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GEREFORMEERDE KERK (PKN)  TEN BOER 
  NR.  4 -  2018 



ADRESSENLIJST : 
Predikant:     

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

Scriba: 

J. Wolfs, Schepperij 22 
9791 LV Ten Boer 050-302 2131       
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com 
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:  
W.P. Burema, Reddingiusstraat 18 
9791 CA Ten Boer  050-364 2150 
w.burema52@gmail.com 

Gebouw Menorah: 

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

Website: 

www.pkntenboer.nl 
gereformeerd@pkntenboer.nl 
 
 
 
 

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

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

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

Giften bestemd voor: 

Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 

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

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

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

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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PINKSTERFEEST: 
FEEST VAN DE UITSTORTING 
VAN DE HEILIGE GEEST. 
 
Met Pinksteren mogen we 
gedenken de uitstorting van de 
Heilige Geest. Voor veel 
christenen is Pinksteren veel 
moeilijker uit te leggen dan de 
geboorte met Kerst, of de 
kruisiging met Goede vrijdag. 
Toch is Pinksteren een belangrijk 
moment voor ons als christenen. 
De Heilige Geest zet ons in 
beweging, naar God en naar de 
medemens.  

 
In Handelingen 2 kunnen we lezen dat de apostelen, gedreven door de Heilige Geest 
het Evangelie verkondigden. De werking van de Heilige Geest is met name iets waar we 
met Pinksteren bij stilstaan. Een belangrijke vraag die we onszelf daarbij moeten stellen 
is: zijn we ons bewust dat de Here Jezus door de Geest in ons woont en in anderen die 
geloven? Wat is hiervan de invloed op onze betrokkenheid naar de medegelovigen in 
onze gemeente en onze naasten? Pinksteren is daarmee een feest van herkenning.  
 
Herkenning dat we door Gods genade een plaats mogen hebben in zijn gemeente. Dit 
is de eenheid van gelovigen die ons door de Geest geschonken is en waarover Paulus 
spreekt. Een eenheid in de Here Jezus Christus. In Hem zijn we verbonden en mogen 
we leren wat de rijkdom is van het nieuwe leven dat Hij ons schenkt.  
 
De eenheid die ons geschonken is om samen de erediensten in de gemeente te 
waarderen, momenten waar je samen je geloof belijdt, elkaar toerust, meeleeft met 
de ander en elkaar bemoedigt en onderlinge verschillen doet overbruggen. 
 
In juni zullen we nieuwe ambtsdragers gaan bevestigen. Zij mogen zich dan ook 
gesteund weten vanuit de Pinstergedachte, gesteund door de Heilige Geest om te 
werken in en aan onze gemeente. 
 

Gert Kruizinga 
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Het moderamen is druk bezig met het benaderen van belijdende leden voor invulling 
van de openstaande vacatures als ambtsdrager. Op dit moment is er 1 ouderling bereid 
gevonden, 1 diaken en per half oktober een nieuwe scriba. Hun namen zullen op 27 
mei en 3 juni worden afgekondigd.  
 
Vanaf heden tot half oktober zal br. Jan Wolfs het scribaat tijdelijk op zich nemen.  
Verder hebben br. Seerp en zr. Ineke Palsma aangegeven dat zij bereid zijn om hun 
ambtstermijn nog met een jaar verlengen. Ook br. Edwin Ottens geeft dit aan, evenals 
br. Douwe Zuur. We zijn hen hiervoor zéér dankbaar!  
 
Op dit moment zijn we nog op zoek naar 2 ouderlingen, 1 diaken en 1 bejaarden-diaken. 
We hopen van harte dat deze vacatures nog zullen worden ingevuld. Op D.V. 10 juni 
2018 zal de bevestigingsdienst zijn. Verder inventariseert men wat men wil met de 
website, die inmiddels flink verouderd is. Het College van Kerkrentmeesters pakt dit 
op. 
 
In wijk rood heeft zr. Janneke Zwart, vanwege het op zich nemen van de 
ledenadministratie, te kennen gegeven dat het wijkwerkerschap haar iets teveel wordt 
om ernaast te doen. Heel erg bedankt, Janneke, voor jouw toewijding en inzet als 
wijkwerker! Zr. J. Zuur en zr. T. Klaver hebben inmiddels de ontstane vacature van 
wijkwerker opgevuld, waarvoor veel dank! 
 
