al toen ik begon als predikant, zo’n twintig jaar geleden, hoorde ik bij 
elke vergelijking tussen christenen en niet-christenen die uitspraak. Er was ook altijd 
wel iemand die nog eens benadrukte hoeveel hypocriete christenen er zijn, en hoeveel 
goede, aardige en behulpzame mensen, die niet in God geloven.  
 
Elk gesprek over verschillen tussen christenen en niet-christenen sloeg daarmee echter 
wel dood. Sommigen gaan nog verder en zeggen dat wij helemaal geen onderscheid 
mogen maken tussen christenen en niet-christenen. Dan duwen we mensen in een 
hokje, en dat is respectloos. Dat schept afstand tussen mensen.  
 
Maar is er inderdaad geen verschil? Bij twijfel raadpleeg ik de Bijbel. Daarin laat God 
immers iets zien van zichzelf. Wie Hij is, en wat Hij van ons mensen vraagt. Ik zou niet 
willen beweren dat ik precies weet wat God wil in elke situatie, en ook niet dat ik het 
alleenrecht heb op de uitleg van Bijbelteksten, maar je moet toch ergens beginnen. In 
de Bijbel zie ik dat er wel een onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die in Jezus 
geloven, en zij die dat niet doen. Het criterium is dat je Jezus als Heer erkent, als baas 
over je leven. Dat hoef je niet over anderen te zeggen, dat zeggen mensen zelf wel, of 
ze Hem willen volgen of niet.  
 
O ja, nog één belangrijk punt uit de Bijbel: je moet het ook nog in de praktijk brengen. 
Het goede doen. Heel simpel eigenlijk: God liefhebben boven alles, en je naaste als 
jezelf. Niet moeilijk om te begrijpen, maar om het in de praktijk te brengen, is lastiger. 
Maar als christenen niet beter zijn dan andersgelovigen, laten we dan niet iets liggen? 
Vertelt de Bijbel ons niet over een ander, nieuw leven waarin we niet langer het ver-
keerde meer doen, maar het goede? Maakt het werkelijk geen verschil of je wel of dat 
je niet in God gelooft? Wat zegt dat dan over ons geloof? 
 
Paulus maakt in zijn brief aan de gemeente in Efeze een onderscheid, waar ik wel mee 
uit de voeten kan. We zijn gered door het geloof, maar niet omdat we beter zouden 
zijn dan andere mensen. Geen reden om jezelf op de borst te slaan dus. Achter de uit-
spraak “christenen zijn niet beter dan andersgelovigen” zit een weerzin tegen een ge-
loof dat trots is. 
 
PvdA leider den Uyl riep daarover enkele tientallen jaren geleden al dat de christenen 
zichzelf “de betere helft van Nederland vonden”. Hij stoorde zich daaraan. Het feit dat 
hij zelf het christelijk geloof vaarwel heeft gezegd, zal daar ook een rol in hebben ge-
speeld, maar toch… 
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Je kunt het een beetje vergelijken met de uitspraak van Asscher na de verkiezingen, 
toen hij zei dat de PvdA geen deel uit wil maken van een nieuwe regering: ”Ons past 
bescheidenheid. We hebben verloren.” Zo dramatisch als het zetelverlies was voor de 
PvdA bij de afgelopen 2e Kamerverkiezingen, zo ingrijpend is ook de ontkerkelijking in 
Nederland. Ons past bescheidenheid. Jazeker.  
 
Als predikant blijf ik toch de gemeente op roepen om goed te leven, om het goede te 
doen. Niet om daarmee te zeggen dat wij beter zijn dan anderen. Ik ben me maar al te 
zeer bewust hoe ik tekort schiet in gehoorzaamheid aan God, en in het doen van het 
goede voor mijn medemensen. Er zit geen trots in, maar wel een stuk verlangen.  
 
Dat mensen zien dat christenen dingen anders doen, en dan nieuwsgierig worden, en 
hopelijk óók God mogen leren kennen. Zoals Jezus het benoemt In Matteüs 5:16 “Zo 
moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en… eer be-
wijzen aan jullie Vader in de hemel.” Daar komt onze kracht vandaan. Dat is pure ge-
nade. Dat gun ik iedereen. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
VANUIT DE PASTORIE 
 
De afgelopen gemeenteavond heeft me aan het denken gezet. Over de financiële kant 
was gelukkig weinig te doen. Al houden we als kerk geen fortuinen over, we konden 
het afgelopen jaar afsluiten met zwarte cijfers. Dat is reden tot dankbaarheid. Zeker in 
een tijd waar veel gemeentes moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. 
 
Elk jaar is het spannend of het zal lukken, maar ook mogen we vertrouwen dat God ons 
zal geven wat we nodig hebben. Als we Hem daarom vragen, zal Hij het ook doen. Niet 
dat er dan ineens een zak geld uit de lucht komt vallen, maar het geeft iets aan hoe wij 
als kerk en gelovigen in het leven willen staan. Niet vanuit een tekort, maar in vertrou-
wen dat God ziet wat wij nodig hebben, en het ons ook zal geven. Maakt God daarbij 
ook gebruik van mensen? Zeker weten. 
 
Als mensen zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap, willen ze die ook (finan-
cieel of anders) mee helpen dragen. Betrokkenheid is echter in deze tijd een lastig iets. 
Mensen verbinden zich niet gemakkelijk meer met een instituut. Uit onderzoek in 2006 
blijkt dat meer dan de helft van de leden van de PKN zich slechts losjes of zelfs helemaal 
niet verbonden voelt.  
 
Slechts 22% voelt zich zeer nauw betrokken. In orthodox Gereformeerde kerken ligt dat 
iets gunstiger. Daar voelt 60% zich nauw verbonden. Nog steeds geen percentage, om 
tevreden achterover te leunen. Dat bleek ook wel op de gemeenteavond.  
 



 5 

Het eigenlijke onderwerp van gesprek was het stemrecht. Hebben alleen belijdende 
leden stemrecht, of breiden we dat uit naar doopleden? We wilden graag horen wat u 
als gemeente hiervan vond. Dat heeft ook veel te maken met de plaats van het doen 
van belijdenis in onze gemeente. In het vorige kerkblad vindt u hierover een uitge-
breide inleiding. Uit de reacties merk je dan al snel dat ook persoonlijke verhalen bo-
venkomen.  
 
Ik had het gevoel dat de vraag verschoof van het stemrecht naar de vraag hoe wij onze 
kinderen (en ook andere gemeenteleden) betrokken houden bij de gemeente. Wat 
kunnen wij daaraan doen. Doen we genoeg, of niet? En zou uitbreiding van het stem-
recht helpen om mensen zich meer betrokken te laten voelen? Stoot het jongeren af, 
als wij teveel nadruk leggen op het maken van een persoonlijke geloofskeuze en het 
doen van belijdenis? Dat zijn belangrijke vragen. 
 
