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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/


Pasen – Hemelvaart – Pinksteren,  
zij horen bij elkaar als een drie-eenheid. 
 
      

Met Pasen hebben we weer mogen vieren dat Jezus 
Christus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na 

zijn kruisiging. Nu zijn wij in voorbereiding op Hemelvaart en Pinksteren. Deze drie 
christelijke feesten vormen samen een drie-eenheid in ons christen zijn.  In de 
evangeliën volgen Jezus verrijzenis, het zenden van de heilige Geest en de opneming 
in de hemel dicht op elkaar.  
 
In de aanloop naar Pasen hebben we de 40-dagen periode als tijd van bezinning en 
voorbereiding op Zijn lijden en sterven. Na Pasen hebben we een aansluitende 
liturgische periode van 40 dagen tot aan de viering van  Hemelvaart. In de evangeliën 
kunnen we lezen dat Jezus in de periode tussen Pasen en Hemelvaart verschillende 
keren verscheen aan de discipelen en hun leerde en toe rustte om te kunnen getuigen 
van zijn Woord en Genade.   
 
De genade en verwachting die we in Hem mogen hebben komt ons enkel ten deel 
omdat deze drie-eenheid heeft plaats gevonden, dit is het hart van het evangelie dat 
we iedere zondag met elkaar als gemeente mogen belijden, waar we iedere dag vanuit 
mogen leven in vertrouwen.  
 
De Benedictijner monnik 
Hrabanus Maurus heeft het 
lied Veni Creator Spiritus 
geschreven ( 9e eeuw). Dit 
lied, wij kennen het als; “ 
Kom Schepper, Geest, daal 
tot ons neer” lied 237, verwoordt ten diepste deze drie-eenheid.  
 
Ik hoop dat we niet alleen met Pinksteren dit lied kunnen zingen maar voortdurend 
daar de kracht uit mogen putten en elkaar mogen toewensen.  
 

Gert Kruizinga  
 
UIT DE GEMEENTE: 

Afgelopen periode hebben een aantal gemeenteleden met elkaar de reis naar Israël 
gemaakt. Gelukkig is iedereen weer gezond teruggekeerd. Voor enkelen was het de 
eerste keer vliegen. Het was een inspirerende reis, het brengt je in je geloof dicht bij 
de plaatsen waar Jezus heeft gelopen, dicht bij de verhalen zoals opgetekend in de 
Bijbel en geeft je geloof een diepere dimensie. We zullen binnenkort vast nog wel 
allerlei foto’s zien en verhalen van elkaar horen over deze reis. 
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Vanuit de pastorie horen we dat het met onze predikant gelukkig weer wat beter gaat, 
helaas zal het nog enige tijd nodig hebben voor hij weer hersteld zal zijn. Vanaf deze 
plaats wensen hem beterschap en hopen hem weer spoedig in onze gemeente actief 
te zien. 

Gert Kruizinga 
       
MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Niet altijd worden gemeenteleden die in het ziekenhuis 
hebben gelegen, vermeld. Soms komt dat omdat de 
ziekenhuisopname erg kort was, soms wordt het niet 
doorgegeven, of willen mensen liever niet dat het in het 
kerkblad vermeld wordt. 
 
Toch willen wij een stuk lief en leed met u blijven delen, 
omdat wij samen door ons geloof verbonden zijn als 
huisgezin van God. “Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. 
Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.” (1 Kor 12:26) 
 

         Je bent niet alleen… 
Hoe moeilijk 

kan soms het leven zijn, 
met verdriet, 

 moeite en pijn 
 

Weet dat je met al 
je verdriet en zorgen. 
Tot Hem kan komen, 

elk moment, ook de dag 
van morgen……… 

 
Leg alles 

in Zijn handen neer… 
Hij kan en wil je helpen 

keer op keer. 
 

Groot is het dat God 
voor een ieder zal zorgen. 

Ieder met eigen 
verdriet en smart. 

Alles is in Zijn handen... 

