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NIEUWS  van  KERK  en  KANSEL 
 
 

         
 



ADRESSENLIJST : 
 
Predikant:     

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

Scriba: 

T.E. Brondsema-Mulder, 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 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

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

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: 
 
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. 050-302 235

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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“Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet 
eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg 
heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft 
maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet 
hem uitlachen en zeggen: ”Die man begon te bouwen,  

                                                 maar het karwei afmaken kon hij niet.” (Lucas 14:28-30) 
 
Het is op internet voor sommige mensen een hobby om zoveel mogelijk volgers of likes 
te krijgen. Mensen die hun vlogs op YouTube zetten, kunnen daar zelfs geld mee ver-
dienen. Tenminste, als je veel volgers hebt. Hoe meer volgers, hoe groter je populariteit 
en je inkomen. Veel jongeren dromen er van om op deze manier beroemd en rijk te 
worden. 
 
Populariteit, geld en succes zijn zaken, die bijna iedereen wel zou willen. In de tijd van 
Jezus was er natuurlijk nog geen internet. Maar ook Jezus trok veel belangstelling. Er 
staat in Lucas 14:25 dat grote mensenmenigten met Jezus meetrokken. Was Jezus daar 
blij mee? Als je de Bijbel leest, krijg je op sommige plaatsen de indruk, dat Hij eerder 
mensen probeert te ontmoedigen om Hem te volgen, dan dat Hij ze daartoe aanzet. In 
elk geval ging het Hem niet om geld, populariteit, bekendheid of succes. Maar wat 
wilde Hij dan wel? 
 
In onze kerk zijn we het afgelopen jaar op verschillende momenten bezig geweest met 
het thema “discipelschap”. Een discipel is een leerling en volgeling van Jezus. De laatste 
woorden van Jezus op aarde waren gericht tot zijn 11 meest trouwe volgelingen. Hij 
geeft hun de opdracht om het evangelie te verkondigen en mensen tot volgeling van 
Jezus te maken. Jezus wil dus wel degelijk dat mensen Hem volgen. Daar zit tegelijk ook 
de spanning.  
 
Ook vandaag is dat nog zo. Jezus wil dat wij Hém volgen, en niet onze eigen ideeën over 
Jezus. Jezus is geen supermens, geen wonderdoener, geen profeet, of mooi voorbeeld. 
Hij is de Zoon van God, die de zonden der wereld wegneemt. Hij doet dat door te die-
nen, te lijden en te sterven. Zo brengt Hij ons weer in contact met God 
Van Zijn volgelingen vraagt Hij hetzelfde. Daarom zien we op veel plaatsen in het evan-
gelie die waarschuwing. Denk goed na, waar je aan begint. Jezus wil niet een stukje van 
jou, Hij wil je helemaal.  
 
En Jezus volgen is niet alleen fijn of geeft een goed gevoel. Soms is het ook moeilijk. Als 
je de enige in de klas bent die naar de kerk gaat, als ze je uitlachen omdat jij nog gelooft, 
als het niet over macht gaat, maar de minste willen zijn. Vele miljoenen Christenen 
overal ter wereld riskeren discriminatie, gevangenschap of zelfs de dood. Jezus zegt 
met de bovenstaande gelijkenis, dat het goed is om na te denken of je deze prijs wilt 
betalen.  
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Is dat het waard? Wat levert het op, om maar een moderne vraag te stellen? Als ik een 
persoonlijk antwoord mag geven: alles! Hoop, liefde, een eeuwig leven met en bij God, 
een zinvol bestaan. In een van Zijn gelijkenissen beschrijft Jezus het koninkrijk van God 
als een zeer waardevolle parel.  
 
Een koopman die op zoek is naar mooie parels, besluit alles wat hij heeft te verkopen, 
om deze éne parel te kunnen kopen. (Matteüs 13:45,46) En zijn wij eigenlijk niet alle-
maal als die koopman? Op zoek naar parels: dingen in dit leven, die werkelijk mooi, 
betrouwbaar en waardevol zijn. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
VANUIT DE PASTORIE 

Een van de dingen waar Jezus voor bidt, is voor eenheid onder Zijn volgelingen. Door 
de geschiedenis heen zijn er echter steeds meer kerken bij gekomen. Het maakt mij 
soms verdrietig dat zo veel mensen God en hun geloofsgemeenschap verlaten. Als deze 
tijd echter ook goede dingen brengt, is het wel dat Christenen steeds meer over kerk-
muren heen kijken, en bij velen het verlangen groeit om het geloof te vieren samen 
met medechristenen uit andere kerken. 
 