We zijn er niet uit, na de gemeente avond, wat u hiervan vindt. Op de gemeenteavond 
komt ook maar een gedeelte van onze gemeente. Nog steeds zou ik daarom gemeen-
teleden, ook juist doop- en gastleden, willen vragen om je mening hierover te geven. 
Als kerkenraad gaan we er ook nog eens over nadenken, met daarbij een verslag van 
de reacties op de gemeenteavond, en de andere reacties die we binnen krijgen. Ook de 
commissie, die hiervoor is aangesteld, zal zich er nog eens over buigen. 
 
Wel hoop ik dat de discussie hierover zuiver blijft. Een gesprek over stemrecht is niet 
hetzelfde als een gesprek over betrokkenheid, al zijn ze allebei zinvol. Een gesprek over 
betrokkenheid raakt emoties. Dat is wel duidelijk geworden. Het gaat ergens over. Ge-
lukkig wel. Het is goed om onze gevoelens, onze gedachten hierover met elkaar te de-
len, en soms ook onze pijn. Zelfs al kunnen we niet altijd een antwoord vinden, waar 
de hele gemeente achter kan staan.  
 
Bidt u voor de kerkenraad, om wijsheid en geloof? En laat uw mening horen! We willen 
graag weten wat er in de gemeente leeft. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 
 

MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Soms voel ik me wel eens machteloos, als ik zie hoeveel mensen worstelen met vragen 
rondom ziekte en dood. Het valt niet mee om mensen, om wie je geeft, te zien lijden. 
Niet alles is op te lossen, en zeker niet gelijk. Wat mij helpt is om alle nood die mensen 
ervaren, bij God neer te mogen leggen in gebed. Hij is in staat tot zoveel meer dan wij 
denken of beseffen. Veel mensen ervaren Zijn kracht in moeilijke omstandigheden. Zo 
mogen we elkaar opdragen aan God. Ook dat is omzien naar elkaar, dat je weet dat er 
voor je gebeden wordt in de gemeente waar je bij hoort, en ook daarbuiten. 
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- Zr. E. Waterborg-Wiertsema, verblijft in Innersdijk. 
   Zij wacht op een definitieve plaatsing, waarschijnlijk in Bloemhof. 

- Zr. A. Feitsma-Postma, verblijft in Maartenshof. 
 
- Zr. C. Huisman-Top, heeft in het ziekenhuis van Winschoten gelegen 
   met hartritmestoornissen. Zij is weer thuis, en de medicatie wordt aangepast. 

- Br. W. Offringa, heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen voor 
   onderzoeken. Daar is niets uitgekomen. 

- Zr. G. Wierenga-Boer, is in het Martini ziekenhuis geopereerd aan een nekhernia.   
   Zij is weer thuis, en inmiddels ook nog verhuisd naar een aanleunwoning 
   van Bloemhof. Herstel zal nog wel een poosje duren.  

- Zr. J. Boss-Ridder, is in het UMCG opgenomen, met verschillende klachten. 
   Op het moment van schrijven ligt ze op IC. De verwachting is dat ze snel naar 
   een gewone kamer mag. 

 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
GEBOORTE 
 
Van deze kant willen we graag Ronald en Jenneke Bouwman-Pettinga, feliciteren met 
de geboorte van hun dochter Marelie Janna, zusje van Leanne.  
 
Zij is geboren op 5 maart 2017. Op het geboortekaartje staat een mooi tekstje: 
 

Warm geluk 
blijk van liefde 

droom die uitkwam 
jij, zo ontroerend mooi 

gekoesterd als een heel bijzonder wonder 
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WIE WIL BELIJDENIS DOEN? 
 
Binnenkort hoop ik een groep te beginnen met mensen die serieus overwegen om 
openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Belijdenis doen gebeurt niet meer “automa-
tisch” zoals vroeger. Het is een bewuste keuze, waarbij je aan God, je vrienden en de 
gemeente, laat zien dat jij Jezus wilt volgen in je leven.  
 
De meesten van ons zijn als baby gedoopt. Toen namen jouw ouders daarvoor hun 
verantwoordelijkheid, zij beloofden aan God en de gemeente om hun best te doen jou 
op te voeden met het geloof in God. Daarmee is de doop nog niet “af”. Het wacht op 
het moment dat jij belijdenis doet, en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je doop. 
 
Moet je dan per se belijdenis gedaan hebben om in God te kunnen geloven? Nee, na-
tuurlijk niet. Er zijn heel veel mensen die, om wat voor reden dan ook, (nog) geen be-
lijdenis hebben gedaan, en toch Jezus een belangrijke plaats in hun leven geven. Toch 
staat in de Bijbel vaak dat het goed is om een bewuste, duidelijke keuze te maken voor 
Jezus, en je dan te laten dopen. Dat was in de tijd van de Bijbel meestal als volwassen 
mens. 
 
Omdat wij de kinderdoop hebben, is de belijdenis te vergelijken met de volwassendoop 
uit de Bijbel. Het maakt de gemeente blij, het geeft richting aan je leven, en dat je be-
lijdenis gedaan hebt, kan je helpen bij je geloof.  
 
Heb je interesse, of wil je er eens over praten, laat het mij weten. Graag voor eind april. 
 

Ds. Peter Elzinga, Wigboldstraat 5 Ten Boer 
050-230 9276 pe.elzinga@planet.nl 

 
 
 
IN MEMORIAM TRINY OOSTERHUIS-VAN BIJSSUM (1931-2017) 
 
Op 7 maart 2017 is rustig en kalm overleden Triny Oosterhuis-van Bijssum. Zij is 85 jaar 
geworden. Zij woonde aan het Koopmansplein, en is daar ook overleden. Triny van 
Bijssum werd geboren op 9 december 1931 in Ten Boer. In haar jeugd is zij verschil-
lende keren verhuisd. Zij kon goed leren, en al had ze toen niet de mogelijkheid om 
door te studeren, later heeft ze nog de moeder MAVO gedaan.  
 
Zij kreeg verkering met Gerrit Oosterhuis. Zij trouwden pas in 1957, omdat het moeilijk 
was om een woning te vinden in die tijd. Eerst woonden ze bij iemand in, maar later 
konden ze een boerderijtje kopen aan de Rijksweg. Dit werd verbouwd en uitgebreid 
tot huis en bouwbedrijf.  