        Weet… je bent niet alleen!                
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Br. en zr. Dijkema-Doorn, Borgweg 4 te Lellens heeft de Heilige Doop aangevraagd 
voor hun zoontje Jasper Ruben. Op D.V. zondag 13 mei a.s. zal ds. H. Koolhaas uit 
Winschoten hun zoontje dopen. Ook wil Jan Martijn Dijkema graag belijdenis van zijn 
geloof afleggen in deze dienst. Alle reden tot vreugde en dankbaarheid! 
 
Verder is de kerkenraad druk bezig met het benaderen van belijdende leden voor 
invulling van diverse ambten. Wij willen u nogmaals vragen te overwegen om uw 
schouders te zetten onder het kerkenwerk en in te zetten voor het werk in Gods Kerk! 
Gemeentezijn is immers samen gemeentezijn waaraan iedereen zijn of haar steentje 
bijdraagt. 
 
Zo heeft br. Siep de Jonge aangegeven dat hij de overstap van wijkouderling naar 
jeugdouderling wel wil maken. Dat is fijn, omdat hij dan samen met br. Jan Afman de 
schouders kan zetten onder het jeugdwerk. We willen Siep veel vreugde toewensen in 
het jeugdwerk en danken hem dat hij deze stap wil maken. Het betekent wel dat er 
een extra vacature als ouderling ontstaat, die hopelijk weer opgevuld gaat worden. 
 
Binnen de kerkenraad is uitgebreid gesproken over ontwikkelingen inzake de invulling 
van het predikantschap van onze kerk. Meer daarover hoort u op de gemeenteavond 
die gehouden zal worden op woensdag 25 april, aanvang 19.45 uur in Menorah.  
 
De agenda vindt u onderstaand. U bent allen van harte uitgenodigd. In de pauze zullen 
beelden van de Israëlreis worden getoond. Kom allen! 
 
GEMEENTEAVOND  

Woensdag 25 april 2018, aanvang 19.45 uur in Menorah: 
Agenda  

 Opening 

 Presentatie jaarrekening 2017 College van Kerkrentmeesters 

 Presentatie jaarrekening 2017 College van Diakenen 
 
Korte pauze 

 Informatie inzake ontwikkelingen invulling predikantschap van onze 
kerk 

 
Korte pauze 

 Rondvraag 
Sluiting 

 
   Titia Brondsema 

Mededelingen vanuit de kerkenraad 
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INZAMELEN VOOR KERK EN ACTIE 

Al sinds jaren zamelen we artikelen in voor Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond). Het leek ons daarom goed om dit nog eens opnieuw bij u onder de 
aandacht te brengen, want onbedoeld gooien we een hoop dingen weg welke nog van 
waarde zijn.  
 
Denk hier bij aan postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, lege printer cartridges, 
oude mobieltjes en buitenlands- en oud Nederlands geld. 
 
POSTZEGELS EN ANSICHT- EN GEBOORTEKAARTEN 

Ingezamelde postzegels en kaarten worden op verschillende punten in Nederland bij-
een gebracht. Hier sorteren vrijwilligers de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, 
kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in 
Nederland en nationale en internationale beurzen.  
 
De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden 
ze te koop aan via websites als Marktplaats. (let op, een ansichtkaart is een kaart met 
aan de ene zijde een afbeelding en aan de ander zijde ruimte voor het adres). 
 
 
OUDE MOBIELTJES, CARTRIDGES EN TONERS 

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege to-
ners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het 
bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een 
vergoeding. 
 
BUITENLANDS EN OUD NEDERLANDS GELD SPAREN 

U kunt ook buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen 
voor Kerk in Actie. Dit verkopen ze aan banken, handelaars en verzamelaars. 
 

 Wat levert dit nu op? 
Vooral de postzegels en kaarten zijn waardevol, in 2017 was de totale lande-
lijke opbrengst € 31.533, - 

 

 

Diaconie 
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 Waar kan ik deze artikelen inleveren? 
In Menorah staat een witte kast met daarin een aantal laden. In één van 
deze laden kunt u de genoemde artikelen kwijt. Bouko Feitsma is onze  
“Inzamel-ambassadeur”, hij zorgt er al jaren voor dat de ingezamelde artike-
len ingeleverd worden in Bedum. Bouko bedankt hiervoor!  

