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Predikant:     

Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5       
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pe.elzinga@planet.nl 

Scriba: 

T.E. Brondsema-Mulder, Kloosterstr. 15       
9791 ED Ten Boer.  050-302 3993 
secretariaat.gkpkntenboer@ziggo.nl 
Tevens postadres voor alle trouw- rouw  
en geboortekaarten. 

Secretaris College van Kerkrentmeesters: 

J.M. Tonnis de Graaf,  Kievitstraat 13a, 
9791 ER Ten Boer. 050-302 1343 
jtonnisdegraaf@planet.nl 
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K.E. Huisman, Fivelstraat 33, 
9791 LM Ten Boer. 050-302 2470 
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Kerkelijk Bureau: 

J. en F. Werkman, Washuisterweg 14, 
9791 TE Ten Boer. 050-302 1431 
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: 
 
W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk 
Schepperij 3,  9791 LW Ten Boer. 
050 302 4008  wmeerman@home.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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“WEES BLIJ MET WIE ZICH VERBLIJDT, HEB VERDRIET 
MET WIE VERDRIET HEEFT” (Romeinen 12:15) 
 
 

Deze regel staat in een lange lijst van aanbevelingen voor christenen die in de stad 
Rome leefden. Rome was in die tijd het centrum van de wereld. Alles wat in de wereld 
te koop was aan goederen, ideeën en godsdiensten, kwam je hier tegen. De christenen 
vormden in de tijd waarin deze brief geschreven is, slechts een marginale groep. Hun 
geloof was bij velen onbekend, en door nog minder mensen begrepen of gewaardeerd. 
Wat dat aangaat, merk ik dat wij als kerk en als gelovigen in 2017 opnieuw uit moeten 
leggen wie wij zijn en waar wij voor staan.  
 
In een land waar het christendom geen meerderheid (meer) is, kom je voor nieuwe 
uitdagingen te staan. Als jouw geloof niet dat van de meerderheid is, als je tegen de 
stroming in moet zwemmen, hoe blijf je dan staande? Voor de schrijver van de brief is 
dat duidelijk. Pas je niet aan de meerderheid aan, maar blijf staande door dicht bij God 
te leven. Door gebed, door uit de Bijbel te lezen, en … door samen gemeente te zijn. 
Dat laatste stuit bij veel mensen in deze tijd op verzet. “Ik heb de kerk niet nodig om te 
geloven”, klinkt het vaak. Veel mensen haken af op het (on)geloof van hun medekerk-
genoten, of op hun gedrag.  
 
De schrijver van de Romeinenbrief wijst ons echter op het feit dat de waarde van een 
kerk niet bepaald wordt door het morele gehalte van haar leden, maar dat zij lichaam 
van Jezus Christus is. Hij is de focus van de kerk, en zou ook de focus moeten zijn van 
elk gesprek over gemeente zijn in deze tijd. Een kerk zonder Jezus Christus is een leven-
loze romp. Als Hij echter het hoofd is, stuurt Hij ons aan. Dat is het doel en de focus van 
de kerk. Met Jezus als onze gezamenlijke focus, worden we opgeroepen om ook met 
elkaar samen te leren leven. In alle verscheidenheid die er is.  
 
We zijn niet allemaal hetzelfde, en dat is ook niet het doel van kerk zijn. In de manier 
waarop we met elkaar als gemeenteleden verbonden zijn, en hoe we met mensen bui-
ten de kerk omgaan, laten we iets zien van de Heer waarin wij geloven. We hoeven 
elkaar binnen de kerk niet per se aardig te vinden, of een “klik” met elkaar te hebben. 
We zijn verbonden via onze Heer. 
 
Het is goed om die verbondenheid handen en voeten te geven. Je hoeft dan niet gelijk 
aan spectaculaire dingen te denken. Het begint met eenvoudige dingen als elkaar (be-
ter) leren kennen, naar elkaar omzien, met elkaar lachen, met elkaar huilen. Wie God 
serieus wil nemen, kijkt ook naar de medegelovigen om. We zijn toch geen vreemden 
voor elkaar? We zijn familie. Kinderen van dezelfde hemelse Vader. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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VANUIT DE PASTORIE 

We kunnen terug zien op een zeer geslaagd Springtime-Connect op zondag 23 april. 
Bijzonder om met zoveel mensen in de sporthal bij elkaar te zijn, uit zoveel verschil-
lende kerken. Inspirerend en bemoedigend. Wat is het goed om elkaar te ontmoeten 
over kerkmuren heen. En om verschillende muziekvormen te gebruiken, orgel, korps 
of band, om dezelfde boodschap te laten klinken.  
 
Dat dit kan, in een relatief klein dorp als Ten Boer, is uniek. Een groot compliment voor 
alle vrijwilligers die voor of achter de schermen dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Ik heb in deze dienst getuigd wat God voor mij heeft gedaan. Ik heb daar veel reacties 
op gekregen. Wat ik had gehoopt, is deels ook uitgekomen. Velen heeft het in hun ge-
loof bemoedigd. Daarnaast waren er ook enkele reacties van mensen die moeite had-
den met wat ik zei. Vaak zit daar een persoonlijk stuk pijn achter, en de vraag waarom 
God bij de een wel ingrijpt, en bij de ander niet.  
 
Daar heb ik geen sluitend antwoord op. Maar wat God voor mij heeft gedaan, heeft 
mijn geloof wel versterkt. Het versterkt tevens mijn voornemen om van Hem te blijven 
spreken, wat Hij in dit leven, en in de eeuwigheid, voor ons wil doen en ons zal geven. 
Groter en mooier dan wij ons voor kunnen stellen! 
 
Er is veel om dankbaar voor te zijn in onze gemeente. De dienst van zondag 21 mei zal 
zelfs dat thema dragen. Op 28 mei mogen we een aantal nieuwe ambtsdragers beves-
tigen. Toch merken we ook in Ten Boer, dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers 
te vinden, zeker voor kerkenwerk waar ook een groot stuk verantwoordelijkheid ligt.  
 
Het jeugdwerk vraagt om veel mensen die zich in willen zetten voor de kinderen en 
jongeren in onze kerk. Als u of jij gaven en talenten hebt op dit gebied, laat je dan in-
schakelen voor dit werk. Iedereen in de kerk zegt altijd dat de jeugd belangrijk is. Dat 
zijn zij ook, onze jongeren. Zij vormen onze toekomst. Dat vraagt om een flinke inves-
tering in tijd, geld en inzet.  
 
Het kan niet alleen bij mooie woorden of voornemens blijven. Tegelijk willen we als 
kerkenraad graag nadenken hoe het jeugdwerk anders zou kunnen. Aantrekkelijk voor 
de jongeren, binnen en buiten de kerk, maar ook te realiseren voor onze jeugdwerkers. 
En laten we vooral niet vergeten om hiervoor te bidden. Voor onze jongeren, dat zij 
Jezus mogen leren kennen, en hun weg kunnen vinden in deze wereld.  
 
Dat zij in de gemeente mensen kunnen vinden die hun duidelijk kunnen maken wat 
geloven in God betekent, en dat het een voorrecht is om God te leren kennen in je 
leven. En dat God het mensen in de gemeente in hun hart geeft om jeugdwerk op zich 
te willen nemen. 



 5 

Ook mannen kunnen kindernevendienst geven, om maar iets te noemen. Ik hoop dat 
we ook buiten de bestaande kaders durven te denken. En bovenal dat we het als ge-
meente samen willen doen, met bevlogenheid, met passie, en met een groot geloof. Ik 
wens u allen een goede tijd toe. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 
 

MEELEVEN EN OMZIEN 
 
De afgelopen maand hebben in elk geval de volgende gemeenteleden in een instelling 
of in het ziekenhuis gelegen:  
 

- Zr. E. Waterborg-Wiertsema, verblijft nog steeds in Innersdijk, 
 
- Zr. A. Feitsma-Postma, is verhuisd van Maartenshof naar Bloemhof  
 
- Zr. J. Boss-Ridder, is weer een stuk hersteld, en nu voor revalidatie overgebracht 
van het UMCG naar Maartenshof  
 
- Br. J. Boss, heeft kort in het UMCG gelegen, en verblijft nu tijdelijk in Bloemhof  
  om verder aan te sterken 

 
Onze gebeden gaan uit naar allen die op wat voor manier dan ook zorgen hebben om 
hun gezondheid, wachten op een operatie of onder behandeling staan. Als gemeente 
van Jezus Christus kunnen we niet alles oplossen, maar we mogen naar elkaar om-
zien, en zo helpen elkaars lasten te dragen, zoals Jezus Christus aan het kruis ónze las-
ten heeft gedragen.  
 