 8 

Intussen hadden zij twee kinderen gekregen: Jack en Jolanda. Later verhuisden zij naar 
een zelfgebouwd huis aan de Reigerhof. Bij het ouder worden kwam toch behoefte aan 
een huis dat onderhoudsvriendelijker was.  
 
Zij maakten de grote overstap naar een appartement aan het Koopmansplein. In 2010 
overleed haar man. Begin dit jaar ging ze naar het ziekenhuis voor onderzoeken. De 
uitslag was niet goed, en ondanks enkele operaties lukte het niet om haar situatie sta-
biel te maken. Verdere behandeling was zeer risicovol en gaf weinig hoop op verbete-
ring. Triny wilde graag naar huis. Ze was niet bang om te sterven. Ze keek met dank-
baarheid terug op een fijn leven. Het was goed zo. 
 
Triny was een actieve vrouw, die zich graag inzette voor haar medemens. Voor het 
bouwbedrijf deed zij een EHBO cursus. Ze hield van tuinieren, lezen, reizen en op de 
kleinkinderen passen. Tevens was ze actief als vrijwilligster bij Bloemhof en in de bibli-
otheek. Ook de kerk konden wij op haar rekenen, als ambtsdrager en bezoekdame.  
 
Op zaterdag 11 maart werd de dankdienst voor haar leven gehouden in de Gerefor-
meerde Kerk van Ten Boer. In de laatste weken van haar leven had zij enkele liederen 
genoemd, die veel voor haar betekenden: “eens als de bazuinen klinken”, “lichtstad 
met uw paarlen poorten” en “zie ons wachten aan de stromen”. Als lezing was gekozen 
voor een Bijbelgedeelte dat bij deze liederen paste: Openbaringen 21:1 - 7, dat gaat 
over het hemelse Jeruzalem, de stad door God zelf gemaakt, waarin geen tranen en 
verdriet meer zullen zijn. 
 
Haar zoon en een kleinzoon spraken in de afscheidsdienst over haar leven. Aansluitend 
aan de dienst is zij begraven op de oude begraafplaats van Ten Boer. Wij wensen haar 
kinderen en kleinkinderen, en het ene achterkleinkind, sterkte toe en Gods nabijheid 
in dit gemis. 
 

Ds. Peter Elzinga  
 
 
 

IN MEMORIAM JAN OTTO OOSTERHOFF (1922-2017) 
 
Op 19 maart 2017 is onverwachts overleden broeder Jan Otto Oosterhoff. Hij is 94 jaar 
geworden. Hij woonde in de aanleunwoningen van Bloemhof. Jan Otto werd geboren 
in Hoogkerk op 29 oktober 1922 op een kleine boerderij, maar het gezin Oosterhoff 
verhuisde enige tijd later naar een boerderij aan de Westerdijkshorn in Bedum. 
 
De oorlogsjaren hebben hun stempel op zijn leven gedrukt. Ruim twee jaar sliep hij 
samen met zijn broer Hein als onderduiker in de open lucht.  
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In de jaren die volgden heeft hij verschillende betrekkingen gehad. Als monteur bij een 
landbouwmechanisatiebedrijf, en een poos als monteur in de Noord oostpolder. Hij 
kreeg verkering met Menje Liefke Ausema, en later trouwden zij. Hij werd molenaar, 
en hield daarnaast wat varkens. In deze periode werd dochter Lies geboren. 
 
Hij begon na een aantal jaren een boerderijtje, en kwam uiteindelijk op een andere 
boerderij terecht in Leermens. Inmiddels was het gezin uitgebreid met zoon Jan Tie-
mon. Naast de boerderij had hij ook nog een loonbedrijf. Toen hij met pensioen ging, 
verhuisde hij samen met zijn vrouw naar Ten Boer, in een huis aan de Burgemeester 
Triezenbergstraat.  
 
Dingen waar nooit tijd voor was geweest, konden nu wel. Zo maakten zij een grote reis 
naar Californië. Na het overlijden van zijn vrouw in 2006 verhuisde hij voor het laatst, 
naar een aanleunwoning van Bloemhof. Het ouder worden viel hem zwaar. Met name 
het wegvallen van zoveel familie en goede vrienden veroorzaakte vaak een gevoel van 
eenzaamheid. Zonder ziekbed, is hij vrij plotseling overleden. Hij was klaar om Zijn Heer 
te ontmoeten. 
 
Jan Otto Oosterhoff was een harde werker, eerlijk, trots, maar ook strak en rechtlijnig. 
In zijn latere jaren werd hij wat milder, en erkende hij dat hij wel eens te ver was door-
geschoten. Nog steeds ging hij graag in discussie met de dominee, maar het was altijd 
in goede harmonie. Hij was ook iemand die graag een ander hielp, als er iets gemaakt 
moest worden. Daarnaast hield hij van jagen en vissen. 
 
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op 24 maart in de Gereformeerde kerk van 
Ten Boer. Een Bijbeltekst die hem altijd had aangesproken, vormde het uitgangspunt 
voor de preek. Psalm 32:8, waar staat: ”Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. 
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.” Aansluitend aan de dienst is hij begraven op de 
begraafplaats van Leermens, waar ook zijn vrouw begraven ligt. 
 
Boven de rouwkaart stond de volgende tekst, die ook uitdrukking gaf aan zijn geloof: 
 

Zie op mij neer in liefde en genade, 
en als ik slaap, waakt U dan over mij? 

 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe in het gemis. 
 

Ds. Peter Elzinga 
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IN MEMORIAM ALI GROENDIJK-PALSMA (1926-2017) 
 
Op woensdag 29 maart 2017 is Ali Groendijk-Palsma rustig overleden. Zij is 90 jaar 
geworden. Zij had een kamer in Bloemhof. Ali Palsma is geboren op 10 september 1926 
en bracht haar jeugd door op een boerderij in Garreweer. Het was hard werken, maar 
er was ook veel plezier in het grote gezin. In 1943 leerde ze Tjark Groendijk kennen. Ze  
trouwden na de oorlog in 1949 en gingen wonen in een boerderij in Stedum. 

Hier werden vijf kinderen geboren: Annemarie, Anneke, Marian, Anko en tot slot 
Seerp. Hoewel ze ver buiten het dorp woonden was er veel aanloop op de boerderij. In 
1989 zijn ze gestopt met de boerderij en verhuisd naar de Homanstraat in Ten Boer.  
Hier bouwden ze een nieuw leven op, met veel nieuwe vriendschappen.  

Ali deed veel vrijwilligerswerk en kreeg daarvoor zelfs een Koninklijke onderscheiding. 
Zo was ze onder meer actief in de kerk en als voorzitter van de PCOB. Ze genoot van 
alle contacten die ze had, en gebruikte daarvoor ook Social media. Hierin ging ze met 
haar tijd mee. Zij stond positief in het leven en in haar geloof, maar er waren ook moei-
lijke periodes, zoals het overlijden van haar zoon Anko en twee kleinkinderen. In 1998 
werd haar man Tjark ziek, en het jaar daarop overleed hij. 