 

 Vriendelijk verzoek 
Graag alleen de genoemde artikelen inzamelen. Het komt nogal eens voor 
dat Bouko in de lade lege batterijen aantreft, deze horen hier niet thuis. 

 
Namens de diaconie, Klaas Kremer. 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO MAART: 

Vanuit ZWO zijn de volgende organisaties/stichtingen verblijd met een gift van € 200 

 De Zonnebloem, afdeling Ten Boer. Door vrijwilligers worden mensen met 
een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd bezorgd, zodat ook zij 
volop van het leven kunnen genieten (www.zonnebloem.nl) 

  

 Mercy Ships Holland, wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing 
brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden. 
(www.mercyships.nl) 

  

 Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Onze veldmedewerkers en 
projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalon-
derwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. 
(www.wycliffe.nl) 

http://www.zonnebloem.nl/
http://www.mercyships.nl/
http://www.wycliffe.nl/
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 Kinderfonds Mama’s. Steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwek-
kende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrou-
wen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde 
voor nu al 40.000 kinderen in 43 prachtige projecten.                                                                

 (www.kinderfondsmamas.nl) 

 

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

Edwin Ottens 
 

 

 
 
 
 
FINANCIËN: 
Op dit moment ligt het toegezegde bedrag van de “Actie Kerkbalans” lager als dat we 
de afgelopen jaren gewend zijn. Nu hebben we daar wel een plausibele reden voor, 
maar bij het opmaken van de begroting zijn we van een toename uitgegaan. We hopen 
de komende tijd nog een aantal toezeggingen te mogen ontvangen. 
 
HUISVESTING: 
Komend jaar zullen we de toiletgroep in Blister aanpassen en de buitenkant van 
Menorah en een gedeelte van de kerk schilderen. We hopen op mooi weer zodat we 
dit kunnen realiseren. 
 
WEBSITE: 
Door verschillende personen zijn we aangesproken over de uitstraling van onze 
website. We hebben als college gemeend een werkgroep in te stellen die gaat kijken 
hoe een website er voor onze gemeente uit moet zien. Er zijn vele mogelijkheden voor 
een website, maar hij moet wel bij onze kerk passen en weergeven wie en wat we 
willen zijn. 
 
KOSTER: 
Wildrik Burema is voorlopig het eerste aanspreekpunt als koster van onze gemeente, 
hij is zich aan het oriënteren of hem deze functie wat lijkt. We wensen Wildrik en Pia 
een goede tijd toe en hopen dat ze over een tijdje aan kunnen geven of deze functie 
bij hun past. 

 
Douwe Zuur 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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VAAK KOMT ER NA SLECHT NIEUWS OOK GOED NIEUWS. 

Na dat ik gehoord had dat Wim Berends de functie van jeugdouderling had neergelegd, 
heb ik in overleg met Jan Afman en de kerkenraad, deze taak op mij genomen. Het lijkt 
mij niet goed om het werk dat Wim en Jan hebben opgebouwd, verloren te laten gaan 
door gebrek aan mankracht. De jeugd heeft de toekomst en die moeten we blijven 
steunen! 
 
Deze steun is ook gebleken uit uw giften voor het jeugdwerk. De teller staat nu op  
€ 671,25.  Onze hartelijke dank voor uw gift! Mocht u het onverhoopt vergeten zijn, 
geen probleem u kunt het alsnog overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL75 
RABO 0305 8445 55. Met hartelijke groet, 

Siep de Jonge 
 
FOLLOW 

De afgelopen tijd hebben we veel gespeeld en gezongen in een voor ons steeds wijder 
wordende regio. Zo hebben we in februari aan drie diensten meegewerkt in Harkema, 
Surhuisterveen en de Wilp. Op 25 maart stonden we nog in Wagenborgen, en afgelo-
pen zondag 1 april mochten we, voor het eerst in lange tijd, weer spelen in Ten Boer.  
 