Op meerdere kerkenraadsvergaderingen is het voorstel besproken van onze predikant 
ds. Peter Elzinga en mw. Inge de Rouwe, inzake een verdeling van de predikantsplaats. 
Op de gemeenteavond van 25 april j.l. heeft u hier ook al iets over kunnen horen. Meer 
informatie hieromtrent vindt u in de extra bijlage van deze Nieuws van Kerk & Kansel. 
Binnen een aantal weken zal er een gemeenteavond worden gehouden waar u uw visie 
kunt geven op het voorstel om de predikantsplaats te verdelen. Meer bericht volgt. 
 
Verder een belangrijke mededeling inzake het mailadres van de scriba: Wij verzoeken 
u om vanaf heden het volgende mailadres te gebruiken voor het scribaat: 
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com  Rest mij nog u heel erg te bedanken voor de 
fijne tijd die (Henk en) ik in de Gereformeerde Kerk van Ten Boer hebben mogen 
meemaken, we hebben altijd met veel plezier ons steentje proberen bij te dragen en  
we wensen u alle goeds toe in de toekomst.  

Ook heel veel dank voor alle fijne contacten die we met veel mensen hebben gehad! 
Mijn werk zit er op, ik geef het stokje door aan br. Jan Wolfs en wens hem veel plezier 
in deze (voor hem tijdelijke) functie. Succes Jan, en heel erg bedankt dat je interim-
scriba wilt zijn! 

Titia Brondsema. 

Mededelingen vanuit de kerkenraad 

 

mailto:secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
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NOTULEN GEMEENTEAVOND WOENSDAG 25 APRIL 2018 

1. Opening: 

De voorzitter Gert Kruizinga heet iedereen welkom en opent de vergadering met 
het lezen uit psalm 121, daarna zingen we lied 913: 1 en 2 en gaan we in 
gebed. 

2. Presentatie jaarrekening 2017 College van Kerkrentmeesters: 

Harry Horneman geeft uitleg. De jaarrekening zal door de kerkenraad worden 
vastgesteld. 
  N.a.v.: 

 Er wordt een opmerking gemaakt over de schoorsteen in Blister, wellicht 
is het mogelijk om de huidige buis te vervangen door een lichtere variant, 
dit i.v.m. aardbevingsbestendigheid. 

 Wat wordt er gedaan met vervanging van de ketel  i.v.m. de 
energierekening welke op € 12.000  is begroot. Geadviseerd wordt om 
bij te nemen besluiten (in de toekomst) e.e.a. goed af te wegen. 
Investeer in de toekomst op energieneutraal.  

 Kunnen we investeren in zonnepanelen in samenwerking met de energie 
coöperatie Ten Boer? Bovengenoemde zal worden doorgeleid aan 
Commissie van Kerkrentmeesters 

 
3. Presentatie jaarrekening 2017 College van Diakenen: 

Edwin Ottens geeft uitleg.  De jaarrekening zal door de kerkenraad worden 
 vastgesteld.  

 Wat is de reden om ruim € 23.000 op rekening, aan te houden?  
De diaconie moet de mogelijkheid hebben/houden om direct financieel 
te kunnen bijspringen, mocht dit noodzakelijk zijn. (€ 16.000 is belegd in 
Oiko credit.) 

 
 Er komt nog een vraag over de kas van de evangelisatiecommissie: 

 Wat opvalt is, dat er veel geld wordt gedoneerd aan Springtime. Zijn 
wij de hoofdsponsor? Wat betalen wij en wat betaalt de rest?  
Vorig jaar zijn er twee “Springtime evenementen” geweest, ook voor 
jongeren.  Niet bij elke gemeente leeft Springtime zoals bij onze 
gemeente. We willen Springtime niet in een stichting, maar bij de 
kerken houden. 

 Moet Springtime financieel ondergebracht worden bij de evangelisatie 
commissie?   

 De tekorten worden verdeeld over de verschillende kerken, mocht 
men niet uitkomen met de inkomsten/uitgaven. De evangelisatie 
commissie staat wel garant. Let wel, het gaat hierbij niet om het geld, 
maar om de constructie waar zorgen om zijn.  
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Wij zijn nu als kerk 100% verantwoordelijk.  Gaat er iets mis? Dan zal 
er bij ons worden aangeklopt. Wellicht is het goed om te kijken of 
deze constructie passend is. Past alles hierin zoals het hoort? Over 
twee weken is er een evaluatie, bovenstaande zal worden 
meegenomen. 