Langzamerhand werd zij zwakker, en kon eigenlijk niet meer zelfstandig thuis blijven 
wonen. De verhuizing naar een aanleunwoning van Bloemhof, en een jaar later naar 
Bloemhof zelf, vond ze moeilijk. Ze genoot wel van alle aandacht en bezoek die zij 
kreeg. De lichamelijke beperkingen, waardoor ze bijna volledig afhankelijk werd van  
hulp, vielen haar het zwaarst. Tot het laatste toe was ze helder van geest.  

Ze was een hartelijke vrouw, die altijd klaarstond om anderen te helpen. Het geloof in 
God was belangrijk voor haar, al twijfelde ze vaak aan haar eigen geloof. Was het goed 
genoeg voor God? Ze worstelde daar vaak mee, maar in de laatste periode voor haar 
dood ontving ze rust. Ook zij mocht een kind van God zijn. In de vroege morgen van 
woensdag 29 maart is ze in haar slaap overleden. We mogen vertrouwen dat ze nu 
geborgen is in Gods Vaderhand.  
 
De dankdienst voor haar leven is gehouden op 4 april in de Gereformeerde kerk van 
Ten Boer, onder grote belangstelling. Kinderen en kleinkinderen leverden een persoon-
lijke bijdrage zowel aan de kerkdienst als later op de begraafplaats. Haar geloof werd 
verwoord door de gezongen liederen van geloofsvertrouwen en twee bijbelgedeeltes 
uit Efeziërs 2:6-10 en Psalm 73:28: “Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht  
vind ik bij God de Heer”. 

Aansluitend aan de dienst is zij begraven op de begraafplaats aan de Stadsweg te Ten 
Boer. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostende nabij-
heid toe, nu zij hun geliefde moeder, grootmoeder en omi moeten missen. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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Voorzitter:   br. Gert Kruizinga 
Notulist:   zr. Janita Meerman 
Aantal aanwezigen:  ongeveer 55 mensen 
 
 
Opening door br. Gert Kruizinga:  
Br. Gert Kruizinga opent de avond. Hij leest uit Prediker 2: 17-27. Daarna gaat hij voor 
in gebed met Psalm 76. Hij geeft vervolgens het woord aan br. Wouter Meerman.  
 
Presentatie jaarrekening 2016 College van kerkrentmeesters  

Br. Wouter Meerman geeft een toelichting op de cijfers. Er worden geen vragen 
gesteld.  
 
Presentatie jaarrekening 2016 College van diakenen  

Br. Wouter Meerman geeft een toelichting op de cijfers. Er worden geen vragen 
gesteld.  
 
Na de pauze: Bespreekthema 2017 “Stemrecht”  

Inleiding door br. Gert Kruizinga, hij geeft het woord aan ds. Peter Elzinga. Tijdens de 
beroepingsgesprekken kwam naar voren dat dit onderwerp aan de orde moest worden. 
Alleen belijdende leden of ook doopleden stemrecht geven? Volgens de kerkorde 
mogen doopleden vanaf 18 jaar ook stemmen. Op dit moment mogen bij ons alleen 
belijdende leden stemmen. Wanneer wordt er gestemd: bij het verkiezen van 
ambtsdragers, nieuwe dominee of vermogenskwesties.  
 
Opmerkingen/vragen:  

 Het gaat over doopleden, maar geldt dit ook voor gastleden? Ja, dit geldt ook 
voor gastleden.  

 Zit er in de commissie “stemrecht” ook een dooplid? Nee, er zit geen dooplid 
in, wel een jongere.  

 De jongere en oudere (doopleden) zijn uitgenodigd voor deze gemeente-
avond, maar ze zijn niet aanwezig. Kan hieruit de conclusie getrokken wor-
den dat ze niet geïnteresseerd zijn? Er zijn toch situaties dat jongeren best  
wel hun oordeel ergens over willen geven. 

 Is 18 jaar een vaststaande grens? Ja, de leeftijdsgrens is hard. Hier kan niet 
aan getornd worden. Dit is in de kerkorde bepaald. 
 
 

Verslag gemeenteavond 8 maart 2017 
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 Mensen erbij betrekken, maakt ze wel meer betrokken. Erbij betrekken moet 
uitmonden in betrokkenheid.  

 Als je stemrecht hebt, kun je dan ook in de kerkenraad komen? Nu moet je 
belijdend lid zijn om lid te worden van de kerkenraad. Als de regels gaan ver-
anderen kunnen doopleden lid worden van de kerkenraad, maar dan moeten 
ze tijdens de bevestigingsdienst wel belijdenis van hun geloof afleggen.  

 Hoe vaak is er de afgelopen jaren gestemd? Dat is eigenlijk niet bekend.  

 Moet belijdenis gekoppeld worden aan het stemrecht? Belijdenis is een per-
soonlijk iets. Doop en belijdenis zijn in deze kerk met elkaar verbonden. Is 
belijdenis niet de leidraad om met elkaar als kerk de toekomst in te gaan? 

 Opmerking: “Als je betrokken bent bij een kerk geeft dat jou het recht om  
mee te beslissen.” 

 Er kunnen persoonlijke redenen zijn waarom iemand geen belijdenis heeft 
gedaan, maar wel heel betrokken is bij een kerk.  

 Onderscheid tussen actief en passief stemrecht is essentieel.  

 Lidmaatschap van een kerk is niet vrijblijvend. Voordragen van ambtsdragers: 
de ambtsdrager moet wel belijdenis gedaan hebben. Doopleden mogen 
wel een voordracht doen.  

 Door het doen van belijdenis verbind je je niet alleen tussen jou en God, maar 
ook tussen jou en de gemeente. Je neemt een eigen verantwoordelijkheid 
door het doen van belijdenis. Lidmaatschap van een kerk is niet te ver- 
gelijken met lidmaatschap van een vereniging.  

 Opmerking:” Ik heb liever dat betrokken doopleden stemmen, dan dat niet be-
trokken belijdende leden stemmen. Minder betrokken leden kiezen toch  
niet.” 

 Betrokken doopleden serieus nemen, naar hun luisteren en hun stem meene-
men in het uiteindelijke besluit.  

 
Dit is niet de enige gelegenheid om te reageren op dit onderwerp. De commissieleden 
en de dominee zijn altijd bereikbaar.  
 
Rondvraag 

 Thuis belijdenis doen kan eventueel ook met dominee en ouderling als  
getuige als mensen niet voor in de kerk willen staan.  