Ziende op Hem willen wij met liefde en zorg om elkaar heen staan. Zo mogen we 
groeien als gemeente tot een plaats waar de liefde van God concreet wordt gemaakt 
met aandacht voor allen die het moeilijk hebben.  
 
    
GEBOORTE 
 
Lydia Dekens en Sander Eisinga, hebben ons op de hoogte gesteld van de geboorte van 
een zoon! Op 5 mei is Stijn Renze geboren. Van deze kant wil ik de ouders graag felici-
teren met dit grote wonder. Een kindje brengt veel werk met zich mee, maar is ook een 
prachtig geschenk. Gods zegen voor jullie gezin. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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IN MEMORIAM: KORNELIS JAN VRIESEMA (1941 - 2017) 

Op 8 april jongstleden is na een afnemende gezondheid rustig ingeslapen Cor Vrie-
sema. Hij woonde de laatste periode van zijn leven in Lindenhof. Hij is 75 jaar gewor-
den. Cor werd geboren in Middelstum, als oudste van 6 kinderen. Na de lagere school 
ging hij naar de Technische School in Uithuizen, afdeling Metaal en Techniek. Na zijn 
school afgerond te hebben, werkte hij bij verschillende constructiebedrijven en 
smederijen in de omgeving.  

Zijn periode in het leger, als marinier 1,5 jaar uitgezonden naar Nieuw Guinea, heeft 
een diepe indruk op zijn leven achtergelaten. Vlak daarvoor had hij Corrie Ganzeveld 
leren kennen, en ze verloofden zich voor zijn vertrek naar Nieuw Guinea. Nadat hij was 
teruggekeerd, trouwden ze in 1963. Ze gingen wonen in Zijldijk. In 1964 werd Henk 
geboren en Jan volgde in 1968. Later verhuisden ze naar Middelstum. 

Cor werd rij-instructeur, een beroep wat hij zijn verdere leven heeft uitgeoefend. Hij 
was een harde werker en maakte lange dagen. Zijn vrouw deed het administratieve 
gedeelte. Zijn rijschool werd een begrip. In 1979 verhuisde het gezin Vriesema naar 
Ten Boer. De grootste klap in het leven van het echtpaar Vriesema was de plotselinge 
dood van hun zoon Henk in 2011.  

In deze zelfde periode werd langzaam duidelijk dat Cor begon te dementeren. Daar kon 
hij zelf eigenlijk niet over praten. Totdat het echt niet meer lukte, heeft zijn vrouw lief-
devol voor hem gezorgd, in hun appartement aan het Koopmansplein. Toen moest hij 
naar Lindenhof. 
 
In het begin was er nog herkenning maar dat leek steeds verder te vervagen. Cor was 
een echte mensenmens. Hij genoot van het contact met andere mensen, en maakte 
met iedereen een praatje. Hij was vriendelijk en behulpzaam. Ook heeft hij veel vrijwil-
ligerswerk gedaan in de kerken van Middelstum en Ten Boer. Zo is hij diaken, jeugdou-
derling, catecheet en preekvoorziener geweest. Ook buiten de kerk was hij actief: voor 
de Vereniging Veilig Verkeer Nederland en het PCOB. Hij heeft voor al dit werk ook een 
lintje gekregen. 
 
De drukbezochte dankdienst voor zijn leven is gehouden op 15 april in de Gerefor-
meerde kerk van Ten Boer. De familie stak kaarsen aan, ook voor de overleden zoon 
Henk. Er werden blijde geloofsliederen gezongen, vol vertrouwen. De Bijbellezing was 
een gedeelte van Psalm 139. God kent ons door en door, beter dan wij onszelf kennen. 
Er is geen plek waar Hij niet kan komen, zelfs bij een ziekte als dementie.  
 
Dat is troostvol. Dit Bijbelgedeelte werd in de preek verbonden met hun trouwtekst, 1 
Korintiërs 3:23: “alles is het uwe, doch gij zijt van Christus.” Na afloop hebben wij Cor 
Vriesema begeleid naar zijn laatste rustplaats, op het nieuwe begraafpark te Ten Boer. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en Gods troostende 
aanwezigheid in het gemis. 
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IN MEMORIAM JENNY PRINS-VERHOEFF (1931-2017) 

Op 29 april 2017 is rustig en vol vertrouwen op haar hemelse Vader, ingeslapen Jenny 
Prins-Verhoeff. Zij is 85 jaar geworden. Jenny Verhoeff groeide op als Gereformeerd 
meisje in het Katholieke Zuiden. Haar vader, die veldwachter was, overleed toen zij nog 
jong was. Via de kerk in Treebeek leerde zij Roelof Prins kennen. Zij trouwden met el-
kaar, en gingen in Geleen wonen. Zoals dat vaak ging in die tijd, stopte Jenny toen met 
werken buitenshuis. 

Al snel verhuisden zij naar het Mauritspark, omdat haar man bij de staatsmijn Maurits 
werkte. In 1964 verhuisden ze opnieuw. Deze keer naar Gouda. Jenny en Roelof kregen 
samen drie kinderen: Gertie, Alies en Paul. Met de verhuizing van de Gasunie naar 
Groningen, vertrok het gezin naar Paterswolde. De familie uit Limburg kwam vaak 
langs, en nog vaker gingen zij naar Limburg. Toen de kinderen het ouderlijk huis verlie- 
ten, ging het echtpaar Prins wat kleiner wonen, in een flat in Groningen. 

Roelof werd ernstig ziek en is in 1989 overleden. Jenny vond het moeilijk om zelf een 
nieuw leven op te bouwen, want toen haar man nog leefde, deden zij bijna alles samen. 
Toch lukte het haar. Zij genoot van de kleinkinderen, die vaak kwamen logeren. Toen 
ze niet meer zelfstandig kon wonen, koos ze voor Bloemhof in Ten Boer, dicht bij een 
van de kinderen. Dat haar geest niet meer optimaal werkte, maakte haar soms onzeker 
en verdrietig. Toch hield ze tot het laatst aan toe, plezier in haar leven, zelfs met alle  
beperkingen. 

Begin dit jaar moest zij geopereerd worden. Het leek alsof zij daar weer van zou her-
stellen, maar dat mocht niet zo zijn. Op 29 april is zij, na afscheid genomen te hebben 
van haar kinderen en kleinkinderen, rustig ingeslapen. Jenny Prins was een creatieve 
vrouw. Zij hield van tuinieren, en besteedde veel tijd aan handwerken: naaien, breien  
en haken.  

Zij genoot van het gewone contact met de winkeliers, waar ze bijna dagelijks kwam. 
Later in haar leven bleek ook dat ze heel goed kon schilderen. Ook zong ze graag, en 
dan vooral Limburgse liedjes, waar ze alle teksten van kende. Daarnaast was zij een 
gelovige vrouw, die haar geloof in God heel intens beleefde. Het ging haar niet om de 
 vormen, maar om de inhoud van het geloof. 

De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 5 mei in het crematorium van Gro-
ningen. Natuurlijk was er orgelspel, want haar man is altijd een fervent organist en or-
gelliefhebber geweest. Maar ook werden er Limburgse liedjes van Sjef Diederen ge-
speeld, die haar zo na aan het hart lagen. Zoon Paul en kleindochter Karina haalden 
herinneringen op uit haar leven. De Bijbellezing was de bekende Psalm 23. De Heer is  
mijn Herder, in leven en in sterven. Bij Hem vinden wij ons eeuwig tehuis. 

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen de kracht van God toe, nu zij hun moeder 
en grootmoeder moeten missen. 

   Ds. Peter Elzinga 
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GEMEENTEREIS NAAR ISRAEL VOORJAAR VAN 2018 
 

 
 
Inge en ik zijn van plan, bij voldoende belangstelling, om een gemeentereis naar Israël 
te organiseren, in het voorjaar van 2018. Een bezoek aan dit bijzondere land is in heel 
veel opzichten fascinerend. De Bijbel gaat veel meer leven voor je, als je op de plaatsen 
bent geweest waar zich alles heeft afgespeeld. Jeruzalem, waar Jezus stierf en uit de 
dood is opgestaan, het meer van Tiberias, waar Jezus gewoond en gewerkt heeft. 
 