 
4. Informatie inzake ontwikkelingen invulling predikantschap van onze kerk:  Zie 

aparte bijlage bij Nieuws van Kerk en Kansel. 

 
5. Mededelingen: 

Status ambtsdragers: nog niet helemaal rond. 10 juni a.s. bevestigingsdienst.  
Scribaat: Jan Wolfs neemt tijdelijk (vanaf 8 mei a.s.) de functie van scriba op 
zich. De functie zal medio oktober 2018 definitief vervuld worden. 
We hebben als kerkenraad bij de classis navraag gedaan of er tijdelijk een 
consulent aangesteld kan/moet worden in onze gemeente. In ons geval niet, 
wij dienen als gemeente zelf op zoek te gaan.  
 

6. Rondvraag:                                                                                                                  
Geen punten voor de rondvraag. 
 
Opmerking: 3 juni a.s. zal er een doe mee dienst gehouden worden, waarin 
aandacht wordt besteed aan de Israël reis. Tijdens het koffiedrinken, na de 
dienst, zullen foto’s worden getoond. 

 
7. Sluiting: 

Met lied 245 en dankgebed. 

 

WISSELING AMBTSDRAGERS 
 
 Zoals eerder vermeld, zijn de volgende ambtsdragers in 2018 aftredend: 
 

 Br. Seerp/zr. Ineke Palsma-Pastoor    ouderling (wijk geel) / vice-preses  

 zr. Annie Hoekstra-Schildhuis  ouderling (wijk groen)  

 br. Theo de Vries    ouderling (wijk paars)  

 br. Douwe Zuur    ouderling-kerkrentmeester  

 zr. Heleen Norden-Spithoff   diaken (wijk geel)  

 br. Klaas Kremer    diaken (wijk groen) / secretaris / diaconie  

 br. Edwin Ottens    diaken (penningmeester) 
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Onze scriba zr. Titia Brondsema-Mulder is verhuisd, ook in deze vacature moet 
worden voorzien. Ook moet er voor  een vacature jeugdouderling een oplossing 
worden gevonden. Tot slot is nog een bejaardendiakenfunctie vacant. 
 
De kerkenraad deelt met dankbaarheid en blijdschap mee, dat de volgende 
gemeenteleden het ambt van ouderling/diaken op zich hebben genomen: 
 

 zr.  Els Gelling-Velema,   ouderling (scriba) 

 zr. Menke Wietsma-Stulp,  ouderling 

 br. Bouko Feitsma,                           diaken 

 
Zr. Els Gelling zal haar taak medio oktober feitelijk oppakken, tot dan zal br. Jan Wolfs 
als scriba ad interim fungeren. 
 
Met vreugde deelt de kerkenraad mee, dat de volgende ambtsdragers nog een jaar 
aan hun ambtsdragerschap vastknopen: 
 

 br. Seerp/zr. Ineke Palsma-Pastoor    ouderling (wijk geel) vice-preses 

 br. Douwe Zuur  ouderling-kerkrentmeester ( voorzitter C.v.K.) 

 br. Edwin Ottens  diaken (penningmeester) 

 
Br. Siep de Jonge is doorgeschoven naar het jeugdouderlingschap; zijn wijk (blauw) 
raakt hierdoor vacant. 
 
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden op zondag 10 juni 
a.s. door ds. Th. Heslinga te Veendam. 
 
Helaas zijn niet alle vacatures vervuld:  

 2 vacatures wijkouderling 

 1 vacature diaken 

 1 vacature bejaardendiaken. 

De taken moeten voorlopig onderling worden verdeeld;  hiermee wordt een zware 
wissel getrokken op de zittende ambtsdragers. De kerkenraad hoopt en bidt, dat in de 
loop van het jaar nog gemeenteleden zich beschikbaar willen stellen om de genoemde 
taken op te pakken. 
 
Tot slot staat er nog een vacature ouderling-kerkrentmeester open. 

Bovenstaande zal binnenkort in verkorte vorm in de kanselafkondigingen worden 
opgenomen in het kader van het zorgvuldig volgen van de daarvoor geldende 
procedure. 
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College van Kerkrentmeesters 
 
Heel fijn, dat br. Simon Vreeling zich beschikbaar heeft gesteld om het 
kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Ook Simon zal in de kanselafkondigingen 
worden opgenomen en als kerkrentmeester worden voorgedragen aan de gemeente. 
Daarna zal hij door de kerkenraad worden benoemd. 
 