We hebben met elkaar geluisterd, gezongen en gedanst, want "Jezus leeft in Eeuwig-
heid"! Het was een feest om weer eens in Ten Boer te spelen en met onze muziek een 
bijdrage te leveren aan de paasdienst. We hebben heel veel mooie en leuke reacties 
ontvangen n.a.v. deze dienst, bedankt daarvoor!  
 
We zitten na deze drukkere periode zeker nog niet stil, want een aantal diensten staan 
alweer op het programma: o.a.: 
- 24 juni om 11.00 uur Boerderijdienst in Ten Boer 
 
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen? We plaatsen regel-
matig berichten op onze facebookpagina Follow en houden onze optredens bij op de 
website www.bandfollow.nl. Graag tot ziens bij een van onze volgende 'optredens'! 
 
CJV 
Op 18 maart hebben we samen met Els Gelling een jeugddienst georganiseerd met het 
thema ´Vroeger en nu`. Met liederen van vroeger én nu, drie Bijbelteksten en via een 
filmpje hebben we de verbinding tussen vroeger en nu, jong en oud gezocht.  

   Jeugdpagina 

http://www.bandfollow.nl/
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Samen hebben we gezocht naar de verschillen, maar vooral ook naar de overeenkom-
sten. Want de jeugd van vroeger was, net als de jeugd van nu, ook op zoek naar voor-
beelden en nieuwe dingen. Uiteindelijk zijn we dan ook tot de conclusie gekomen dat 
we van elkaar verschillen, maar elkaar tegelijkertijd ook heel hard nodig hebben.  
 
De beleving is misschien anders; waar wij sneller een opwekkingslied kiezen omdat die 
tekst ons meer aanspreekt dan een Psalm, kunnen we ondertussen weer heel veel le-
ren van de kennis en wijsheid van oudere gemeenteleden. De tekst uit Spreuken 20 
vers 29 die centraal stond, verwoordt dit ook heel mooi: "De pracht van jonge mensen 
is hun kracht, de sier van oude mensen hun grijze haar." Wij kijken terug op een mooie 
dienst waarin we hebben kunnen laten zien wie we als CJV zijn. Een dienst voor jong 
en oud met een boodschap waar we als CJV verder mee willen! 
 
KAMP 
Ook dit jaar gaan wij als CJV weer gezellig een weekend met z'n allen op kamp! We 
vertrekken vrijdag 13 april aan het begin van de avond en komen zondag 15 april hal-
verwege de middag weer terug. We zullen verblijven in kampeerboerderij Van 't Oever 
in Noord-Sleen. Het is een grote boerderij in de bosrijke omgeving tussen Emmen en 
Schoonoord. Hierdoor hebben we veel mogelijkheden voor gave activiteiten.  
 
Zo zullen we op een leuke manier de omgeving gaan verkennen, worden we ergens 
gedropt en moeten we in het donker de weg terug vinden, en willen wij als afsluiter 
een gezellige bonte avond met elkaar hebben. Wij als CJV-groep hebben er onwijs veel 
zin in en hopen er een mooi weekend met elkaar van te maken!  
 
De volgende CJV avonden staan op de planning: 
- 8 april 
- 29 april 
- 13 mei 

Lineke Meerman 
 

TERUGBLIK PAAS CHALLENGE MET IMPACT! 

Op goede vrijdag, 30 maart, deden we met Impact 
mee aan het landelijke spel van JOP: De Paas Chal-
lenge. Door middel van wie-is-de-mol-achtige op-
drachten en uitdagingen hebben we met 31 tieners 
(en veel vrijwillige ouders/gemeenteleden) het lij-
densverhaal van Jezus mee beleefd.  
 