 De afgelopen jaren hebben een handvol jeugdleden openbare geloofs- 
belijdenis afgelegd.  

 Wat heeft de avondmaalstafel gekost? Ongeveer € 4.000, - alles bij elkaar, 
maar daar was een potje voor, heeft de gemeente niets voor hoeven te  
betalen. 
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 Wat vind de gemeente van het liturgisch centrum? Mooi, de kleur van het 
hout past echter niet bij de preekstoel. Het liturgisch centrum zou aangepast 
worden, de preekstoel niet. Is er de behoefte om de kansel ook aan te pas-
sen? Er is een mogelijkheid om de kansel eventueel aan te passen (behalve 
het houtsnijwerk), maar dit gebeurt vooralsnog niet.  

 Opmerking: “College van Kerkrentmeesters worden uitgedaagd om van het 
aardgas af te stappen en op een andere duurzamere manier om te gaan met 
het milieu.”  

 
Sluiting 

Br. Gert Kruizinga vraagt ds. Elzinga om met ons af te sluiten. Ds. Elzinga sluit af met 
gebed en wenst ons wel thuis.  
 

Titia Brondsema 

 
 
                                                                  
 

 

Donaties vanuit Diaconie/ZWO Februari-Maart: 

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

o     “Opvang voor straatkinderen in Yogyakarta” - Indonesië, zie project nr.       
K 017881: (In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun 
lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dream-
house kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op.  

In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en over-
gangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een 
opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen 
hen bij hun studie.) 

o      “Koptisch Orthodoxe Kerk bestrijdt armoede” - Egypte, Z 009102:            .. 
(De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van 
grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland 
van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de 
Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met 
elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.  

Diaconie 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk
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Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale 
werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele 
dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de 
projecten.) 

o     “Eigen inkomsten voor gehandicapten” - Birma, W 013101:                           
(In Myanmar hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toe-
gang tot onderwijs, zorg en werk. The Leprosy Mission International (TMLI) 
zet zich in voor gehandicapten. Zij krijgen vakonderwijs of microkredieten om 
een eigen bedrijfje te beginnen.  

TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven, werkplaatsen 
en markten en biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps krijgen 
fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag 
te komen. 

 

Bijdrage van € 200, - per onderstaande stichting of organisatie: 

o   Stichting de Zonnebloem - afdeling Ten Boer (www.zonnebloem.nl); 

o   Stichting SDOK - de ondergrondse kerk die staat naast vervolgde christen  
      (www.sdok.nl); 

o   Stichting Lilianefonds - open de wereld voor een kind met een handicap 
      (www.lilianefonds.nl); 

o   Stichting De Schutse - Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost  
      Groningen (www.deschutsevptz.nl). 

Bestemming collecte Kas ACD aan stichting Internationale Christelijke Steunfonds 

(Stichting richt zich op een duurzame, economische ontwikkeling en het welzijn 

van boerengezinnen in ontwikkelingslanden, zie www.ICS.nl). 

Voor meer informatie en/of voor uw mogelijke eigenbijdrage(n), verwijzen wij graag 
naar de desbetreffende internetsite.  
 
Namens de Diaconie/ZWO 
   

Edwin Ottens 
 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/eigen-inkomsten-voor-gehandicapten
http://www.zonnebloem.nl/
http://www.sdok.nl/
http://www.lilianefonds.nl/
http://www.deschutsevptz.nl/
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Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
 
 Financiën 

 Het financieel overzicht is gepresenteerd op de gemeenteavond. 
 

Huisvesting 

 Blister renovatie 

De renovatie in Blister is begonnen. Een aantal vrijwilligers uit onze kerk 
is druk bezig om te zorgen dat de muren vlak worden. Nu is nog niet te 
zien hoe we het precies willen hebben maar we hopen dat voor de start-
week Blister een complete metamorfose heeft ondergaan. Na 30 jaar is 
deze ruimte er ook wel aan toe.  
Dit zal de komende tijd wat overlast geven, Blister zal niet altijd gebruikt 
kunnen worden. We hopen dit op te lossen door gebruik te maken van 
de kerk en de andere ruimtes in Menorah. 
  

Anders 

 Vacature koster 

In deze Nieuws van Kerk en Kansel vindt u een advertentie: koster ge-
vraagd per 1 mei a.s. We hopen dat we de vacature nog voor de zomer-
vakantie kunnen invullen. 
 

 Afscheid Jan Norden 

Laatste formele werkdag van Jan is zondag 30 april.  
 

 Takenverdeling zolang er geen koster is 

De taken worden zoveel mogelijk verdeeld om te zorgen dat alles toch 
door kan gaan. Heeft u vragen of wilt u iets regelen dan kunt u contact 
opnemen met Douwe Zuur: 050-302 3594. 
 
  

Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  

 
 
 
 

 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Paas-praise 2e paasdag  

Op maandag 17 april, 2e paasdag is er een Paas-Praise in Menorah. Thema van deze 
dienst is: “Wie durft het aan om op te staan?” Heel veel kinderen/tieners/jongeren 
hebben het lef al gehad om zich aan te melden om mee te werken aan deze ochtend. 
Het belooft een afwisselende en laagdrempelige dienst te worden, met een mooie 
boodschap: Jezus is opgestaan! En wij mogen ook opstaan, met/door zijn kracht!! Wie 
durft dat aan? 
 
Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie/thee/ranja. We vragen u/jou om zelf wat lekkers 
mee te nemen voor bij de koffie, en dit te delen op het buffet (bring and share-prin-
cipe). Ook kan je voor de dienst al een spelletje doen of wat knutselen. 
 
Om 10.00 uur zullen we beginnen me de Paas-Praise, waarin we vooral veel zullen zin-
gen, maar ook luisteren naar het paas-verhaal. 
 
Rond 11.00 uur sluiten we de dienst af en is er nog een ronde met koffie/thee/ranja en 
al het lekkers wat nog over is. Er kan dan ook nog even weer geknutseld worden of een 
spelletje gedaan worden. Iedereen is van harte welkom!!! 
 
Kindernevendienst 

Tijdens de kindernevendienst praten we al een poosje over het verhaal rondom Pasen. 
Na Pasen vertellen we verhalen uit het Bijbelboek Exodus. 
 
Lydia Dekens heeft haar laatste kindernevendienst gegeven en stopt nu als leidster. 
Bedankt voor je enthousiasme en inzet! We zijn al een poos op zoek naar nieuwe lei-
ding. Verschillende oproepen in NvK&K hebben nog niet voldoende nieuwe leiders op-
geleverd. Dat betekent dat we nu echt te weinig mensen hebben om elke week voor 
alle groepen kindernevendienst te kunnen geven.  
 