Jan Wolfs 
scriba ad interim 

 

                                                                                                                                       
                                                                              
 
 
ZONDAG 10 JUNI 2018 WERELDDIACONAAT- EN HEILIG AVONDMAAL COLLECTE. 

Soms komt het voor dat verschillende kerkelijke activiteiten samenvallen op dezelfde 
zondag. Zondag 10 juni mogen we weer het heiligavondmaal vieren, maar we besteden 
deze zondag ook aandacht aan het Werelddiaconaat. Dit betekent dat we deze dag 
voor twee bijzondere doelen willen collecteren.  
 
Collecte Werelddiaconaat: 

Deze keer collecteren we voor jongeren in Guatemala. Na een lange periode van bur-
geroorlog heeft de bevolking nog altijd te kampen met veel geweld en corruptie. De 
jongeren, die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelĳks toegang tot onder-
wĳs en weinig kans op werk. 
 
Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering 
in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bĳvoorbeeld tot imker of een op-
leiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in co-
operaties, waarbĳ ze gezamenlĳk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op 
te komen voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te 
verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. 
 
Ook de jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze is er enorm mee gehol-
pen en heeft nu een eigen onderneming als imker in haar dorp, met wel 5 bĳenkasten. 
Met de opbrengst van de honing zorgt ze voor inkomen voor haar familie. Door de op-
leiding op het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom in vervulling ge-
gaan. 
 
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen 
in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.  

Diaconie 
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Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en 
andere werelddiaconale projecten.  
 
Collecte Heilig Avondmaal. 

Voor de Heilig Avondmaal collecte hebben we gekozen voor een binnenlands doel na-
melijk de Rudolphstichting. De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijk-
heden van uithuisgeplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal 
mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan op-
vangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugd-
dorp De Glind, dit dorp bestaat al sinds 1927 en is opgericht door Gereformeerde Ker-
ken.  
 
Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jon-
geren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jon-
geren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugddorp. 
Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg.  
 
De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige 
ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in 
zijn soort! Natuurlijk is voor dit goede werk geld nodig, en daarom willen we direct na 

het Heilig Avondmaal hiervoor collecteren. 
 
Namens de Diaconie,  

Klaas Kremer. 

 

Donaties vanuit Diaconie/ZWO APRIL-MEI: 

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

·         “Opvang en scholing weeskinderen”, project nr. Z009061; Mwana Ukundwa is een 
organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa 
zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindge-
zinnen.  

 Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar 
ongeveer 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige 
Rwandese organisatie, die voorlichting geeft aan jonge kinderen over Hiv/Aids. In 1995 
werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog.  
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·         “Noodhulp aardbeving Nepal”, project nr. Z00600; Een zware aardbeving trof Nepal 
op 25 april 2015 met grote verwoestingen en duizenden dodelijke slachtoffers als ge-
volg. In eerste instantie richten Kerk in Actie en ICCO zich vooral op noodopvang en 
basisvoorzieningen voor 5000 families in afgelegen gebieden.  

Daarbij gaat het om materiaal voor onderdak (zoals tenten), reparaties en technische 
ondersteuning, watertanks, ceramische filters, waterzuiveringstabletten, herstel van 
waterpunten en –systemen, herstel van sanitaire voorzieningen en training van water 
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.  

De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een ZWO gift van € 200,-: 

 SOS kinderdorpen. Organisatie die zich richt op het voorkomen dat kinderen 
in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten. Kinderen zonder ou-
ders of veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een van onze SOS kinderdorpen. 
Hier groeien deze kinderen op in een SOS familie met broertjes en zusjes en 
een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. 
(www.soskinderdorpen.nl); 

  

 Stichting Vrienden Van de Hoop. De Hoop helpt mensen die worstelen met 
verslaving of psychische problemen. Vanuit onze Bijbelse missie zien wij om 
naar kinderen, jongeren en volwassenen. Wij geloven niet in hopeloze geval-
len! (www.vriendenvandehoop.nl). 

De inhoud van de 8 teruggebrachte 40 dagentijd spaardoosjes heeft een bedrag opge-
bracht van € 90,-. Dit bedrag is door de ZWO aangevuld tot € 150,- en (alsnog) overge-
maakt aan TEAR met bestemming “kinderen in Bolivia die veilig mogen leven/spelen”. 