We zijn uitgedaagd en verraden, achterna gezeten door de politie, we hebben beproe-
vingen doorstaan, onze slimheid werd getest, we zijn opgepakt en ontvoerd (door hele 
kwaaie militairen).  
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We moesten volhouden als het moeilijk/ zwaar was en hebben met een lange balk hout 
op onze schouders een stuk door het dorp heen gelopen. We hebben serieuze brieven 
geschreven aan Jezus, maar ook veel lol gehad. En toen we dachten dat we een schat 
gevonden hadden, bleek die er niet te zijn en leek alle hoop verloren.  
 
MAAR: terug in Blister kregen we onze hoop weer terug. Onze brieven met lasten ble-
ken begraven te zijn, en onze brieven van hoop kregen we mee naar huis. Dat is Pasen: 
Jezus neemt al je lasten en zonden mee in het graf, en geeft jou hoop en leven!! 
 
Het was een geweldig mooie ervaring om zo met deze tieners Pasen te beleven. Hun 
reacties achteraf geven het succes van het spel aan: “super, fantastisch, indrukwek-
kend, geniaal spel, gezellig, zwaar, spannend, mooi, maar wel spierpijn!”  
 
Ik wil alle tieners nogmaals bedanken voor hun geweldige inzet en medewerking. Om-
dat jullie het spel zo goed en serieus hebben meegespeeld, is het echt een succes ge-
worden! Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun medewerking, want zonder jul-
lie was het niet gelukt! 
 
Namens Team IMPACT,  

Martine Huijzer 
 

 

 

Dit is het thema van de koffie-ochtend /Sing-Inn  
die georganiseerd gaat worden  

door de (Senioren) Gemeente Groeigroep  
op dinsdag 17 april a.s. 

 
Plaats van bijeenkomst: Menorah, aanvang 09.30 uur. 

Na het genot van een kop koffie met iets lekkers, 
gaan we samen zingen uit het Liedboek. 

 
Jan Wolfs zal ons hierbij begeleiden op het orgel. 

Wij hopen op een inspirerende morgen.  

Voor meer informatie of voor vervoer kunt u bellen met 
Kor Huisman – tel. 302 2470 

 
( N.B.  deze bijeenkomst is ook via de kerktelefoon te beluisteren. ) 

“Houd de lofzang gaande” 
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Graag willen we de gemeenteleden van wijk Rood uitnodigen  

voor een wijk-ontmoetingsmorgen met als thema: 
‘EVANGELISATIE’ 

 
Deze morgen zal worden geleid door Franke Klaver, Anita Boskma en de wijkwer-
kers. We nemen de tijd om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Het geloof is wat ons bindt, maar ook gezelligheid en ontmoeten staan centraal. 

 
Deze morgen zal worden gehouden op 

VRIJDAG 20 APRIL,  
bij de fam. Zuur, 

Koopmansplein 66. 
 

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt rond 11.45 uur. 
 

Aanmelden bij Jannie Zuur tel: 302 5015. 
Tot ziens op vrijdag 20 april. 

 
Franke Klaver Anita Boskma 

Shirley Fongers Anneke Warris 

Jannie Zuur Trieneke Klaver 

 

 
 
 
Op vrijdag 20 april is het weer zover! Een kampvuuravond voor Mannen. Voor 
degenen die er nog nooit van gehoord hebben, wil ik uitleggen wat dit inhoudt. 

Enkele jaren geleden zijn we begonnen om twee keer per jaar deze avonden te 
organiseren met als doel Jezus te ontmoeten in een ongedwongen sfeer, met 
kampvuur, vriendschap en iets te drinken…  

Het initiatief kwam niet vanuit een kerk, maar vanuit een groepje christelijke 
mannen, die dit zonder drempels en over kerkmuren heen wil organiseren. En 
daarom wordt het buiten gehouden, een plek zonder drempels en in de elementen, 
soms is het mooi weer, soms is het koud en winderig, maar er is een groot kampvuur 
om je te verwarmen. 

Uitnodiging wijk-ontmoetingsmorgen 

Kampvuuravond voor mannen 
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Daarnaast is er ook een spreker met een uitdagende en inspirerende boodschap, waar 
je over na kunt denken en praten onder het genot van een lekker hapje en drankje bij 
het vuur.  