Groep 7 en 8 bleef al in de kerk tijdens Doe Mee Diensten, maar naast deze diensten 
zullen er regelmatig (ook andere!) groepen in de kerk moeten blijven. Wilt u dit voor-
komen en lijkt het u leuk om eens in de 4 weken kindernevendienst te geven aan een 
groepje kinderen, neem dan contact op met: 
 
Janneke Vreeling, tel.050-302 1772 of mail: vreeling.janneke@gmail.com. 
 
 

   Jeugdpagina 

mailto:vreeling.janneke@gmail.com
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Impact 

De vorige Impact avond was op vrijdag 10 maart. We speelden toen met beide groepen 
het spel: “Ik hou van Holland”. Gehuld in oranje, rood/wit/blauwe kleding hebben de 
jongens- en meisjes-teams tegen elkaar gestreden en dat ging er spannend aan toe! 
Hoogtepunt was toch wel het optreden van meneer Chung, die in onverstaanbaar chi-
nees een Nederlandse hit ging zingen!! Ook de zelf meegebrachte Hollandse hapjes 
waren een groot succes en lieten zich goed smaken. Kortom: een erg gezellige en ge-
slaagde avond! Er zijn een aantal foto’s gemaakt, en die kan je bekijken op de website 
van de kerk. 
 
CJV 

Al weer een tijdje terug op 19 maart mochten we als CJV een jeugddienst mede voor-
bereiden. In de dienst omtrent het thema “Waarom zou jij Jezus volgen” mochten we 
luisteren en zingen, maar werden ook onze twijfels en vragen naar voren gehaald. We 
kijken terug op een mooie dienst waarin ruimte was voor jong en oud! 
 
Zondagavond 26 maart aten we als CJV groep samen met de kerkenraad. ’s Middags 
had iedereen van de CJV al druk gekookt en gebakken voor het hapjesbuffet wat we 
mochten delen. Aan het begin van de avond dekten we als CJV de tafel en zetten we 
het buffet klaar. Met zo'n 15 kerkenraadsleden en 9 CJV'ers was de avond goed be-
zocht.  
 
We hebben de avond geopend met gebed en daarna samen gegeten, terwijl we de 
vragen besproken die we als CJV groep al van tevoren hadden bedacht. Deze vragen 
waren heel divers; van 'Wat doet u in het dagelijks leven' tot 'wat betekent het geloof 
voor u?' Omdat we door elkaar zaten ontstonden er mooie gesprekken, niet alleen over 
de vragen maar ook over ons dagelijkse leven. Het was een hele gezellige avond waarop 
we elkaar beter hebben leren kennen, en waarbij de kerkenraad ook een indruk mocht 
krijgen van ons als CJV groep.  
 
Follow 
Afgelopen zondag 26 maart hebben we 's ochtends in Zuidwolde een Marco Borsato-
dienst gespeeld. Het was een mooie dienst waarbij we na afloop van de dienst veel 
enthousiaste reacties mochten ontvangen. Fijn om te zien en merken hoe mensen ook 
door de woorden van muziek die je niet in een kerk verwacht geraakt mogen worden! 
Ondertussen zijn we al weer druk aan het repeteren voor alle optredens die binnenkort 
op het programma staan: 
 

 23 april Springtime (avonddienst) 

 14 mei om 19.30 uur in Dorkwerd 

We willen u en jou van harte uitnodigen voor deze diensten om zo samen te zingen 
en te getuigen over onze God!  
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Pinksterconferentie Opwekking 

We zijn heel blij dat het gelukt is om dit jaar een groep te vormen, die samen naar 
Opwekking zal gaan van 2-5 juni. Ongeveer 35 mensen (jong en wat ouder) hebben zich 
opgegeven. We hebben ons aangemeld en zullen een eigen veldje toegewezen krijgen. 
Als je graag een dag zou willen komen, dan kan dat natuurlijk. We verwelkomen je 
graag op ons veld!  
 
Als je graag zou willen meerijden met iemand, of als je plek over in je auto hebt voor 
iemand, geef dat dan door aan Martine Huijzer (huijzerwietsma@gmail.com). Wellicht 
kunnen er dan mensen carpoolen. 
 
Afsluiting jeugdwerk seizoen 

Omdat het einde van dit kerkelijke seizoen alweer in zicht komt, 
hebben we vast een datum geprikt voor DE WEILANDGAMES. 

 

Noteer maar vast in je agenda: zaterdag 17 juni! 

 
Martine Huijzer 

 
 
 
 
 

“U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie nu en immer weer” 

 
Graag willen wij u en jullie van harte uitnodigen voor de ochtenddienst op zondag 
1 ste Paasdag. 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 16 april om 9.30 uur.  
 
Het thema van deze dienst is: ”U zij de glorie”. Ds. P. J. Elzinga zal voor gaan en 
muzikale medewerking wordt verleend door jongeren koor “One Voice” onder leiding 
van Geertje Mars- van der Wal 
 
namens de commissie bijzondere erediensten 
 

Martina Venhuizen, Hilda Bulthuis en Anja Ottens 
 
 
 
 

Commissie bijzondere erediensten 

mailto:huijzerwietsma@gmail.com
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Dit jaar is het voor de tweede keer SPRINGTIME CONNECT. Het is weer gelukt om met 
een groep enthousiaste christenen, die lid zijn van 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 belooft een mooie dag te worden. 
 
ZONDAGMORGEN om 11.00 uur wordt , in de TIGGELHAL, een ontmoetingsdienst 
georganiseerd. Thema van deze dienst “VOOR ELKAAR”. Het gaat over het verhaal van 
de kamerling in Morenland. Ds. Peter Elzinga gaat ons hierover het een en ander 
vertellen. De band van de Evangelische Gemeente Ten Boer begeleidt ons muzikaal, 
Nienke Stalman bespeelt het orgel en Lennart Douma speelt op de piano. 
 
Voorafgaand aan de dienst, vanaf 10.30 uur, is er gelegenheid om met elkaar samen te 
komen en een bakje koffie, thee of ranja te drinken. De organisatie verzorgt dit allemaal 
voor ons. 
 