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

Edwin Ottens 

 

 

 

http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/
http://www.soskinderdorpen.nl/
http://www.vriendenvandehoop.nl/


 11 

 
 
 
 

FINANCIËN 

Helaas kunnen we constateren dat het toezegde bedrag van de “Actie Kerkbalans” nog 
niet is verruimd. We hopen dat we samen het tekort wat er kan ontstaan, kunnen op-
vangen.   
  
WEBSITE 

We hebben een werkgroep samengesteld met een aantal personen uit verschillende 
leeftijdsgroepen, zodat we samen een mooie website kunnen maken.  Eind mei is het 
eerste overleg. We hopen dat we voor de zomervakantie al een heel eind zijn met hoe 
de website er uit komt te zien. 
  
PRIVACY BELEID 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gehoord, wordt er in Nederland,  vanaf 25 mei 2018 
een nieuw privacy beleid ingevoerd. Dit heeft ook voor onze kerk gevolgen, we zijn nu 
aan het kijken waar er nog eventuele hiaten in ons systeem zitten. We hebben een 
aantal zaken gelukkig al op orde. We hebben vanuit de PKN een document gekregen. 
Hierin staat dan precies vermeld hoe uw persoonlijk gegevens worden bewaard en wat 
we er mee doen.  
 
Ook het uitzenden van een kerkdienst is dan niet meer vanzelfsprekend, we hebben 
reeds bordjes opgehangen dat de dienst wordt opgenomen en daar dekken we al stuk 
mee af. We hopen u als college binnenkort verder op de hoogte te kunnen brengen 
hoe het gesteld is met het privacy beleid binnen onze kerk.  
  
GROTE SCHOONMAAKBEURT KERK 

Het is al een tijdje geleden dat we met zijn allen de kerk hebben 
schoongemaakt, nu willen dat dit jaar doen op woensdag 23 mei 
a.s. om 9.00 uur. 
 
Voor deze mooie activiteit zoeken we nog een aantal vrijwilligers 
die willen helpen de binnenkant van onze kerk een opfrisbeurt 
te geven.  
 
We nodigen jullie allen uit, er is ook tijd voor een kop koffie met wat lekkers erbij! 
  

Wildrik Burema en Douwe Zuur 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Het seizoen loopt alweer tegen het einde. Catechese, Club, CJV ect. stoppen er even 
mee. Maar voor dat het zover is er nog de JAARLIJKSE 6-KAMP en wel op zaterdag 30 
juni a.s. met een uitdagend parcours. Dit maal wordt het gezamenlijk met de Gerefor-
meerd Kerk Vrijgemaakt georganiseerd.  
 
Voor de basis school kinderen van groep 6 t/m 8 begint het om 16.00 uur.  
Voor alle niet basisschoolkinderen en volwassenen is de start om 18.30 uur   
Opgave via:  zeskamptenboer@gmail.com  

 
Voor sommige jongeren beginnen nu spannende tijden. De examen periode komt er  
aan! Nog even volhouden en doorzetten en dan, hopelijk, een nieuwe fase in gaan.  
Maar eerst genieten van de extra lange vakantie.  
 

Aan alle kandidaten :  heel veel succes ! 
 
Ook al  duurt het nog een poosje, de voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn 
alweer gestart. Er zijn bijv. mooie plannen voor de startweek. Hierover later meer. 
 
Ten slotte nog een leuke verrassing. Van de Classis Winsum hebben we een bedrag  
van € 547,35 ontvangen.  De Classis Winsum heeft het tegoed dat zij nog in kas hadden 
uit de verkoop van de Jeugdhaven in Eenrum verdeeld onder de kerkelijke gemeentes 
van de Classis Winsum. De wijze waarop we dit geld gaan besteden is nog niet bekend, 
maar dit zal zeker ten goede komen aan het jeugdwerk. 
 

Siep de Jonge 
 

   Jeugdpagina 
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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. 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 
 
Wij nodigen u en jullie van harte uit om deze dienst met ons mee te vieren.  
Namens de Commissie Bijzondere Erediensten 
 

Hilda Bulthuis, Anja Ottens, Martina Venhuizen 
 
                                                                                                                                       
                                                                              
 
Zoals velen weten, is een grote groep gemeenteleden van onze kerk, samen met enkele 
leden van buurgemeenten, op reis geweest naar Israël. Het is een fantastische en in-
drukwekkende reis geweest. In de Doe Mee Dienst op zondag 3 juni a.s. zal hier over 
verteld worden en er zullen natuurlijk foto's te zien zijn.  
 