Waar Hij vaak met de boot over gevaren heeft. Nazareth, waar Hij opgroeide, of de 
Olijfberg waar Hij terug zal keren. Naast de Bijbelse achtergrond, is Israël ook vanwege 
zijn natuur zeer de moeite waard. Ik ken geen ander gebied ter wereld, waar op zo’n 
klein gebied zoveel variatie te vinden is. De woestijn, de merkwaardige Dode Zee, de 
kuststreek en het relatief gematigde klimaat van Galilea. 
 
Daarnaast is ook deze regio uitermate boeiend. Zowel politiek als historisch struikel je 
over de hoogte- en dieptepunten. Een nadere ontmoeting met de Joden, hun geloof, 
hun geschiedenis en hun gebruiken, maakt alleen al deze reis onvergetelijk. 
 
Dat je dit samen met mensen, die je al kent vanuit je eigen gemeente, mee mag maken, 
is een groot voordeel. Je kent de groep al waarmee je zult gaan reizen, en als je weer 
thuis bent gekomen, kun je nog eens mooie herinneringen ophalen.  
 
Iedereen die interesse heeft, nodig ik vrijblijvend uit op maandag 19 juni om 20.00 uur 
in Menorah. Neem ook rustig mensen mee, ook als ze niet lid zijn van onze gemeente. 
We hopen op een boeiende en inspirerende bijeenkomst. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan 
ds. Elzinga. Stemrecht in de gemeente: alleen belijdende leden of ook doopleden en 
gasten? Hoe denkt men hier in de Bijbel over? Ds. Elzinga leest uit Handelingen 1 vanaf 
vers 15. Hoe nam men toen een besluit? Zelf criteria bedenken, in gebed gaan en God 
laten beslissen. We zingen Lied 968 vers 1 en 2. Ds. Elzinga gaat vervolgens voor in 
gebed.  
 
De classis heeft de kerkenraad verzocht om de wijzigingen in de bovenplaatselijke 
structuur te overwegen. Br. J. Wolfs is door het moderamen gevraagd om dit voor de 
kerkenraad voor te bereiden en om hiervan een overzichtelijke presentatie te geven op 
de kerkenraad. Middels een power-pointpresentatie heeft hij een duidelijke toelichting 
gegeven op de veranderingen die op bovenplaatselijk niveau er aan zitten te komen. 
Ook de vragen waar de kerkenraad een antwoord op dient te geven aan de classis zijn 
besproken.  Br. J. Wolfs is door de kerkenraad van harte bedankt voor zijn uitleg en 
inzet. 
 
Op 12 maart j.l. bestaat de Evangelische Gemeente in Ten Boer 10 jaar.  Br. A. Cappon 
en zr. H. Huijzer gaan als afgevaardigde naar deze jubileum-dankdienst, waarvoor  een 
uitnodiging was ontvangen. 
 
De Taakgroep Pastoraat, Vorming en Toerusting stelt voor om “evangelisatie” als 
jaarthema voor komend seizoen te nemen, de kerkenraad gaat hiermee akkoord. Een 
aantal mensen is inmiddels benaderd voor het ambtsdragerschap, een aantal positieve 
reacties, maar ook een aantal negatieve reacties en mensen die er over nadenken.  
 
We bespreken de datum voor de startzondag: 17 september 2017. Er is in de startweek 
een kleine overlap met de lichtweek die rond die tijd ook in Ten Boer gehouden zal 
worden. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de activiteiten in de 
lichtweek.  
 
Op zaterdag 20 mei a.s. zal het jaarlijkse kerkenraadsuitje worden gehouden, 
georganiseerd door zr. I. Palsma en zr. S. van der Laan.  
 
De diverse kascontroles zijn uitgevoerd en alles is in orde bevonden. Aan iedere 
penningmeester wordt decharge verleend. De jaarrekeningen 2016 van de kerk en de 
diaconie worden gepresenteerd en toegelicht. 
 
Br. H. van der Wolde sluit af met een gebed/gedicht ‘Ik geloof’ uit het boekje Geloof, 
hoop en liefde. 
   Titia Brondsema 
 

Uit de notulen kerkenraadsvergadering van 14 februari 2017 
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VERANDERINGEN BOVENPLAATSELIJKE STRUCTUUR 

De generale synode heeft op vrijdag 18 november 2016 besloten in te stemmen met 
de volgende wijzigingen van de kerkorde : “Kerk zijn met elkaar (de regio)” en “Kerke-
lijke presentie”  De kerkenraad wordt verzocht hierover een mening te ventileren aan 
de classis en de classis dient dit door te geven aan de generale synode. Reden voor al 
deze veranderingen is vereenvoudiging van kerkstructuur en kerkordelijke regels en 
opvangen van de krimp van kerk, menskracht en bestuurskracht (afnemend aantal  
gemeenteleden, vrijwilligers en afname financiële middelen). 

Het Classicaal-Regionaal overlegorgaan komt te vervallen. Van 74 classes gaan we ri-
goureus terug naar 11. Provincie Groningen en Drenthe wordt samen 1 classis. Dit zal 
in 2018 gebeuren. Niet langer zal elke kerkenraad direct vertegenwoordigd zijn, in 2018 
zal er een overgangsregeling zijn waar 4 leden per huidige classes vertegenwoordigd 
zullen zijn in de grote classisvergadering.  

De huidige classis is een plaats van ontmoeting én voert bestuurlijke taken uit (meestal 
bij breed moderamen). Omdat straks er geen ontmoeting meer is op de nieuwe clas-
sisvergadering, zullen er zgn. ringen in kleiner verband ontstaan, waar men elkaar kan 
ontmoeten. De bestuurlijke/leidinggevende taken zullen liggen bij de classicale verga-
dering en haar moderamen, dus niet bij de ringen. Elke classicale vergadering maakt  
in 2018 een verkiezings-regeling. 

De classispredikant geeft gestalte aan de toezichttaak richting gemeenten / ambts -
dragers en is gekozen door de classicale vergadering, nadat de kleine synode over de 
keuze is gehoord; Hij bezoekt in de regel elke vier jaar gemeenten (en daarmee kerken-
raden), predikanten en kerkelijk werkers (met een vaste aanstelling). Op allerlei manie-
ren en in allerlei verbanden kunnen gemeenten elkaar ontmoeten. Ter bevordering en 
omwille van enige structuur zijn er ringen opgezet, zodat men elkaar nog kan  
ontmoeten.  

Werkgemeenschap: Verrichten de huidige taken. Extra taken zijn: Het bevorderen van 
samenwerking van en uitwisseling tussen gemeenten die deel uitmaken van dezelfde 
ring, waarbij de classispredikant altijd wordt uitgenodigd. 
 
Visitatie: Zal bestaan uit een classicaal college met max. 12 leden en voorzitter. 
Hun taken zullen bestaan uit het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten en het 
houden van (buitengewone) visitaties. Gemeenten moeten aan basisregels voldoen. 
Lukt dit niet (meer), dan wordt het mogelijk een huisgemeente. Een huisgemeente 
staat onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de naburige gemeente en de 
Classicale Vergadering. 

Samenwerking gebeurt in verschillende gradaties, al dan niet met een samenwerkings-
orgaan (met bevoegdheden); is vloeiender en heeft meer maatwerk dan huidige mo-
gelijkheden. 
   Titia Brondsema 
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VERSLAG BEZOEK CATECHESEGROEPEN MAANDAGAVOND 27 FEBRUARI 2017. 

Eerste groep: de brugklassers, er kunnen 16 komen er waren er 4 meisjes Louis De-
kens is de catecheet: Methode: Follow me van de HGJB. Vanavond gaat het over: “Ge-
loven mag je leren, wat heb je hiervoor nodig.” Gedeelte uit 2 Timoteüs 3: 14 - 17 ge-
lezen. Moeilijk stukje maar al pratende komen we eruit. Lesstof is duidelijk en heeft 
een logische opbouw. Reactie van de jeugd is beetje afwachtend, gesprekken voeren 
lukt niet altijd. Leuk groepje. 
 
Tweede groep: de tweede en derde klassers van het voortgezet onderwijs. Er kunnen 
hier ook 16 komen, aanwezig 5: 4 jongens en 1 meisje. Hetzelfde gedeelte van de les-
stof is behandeld, hier een beetje meer interactie. Dwalen snel af met hun gedachten. 
Maar geven wel antwoord en doen ook mee. 

 Algemeen: goede lesstof, niet te moeilijk maar ook niet te eenvoudig.  
Catecheet heeft zich goed voorbereid. 

 Waar blijft de rest van de groep: huiswerk, sport, nog nooit geweest.  
Misschien ligt hier een taak voor de wijkouderling? 