Ook in ten Boer willen wij, waar mogelijk, blijven streven naar samenwerking en ver-
bondenheid tussen Christenen onderling. Zo mogen wij in september samen met de 
andere clusterkerken uit onze regio, een gezamenlijke startdienst vieren. Ook zijn wij 
blij met de voorzichtige toenadering vanuit de Vrijgemaakte kerk, die bij de Weiland-
games aanwezig waren met verschillende teams, en bij de uitnodiging die we van hun 
kregen om bij een van hun activiteiten aanwezig te zijn. Ik hoop dat God de samenwer-
king wil zegenen, en dat wij elkaar als verschillende kerken kunnen vinden aan de voet 
van het kruis. 
 
Misschien is het u wel opgevallen dat ik een grote liefde heb voor Israël, oftewel het 
Heilige Land. We hebben een eerste informatieavond gehad, om te kijken of er vol-
doende animo is voor een gemeentereis naar Israël, en zoals het nu lijkt, zal dat zeker 
gaan lukken. In maart 2018 hoop ik met een groep gemeenteleden al die plaatsen te 
bezoeken, waar we in de Bijbel over lezen: Jeruzalem, Jericho, het meer van Galilea, en 
nog veel meer.  
 
Het is met geen enkele andere reis te vergelijken, omdat het om veel meer gaat dan 
alleen maar leuke uitstapjes maken. Dat je dat met je partner of met andere gemeen-
teleden samen mee kunt maken, is voor velen een toegevoegde waarde. In september 
hoop ik een volgende informatieavond te organiseren, en mocht u overwegen om mee 
te gaan, is het zeker verstandig om dan te komen. We hopen in elk geval met 20 men-
sen op pad te gaan. 40 is de maximum grootte van de groep. 
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Verder kan ik melden dat het goed gaat met de studie van Inge en de kinderen. Onze 
oudste zoon Joas heeft net zijn examen gehaald, en geniet van een lange vakantie. Inge 
is druk bezig met het schrijven van haar afstudeerscriptie, en hoopt in september of 
oktober af te studeren. Dat zal de nodige veranderingen met zich mee brengen, maar 
dat kunnen wij op dit moment nog niet overzien. 
 
Voor velen begint over een paar weken de vakantie. Ik hoop dat u of jij tot rust mag 
komen in die tijd, en mag genieten van de mooie dingen in het leven. Mensen die van 
je houden, even vrij van verplichtingen, en misschien even een verandering van omge-
ving. Ik wens u, mede ook namens Inge, allen een goede zomertijd toe. 
 
VAKANTIE 
Mijn vakantie loopt van maandag 24 juli tot en met zondag 20 augustus.  
Voor dringende zaken kunt contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter of 
scriba. Ik wens u allen een goede en een gezegende vakantieperiode toe. 
 
 
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. J. Boss-Ridder, verblijft voor revalidatie in Maartenshof  

 
 Br. J. Boss, verblijft  in Bloemhof om  aan te sterken. 

 
 Br. C. Klei, heeft vanwege een longontsteking een paar dagen in het ziekenhuis 

gelegen. Hij is nu weer thuis. 
 

 Br. J. Muilwijk, heeft een paar dagen in het ziekenhuis van Assen gelegen na een 
zware val met zijn motor. Inmiddels is hij thuisgekomen, maar het herstel zal nog 
wel een aantal weken duren. 
 

 Zr. M. Mulder-Schuurman, kreeg te horen dat zij een tumor in haar hoofd heeft. 
Voor onderzoek heeft zij een paar dagen in het Martini ziekenhuis gelegen. De 
behandeling van haar ziekte is inmiddels begonnen. Bidt u voor haar, en haar fa-
milie? 
 

 Zr. A. Bloema-Dijkhuizen, keerde al snel na haar heupoperatie in het Martini zie-
kenhuis terug naar huis. Het herstel gaat nog niet zo snel. 
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Als je gezond bent, kun je je eigenlijk moeilijk voorstellen wat het is om ziek te zijn, met 
de beperkingen van ouderdom te maken te krijgen, geestelijk kwetsbaar te zijn, te 
wachten op de uitslag van een medisch onderzoek, of in onzekerheid te leven of een 
behandeling aanslaat of niet. Inmiddels heb ik bij veel mensen gezien hoe ingrijpend 
dat is. 
  
Wat is het dan belangrijk dat er mensen om je heen zijn, die je nood en worsteling zien, 
en met je meeleven. Als dominee mag ik ook met mensen spreken over de steun die 
God wil geven, als mensen door een donker dal moeten gaan, om met de woorden van 
Psalm 23 te spreken. Samen te bidden, en al onze nood voor God neer te leggen, dat 
kan rust geven en moed.  
 