We zijn blij dat we deze keer 
Wouter de Vos als spreker 
hebben. Hij was onder andere 
opwekkingsleider bij de Vrije 
Baptistengemeente Groningen, 
maar ook actief met jonge 
mensen bij Athletes in Action. 
Tegenwoordig is hij werkzaam 
bij de 4e Musketier, een 
inspirerende organisatie voor 
mannen wereldwijd.  

Het is juist geen avond voor 
alleen christenen of oude mannen. Neem je vrienden, bekenden, vader of zoon mee 
en dan maken we er samen hopelijk een mooie avond van.  

Op vrijdag 20 april om 20.30 uur bij Koe en Jij, Bouwerschapweg 29a in Ten Boer. 

Tonny Huijzer 

 

 

 
 

 
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. 
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ZONDAGMORGEN om 11.00 uur is er een 
ontmoetingsdienst, in de TIGGELHAL, 
georganiseerd. Met het thema “GENIET” gaat Rein 
den Hartog van de Christelijk Gereformeerde Kerk 
(Noord) ons hier het een en ander over vertellen. 
De Huisband uit Ten Boer begeleidt ons muzikaal. 
 
Voorafgaand aan de dienst is er, vanaf 10.30 uur, 
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 ook alles in het teken staan 
van het thema “GENIET”.  

 
Er is ook kinderoppas 
 
 
ZONDAGAVOND Om 19.00 uur start de Praisedienst met de band LEV. Lev is een 
Nederlandse aanbiddingsband. De band wil graag kerken dienen in het samen zingen. 
Dit doen ze door het geven van concerten, het leiden van aanbidding in kerken, 
evenementen en conferenties én door het schrijven van nieuwe aanbiddingsliederen.  
 
Dit gaan ze ook tijdens de Praisedienst samen met ons doen. Voor meer informatie 
over de band kunt u kijken/luisteren via www.bandlev.nl. Na de 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 willen we vragen om gebed voor deze Springtime 
connect dag zodat we een mooie en fijne dag VOOR ELKAAR mogen hebben. 
 
Graag tot ziens op zondag 22 april a.s. in de sporthal aan de Sportlaan in Ten Boer! 
 

Arjan Cappon 
 
 
 

 
 

http://www.bandlev.nl/
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De VROUWENOCHTEND (tijdens Springtime in het verleden) is dit jaar helaas komen 
te vervallen. Maar wees niet getreurd. Mocht u als vrouwen toch met elkaar willen 
samen komen bij een inspirerend evenement, dan bent u op zaterdag 14 april vanaf 
9.30 uur van harte welkom bij de Vrouwendag Ten Boer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt zicht hiervoor aanmelden via www.vrouwendagtenboer.tk of via 050-302 5186. 
 

Ingrid Oudman

http://www.vrouwendagtenboer.tk/
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1e Pinksterdag, zondag 20 mei a.s. gaat Inge de Rouwe in de dienst voor en 

verleent Gospelkoor Simi Jadech uit Appingedam hun medewerking. 
 

Wij nodigen u en jullie van harte uit om deze dienst met ons mee te vieren. 
Lied 690 is een tekst van Jaap Zijlstra. Hierbij het 1e en 4e couplet. 

 
Taal op de tong, 

een loflied op de lippen 
prijs ik de dag 

voordat het avond wordt. 
 

Ik loof het vuur 
dat neerdaalt uit de hoogte 

en ook in mij 
een nieuwe dag begint 

 
Namens de Commissie Bijzondere Erediensten; 

 
Hilda Bulthuis, Anja Ottens, Martina Venhuizen. 

 
 
 

 

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de aandacht die jullie via kaartjes, telefoontjes, 
bezoekjes hebben gegeven. Het is voor ons van grote steun geweest. Bijzondere dank 
voor de bloemen uit de kerk. Dankbaar voor het herstel al heeft dat nog wel tijd nodig. 
Vriendelijke groeten 

Piet en Fenny Vriezema, Stadsweg 36 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen die ik tijdens mijn opname 
in het Martiniziekenhuis, tijdelijk verblijf in Solwerd en thuiskomst mocht ontvangen. 
Dat heeft mij erg goed gedaan. 
 