Ga zo door op deze manier. 
Wouter Meerman. 
 
 

EEN AVONDJE MEEDOEN MET DE CATECHISATIEGROEP 16+  

Leuk om weer een keertje te kijken bij een catechisatiegroep in deze tijd. De groep die 
ik mocht bezoeken was de 16+ groep die gehouden wordt o.l.v. Hennie Wiersema en 
Peter Edward Boer. Tien 16+ waren aanwezig en in een gemoedelijke sfeer was er eerst 
tijd om naar elkaar te luisteren en te vertellen wat je graag wilt vertellen. Om vervol-
gens verder te gaan met het onderwerp van die avond. Het onderwerp was “dapper en 
sterk”. Als inleiding werd het verhaal van Simson gelezen waarna men in groepjes  
verder ging praten naar aanleiding van een aantal vragen.  

Even een paar vragen als voorbeeld: 

 Sterk en dapper is keuzes overdenken. Ben je tevreden met de keuzes die je 
maakt? Bijvoorbeeld voor school, in vriendschappen?  

 Sterk en dapper is anderen waardering geven. Laat jij wel eens aan een ander mer-
ken dat je blij bent wat iemand doet voor jou of voor iemand anders? En zeg je dat 
ook tegen iemand anders?  

 
Het leverde boeiende gesprekken op en ook het geloof of de zoektocht naar God kwam 
ter sprake. Het was een mooie avond, met mooie jonge mensen en de leiding verdient 
een mooie pluim voor hun positieve inzet!  

Hedwig Huijzer  
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VERSLAG BEZOEK IMPACT 
 
Op vrijdag 10 maart gingen wij vol enthousiasme op weg naar Blister voor een avondje 
Impact. We hadden er echt zin in. Bij Blister aangekomen werd het allemaal rood, wit, 
blauw en oranje om ons heen. Op het programma staat een avondje 'Ik hou van 
Holland'. 
 
De avond is opgesplitst in 2 groepen. De jongeren vanaf groep 7 t/m brugklas in een 
groep en klas 2 en 3 van voortgezet onderwijs in een groep. Vanavond waren er in 
groep 1 zo'n 14 kinderen en in groep 2 17. Gemiddeld komen er zo'n 20 kinderen per 
groep op een Impactavond. Zowel kinderen van onze kerk als vrienden en vriendinnen 
worden meegenomen. 
 
De leiding had typische ‘Ik hou van Holland’ vragen en opdrachten verzonnen voor de 
kinderen. In afwijking van het echte ‘Ik hou van Holland’ waren er ook vragen met 
betrekking op de ‘C’ van Christelijk. Er werden opwekkingsliederen gespeeld waarvan 
de titel geraden moest worden of die ze verder moesten zingen terwijl de muziek 
stopte. En er waren er best veel die wisten hoe dit moest. Bij de zangkwaliteit waren 
wel wat vraagtekens. Volume was ruim voldoende. 
 
Het ging er onderling fanatiek met veel plezier en nog meer geluid aan toe. In beide 
groepen ging het tussen de jongens en meiden. Beide hebben ook een keer gewonnen. 
Dus wie de sterkste, slimste of beste is blijft nog neutraal. 
 
Een leuke afwijking op het echte programma was dat de kinderen iets lekkers mee 
mochten nemen voor in de pauze. Hier waren ook punten mee te verdienen. Het ging 
dan om het origineelste gerecht of drinken. 
 
Na een heel gezellige avond met elkaar die wij als ‘neutrale’ jury hebben mogen 
bijwonen gingen we net als de jongeren en leiding met nog meer enthousiasme weer 
naar huis dan dat we waren gekomen. 
 
Jongens, meiden en leiding het was ons een waar genoegen om deze avond met jullie 
te mogen hebben. Ga zo door met elkaar om in een gezellige, ontspannen sfeer met 
elkaar bezig te zijn op een leuke maar ook serieuze manier. 
 

Siep de Jonge en Arjan Cappon 
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Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
 
 Financiën 

 De financiën lopen in de pas met de begroting. 
 

Huisvesting 

 Blister renovatie 
Inmiddels zijn een aantal muren gestukt. 1 Muur krijgt in overleg met de 
CJV een muurschildering. 

 Nieuwe videocamera. Zoals afgesproken willen we graag mooiere beel-
den vanaf de galerij. Dit kan door de aanschaf van een nieuwe videoca-
mera. 
 

Anders 

 Afscheid Jan Norden.  
Jan en Heleen hebben 30 april afscheid genomen in de kerk.  

 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: 050-3023594. 

 Afscheid Wouter Meerman als boekhouder 
Dit jaar gaat Wouter uit het college kerkrentmeesters. Wouter is 
jarenlang ouderling geweest en daarna boekhouder van onze kerk. Dit 
was hem op het lijf geschreven. Het zal voor ons nog wennen worden 
zonder hem. Wouter bedankt voor je inzet al die jaren! 
De heer Horneman zal zijn taak overnemen.  

 Uitzending gemist 
We horen regelmatig dat mensen niet weten hoe ze de kerkdienst later 
terug kunnen zien. Om te zorgen dat we niet veel kosten maken zijn de 
diensten terug te zien via YouTube. Je kunt op de website van onze kerk 
zien wat je dan moet doen. 
 
  

Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  
 
 
 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Zoals eerder is vermeld, zijn de volgende ambtsdragers in 2017 aftredend:  
 
- zr. Sienke van der Laan-Danhof    (bejaarden)ouderling 

- zr. Margriet Algra    ouderling 

- br. Siert Bruins     diaken  

- br. Hendrik Zwart    diaken 

- zr. Martine Huijzer-Wietsma   jeugdouderling  

- br. Adrian & zr. Annely Langereis-Muilwijk jeugdouderling (duo-ambt) 

- br. Wouter Meerman   ouderling-kerkrentmeester & boekhouder  

 
De kerkenraad deelt met dankbaarheid en blijdschap mee, dat de volgende 
gemeenteleden het ambt van ouderling/diaken op zich hebben genomen: 
 

- zr. Roely Rozema-de Wind,   (bejaarden)ouderling  

- br. Franke Klaver,    ouderling 

- zr. Anita Boskma-Idema,   diaken 

- br. Rudi Hoekstra,    diaken 

 
Met vreugde kan worden gemeld dat br. Seerp Palsma & zr. Ineke Palsma-Pastoor,  
bereid zijn nog één jaar door te gaan als ouderling (duo-ambt), waarvoor wij hun zeer 
dankbaar zijn. 
 
Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal plaatsvinden op zondag 28 mei a.s. 
 
Br. Harry Horneman, heeft zich bereid verklaard het boekhouder-schap van onze kerk 
op zich te nemen, wat reden is tot grote dankbaarheid! Br. Wouter Meerman wordt 
enorm bedankt voor zijn jarenlange inzet als boekhouder!  
 
Onze vaste notulist Janita Meerman heeft een baan gekregen in Utrecht. Voor haar 
heel mooi, maar…. het valt lastig te combineren met het notuleren van de kerkelijke 
vergaderingen.  
 
Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe notulist en hebben zr. Anja Ottens, 
bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Na de vakantie zal ze hiermee 
beginnen, ze is nu al bij de vergaderingen aanwezig om mee te kijken. 
 
 
 
 

Wisseling ambtsdragers 
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INZAKE HET JEUGDWERK: 
 
Verder hebt u tijdens de kerkdienst van 7 mei j.l. kunnen horen dat het jeugdwerk iets 
anders van opzet is geworden. De nieuwe structuur wordt gedragen door 2 
jeugdouderlingen en 1 vrijwilliger die aan hen secretariële ondersteuning biedt (de 
nieuwe structuur is afgedrukt op pagina 22). 
 
De jeugdouderling is dus niet iemand die alles zelf moet organiseren wat het jeugdwerk 
aangaat, maar is algemeen coördinerend/stimulerend en ondersteunend. Bij het 
uitschrijven van de taken is naar voren gekomen dat het zinvol is om de 
jeugdouderlingen administratief/secretarieel te laten ondersteunen door een 
vrijwilliger.  
 
Dit is ontlastend voor de jeugdouderlingen (de planning/brieven/lijstjes/verslagen e.d. 
worden door iemand anders bijgehouden). We hopen door gedeeltelijke taakverleg-
ging en duidelijke splitsing de taak van jeugdouderling wat gemakkelijker en aanspreek-
baarder te hebben ingericht. 
 