   Ds. Peter Elzinga 

 
 
 
 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens krijgt ds. 
Peter Elzinga het woord. Hij leest uit Johannes 21, waar het gaat over de ontmoeting 
tussen Jezus en Petrus. Vervolgens gaat hij voor in gebed. We zingen Lied 655 vers 1, 2 
en 3. 
 
Naar aanleiding van de gemeenteavond van 8 maart j.l. waar we de gemeente hebben 
gepeild en geïnformeerd inzake stemrecht, gaan we dit vanavond verder bespreken. In 
groepjes bespreken we de volgende vragen: 
 
Vraag 1:   Wat vind je er zelf van? Wil je zelf wel of geen uitbreiding van het 

   stemrecht of maakt het niet uit? 

Vraag 2:    Leidt uitbreiding van het stemrecht tot meer betrokkenheid? 

Vraag 3:    Hoe gaan we nu verder? Moet er nog een aparte avond worden gehouden,  
                   of moet de kerkenraad beslissen? 

 
Ds. Peter Elzinga inventariseert voor de commissie stemrecht. Na overleg volgt in het 
najaar op de gemeenteavond terugkoppeling. 
 

Zr. Janita Meerman heeft werk gevonden in Utrecht, wat lastig te combineren is met 
vergaderen. Zr. Anja Ottens is bereid gevonden om haar op te volgen, een hartelijk 
welkom voor haar! Zij is vanavond aanwezig om sfeer te proeven en te kijken hoe alles 
reilt en zeilt. 
 
 
 

Uit de notulen kerkenraadsvergadering van 19 april 2017 
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Jeugdwerk:  

Het is tot dusver nog niet gelukt om de vacatures van ambtsdrager op te vullen. We 
bespreken dit op de kerkenraad en gaan proberen om met mensen hierover in gesprek 
te gaan. De splitsing in werkzaamheden moet inzichtelijker. Sommige zaken hoeven 
niet altijd via kerkenraad, maar hebben een meer secretarieel karakter.  
 
Op deze manier zijn er twee jeugdouderlingen nodig en één niet-kerkenraadslid voor 
secretariële ondersteuning. Op dit moment is hier nog geen invulling voor, maar er zijn 
wel diverse mensen die bereid zijn om projectmatig iets te doen. 
 
We bespreken een verzoek van clusterpredikant ds. René Kok om kerkbladen geza-
menlijk uit te brengen met de andere clustergemeenten. De kerkenraad vindt dat ker-
kelijke activiteiten van onze eigen gemeente (openstaand voor niet-leden) prima kun-
nen worden opgenomen in een gezamenlijk cluster-kerkblad. Kerkelijke activiteiten 
van clustergemeenten kunnen ook opgenomen worden in NvK&K. 
 
Zr. Willy Muilwijk, is bereid gevonden als wijkwerker in wijk oranje, waar we heel dank-
baar voor zijn.  
 
Zr. Marian Bos, is bereid gevonden wijkwerker in wijk geel te worden. Ook daarvoor 
heel erg dank! 
 
Cluster: 
Op 15 juni is er kort clusteroverleg. De 1e helft van de vergadering is voor alle cluster-
gemeenten, de rest van de avond wordt vergaderd door de fusiekerken.  
 
Op 1 mei eerste bijeenkomst voor opzet van de startzondag. Kerkennacht is dit jaar op 
23-25 juni. Vanwege fusie doen we nu even niet mee binnen het cluster.  
 
De jeugdouderlingen hebben een uitnodiging ontvangen voor overleg met cluster. Dit 
jaar ook even niet, omdat er op dit moment nog geen jeugdouderlingen zijn.  
 
De diaconie heeft op 8 mei een overleg met ds. Kok met alle cluster-diaconieën. 
 
De jaarrekeningen 2016 van de kerk en diaconie worden vastgesteld en ondertekend. 
 
Hartelijke groet, 
 

Titia Brondsema.  
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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 
De renovatie vordert gestaag, met dank aan de vrijwilligers die hier al 
heel wat uren in hebben gestoken. Zodra de muren gestuukt zijn willen 
we met de jongeren aan de slag om de muurschildering aan te brengen 
op de muur aan de kant van de Stadsweg.  
 

Anders 

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

 Boekhouder 
Harry Horneman heeft de taken van Wouter overgenomen.  
Rekeningen kunnen bij hem worden ingediend. In de hal van Menorah  
( bij de tijdschriftenhoek heeft hij een postvak). 

 Uitlenen spullen van de kerk 
We krijgen regelmatig vragen of er spullen van de kerk kunnen worden 
geleend van de kerk. Hierbij willen we ons beleid nogmaals onder de 
aandacht brengen. Het beleid is dat er geen spullen worden uitgeleend.  
 