Voorganger in deze dienst is 
mevr. Jeltsje Elzinga-Bakker uit 
Groningen, die zelf ook mee ge-
weest is. Na de dienst is er uiter-
aard koffiedrinken in Menorah 
en  daar zullen nog meer foto's 
te zien zijn. Iedereen van harte 
voor beide bijeenkomsten uit-
genodigd. 
 
Anne Wietsma 
 

 

Commissie Bijzondere erediensten 

Doe Mee Dienst zondag 3 juni a.s. 
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Laatste nieuws voor vertrek van Mens voor Mens !! 
 
Hallo allemaal, bijna is het weer zover, onze trip naar Hongarije staat voor de deur! 
Donderdag 21 juni hopen we weer af te reizen naar ‘ons’ kindertehuis in Nyiregyhaza 
te Hongarije. 
 
 Ook dit jaar hopen we weer veel belangrijk werk te kunnen verrichten waardoor de 
leefomstandigheden van de bewoonsters weer iets verbeterd kunnen worden. Zoals 
het nu lijkt gaan we o.a. nieuwe plafonds plaatsen op de bovenverdieping. Zondag 1 
juli hopen we weer terug te komen op Ten Boerster grond. 
 
Voor het zover is staat er eerst nog een 
actie op stapel en wel die van de 
STATIEGELD-FLESSEN!  
 
We komen op zaterdag 26 mei a.s. graag 
weer bij u langs om u te verlossen van 
uw statiegeldflessen.  
 
Vanaf een uur of 10 komen we langs en 
hopen van harte dat u alvast een beetje 
voor ons hebt mee gespaard!  
 
Bent u die ochtend niet thuis maar heeft u wel wat staan aan lege flessen dan kunt u 
het ook gerust bij de deur zetten/hangen. We hopen van harte op een ieders 
medewerking bij deze laatste actie voor vertrek. 
 
Tot zover nieuws van Mens voor Mens. Na onze reis melden we ons opnieuw, 
ongetwijfeld dan met verhalen en belevenissen uit Hongarije! 
Een hartelijke groet namens Mens voor Mens, 
 

Teye van Dijk 
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Zaterdag 14 april is weer een dag geweest waar we met veel plezier op terug kunnen 
kijken. Samen met veel christenvrouwen uit verschillende gemeenten uit de omgeving 
van Ten Boer hebben we een mooie invulling kunnen geven aan deze tweede vrouwen-
dag.  
 
Het ochtendprogramma werd verzorgd door Wilma Veen, een bekende schilderes uit 
Harderwijk. Zij heeft ons op een inspirerende manier verteld over wat haar beweegt in  
het leven en wat voor haar belangrijk is in haar werk als schilder. Tijdens de ochtend 
heeft ze ons een klein inkijkje kunnen geven in haar werk en waarom haar werk en 
leven zo waardevol is. 
 
Tijdens de lunch, die door alle deelnemers gezamenlijk tot stand is gekomen, was er 
gelegenheid na te praten en een kijkje te kunnen nemen bij de verschillende standhou-
ders. In het middagprogramma mocht iedereen zelf aan de slag met de schilderkwast 
en andere materialen om er een waar persoonlijk kunstwerk van te maken. De andere 
workshop was een keuze uit sieraden maken, dansen, haken, naaldvilten of make-up.  
 
Bij de afsluiting hebben we na een korte terugblik op de dag kunnen kijken naar de 
resultaten en werd er nog een dansdemonstratie uitgevoerd.  
Aan de reacties van iedereen was te merken dat ook deze dag bij de deelnemers in de 
smaak is gevallen. Met een goed gevulde goodie-bag en een goed gestemd hart kon 
iedereen terugzien op een geslaagde vrouwendag 2018. 
 
En voor diegene die deze dag gemist hebben: er zijn plannen voor een vrouwendag 
2019!  Blokkeer 30 maart 2019 alvast in je agenda! 
 
Namens de voorbereidingscommissie:  
 

Christien Dijkema, Ellen Haveman,  
Petra de Jonge, Ingrid Oudman, Linda Oudman,  
Hennie Wiersema en Margreet Dekens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrouwendag 14 april j.l. 
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Iedereen wordt van harte uitgenodigd 

door de Evangelisatiecommissie voor een 
boerderijdienst op zondag  24 juni 2018 

 
We zijn blij dat we u en jou dit jaar 

mogen uitnodigen op  

‘Boerderij Jongeneel” 
Boersterweg 18, Ten Boer. 