Tjepke Waterborg, Koopmansplein 67 
 

Dankbetuiging 

Commissie Bijzondere erediensten 
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Graag wil ik via de kerk en kansel iedereen hartelijk danken voor de vele felicitaties, 
bloemen en telefoontjes die ik heb mogen ontvangen voor mijn 80 ste verjaardag. 
Met vriendelijke groet, 
       Alie Winter-Slager, Koopmansplein 47 
 
 
Opnieuw mochten wij ervaren het “omzien naar elkaar” vanuit de gemeente na mijn 
operatie in het ziekenhuis en thuiskomst. De vele kaarten, bloemen, bezoekjes etc. was 
hartverwarmend. Hiervoor hartelijk dank ook namens mijn man Willem. 
 
      Trientje Zijlema-Roeters, Triezenbergstraat 3 
 
 
 

 
 

 
VERHUISD: 

   Janita Meerman 

   Marieke Meerman 

   Mevr. S. Meijer 

   Mevr. A. Meijer-Vriezema 

   Dhr. J. Smit 

   Mevr. G. van Zanten-Ridder 

    
    
 
VERTROKKEN: 

  Dhr. M. van Esch en mevr. G. van Esch-Reitsema met hun 3 kinderen Emma, Naomi  
  en Ariane, naar de Prot. Gemeente Thesinge-Garmerwolde 
 
   Dhr. R. Schutter en mevr. M. Schutter-Fokkens, naar Assen 
 
 
 
 
 

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

  --   
 
 
04-03 br.  P. Vriezema, ter bemoediging 
 
11-03 zr. T. van der Goot-Attema, in verband met haar  

83 ste verjaardag 
 

18-03 br. H. Rodermond, in verband met zijn 75 ste verjaardag 
 
25-03 zr. A.H. Feitsma-Postma, in verband met haar  

80 ste verjaardag 
 

01-04 zr. T. Zijlema-Roeters,  

zr. J.G. Dekens-Holwerda,  
beiden zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar 

zr. R. Jongsma-Martini, in verband met haar  
80 ste verjaardag 
 
 

08-04 zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen, in verband met haar  
76 ste verjaardag, en naar: 
 
Zr. M.G. Zuidema-Wedema, ter bemoediging 
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14-04-1946 J. Wolfs   

14-04-1942 H. Gelling   

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   

    

 

 

  Verjaardagen 
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Maandag 16 april           19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

                                               20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

Dinsdag 17 april                  09.30 uur  Koffie-ochtend – Sing Inn   

19.30 uur  Catechisatie 16 plus  

Woensdag 18 april             19.45 uur  Kerkenraad  

Donderdag 19 april            20.00 uur  Wijkoverleg groen 

Maandag 23 april               19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

                                               20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen   

Woensdag 25 april             19.45 uur  Gemeenteavond 

Zondag 29 april  19.30 uur CJV 

Maandag 30 april               19.00 uur  Catechisatie 12- 13 jarigen 

                                               20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

Dinsdag 1 mei                      19.30 uur  Catechisatie 16 plus 

Maandag 7 mei                   19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

   19.45 uur Diaconie 

                                               20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

Dinsdag 8 mei                      19.45 uur  Moderamen 

Maandag 14 mei                 19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

                                               20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

Dinsdag 15 mei                   19.30 uur  Catechisatie 16 plus 

                                               19.30 uur  Vorming en toerusting 

Donderdag 17 mei 10.00 uur Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 

 

 
 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  Bedrag: 

4-feb wereld diaconaat 442,67  

11-feb kerk 211,05  

 H.A. Open hof Groningen 489,81  

18-feb Met je kinderen op de vlucht 321,48  

25-feb Uit de schulden 194,49  

 onderhoudsfonds 133,02  

Deurcollecten   

4-feb kerk         66,90  

11-feb bloemenfonds 66,20  

18-feb kerk 70,80  

25-feb  bloemenfonds  72,80  

   