Te vaak krijgen we de spullen niet, te laat of kapot terug of is niet 
bekend waar iets is gebleven. We hebben dan ook besloten dit niet 
meer te doen. Voor vragen kunt u zich richten tot het college. 
 

Zomerreces 
Het kerkelijk seizoen is afgelopen. Toch gaan heel veel vrijwilligers deze 
zomer nog aan de slag om o.a. Blister klaar te krijgen. Vanaf deze plek willen 
we alle vrijwilligers bedanken die op wat voor manier dan ook dit jaar een 
bijdrage hebben geleverd om te zorgen dat alle kerkelijke activiteiten door 
konden gaan. Jullie worden vaak vergeten, maar voor ons zijn jullie 
onmisbaar. Vanaf deze plek bedankt!! 

  
Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Kindernevendienst: 

Alissa Cappon stopt als leiding van de kindernevendienst. Ook via deze weg willen we 
je heel erg bedanken voor je inbreng, inzet en enthousiasme voor de kinderen van onze 
gemeente.  
 
Gelukkig hebben zich ook nieuwe leiders gemeld: Jan Willem Medendorp en Alice Ha-
vinga komen het kindernevendienst-team versterken, en daar zijn we heel erg blij mee!  
 
Afscheidsdienst groep 8: zondag 9 juli 2017 
De voorbereidingen voor de afscheidsdienst van groep 8 zijn in volle gang. Het thema 
is: “De oversteek”. Samen met de kinderen Jonna, Veerle, Kimberly, Gerben, Lisa, Lian, 
Marlou, Corné, Sem en Matthijs hebben we ideeën bedacht. Het thema komt tot uit-
drukking in woorden, beelden en muziek. Tijdens deze dienst is er veel medewerking 
en inbreng van de kinderen van groep 8. Kom dus allemaal luisteren, kijken en zingen. 
 
Terugblik Slotactiviteit De Weilandgames 

Op zaterdag 10 juni was het zover: de Weilandgames. 14 teams hadden zich dit jaar 
aangemeld en stonden te popelen om zich te laten bekogelen met eieren, water en om 
uiteindelijk te landen in de sloot. Bijzonder om even te noemen is dat er dit jaar o.a. 
ook 2 teams meededen van leden van de Geref. Vrijgemaakte Kerk uit Ten Boer. Fijn 
dat we op deze manier wat dichter bij elkaar komen, dat we samen op kunnen trekken 
en van elkaar kunnen leren. 
  
De teams begonnen met spelletjes zoals spijkerbroek hangen, estafette met zaklopen 
en kruiwagenrace, Planking the stars (op een plank over de sloot op de juiste volgorde 
gaan staan) en water overbrengen. Het finale spel werd uiteraard weer gehouden vlak-
bij een sloot. Via een prachtige baan met veel water moesten er uit elk team minimaal 
2 personen buikschuivend de sloot in. En als het dan ook nog lukte om de bel te raken, 
die boven de sloot hing, dan kreeg je een punt.  
 
Voor velen is die bel niet gelukt, maar het leverde wel heel veel lol, spetters, stinkende 
kleren en lachende gezichten op! Sommige teams hielden niet meer op, en bleven maar 
gaan! Het team met de meeste punten, en dus de winnaar is geworden: team CJV. Net 
als voorgaande jaren waren ze weer bloedfanatiek en razendsnel.  
 
Bij de “ouderen” was de winnaar team Oranje (prachtig uitgedost overigens in die kleur) 
o.l.v coaches Hennie en Hedwig!  

   Jeugdpagina 
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Het team die het origineelst verkleed was, was team “Pluk en zijn vriendjes”, die er 
weer erg hun best op hadden gedaan om er prachtig uit te zien, compleet met Pluk, 
takelwagentje, Aagje, de Stampertjes, etc.! Mooi gedaan meiden! Ook zij kregen een 
heerlijke taart! 

Na de prijsuitreiking hebben we nog gezellig nagepraat onder het genot van een 
drankje en live muziek (gitaar en kampvuurorgel van Peter Edward) bij het kampvuur. 
Wat geweldig dat je na al dit spektakel en gekkigheid samen kan zingen: 10.000 rede- 
nen tot dankbaarheid! 

Het was weer een erg gezellige avond en mooie afsluiting van dit kerkelijke seizoen. 
Alle vrijwilligers, teams, deelnemers, publiek en supporters: heel erg bedankt!!! 
 