KINDERDIENST 
Voor de kinderen van de basisschool wordt er op dezelfde tijd een kinderdienst in 
Buurhoes georganiseerd. Hier zal een voorstelling 
worden gehouden door “VROLIJK THEATER”. Vrolijk 
Theater was er vorig jaar ook en brengt door het 
gebruik van poppen, goocheltrucs en visuele effecten 
een Bijbelse boodschap over. De kinderen lachen niet 
alleen, ze leren ook! Ze zullen ervan genieten! Ook is 
er kinderoppas in het BUURHOES 
 
De afstand van het Buurhoes naar de Tiggelhal is iets groter dan voorheen naar de tent. 
Aan het eind van de kinderdienst komen de kinderen van groep 1 t/m 8 onder 
begeleiding van volwassenen gezamenlijk naar de sporthal. Daar kunnen ze dan samen 
met de andere aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. Voor de 
allerkleinsten blijft er oppas in het Buurhoes tot een half uur na de ontmoetingsdienst 
in de Tiggelhal. Daarna wordt aan de ouders verzocht de kinderen op te halen. 

Springtime Connect zondag 23 april 
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ZONDAGAVOND om 19.00 uur start de Praisedienst met de band FOLLOW. Als spreker 
deze avond neemt de oud marathonschaatser RENÉ RUITENBERG ons mee met het 
thema: “VOOR ELKAAR”. Na dienst staat er ook weer een kopje koffie, thee of ranja 
voor u klaar.  
 
We hopen dat deze dag, ook dit jaar weer tot zegen mag zijn. We beseffen heel goed 
dat we het NIET alleen kunnen en daarom willen we vragen om gebed voor deze 
Springtime connect dag. Dat we een mooie en fijne dag MET ELKAAR mogen hebben. 
 
Graag tot ziens op zondag 23 april a.s. in de sporthal aan de Sportlaan in Ten Boer! 
 
 
VROUWENOCHTEND 
 
Ook dit jaar is er weer een VROUWENOCHTEND met workshops en een gezamenlijke 
lunch. Dit is een mogelijkheid om elkaar onder het genot van een bakje koffie en wat 
lekkers te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We willen vragen of u wat 
lekkers wilt maken voor bij de koffie. Als u dit wilt, dit graag doorgeven aan Sake van 
der Goot of Arjan Cappon.  
 
Ook dit jaar worden er weer diverse workshops georganiseerd waar je met bekenden 
of onbekenden creatief bezig kunt zijn en er ook ruimte is voor gesprek. Tevens is er 
weer een gezamenlijke lunch als afsluiting van deze ochtend. Deze ochtend wordt 
samen met KOFFIEPROAT georganiseerd en is op WOENSDAG 26 APRIL, aanvang 10.00 
uur. De locatie van deze mooie ochtend is BUURHOES. 
 
 
NIEUW NIEUW!!!!!!! JONGEREN OPGELET NIEUW NIEUW!!!!!!! 
 
Naast de al genoemde activiteiten is er dit jaar speciale aandacht voor de jongeren, 
vanaf het voortgezet onderwijs en ouder, op ZONDAG 30 APRIL.  
 
Op 30 april wordt er in de TENT OP HET DORPSPLEIN vanaf 19.00 uur een YOUNG 
CONNECT JONGERENDIENST 
gehouden. De band SOUL FUEL uit 
Veendam (www.soulfuelmusic.nl) 
zal de dienst begeleiden.  
 

Als spreker deze avond is BRAM HOFLAND uitgenodigd. 
Inloop is vanaf 18.30 uur. 

We hopen jullie en je vrienden allemaal te zien op 30 april in de TENT. 
 

Arjan Cappon 

http://www.soulfuelmusic.nl/
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Wegens diverse omstandigheden zal dit voorjaar in wijk BLAUW geen wijkavond wor-
den gehouden. We hopen dat u hiervoor begrip zult hebben. 
 
Het wijkteam blauw:  

Siep de Jonge, Hilda Bulthuis, Alie Schraa-Smeenk 
                                    Truus de Vries-Kiewiet en Fokko Zuur 

 
 

 
 

 
 
 

Een berichtje van Mens voor Mens. 

Hadden we gedacht “zomaar” even een actie tussendoor te doen met de Wilhelmina 
pepermunt blijkt het een groot succes te zijn geworden!! In maart hebben we u als 
gemeente 3 zondagen de gelegenheid gegeven om een bestelling te plaatsen voor de 
bekende doosjes Wilhelmina. 

Hier is gretig gebruik van gemaakt en de doosjes 'vlogen over de tafel'. De actie heeft 
in totaal het prachtige bedrag van € 337,59 opgeleverd!! Dit mooie bedrag komt weer 
ten goede aan het tehuis in Hongarije.  

Onze volgende actie zal de FLESSENACTIE 
zijn. Een datum hebben we hiervoor nog niet 
geprikt, maar hou daarvoor de afkondigingen     
en NvKenK de komende tijd in de gaten.  

Spaart u alvast weer met ons mee?? 

Een groet namens Mens voor Mens. 

Teye van Dijk.  

 

Wijkavond Wijk Blauw 
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Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes, tele-
foontjes en bloemen. Wat fijn zoveel medeleven. Ook nog hartelijk dank voor de vele 
kaarten voor mijn verjaardag. 
 
  Anna Dijk-Bos 
 
Tot onze grote verrassing kregen wij voor onze beide verjaardagen de bloemen uit de 
kerk! Het was bijzonder leuk om het prachtige boeket te mogen ontvangen.  
Dank je wel !!   
  Jan en Tineke Helmantel 
 

 
Langs deze weg wil ik u graag bedanken voor het meeleven met mij, na mijn gebroken 
been en knieoperatie. Het was hartverwarmend te ontdekken dat zoveel mensen met 
je meeleven. Dat is heel fijn en dat doet je goed. 
Vriendelijke groeten  

         Jacquelien Kleiwerd-Douma 
 
 

 Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes die ik heb gekregen 
tijdens mijn opname in Lentis. Het waren er heel veel en het heeft mij heel goed ge-
daan. Ook de mensen die al die tijd gezorgd hebben dat ik bezoek kon krijgen van Si-
mon, hartelijk dank! 

Simon en Aly Meijer 

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, bezoekjes, kaarten, telefoontjes,  
e-mails en mondelinge felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. 
Vriendelijk groet van 

Ali en Hans Schraa 
 

 
Hartelijk dank, voor het mooie bloemstuk van de kerk, de vele kaarten en telefoontjes 
die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 80 ste verjaardag. Het geeft je een 
warm gevoel. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 
 

Trientje Zijlema 

 

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

 
 
05-03 br. en zr. Schraa-Smeenk, ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk. 