De stand van zaken is dat op dit moment het jeugdteam nog niet helemaal is ingevuld. 
Er zijn gesprekken gaande en we hebben goede hoop dat we binnenkort een mooi team 
voor de jeugd zullen krijgen, maar… we zoeken specifiek nog naar een jeugdouderling! 
Mocht u deze taak op u willen nemen, meldt u zich dan graag aan! 
 
Verder valt nog te melden dat, na de oproep van zondag 7 mei, zich een aantal mensen 
hebben gemeld als leider voor de kindernevendienst, waar we heel blij mee zijn! 
Mochten meer mensen hierover nadenken, meldt u zich dan alstublieft aan, er kunnen 
nog mensen bij…. Onze jeugd is de toekomst, laten wij als gemeente dan onze handen 
uit de mouwen steken om hen op de goede weg te helpen en van God te vertellen.  
 
De kerkenraad is dankbaar en blij dat veel vacatures zijn ingevuld. Het was zeker niet 
altijd gemakkelijk om mensen bereid te vinden de schouders onder het werk van Gods 
kerk te zetten. Toch willen genoemde gemeenteleden met hulp van God (en van u als 
gemeente!) hun steentje bijdragen, geweldig dank daarvoor!  
 
Een dankwoord is zeker ook op zijn plaats voor de mensen die hun periode als 
ambtsdrager (of ondersteunend) nu afsluiten. Allen alvast bedankt voor jullie inzet en 
toewijding. 
 
Hartelijke groet,  
 

Titia Brondsema, scriba  
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Ik ben Anita Boskma, opgegroeid in de Veenkoloniën  
(Ter-Apel, Stadskanaal) en sinds 2000 getrouwd met Harry.  
In het dagelijks leven werk ik al bijna 30 jaar bij DUO, nu bij de 
bedrijfsadministratie. Harry is ook werkzaam bij DUO en we 
vormen een zgn. bankstel.  
 
In mijn vrije tijd ben ik o.a. sportief bezig (sportschool, wande-
len), tuinieren en we mogen graag reizen. Als u dit leest ben ik 
net terug van een reisje naar Porto, ik heb namelijk met twee 
zussen een stukje van de pelgrimsroute gelopen. 

 
Ik heb een tijdje club, Rock Solid en de coördinatie van de verjaardagsbusjes gedaan en 
ik ben wijkwerker. En nu word ik diaken. Het geeft me een goed gevoel dat ik zowel 
binnen als buiten onze kerkelijke gemeente een steentje mag bijdragen, samen met u, 
het team en natuurlijk Gods hulp. 
 
  Anita Boskma-Idema  
 
 
 
Er is mij nieuwe diaken mijzelf nog even voor te stellen, nu 
hebben wij dat als gezin voor plusminus 2 jaren terug ook al 
eens voor in de kerk gedaan, we wonen namelijk nog maar 
2,5 jaar aan de Rietzoom in Ten Boer. Mijn naam is Rudi Hoek-
stra, ik ben 52 jaar, geboren en getogen in Noordwolde, ge-
trouwd met Marit en wij hebben 2 dochters Astrid en Kirsten.  
 
 Ik werk al meer dan 30 jaar bij Kumij in Groningen. Ik heb daar 
diverse functies bekleed van tekenaar, calculator, werkvoor-
bereider tot mijn huidige functie als hoofd van de montageaf-
deling. 
 
Ook het kerkenwerk is mij niet vreemd, in onze vorige woonplaats Zuidwolde heb ik bij 
de Ontmoetingskerk 2 keer zitting gehad in de commissie van beheer. Ben ook daar 
diaken geweest en vorig jaar april hebben we een 6 jaar durende BRIM onderhoudstra-
ject afgesloten. De Ontmoetingskerk is een jong monument en kon aanspraak maken 
op de zgn. BRIM subsidie voor monumenten van het rijk. Er moest dan wel een 6-jarig 
onderhoudsplan tegenover staan. 

Nieuw gekozen ambtsdragers 
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Als gezin voelen wij ons prima thuis in Ten Boer en in onze kerk. Ik weet dat wij ons als 
kerkelijke gemeente gedragen mogen weten door onze Vader zodat wij ook in de toe-
komst samen kerk mogen zijn. Met vriendelijke groet, 
 
   Rudi Hoekstra 
 
 

 
Ik ben Franke Klaver, getrouwd met Trieneke en sinds 2015 wo-
nen wij in Ten Boer. We zijn in 1969 getrouwd en hebben op 
diverse plekken gewoond. Ten Boer is de 7e plaats waar we zijn 
neergestreken. Kerkelijk zijn we altijd betrokken geweest, hoe 
verschillend ze ook waren.  
 
Bij ons thuis hadden we vroeger een wandbord in de kamer 
hangen met als tekst: ‘Maar ik en mijn huis wij zullen de Here 
dienen’ (Jozua 24:15). Een tekst die me altijd is bijgebleven.  
Jozua zegt dit tegen de Israëlieten die een keuze moeten maken 

tussen God en de  
goden.  
 
Trieneke en ik hebben samen destijds ook een keuze gemaakt om de Heer te dienen, 
een groeiproces dat gepaard ging met vallen en opstaan. In het woord dienen zit een 
opdracht, namelijk dienstbaar zijn. Ik zie, in het aanvaarden van het ouderlingschap, 
een opdracht van God om mij in dienst te stellen van deze gemeente. Ik hoop op een 
fijne ambtsperiode. Hartelijk gegroet,  
 

Franke Klaver 
 

 
 

Voor diegene die mij niet kennen. Mijn naam is Roely Rozema. 
Ik woon 49 jaar in Ten Boer. In de jaren ’70 ben ik een aantal 
jaren actief geweest in het jeugdwerk. Daarna een periode als 
contactdame en later wijkwerker.  
 
De komende periode ga ik in Bloemhof als bejaardenouderling 
de bewoners bezoeken. Dit lijkt mij een mooie opdracht en ik 
weet dat ik er niet alleen voor sta. God is met ons de avonds en 
des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

Roely Rozema.  
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BESTEMMING HEILIG AVONDMAAL COLLECTE. 

Een bestemming voor een Heilig Avondsmaalcollecte wordt tijdens een Diaconie ver-
gadering altijd zorgvuldig gekozen, als vuistregel kiezen we om en om een binnen-
landse- en een buitenlandse diaconale bestemming. Ook proberen we aan te sluiten bij 
de actualiteit. Deze keer waren we op zoek naar een binnenlandse bestemming en om-
dat de zomer voor de deur staat kwam een diaken met de opmerking dat het passend 
zou zijn om een organisatie te steunen welke vakanties verzorgt voor mensen die om 
welke reden dan ook niet op vakantie kunnen gaan.  
 
We kwamen al snel op het Leger des Heils. Na wat onderzoek ben ik erachter gekomen 
dat het Leger des Heils ontzettend veel doet voor onze medemens, maar vakanties or-
ganiseren ze niet. Toen het Leger des Heils ter sprake kwam, viel het onze penning-
meester op dat we, zover we terug kunnen kijken, nog nooit een gift hebben gegeven 
aan deze organisatie. We hebben dus besloten om deze collecte te houden voor het 
Leger des Heils. 
 
Ik ga ervan uit dat iedereen het Leger des Heils kent van de kleding inzameling en de 
opvang van daklozen, maar ze doen nog veel meer. Zo bieden ze opvang aan jonge 
moeders in beschermde woonvormen, bieden ze hulp bij het opvoeden van kinderen, 
helpen ze mensen of gezinnen bij het zelfstandig wonen, ondersteunen de jeugdbe-
scherming en reclassering. Maar het Leger des Heils biedt ook gezondheidszorg aan, 
help mensen om weer actief te worden op de arbeidsmarkt en help ze mensen te ont-
spannen door verschillende vormen van vrijetijdsbesteding aan te bieden. 
  
Het Leger des Heils verleent hulp zonder onderscheid des persoon vanuit een christe-
lijke motivatie. Kort om, een prachtige bestemming voor de Heilig Avondmaal collecte 
welke plaats vindt op zondag 11 juni 2017. 
  
WERELDDIACONAAT. 

Zondag 11 juni 2017 collecteren we ook voor het Werelddiaconaat. Kerk in Actie on-
dersteunt een Stichting welke straatkinderen help in Colombia. In de Colombiaanse 
stad Medellín leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken gezin-
nen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel 
straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. Zij lopen een 
groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten.  
 
Met sport en spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellín het zelfvertrouwen 
van straatkinderen, en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen communiceren 
en conflicten oplossen.  