Martine Huijzer 
 
Follow 

Na een wat rustigere periode staat op zaterdag 15 juli aanstaande onze laatste activiteit 
voor de zomervakantie gepland: Een Boer'n Praise in Rottum (bij Usquert). Vanaf 17.00 
uur worden aan de Usquerderweg 21 in Rottum diverse activiteiten georganiseerd. Er 
staan kraampjes, de boerderij is te bezichtigen en om 18.30 uur is er een kids praise.  
 
Om 19.30 uur begint de Boer'n Praise met samenzang, een overdenking en de collecte 
bestemd voor Project Oekraïne. U en jij bent van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn! De poster is te vinden op de facebookpagina van Follow.  
We wensen jullie alvast een hele fijne vakantie toe en hopen ook na de zomervakantie 
weer samen met jullie te zingen voor én over onze God! 
 
CJV 

De datum voor Nacht Zonder Dak staat gepland: Van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli zullen 
we met een groep vanuit de CJV een nacht zonder dak slapen bij de familie Zuur. Ons 
uiteindelijke doel is om € 750, - op te halen voor stichting Tear. Met de acties van dit 
jaar hebben we al een heel deel van het geld bij elkaar gespaard, maar de rest van het 
geld hopen we met sponsoring en acties tijdens de nacht zonder dak zelf bij elkaar te 
halen. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig! Hieronder volgt een overzicht van alle 
mogelijkheden: 
 
 Sponsor de deelnemers! Op zondag 2 juli staan we met een paar CJV leden in de 

kerk met sponsorlijsten 
 Bezoek de BBQ en eet (tegen betaling) mee met de 'straatjongeren'. U bent van 

harte welkom vanaf 17.00 uur 
 Doe mee aan een van de spellen op het erf van de familie Zuur. Er zijn diverse prij-

zen te winnen, deels ook gesponsord door bedrijven uit Ten Boer en omgeving 
 Vanaf 20.30 uur is het Nacht Zonder Dak café geopend en bent u van harte welkom 

om rond een kampvuur wat met ons te drinken 
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Kortom: Genoeg reden om op vrijdag 7 juli naar de Boersterweg 65 te komen! We ho-
pen u en jou daar te zien, iedereen is welkom vanaf 17.00 uur! Ook bij slecht weer gaat 
het door, al hopen we natuurlijk dat het mooi weer is zodat onze 'krottenwijk' niet ver-
regent.  
 
Houd voor meer informatie de website van de kerk, de afkondigingen en de poster op 
de beamer in de gaten. Verder hebben we ook een eigen pagina op de website van 
Nacht Zonder Dak: http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/sint-annen/ 
 
   Lineke Meerman 
 
 
 
 
Hoog tijd voor een actie rondom ons sponsor kindje Marsyya. Deze keer wordt u een 
“High Tea” aangeboden. U kent het vast wel, een lekker kopje thee met daarbij allerlei 
zoete en of hartige kleine hapjes op een mooie etagère gepresenteerd.  
 
Daarbij kunt u gezellig even bijpraten me de rest van de 
gasten of even een kijkje nemen op Belevingsboerderij De 
Zes Grazen. Voor € 10,00 per persoon bent u van harte uit-
genodigd om hieraan deel te nemen. 
 
Datum:  vrijdag 14 juli 

Plaats:  bij de familie Zuur in Sint Annen,  

Boersterweg 67,  050-302 3594 

Tijd:  van 15:00 tot 18:00 uur 

 
Als het vervoer lastig is, geen probleem wij halen u op en brengen u weer thuis. 
Aanmelden kan via bovenstaand telefoonnummer, let wel; wij kunnen maximaal 20 
personen ontvangen. Wees er dus snel bij!  
 
Als sponsor maken wij als gemeente een groot verschil en zorgen wij ervoor dat ons 
sponsorkind Marsyya en andere kinderen naar school kunnen en opgroeien in een be-
tere omgeving. En het persoonlijke contact zorgt ervoor dat ze weten dat ze geliefd zijn 
en dat er iemand is die in hen gelooft. 
 
In Dharavi, India’s grootste sloppenwijk in Mumbai, wachten nog veel kinderen op een 
sponsor. Open riolen in de straten, geweld en geen onderwijs. Veel kinderen in Dharavi 
zijn enorm kwetsbaar. Ook zij willen niets liever dan opgroeien in een veilige en liefde-
volle omgeving. U weet hoe mooi het is om het leven van een kind te veranderen.  

High Tea voor Marsyya 

http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/sint-annen/
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Weten uw kennissen, vrienden of familie dit ook? Ik wil u vragen om dit bericht te delen 
met uw omgeving en het sponsoren van een kindje uit deze regio persoonlijk bij hen 
aan te bevelen. Want samen brengen we elk kind tot bloei! 
 
Namens World Vision alvast bedankt! Hartelijke groet,  

Titia Zuur. 
 