Kerk Toegezegd 95.941,26  

 Extra ontvangsten  911,32  

 Totale bijdragen 2018 96.852,58  

 Ontvangen bijdragen 20.316,47  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 28-02-2018 76.536,11  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  5,00  

 Totale bijdragen 2018 8.700,54  

 Ontvangen bijdragen 1.541,77  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 28-02-2018 7.158,77  

   

Evangelisatie Toegezegd 6.694,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 1.078,74  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 28-02-2018 5.615,76  

 

Ontvangen collecten en giften 
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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 

Kindercrèche Hélène Muilwijk, Esra Dijkstra en Jildou Haanstra 
  

22 april Springtime Connect in de Tiggelhal Ten Boer 

 Voor meer informatie zie pagina 13 en 14  
   

25 april           19.45 uur gemeenteavond in Menorah 

   

28 april           16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof   

   

29 april 09.30 uur     

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  

Organist B. Geuchies  

Koster W.P. Burema  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Diaconie  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Kerk  

   -voordeur Emma en Isa van Dijken 

   -Menorah Danique en Jolein Huijzer 

Kindercrèche Janneke Vreeling, Enola de Jonge en Iris Boer 

  Dienstenrooster:
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6 mei 09.30 uur     

Voorganger Ds. C.G. Spijker Garrelsweer  

Organist J. Wolfs  

Koster A.K. Wietsma  

Beamer Theo Bulthuis  

Collecte Missionair werk en kerkgroei (ZWO)  

Deurcollecte Kerk  

   -voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 

   -Menorah Timo en Sara Werkman 

Kindercrèche Eliza Muilwijk, Lourien Dekens en Esmee Vogd 

  

10 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag 

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  

Organist M. van Esch  

Koster A.H. Post  

Beamer Lineke Meerman  

Collecte Kerk in actie (ZWO)  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kindercrèche Lineke Meerman, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon 

   

13 mei 11.00 uur  Belijdenis- en doopdienst  - Moederdag  

Voorganger Ds. H. Koolhaas Winschoten  

Organist B. Geuchies  

Koster W.P. Burema  

Beamer Els Gelling  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Bloemenfonds  

   -voordeur Mats en Tim van Vliet 

   -Menorah Daniël Elzinga en Evelyn van der Goot 

Kindercrèche Nicole Heidema, Rosa Boer en Elisa Werkman 
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20 mei 09.30 uur 1e Pinksterdag m.m.v. Gospelkoor Simi Jadech  

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  

Organist J. Wolfs  

Koster B.J. Deekens  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Kerk  

   -voordeur Tristan Borg en Daniel Medendorp 

   -Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kindercrèche Hilda Bulthuis, Astrid Hoekstra en Yara de Kam 
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IN VUUR EN VLAM 
 

Als wij in vuur en vlam gaan staan 
Overtuigd zijn waar voor wij gaan 
Dan zien de mensen aan ons leven 
Met wie ons leven zo is verweven 

 
Niet na kunnen laten te getuigen 

Wij niet voor afgoden willen buigen 
Omdat de Geest die nu in ons woont 
Wijst op Hem die in de hemel troont 

 
Daarvoor de weg heeft vrijgemaakt 
En wij steeds weer worden geraakt 
Hoe Hij voor ons op Golgotha leed 
Dat ook voor heel de wereld deed 

 
Na Zijn dood is Hij weer opgestaan 

En is Hij naar de hemel terug gegaan 
Maar toch liet Hij ons niet echt alleen 
Want Zijn Geest werkt door ons heen 

 
Om ons in vuur en vlam te laten staan 
Hij daarin ook met ons mee wil gaan 
In onze moeite, zorgen, angst en pijn 

Wil Hij ons steunen en bij ons zijn 
 

En nog steeds werkt de Heilige Geest 
Toen en nu op het Pinksterfeest 

 
 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 10 mei 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 17 mei, 28 juni en 23 augustus 2018   

 
 

 