 
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. 
Mevr. Inge de Rouwe gaat voor en er is muzikale medewerking door Follow. 

 
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. 
 

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 willen 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! 
 

Boerderijdienst 

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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BINNENGEKOMEN: 

Dhr. E. Kingma, van de Geref. Kerk Vrijgemaakt te Delfzijl 
  
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

  Dhr. M. Jongsma 
 

 

 

 
Graag wil ik ieder bedanken voor de aandacht  via kaarten, telefoontjes, bezoekjes en 
gebeden die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. 
Hiervoor hartelijk dank 
   Alie Dekens-Bolhuis 
 
Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen op mijn 
verjaardag.    

               A.H. Feitsma-Postma 
 
Na 2 rugoperaties en revalidatie thuis, wil ik een ieder bedanken voor de kaarten, be-
zoekjes, telefoontjes, bloemen en zelfs voor het verzorgen van de catering. Het is bij-
zonder en fijn dat mensen naar je omzien, daarvoor nogmaals mijn dank. 
 
        Reint Menninga 
 
Bedankt voor alle kaartjes, telefoontjes en bezoekjes die u bracht aan onze lieve moe-
der en oma Miep Mulder-Schuurman en aan ons, tijdens haar ziekte en na haar over-
lijden. Dat heeft haar en ons goed gedaan. Het was hartverwarmend. 
 

Dineke en Peter, Meike, Jonna en Robbe 
Wim en Jan 

 
Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en bezoekjes die wij moch-
ten ontvangen in verband met ons 60 jarig huwelijksjubileum. Heel veel dank daar-
voor. 
   Willem en Trientje Zijlema 
 
 

Dankbetuiging 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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Dinsdag  22 mei     19.45   Kerkenraad 

Donderdag  24 mei   19.30  Website overleg 

Dinsdag    5 juni       19.30   College Kerkrentmeester 

Woensdag  6 juni     19.45   Moderamen 

Dinsdag     26 juni     19.45   Ouderlingenberaad 

Donderdag 28 juni    10.00   Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 

 

 

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

    
 

15-04 br. en zr. Vast-Schilthuis, ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk 
  en naar 

br. H.J. Zwart, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis 

22-04 geen bloemen i.v.m. Springtime 

29-04 br. en zr. Zijlema- Roeters, en naar  

br. en zr. van der Goot-Attema,  
beide echtparen ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk. 
 

06-05 br. H. van Bijssum, in verband met zijn 84 ste verjaardag 

10-05 zr. A. Groenwold-Bosker, in verband met haar 90 ste verjaardag  
en naar   
zr. K.S. Wiersema-Grashuis, die weer is thuis gekomen uit het ziekenhuis 
 

13-05 familie Dijkema-Doorn, ter gelegenheid van het afleggen van de openbare 
                belijdenis door Jan Martijn en de bediening van de Heilige Doop  aan hun 
  zoontje Jasper Ruben 
 
 

Kerkelijke agenda 
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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   

23-06-1937 E. Vast-Schilthuis   

25-06-1929 A. Kloosterhuis - Vredevoogd   

 
Numeri 6:24-26 

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,  

moge de HEER het licht van zijn 
gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,  

moge de HEER u zijn gelaat 
toewenden en u vrede geven. 

 

  Verjaardagen 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/numeri/6#NUM-006-024
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Kerkcollecten   Bedrag: 

4-mrt  Zending 225,00  

11-mrt  Voedselbank 274,37  

14-mrt  Kerk 181,25  

18-mrt  Ouders kiezen voor onderwijs 244,00  

25-mrt  Kerk 191,00  

  Onderhoudsfonds 139,60  

1-apr  Kerk 331,23  

2-apr  Jeugd 91,10  

8-apr  Kerk 265,65  

15-apr  Kerk 239,36  

22-apr  Springtime (machtigingen + collectebonnen) 2.532,56  

29-apr  Diaconie 197,95  

  Onderhoudsfonds 166,40  

Deurcollecten  
4-mrt  Kerk 84,50  

11-mrt  Kerk 76,10  

14-mrt  Bloemenfonds 33,15  

18-mrt  Bloemenfonds 73,90  

25-mrt  Kerk 59,10  

1-apr  Bloemenfonds 122,37  

8-apr  Kerk 109,90  

15-apr  Bloemenfonds 86,20  

29-apr  Kerk 72,80  

    
Giften    

15-apr   Orgelfonds - uit dankbaarheid  50,00  

    
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

    
Kerk  Toegezegd 96.236,16  

  Extra ontvangsten  1.678,32  

  Totale bijdragen 2018 97.914,48  

  Ontvangen bijdragen 38.191,74  

  Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2018 59.722,74  

    
    