 
 
 

 
Een mooi thema voor een startzondag (17 september), zeker in clusterverband. In de 
ochtend staat de kerkdeur van de Gereformeerde Kerk in Ten Boer wijd open voor alle 
gemeenteleden van de deelnemende kerken. Met twee enthousiaste predikanten en 
betrokken gemeenteleden bereiden wij een startdienst voor waarin onderdelen in de 
dienst worden omgekeerd.  
 
De dienst is gebaseerd op de werkers in de wijngaard, die ongeacht de duur van hun 
gedane taken allemaal eenzelfde denari ontvangen. Dit roept reacties op. Want dit is 
niet wat je noemt “loon naar werken”. En hoe zit het met de rechtvaardigheid? Een 
mooi onderwerp dat in de dienst tijdens de omgekeerde verkondiging tegen het licht 
wordt gehouden. Wat u zich moet voorstellen bij een omgekeerde verkondiging?  
 
Misschien is nu eens de predikant iets minder aan het woord en is er vrijheid om zaken 
met elkaar te delen. In welke vorm dat gebeurt, beleeft u op deze zondagochtend. Het 
omgekeerde ziet u ook terug in de collecte: u geeft dit keer niets, maar u ontvangt iets. 
Met zang door het gelegenheidskoor wordt u muzikaal onthaald in dit open huis en 
proeft u aan het verhaal dat beeldend verteld wordt aan de kinderen.  
 
Naast deze geestelijke proeverij krijgen ook de smaakpapillen de kans te proeven van 
koffie, thee en lekkere baksels, die u zelf mee mag brengen. Tussen de middag wordt 
een heerlijke lunch geserveerd. Daarvoor hoeft u niets in gang te zetten.  
 
De start van dit nieuw kerkelijk seizoen biedt ook proeverijen in de andere 
clusterkerken. In elke kerk staat in de middag de deur open voor iedereen, ook de 
mensen die (nagenoeg) nooit een kerk bezoeken zijn van harte welkom. U kunt kiezen 
welke richting u opgaat: GK Stedum, GK Ten Post, PKN Thesinge/Garmerwolde, GK Ten 
Boer of de Kloosterkerk in Ten Boer. Aan dit middagprogramma wordt gewerkt.  
 
Voor nu lichten we een tip van de sluier op: u kunt proeven aan film, labyrint, muziek, 
workshops, tentoonstelling, quiz en spel, en allerhande andere activiteiten. Maar ook 
aan de inwendige mens wordt gedacht en er is voldoende tijd en plaats voor 
ontmoeting en een goed gesprek. En waar u dat vindt? Dat wordt een verrassing.  
 

Kerkproeverij, een open huis 
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Heel graag tot startzondag 2017!  

Programma op hoofdlijnen 
09.30 – 10.30 uur proeverij van koffie/thee met eigen 
(bij voorkeur al gesneden) baksels in Menorah 
10.30 – 12.00 uur startdienst GK Ten Boer 
12.00 – 13.00 uur lunch in Menorah 
13.30 – 16.30 uur middagprogramma naar eigen keus in deelnemende kerken  
 
Wat kunt u doen? 
U begrijpt dat organisatie van dit evenement om vele handen vraagt en mogelijk ziet u 
voor zichzelf een goede rol weggelegd in één van de genoemde activiteiten. U kunt zich 
aanmelden bij de onderstaande vertegenwoordiger van uw kerk en wat is er nodig? 
 

 Gesneden baksels  

 Koffieschenkers 

 Koffie-opruimers 

 Lunchvoorbereiders (de lunch wordt gebracht maar moet klaargezet worden) 

 Lunch-opruimers 

 Leiding kindernevendienst voor, tijdens en na de dienst 

 Oppas vooraf en na de dienst /toezicht op het plein  

Het gelegenheidskoor repeteert op 4 en 11 september van 19.00 – 20.00 uur in de 
Gereformeerde Kerk in Ten Boer (Wigboldstraat) o.l.v. Ria Reeze-Vernooij. Iedereen is 
welkom en u kunt zich aanmelden bij ineke@wimvanzanten.nl vóór 1 september.  
 