Diaconie 
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Daarnaast werkt de stichting aan het herstel of verbeteren van het contact met ouders. 
In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen. Collecteert u mee om dit mogelijk 
te maken? Meer informatie vindt u in de folder welke is meegeleverd met deze uitgave 
van Nieuws van Kerk en Kansel.  
 
Voor de collecte kunt u gebruik maken van de enveloppe welke u kwijt kunt in de bus-
sen bij de ingangen van de kerk, maar u kan ook gewoon uw gift in de collectezak doen 
(met of zonder enveloppe). Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw gift. Met 
vriendelijke groet, 
 
    Klaas Kremer. 
 

DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO (PERIODE APRIL – MEI): 
 
Bijdrage van € 500,- per onderstaand project van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl / 
projecten):  

o   “Duurzame landbouw en predikantenopleiding” - Noord-Kameroen, zie pro-
ject nr. Z 009037: (Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk 
van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil 
bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van 
hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding 
van predikanten. De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 ker-
ken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief 
betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbete-
ring van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De 
kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in 
vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed ge-
worden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.) 

o   “Een veilig thuis voor weeskinderen” - Oekraïne, W 010333: (De Werkloosheid 
en armoede, vaak in combinatie met alcohol- en drugsverslaving, zorgen in 
Oekraïne voor veel verdriet en eenzaamheid bij kinderen. Ze worden aan hun 
lot overgelaten en lijden onder armoede en geweld. Steeds meer kerken be-
kommeren zich om verwaarloosde kinderen in hun omgeving. Ze richten een 
opvanghuis op of vangen de kinderen na schooltijd op in hun eigen gebouw. 
De kinderen krijgen daar een warme maaltijd, en hulp bij hun huiswerk. Ook 
de kerk in Novovolinsk wil deze kinderen meer bieden.  

Met veel liefde zorgen de tien vaste medewerkers van het christelijke opvang-
huis voor deze verwaarloosde kinderen en stimuleren hen zoveel mogelijk in 
hun ontwikkeling. De organisatie Worldpartners ondersteunt de onderne-
mende kerken om hun projecten op een professionele manier vorm te geven.) 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/een-veilig-thuis-voor-oekrainse-weeskinderen
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o   “Noodhulp - Aardbeving” - Nepal, K 000006: (Een zware aardbeving trof Nepal 
op 25 april 2015. Met grote verwoestingen en duizenden dodelijke slachtoffers 
als gevolg. Kerk in Actie en ICCO richt zich vooral op noodopvang en basisvoor-
zieningen voor 5000 families in afgelegen gebieden. Daarbij gaat het om ma-
teriaal voor onderdak (zoals tenten), reparaties en technische ondersteuning, 
watertanks, ceramische filters, waterzuiveringstabletten. Herstel van water-
punten en –systemen, herstel van sanitaire voorzieningen en training van wa-
ter comités. Verder voorzien de hulporganisaties de families van keukengerei, 
zeep, handdoeken en lakens. Ook bieden zij psychosociale hulp aan families 
met kinderen en jongeren die in de opvangkampen verblijven.) 

Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe voor een bedrag van € 600, -. 
Het RDF wordt al jaren beheerd door PKN’s werkgroep Classicaal Regionaal Overleg, 
die een 18-tal regionale organisaties financieel ondersteunt, waaronder: Stichting Exo-
dushuis Groningen, Open Hof Groningen, Gevangenenzorg, Interkerkelijke Stichting 
Dovenpastoraat Groningen-Drenthe. 

De hoge collecteopbrengst van de (gewijzigde) collectebestemming “Noodhulp 
Hoorn van Afrika” is door de ZWO verder aangevuld tot een bedrag van € 1.250, - 
Nog onze dank voor uw gulle bijdragen! Voor meer informatie en/of voor uw moge-
lijke eigen bijdrage(n), verwijzen wij graag naar de desbetreffende internetsite. Na-
mens de Diaconie/ZWO  

Edwin Ottens 

 

 

 
 
Kindernevendienst 
Allereerst zijn wij heel blij om te kunnen melden dat we n.a.v. de oproep van zondag 7 
mei verschillende aanmeldingen hebben gehad voor leiding voor de kinderneven -
dienst. Hiermee kunnen we gelukkig weer even voor uit, al blijven we zoeken naar 
nieuwe mensen. Omdat er elke zondag (gelukkig) zoveel kinderen de kinderneven -
dienst bezoeken, zijn we zondags opgesplitst in 4 groepen en hebben we dus wekelijks  
4 mensen nodig.  

Als leiding ben je 1 keer per maand aan de beurt en dat betekent dus dat we echt veel 
mensen nodig hebben om het rooster rond te krijgen. Info of aanmelden kan bij  
Janneke Vreeling, tel.nr. 050-302 1772 of vreeling.janneke@gmail.com.  

De komende weken praten we met de kinderen over Hemelvaart; wat gebeurde er toen 
en wat betekent dat eigenlijk? Daarna gaan we weer verder waar we gebleven waren, 
namelijk met de verhalen uit Exodus. 

   Jeugdpagina 

mailto:vreeling.janneke@gmail.com
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Impact 
De geplande impact-avond in april kon vanwege te weinig beschikbare leiding niet 
doorgaan helaas. We hebben de jeugd beloofd dat er nog wel een laatste avond komt 
dit seizoen, maar we zijn nog op zoek naar een datum (erg lastig met alle vakanties, 
feestdagen en drukke agenda’s). De jeugd krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging 
via mail of whats-app. 

CJV 
De CJV avonden zijn 'officieel' afgelopen, maar desondanks zitten we nog niet stil. Ons 
doel is om nog voor de zomervakantie een Nacht Zonder Dak te organiseren, over de 
datum zijn we echter nog in overleg. We houden u op de hoogte!  
 
Follow 
Zondag 26 maart mochten we de Praisedienst van Springtime Connect verzorgen in de 
sporthal. Een paar weken later kijken we hier nog steeds super positief op terug. Het 
was een dienst vol mooie liederen en inspirerende verhalen, waarin we de liefde van 
God met elkaar mochten delen. We zijn ontzettend dankbaar dat we deze dienst moch-
ten verzorgen en genieten nog steeds na! 
 
Met Springtime in het achterhoofd is het volgende optreden alweer geweest als dit 
boekje uitkomt. Op zondag 14 mei spelen we in Dorkwerd. Verder hebben we voor de 
zomervakantie nog een andere activiteit gepland staan: we mogen op 15 juli spelen en 
zingen tijdens de Boerenpraise in Usquert.  Na de zomervakantie hebben we nog een 
Marco Borsatodienst op de planning staan in Siddeburen. Deze dienst vindt plaats op 
15 oktober om 9.30 uur.  

Weilandgames 
We hebben de datum van de weilandgames gewijzigd, omdat de eerder geplande da-
tum samenviel met het Vaderdag concert van Kees Kraaijenoord. De nieuwe defini-
tieve datum is: zaterdag 10 juni, zet het op je kalender of in je agenda!  
Locatie: familie Langereis, Bouwerschapweg 29 A 

Herziene structuur Taakgroep Jeugdwerk (JOL= jeugdouderling ) 
Als jeugdouderlingen hebben we dit voorjaar een avond belegd met een groot aantal 
oud-jollen( jeugdouderlingen) en een delegatie van de kerkenraad/moderamen. Dit 
omdat het toch erg lastig is gebleken om nieuwe jeugdouderlingen te vinden. Doel van 
deze avond was ervaringen uitwisselen, knelpunten ontdekken en plannen maken voor 
de toekomst.  
 
Bijna alle oud-jollen gaven aan dat ze het een mooie en waardevolle tijd vonden, maar 
dat het ook wel veel en intensief was. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we 
een herziene structuur Jol opgesteld. We hebben bedacht om een secretariaat Jol in te 
stellen, die de Jollen ondersteunt bij hun taken. Hierdoor valt er een groot deel van de 
regelzaken van de taak Jol af, en kan de Jol zich meer richten op het echte jeugdwerk.  
 



 22 

Gert Kruizinga heeft dit in de ochtenddienst van 7 mei toegelicht. Maar omdat het op 
de beamer niet goed zichtbaar was, vind u hierbij ook het schema met taakverdeling. 
We hopen dat het door deze taakverdeling en duidelijke beschrijving voor mensen dui-
delijker wordt wat de taak van Jol inhoudt en dat er mensen enthousiast worden om 
deze taak op zich te nemen.  