Ontvangen collecten en giften 
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Zending en Werelddiakonaat 

  Toegezegd 8.695,54  

  Extra ontvangsten  15,00  

  Totale bijdragen 2018 8.710,54  

  Ontvangen bijdragen 2.666,16  

  Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2018 6.044,38  

    
Evangelisatie  Toegezegd 6.694,50  

  Extra ontvangsten  0,00  

  Totale bijdragen 2018 6.694,50  

  Ontvangen bijdragen 2.539,36  

  Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2018 4.155,14  

    
Overige opbrengsten  

    
Oud papier  Ontvangen t/m maart 752,22  

Oud ijzer  Ontvangen t/m maart 0,00  

 

 

 

 
’t Is bijna vakantie en dat betekent dat we straks afscheid gaan nemen 

van de collectanten die naar een andere school gaan. 
 

Rens, Ilse Sikkema, Ilse Bolt, Tristan, Emma, Evelyn, Lisanne en Thijn 
jullie hebben jarenlang  geholpen; 

heel hartelijk bedankt allemaal! 
 

 
En nu zijn we op zoek naar : 

Minstens 8 nieuwe collectanten ! 
 

Dus: zit je op de basisschool en lijkt het je leuk om mee te doen bel dan 
(juf) Els Gelling: 302 2985  : mailen is nog beter:  elsgelling@gmail.com 

 
De planning is te vinden in NvK&K en als je een keertje niet kunt, 

kun je altijd onderling ruilen. 
 

 

 

mailto:elsgelling@gmail.com
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20 mei 09.30 uur 1e Pinksterdag m.m.v. Gospelkoor Simi Jadech App’dam 

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 

  

26 mei 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 

   
27 mei 09.30 uur  19.00 uur 

Voorganger Dhr. J. van der Woude Ds. R. Kok - Nijeveen 

Organist B. Geuchies M. van Esch 

Koster A.H. Vriezema A.H. Vriezema 

Beamer Lineke Meerman Lineke Meerman 

Collecte Bijbelonderwijs op platteland Bangladesh (ZWO) 

    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Eline Hummel en Rens Boer 

   -Menorah Jesse en Sennah Muilwijk 

Kindercrèche Jolanda Cappon, Lyanne Langereis en Rosalie Huijzer 

   

3 juni 09.30 uur  Voorbereiding H.A. en Doe Mee Dienst 

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Theo Bulthuis  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Henriette Muilwijk en Lisanne van der Knaap 

   -Menorah Ilse en Joas Sikkema 

Kindercrèche Petra de Jonge, Romee van Vliet en Rianne Woldijk 

  Dienstenrooster:
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10 juni 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. T.E. Heslinga Veendam Ds. J. Schimmel Spijk 

Organist J. Wolfs M. van Esch 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Beamer Els Gelling Theo Bulthuis 

Collecte Werelddiaconaat Werelddiaconaat 

    2e H.A. Rudolphstichting  
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

   -voordeur Thirza en Eva Sikkema 

   -Menorah Thijn en Fedde Langereis 

Kindercrèche 
Margot Dekens, Aline Doornenbal, Esra Dijkstra en Jildou Haan-
stra 

   
10 juni   16.30 uur H.A. in Bloemhof 

Voorganger  Ds. E. Posthumus-Meyjes 

  

17 juni 09.30 uur Vaderdag     

Voorganger Ds. F. de Jong Leek  
Organist M. van Esch  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Mens voor Mens  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

   -Menorah Emma en Isa van Dijken 

Kindercrèche Saskia van Dijk, Eline Bolt en Enola de Jonge 

   

24 juni 11.00 uur Boerderijdienst m.m.v. Follow  

                     Voor meer informatie zie pagina 16 

Voorganger mevr. I. de Rouwe  
   

   

30 juni 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 
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1 juli 09.30 uur   
Voorganger Dhr. D. Kruyt - Leek  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Jeugdwerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Timo en Sara Werkman 

   -Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kindercrèche Nienke Medendorp, Rozemijn Wiersema en Iris Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 21 juni 2018 a.s. voor 18.00 uur op Fivelstraat 33. 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
O.o.v. zal N.v.K.en K. verschijnen op 28 juni, 23 augustus en 27 september  . 

 
 

 