Er is slechts één voorwaarde voor deelname aan het koor: u bent bereid om beide 
repeteeravonden aanwezig te zijn. Roept het programma vragen op dan kunt u deze 
stellen aan de vertegenwoordiger van uw eigen kerk en dat is: 
 
GK Ten Boer   

Anja Ottens       eaottens@home.nl   050 302 3564 

Kloosterkerk Ten Boer   
Helma Overeem       w.e.overeem@gmail.com  06 5342 7676 

GK Ten Post   
Gerlinda Bruinius     gerlindavanbeesten@hotmail.com 06 1292 2121 

PKN Thesinge/Garmerwolde  
Saskia Vaatstra       svaatstra@vaatstra.nl   06 5241 8186 

GK Stedum   
Ineke van Zanten      ineke@wimvanzanten.nl  06 1220 0327 

 

mailto:ineke@wimvanzanten.nl
mailto:eaottens@home.nl
mailto:w.e.overeem@gmail.com
mailto:gerlindavanbeesten@hotmail.com
mailto:svaatstra@vaatstra.nl
mailto:ineke@wimvanzanten.nl
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FLESSENACTIE  

Hallo allemaal, zaterdag 17 juni hebben we onze jaarlijkse flessenactie gehouden voor 
het goede doel. Mede door de hulp van de nodige hulptroepen en door jullie gulle gif-
ten is het weer een groot succes geworden! Na het inleveren van alle statiegeldbonnen 
en het optellen van wederom veel giften komen we tot een prachtige slotsom van 
……..€ 423,72 !!  

Hartelijk dank daarvoor. Ook wij als commissie Mens voor Mens nemen nu eerst even 
een korte zomerbreak. Zodra we het eind van de vakantie naderen brengen we jullie  
weer op de hoogte van onze volgende actie...... 

Een hartelijke groet namens Mens voor Mens, 

Teye van Dijk 

 

 

 
Ik wil graag al die mensen bedanken voor de mooie kaarten, bloemen en telefoontjes 
die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag en ook voor de bloemen van de kerk. Heel 
hartelijk dank daarvoor. 
 
   G. Hoeksema-van der Woude, Swierengapad 6 
 
Na een nachtelijke val heb ik in april mijn rug geblesseerd, daarna kon ik niet veel meer. 
Langzaam gaat het nu weer een stuk beter. Het is fijn dat er gemeenteleden zijn die 
naar je omkijken, even bellen of een kaartje sturen. Iedereen bedankt voor deze aan-
dacht en zorg en voor de bloemen uit de kerk. 
 
          Adri Huijzer- Schep, Boersterweg 4a 
 
“Wie in mij geloofd zal leven, ook al is hij gestorven” Johannes 11: 25 
Voor de warme belangstelling en blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve 
man, vader en opa Cor Vriesema willen wij u graag bedanken. Ook hartelijk dank voor 
de vele kaarten die wij mochten ontvangen vanuit de gemeente. 
 
   Corrie Vriesema, kinderen en kleinkinderen  
 
 

Dankbetuiging 
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VERHUISD: 
 T. WATERBORG 
 
VERTROKKEN: 
 Eline Vegter, naar de Protestantse gemeente Groningen 
 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Niels Westeneng 
 
 

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

          -------   
21-05 fam. J. Boss-Ridder, ter bemoediging 
25-05 br. C. Klei, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis 
28-05 br. J. Smit, in verband met zijn 82 ste verjaardag 
04-06 br. K.H. Toren, in verband met zijn 88 ste verjaardag en naar  

zr. F. Holtman-van der Goot, in verband met haar 82 ste verjaardag 
11-06 zr. A. Bloema-Dijkhuizen, die is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en 

naar zr. G. Hoeksema-van der Woude, in verband met haar 91 ste verjaardag  
18-06 zr. G. van Zanten, in verband met haar 92 ste verjaardag, en naar  

br. J.G. Muilwijk, die is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
25-06 Fam. A. van der Knaap, vanwege het gastvrij 
  ontvangen van onze gemeente bij de boerderijdienst 
 
 

 
 

07-07 – 08-07 Nacht zonder dak, Boersterweg 67, Sint Annen  

09-07 koffiedrinken na de dienst afscheid groep 8 

14-07 High Tea voor Marsyya, Boersterweg 67, Sint Annen 

19-07 Moderamen     19.45 uur 

 

 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 

Kerkelijke agenda 
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04-07-1942 J. Schraa   

08-07-1944 P. Pastoor   

09-07-1934 I. Huisman - Martens   

11-07-1920 T. Kruizinga - Kuizenga   

13-07-1933 S. Groenewold - Nieboer   

14-07-1933 J.H. Huisman   

22-07-1934 mevr. C.H. Moltmaker   

23-07-1935 J. Kremer   

29-07-1942 F. Zuur   

30-07-1936 H. Lenting   

04-08-1944 J.C. Groenendijk   

10-08-1928 H. Boer   

    

12-08-1932 A.J. van der Goot   

16-08-1947 G. Rodermond-van Oosten   

18-08-1944 B.J. Deekens   

20-08-1939 S.S. Fongers - Noon   

20-08-1943 R.G. v.d. Woude-Roersma   

22-08-1945 B. Renkema   

22-08-1927 J. Heidema - Holthof   

22-08-1929 G.J. Ritzema-Eisenga   

23-08-1965 Hergen Jakob Fekken   

26-08-1935 A.H. Dekens - Bolhuis   

 
 