De jeugd is het waard!! 
Annely Langereis en Martine Huijzer 

 
HERZIENE STRUCTUUR TAAKGROEP JEUGDWERK 
 

 
 
 

                                                            Taakgroep jeugdwerk: 
Penningmeester   2x Jeugdouderling  Secretariaat JOL 

 
  

                                                               Aanspreekpunten: 

 Crèche    
 Kindernevendienst: Afvaardiging naar school-kerk commissie 2 x dienst per jaar 
    Jeugddienst 2x per jaar Pasen/Kerst/ groep 8 
 Impact:  Jeugddienst 1 x per jaar 
 CJV:  Jeugddienst 1 x per jaar 
 Catechisatie: Jeugddienst 1 x per jaar 
 Blister:  Ook koffiedrinken in Blister op zondagochtend 
 Activiteiten: vaste: b.v. slot/startactiviteiten 

Incidenteel: b.v. Nacht zonder dak, Opwekking-. Jeugd- en 
tienerdiensten 

Taken JOL (jeugdouderlingen: 

 1 contactpersoon naar kerkenraad (vergaderingen en zitten KR) 
 Aanspreekpunt voor alle groepen 
 Beleid maken m.b.t. jeugdwerk 
 Communicatie 
 Inspireren / toerusten / voor toerusting zorgen (cursus o.i.d.) 
 Controleren 
 Pastorale zalen m.b.t. jeugd ( ziekte, examens, etc.) 
 Cluster overleg jeugd 

Taken secretariaat JOL: 

 Planning 
 Brieven schrijven, mail beheren 

Kerkenraad 
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 Communicatie 
 Nieuws van Kerk en Kansel 
 Taakgroep Erediensten (planning jeugddiensten) 
 Notulen/agenda, Jol overleg 
 Regelzaken, b.v. paaskaars, examenpresentjes 

 

 
 
Een tijdje geleden werd er tijdens een dienst een filmpje getoond waarin jongeren aan-
gaven wat ze nodig hebben in de kerk. Het ging hen niet om allerlei bijzondere 
activiteiten of om de nieuwste jongerenprogramma’s. Wat ze vooral fijn zouden vinden 
was dat we als volwassenen laten zien waar wij in geloven. En wat ons doet geloven. 
Kortom, om een voorbeeld voor hen te zijn. Dit heeft ons als Gemeente Groei Groep 
aan het denken gezet. Hoe kunnen wij delen wat wij geloven? 

We hebben een poging gedaan om een eerste antwoord te geven op deze vraag. Hier-
voor hebben we een aantal mensen uit de gemeente bereid gevonden om mee te 
werken aan een filmpje over het thema van de dienst: “Ik ben zo dankbaar!” 

 We nodigen u /jou graag uit om deze dienst met ons te beleven. Na de dienst is er 
koffie/thee/fris en wat lekkers en kan er gezellig nagepraat worden in Menorah. 
 
Namens de GGG 
   Sake van der Goot 

 

“Heel belangrijk in onze geloofstraditie is de Heilige Geest. De levensadem Gods' die ons 
inspireert en leidt. Het is belangrijk om regelmatig te bidden tot de Heilige Geest. De 
heilige geest, vaak afgebeeld als een duif, komt veelvuldig voor in de heilige Schrift. U 
kent ongetwijfeld het volgende verhaal: De apostelen zijn in een kamer. Maria is in hun 
midden. Opeens een hoop lawaai en daar daalt de Heilige Geest op hen neer. tongen 
van vuur zweven boven hun hoofd; de Heilige Geest, de Trooster en Helper in ons mid-
den, is gekomen, zoals Jezus dit had beloofd.” Overgenomen van www. Kind en geloof. 

                                                                                                                                                      
Wij nodigen u en jullie van harte uit om samen het Pinksterfeest te vieren.  Op 1e 
Pinksterdag, zondag 4 juni wordt er een dienst gehouden waarin ds. Peter Elzinga 
voorgaat. Het Chr. Vocaal Ensemble Stedum onder leiding van Geertje Mars-van der 
Wal voor ons zal zingen. Organist: Jan Wolfs. De dienst begint om 9.30 uur Namens 
de Commissie Bijzondere Erediensten 

Hilda Bulthuis, Anja Ottens en Martina Venhuizen 

Commissie Bijzondere Erediensten 

DoeMeeDienst zondag 21 mei a.s. 
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Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
door de Evangelisatiecommissie voor een 
boerderijdienst op zondag 25 juni 2017 

We zijn blij dat we u en jou dit jaar 
 mogen uitnodigen op 

‘Boerderij Van der Knaap, 
                        Boersterweg 65, Sint Annen 

 
Vanaf 10.30 uur staan koffie, thee en limonade klaar! 

Neem(t) u/jij iets lekkers mee voor erbij? 
 

Om 11.00 uur begint de dienst, voor de dienst zingen we een aantal liederen. 
Ds. Peter Elzinga gaat voor en er is muzikale medewerking door de Huisband. 

 
Er is geen crèche en kindernevendienst,  

maar tijdens de dienst is er natuurlijk aandacht voor de kinderen! 
Na afloop is er voor iedereen iets te eten en te drinken. 

We hopen dan ook dat iedereen nog een tijdje blijft voor een gezellig samenzijn. 
Om 14.00 uur sluiten we de bijeenkomst af. 

 
Voor zitplaatsen wordt gezorgd. In verband met het parkeren graag zoveel 

mogelijk op de fiets komen. 
Voor vervoer of vragen kunt u contact opnemen met Alida Bolt. 

 
We hopen op een goede en gezellige dag als gemeente en u en jou te verwelkomen!!! 

 
Hulp gevraagd!!!  Om deze dag goed te laten verlopen zijn we zijn nog dringend op 
zoek naar mensen die: 

- materialen willen vervoeren (stoelen e.d.) 
- helpen bij het klaar zetten van de stoelen 
- koffie/thee/limonade in willen schenken voor de dienst 
- soep willen koken 
- salade/ander lekkers wil meenemen 
- helpen bij de catering  
- helpen bij het opruimen 

Graag aanmelden bij Alida Bolt, tel. 302 4568, mail alidabolt@hetnet.nl  
(met vermelding waarmee u/jij wilt helpen). Zonder hulp lukt het ons niet! 
Vriendelijke groeten, namens de Evangelisatiecommissie 

Maria Myles 

 

Boerderijdienst 

mailto:alidabolt@hetnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2X6TRrCWyIkzJM&tbnid=jusK4ob0ZsRlOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurplaten.nl/pages/zoek.asp?zoek%3Dtraktor&ei=OJduU_0ugvQ50aOBiAM&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNFEfEr-3PjkYdPXTTDmwAjwAArRbA&ust=1399842960877100
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Hallo allemaal, 
Zoals in de vorige editie van Nieuws van Kerk en Kansel al was aangekondigd, komt er 
binnenkort weer een FLESSENACTIE. Op zaterdagmorgen 17 juni komen we weer bij 
u langs om statiegeldflessen op te halen! U mag ze ook buiten bij de deur neerzetten. 
De opbrengst is weer voor het tehuis voor gehandicapten in Hongarije. Alvast heel erg 
bedankt voor uw medewerking!  
 
Mocht u mee willen helpen met flessen ophalen, 
meld u dan graag aan bij één van de leden van 
Mens-voor-Mens. Hartelijke groet, 
Teije van Dijk – Henk Brondsema – Margot 
Dekens 

 

 

 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn verblijf 
in Innersdijk en Maartenshof. Fijn voor dat zovelen met je meeleven. Het is goed om 
weer in Ten Boer te zijn. Inmiddels ben ik verhuisd naar Bloemhof kamer 219 tel 050-
365 1174. 

A.H. Feitsma-Postma 
 

Zaterdag 6 mei heb ik mijn 54 ste verjaardag mogen vieren. Blij verrast was ik door de 
vele kaarten die ik o.a. uit Ten Boer mocht ontvangen. Daarvoor allen heel hartelijk 
dank. 
   André Huisman 

 
Wij willen iedereen die een kaart naar Nanning hebben gestuurd en de mooie bloe-
men die hij van de kerk heeft gekregen hartelijk bedanken. Nanning is inmiddels ver-
huisd van Merel 42 naar Merel 36, 9781 XH Bedum,  
Vriendelijk groeten  

Arie en Gré Noorman 
 
 

WIJZIGING WIJKTEAM GEEL  

Na vele jaren wijkwerker te zijn geweest heeft mevr. G. J. Ritzema-Eisenga te kennen 
gegeven te stoppen met haar activiteiten in wijk geel. Wij danken haar als wijkteam 
en gemeente voor haar inzet en wensen haar Gods nabijheid toe. Namens Wijkteam 
Geel 

Seerp Palsma 
 

Dankbetuiging 



 26 

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

          -------   
16-04 zr. W. Kremer-van Gennep,  die is thuisgekomen uit het zie-

kenhuis, en naar: 
zr. A. Feitsma-Postma, die na een tijdelijk verblijf in Maartenshof, nu is ver-
huisd naar Bloemhof 

30-04 zr. A. Huijzer-Schep, ter bemoediging en naar: 
het kostersechtpaar Jan en Heleen Norden, i.v.m. beëindiging van hun kos-
terswerkzaamheden per 1 mei. 