12-03 zr. T. van der Goot-Attema, in verband met haar 82 ste verjaardag 

19-03 zr. T. Zijlema-Roeters,, in verband met haar 80 ste verjaardag 

26-03 br. C.R. Klei, in verband met zijn 89 ste verjaardag, en naar 

 zr. G. Hoeksema-van der Woude, ter bemoediging 
02-04 fam. Knol-Mook, ter bemoediging 

09-04 zr. G. Entjes-Nijburg, in verband met haar 83 ste verjaardag 
 

 

 
 

 

BINNENGEKOMEN van de C.G.K. te Groningen: 

G. Havinga en J. Havinga-Huisman 

A. Knol en T. Knol-Mook, met hun kinderen Nick en Bram 

 
OVERLEDEN: 

Triny Oosterhuis-van Bijssum, op 7 maart in de leeftijd van 85 jaar 

Jan Otto Oosterhoff, op 19 maart in de leeftijd van 94 jaar 

Ali Groendijk-Palsma, op 29 maart in de leeftijd van 90 jaar 

 
VERHUISD:  

J. (Janou) Slagter 

E.J. (Lisette) Berends 

Fam. T. Wolda 

Fam. H. Wierenga 

Mevr. E.H.T. Waterborg-Wiertsema 
 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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14-04-1942 J. Wolfs   

14-04-1942 H. Gelling   

15-04-1935 T. Wolda   

26-04-1944 H. Oosterhuis-Vriezema   

28-04-1936 A. Haak   

28-04-1966 Nanning J.J. Noorman   

29-04-1934 J.A. Hofman-Dijkema   

02-05-1940 E.H.T. Waterborg-Wiertsema   

06-05-1934 H. van Bijssum   

06-05-1963 André Huisman   

10-05-1947 J.K. Oosterhuis   

10-05-1943 R.H. Rozema- de Wind   

11-05-1943 S. Rozema- Hofstee   

11-05-1935 L. Doornbos - Post   

11-05-1924 K. Postma-Dijkhuis   

13-05-1928 A. Groenwold - Bosker   

14-05-1943 J. Venhuizen   

 

 
 
 
 
19-04 Kerkenraad      19.45 uur 

23-04 Springtime Connect in de Sporthal  

25-04 Catechisatie 16+ in crècheruimte    19.30 uur 

25-04 Commissie Vorming en Toerusting    20.00 uur 

01-05 Bouwstenen Bijbel School     20.00 uur 

03-05 Moderamen      19.45 uur 

08-05 Diaconie       19.45 uu 

  Verjaardagen 

Kerkelijke agenda 
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  Collecten kerk          Bedrag: 

19-02 Kerk in actie 185,65 

26-02 Kerk 222,60 

 Onderhoudsfonds 146,68 

05-03 Z.W.O. 234,39 

 Cantatedienst 244,45 

08-03 Kerk Biddag 158,17 

12-03 Voedselbank 315,57 

   

  Collecten deur          Bedrag:  

19-02 Kerk 45,30 

26-02 Bloemenfonds 43,90 

05-03 Kerk 60,01 

08-03 Bloemenfonds 30,50 

12-03 Kerk 105,03 

   

VVB Toegezegd t/m 28-02-2017 100.242,00 

 Ontvangen t/m febr. 24.933,00 

VVB Zending en Werelddiaconaat 8.535,00 

 Ontvangen t/m febr. 1.526,00 

VVB Evangelisatie 6.476,00 

 Ontvangen t/m febr. 1.056,00 

OPA t/m maart 1.029,00 

Oud IJzer t/m februari 100,00 
 
 
 
 
 
 

Ontvangen collecten en giften 
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16 april 09.30 uur 1e Paasdag  m.m.v. het jongerenkoor "One Voice"   

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  

   

17 april 10.00 uur   2e Paasdag   Paas Praise    

Voorganger Ds. P.J. Elzinga   

Organist A.H. Vriezema   

Koster jeugdwerk   

Collecte Bloemenfonds   

    

23 april SPRINGTIME CONNECT IN DE TIGGELHAL  

 11.00 uur   Ontmoetingsdienst 19.00 uur Praiseavond  

                             Voor meer informatie zie pagina 19 en 20   

    

29 april 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof   

30 april 09.30 uur      

Voorganger Ds. B.J. Diemer Bedum   

Organist J. Wolfs   

Koster W.P. Burema   

Collecte Missionair werk   

    2e Onderhoudsfonds   

Deurcollecte Kerk   

   -voordeur Evelyn van der Goot  

   -Menorah Corné Dijkstra en Henriëtte Muilwijk  

Kinderoppasdienst Jolanda Cappon, Rianne Woldijk en Annelinde Wiersema  

   

  Dienstenrooster:
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7 mei 09.30 uur   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga   

Organist B. Geuchies   

Koster A.K. Wietsma   

Collecte Missionair werk en kerkgroei   

Deurcollecte Kerk   

   -voordeur Gerben en Lisanne van der Knaap  

   -Menorah Daniël en Lucas Medendorp  

Kinderoppasdienst Saskia van Dijk, Aline Doornenbal en Inez de Boer  

    

14 mei 09.30 uur  Moederdag          

Voorganger Ds. P.J. Elzinga   

Organist B. Geuchies   

Koster W.P. Burema   

Collecte Kerk   

Deurcollecte Bloemenfonds   

   -voordeur Eline Hummel en Rens Boer  

   -Menorah Jesse en Sennah Muilwijk  

Kinderoppasdienst Alice Havinga, Esra Dijkstra en Jildou Haanstra  

    

21 mei 09.30 uur DMD afsluiting seizoen GGG 19.00 uur  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Mw. A.M. Kruizenga   

  Harkstede  

Organist J. Wolfs J. Wolfs  

Koster A.H. Post A.H. Post  

Collecte Kerk Kerk  

Deurcollecte Kerk Kerk  

   -voordeur Thijn en Fedde Langereis   

   -Menorah Jelmer en Marit Schaaphok  

Kinderoppasdienst Petra de Jonge, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema  
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De Via Dolorosa 
 

De Via Dolorosa 
ben ik zo vaak gegaan 

en steeds heb ik verbijsterd 
op plaatsen stil gestaan, 

waar Jezus heeft gelopen, 
Zijn kruishout moeizaam droeg 

en men Hem zonder reden 
vernederde en sloeg. 

 
De Via Dolorosa 

loopt door mijn treurend hart. 
Ik ga haar met mijn Heiland 
en voel iets van de smart, 

die Hij heeft meegedragen, 
hier, waar ik wenend sta 

en met ontzetting waarneem 
het einde: Golgotha! 

 
De Via Dolorosa 

geeft aan mijn leven zin. 
’t Is na het bitter einde 

goddank een nieuw begin 
van leven zonder sterven, 
van opstanding na dood. 

Het is de weg naar boven, 
die God mij hierdoor bood. 

 
 
 

 

 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer Nieuws van Kerk Kansel dient te worden 
ingeleverd uiterlijk donderdag 11 mei 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 18 mei, 29 juni en 24 augustus 2017 

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

 