07-05 br. H. van Bijssum, in verband met zijn 83 ste verjaardag 
14-05 Zr. K. Postma-Dijkhuis, in verband met haar 93 ste verjaardag 
 
 

 

 
23-05-1947 C. Kamphuis   

25-05-1929 T. Klei - van Bijssum   

26-05-1941 S.E. Kremer- Weeseman   

30-05-1934 J. Boss   

02-06-1929 K.H. Toren   

02-06-1935 J. Smit   

04-06-1935 F. Holtman - van der Goot   

10-06-1926 G. Hoeksema - van der Woude   

11-06-1943 W. Holtman- Havenga   

12-06-1935 A. van der Knaap   

13-06-1941 T. Waterborg   

14-06-1933 A.J. Smit   

17-06-1943 Mevr. M. Steenhuis   

17-06-1925 G. van Zanten- Ridder   

18-06-1941 G.J. Noorman- Mars   

22-06-1939 H. Wierenga   

25-06-1929 A. Kloosterhuis - Vredevoogd   

 

  Verjaardagen 
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BINNENGEKOMEN: 

Fam. René en Rian Muilwijk-Kooistra, met hun gedoopte kinderen Luuk en Evi, van 
de Chr. Geref. Kerk te Groningen. Zij wonen in Ten Post 
 
OVERLEDEN: 

Kornelis Jan Vriesema, Bloemhof 1, op 8 april in de leeftijd van 75 jaar 

Jannetje Prins-Verhoeff, Bloemhof 1, op 29 april in de leeftijd van 85 jaar 

 
VERHUISD:  

Mevr. A.H. Feitsma-Postma 

Nanning Noorman 

 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

H.T. Wolda, A.P. Wolda-Woltjer en hun kinderen Lisa en Matthijs,  

 

 

 
 

 
 
 
 
’t Is bijna vakantie en dat betekent dat we straks afscheid gaan nemen van de 
collectanten die naar een andere school gaan. Corné, Gerben, Veerle, Marlou en 
Matthijs jullie hebben jarenlang geholpen; heel hartelijk bedankt allemaal!  
 

En nu zijn we op zoek naar: 

Minstens 5 nieuwe collectanten! 

Dus: zit je op de basisschool en lijkt het je leuk om mee te doen bel dan 
(juf) Els Gelling: 3022985  : mailen is nog beter:  elsgelling@gmail.com 

De planning is te vinden in Nieuws van Kerk en Kansel 
en als je een keertje niet kunt, kun je altijd onderling ruilen. 

 
                    Els Gelling 

 

Deurcollectanten gevraagd!! 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 

mailto:elsgelling@gmail.com
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  Collecten kerk          Bedrag: 

     

19-03 JOP Jeugdorganisatie PKN  306,75 

26-03 Kerk 225,07 

02-04 Kerk 282,74 

09-04 Kerk in Actie 555 865,68 

16-04 Diaconie 483,23 

17-04 Eigen jeugdwerk 114,48 

 Doosjes Tear 71,12 

30-04 Missionair werk 229,95 

 Onderhoud fonds 169,00 

   

  Collecten deur          Bedrag:  

   

19-03 Bloemenfonds 92,25 

26-03 Kerk 81,05 

02-04 Bloemenfonds 100,75 

09-04 Kerk 44,75 

16-04 Bloemenfonds 132,05 

30-04 Kerk 82,95 

   

VVB Toegezegd t/m 31-03-2017 100.392,00 

 Ontvangen t/m maart 32.844,00 

VVB Zending en Werelddiaconaat 8.535,00 

 Ontvangen t/m maart 2.485,00 

VVB Evangelisatie 6.476,00 

 Ontvangen t/m maart 1.847,00 

OPA t/m april 1.404,00 

Oud IJzer t/m april 100,00 
 

Ontvangen collecten en giften 
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23-05 Kerkenraad     19.45 uur 

24-05 Commissie vorming en toerusting   20.00 uur 

07-06 Moderamen     19.45 uur 

13-06 College van kerkrentmeesters   19.45 uur 

14-06 Wijkwerkers overleg    20.00 uur 

17-06 Flessenactie Mens voor Mens 

19-06 informatieavond gemeentereis naar Israël  20.00 uur 

27-06 Ouderlingen beraad    19.45 uur 

 

 

 

 

 

 

21 mei 
09.30 uur DMD afsluiting seizoen  
Gemeente Groei Groepen 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 

   
donderdag 25 mei 09.30 uur  Hemelvaartsdag   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster B.J. Deekens  
Collecte ZWO  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppasdienst Nienke Medendorp, Enola de Jonge en Lourien Dekens 

   
Zaterdag 27 mei         Maandafsluiting Bloemhof Let op :     
                                        is verplaatst naar zaterdag 3 juni a.s. 

 

  Dienstenrooster:
  

Kerkelijke agenda 
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28 mei 09.30 uur  bevestiging nieuwe ambtsdragers 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Marlou Vogd en Tristan Borg 

   -Menorah Emma en Isa van Dijken 
Kinderoppasdienst Janneke Vreeling, Iris Boer en Esmee Vogd 

   

Zaterdag 3 juni 16.30 uur maandafsluiting Bloemhof  

   

4 juni 
09.30 uur  1e Pinksterdag m.m.v. Chr. Vocaal Ensemble Stedum  
o.l.v. Geertje Mars- v.d. Wal 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Danique en Jolein Huijzer 

   -Menorah Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 

Kinderoppasdienst Eliza Muilwijk, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon 

   

11 juni 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. M. Langenburg  

  Middelstum 

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Collecte Werelddiaconaat Werelddiaconaat 

    2e H.A. Leger des heils  
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

   -voordeur Matthijs en Sara Werkman 

   -Menorah Veerle en Tim van Vliet 

Kinderoppasdienst Margot Dekens, Rosa Boer, Elisa Werkman en Astrid Hoekstra 
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11 juni  16.30 uur Heilig Avondmaal  in Bloemhof 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 

Organist  H.K. Vegter 

   

18 juni 09.30 uur Vaderdag         

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster A.H. Post  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Mats van Vliet en Daniël Elzinga 

   -Menorah Evelyn van der Goot 

Kinderoppasdienst Rian Muilwijk, Lyanne Langereis en Rosalie Huijzer 

  

zaterdag 24 juni 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof  

   

25 juni 
11.00 uur Boerderijdienst bij fam. v.d. Knaap Boersterweg 65, 
Sint Annen muzikale medewerking van de Huisband 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Collecte Eigen Evangelisatie  

   

   

2 juli 09.30 uur  

Voorganger Ds. S. Alblas   
 Bedum  

Organist B. Geuchies  
Koster A. K. Wietsma  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Corné Dijkstra en Henriette Muilwijk 

   -Menorah Gerben en Lisanne van der Knaap 

Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Yara van der Kam en Romee van Vliet 
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Duif van God 

 

O Heilige Geest, duif van God.  

Daal op ons neer.  

Vervul, neem ons geheel.  

Toon Uw heerlijkheid, O Heer.  

 

Geest van God, doop ons met vuur.  

Vogel van het Licht.  

Maak ons brandend van verlangen.  

Het oog op Jezus gericht.  

 

Opdat, tot "overlopens" toe,  

Uw levend water strome.  

Vanuit de Gods rivier,  

Uw liefde in ons wone.  

 

Laat ons delen in dát heil.  

Bedauw ons met die regen.  

O Heilige Geest, duif van God,  

deel uit Uw rijke zegen.  

 

Opdat Úw Naam verheerlijkt wordt.  

"Ik zal zijn, Ik ben die Ik ben",  

Jezus Christus, Zoon van God.  

U, de Eeuwige. Amen!!  
 

Charmaine 

 
 
 
 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd  
uiterlijk donderdag 22 juni 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 29 juni, 24 augustus en 28 september  
 
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 

 