 
 
 
 

  Verjaardagen 
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  Collecten kerk          Bedrag: 

07-05 Missionair werk en kerkgroei 235,00 

14-05 Kerk 274,14 

21-05 Kerk 317,27 

25-05 Hemelvaart – Z.W.O. 164,96 

28-05 Kerk 231,88 

 Onderhoudsfonds 158,65 

04-06 Kerk  273,52 

11-06 Werelddiaconaat 416,00 

 H.A. Leger des Heils 421,07 

   

  Collecten deur          Bedrag:  

07-05 Kerk 102,50 

14-05 Bloemenfonds 116,80 

21-05 Kerk 105,90 

25-05 Bloemenfonds 60,20 

28-05 Bloemenfonds 82,37 

04-06 Kerk 96,40 

11-06 Bloemenfonds 77,45 

   

VVB Toegezegd t/m 30-04-2017 101.892,00 

 Ontvangen t/m april 41.343,00 

VVB Zending en Werelddiaconaat 8.535,00 

 Ontvangen t/m april 2.974,00 

VVB Evangelisatie 6.476,00 

 Ontvangen t/m april 2.319,00 

OPA t/m mei 1.793,00 

Oud IJzer t/m mei 100,00 

 

Ontvangen collecten en giften 
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’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 

 

 

 

 

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 Henriëtte Muilwijk 

   -Menorah Gerben en Lisanne van der Knaap 

Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Yara de Kam en Romee van Vliet 

    
9 juli 09.30 uur afscheid groep 8 - DoeMeeDienst   
Voorganger Ds. P.J. Elzinga   
Organist M. van Esch   
Koster A.H. Post   
Collecte Jeugdwerk   
Deurcollecte Kerk   
...voordeur Daniël en Lucas Medendorp 

…Menorah Eline Hummel en Rens Boer 

Kinderoppasdienst Alice Havinga, Rianne Woldijk en Anne Linde Wiersema 

    

  Dienstenrooster:
  

Deurcollectanten gevraagd!! 

mailto:elsgelling@gmail.com
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16 juli 09.30 uur    
Voorganger Ds. P.J. Elzinga   
Organist J. Wolfs   
Koster W.P. Burema   
Collecte Kerk   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Thijn en Fedde Langereis 

Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Esra Dijkstra en Inez de Boer 

23 juli 09.30 uur    
Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk   
Organist B. Geuchies   
Koster A.H. Vriezema   
Collecte Diaconie   
Deurcollecte Kerk   
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Marlou Vogd en Tristan Borg 

Kinderoppasdienst Jolanda Cappon, Aline Doornenbal en Jildou Haanstra 

 Geen maandafsluiting Bloemhof !!   

30 juli 09.30 uur    
Voorganger mevr. E. Elzinga-Bakker Groningen   
Organist M. van Esch   
Koster B.J. Deekens   
Collecte Kerk   
    2e Onderhoudsfonds   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Emma en Isa van Dijken 

…Menorah Danique en Jolein Huijzer 

Kinderoppasdienst Hélène Muilwijk, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

6 augustus 09.30 uur    
Voorganger Ds. H. Koolhaas Winschoten   
Organist B. Geuchies   
Koster A.H. Post   
Collecte Diaconie   
Deurcollecte Kerk   
...voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt  
…Menorah Matthijs en Sara Werkman  
Kinderoppasdienst Nienke Medendorp, Enola de Jong en Iris Boer  
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13 augustus 11.00 uur    
Voorganger Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd   
Organist J. Wolfs   
Koster B.J. Deekens   
Collecte Z.W.O.   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Veerle en Tim van Vliet  
…Menorah Mats van Vliet en Daniël Elzinga  
Kinderoppasdienst Petra de Jonge, Lourien Dekens en Esmee Vogd  

20 augustus 09.30 uur     
Voorganger Ds. Th. P. de Jong Ede   
Organist M. van Esch   
Koster W.P. Burema   
Collecte Kerk   
Deurcollecte Kerk   
...voordeur Evelyn van der Goot  
…Menorah Corné Dijkstra en Henriëtte Muilwijk  
Kinderoppasdienst Janneke Vreeling, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon  

26 augustus 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

27 augustus 09.30 uur Voorbereiding H.A.    
Voorganger Ds. P.J. Elzinga   
Organist B. Geuchies   
Koster A.H. Post   
Collecte Kerk    
    2e Onderhoudsfonds   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Gerben en Lisanne van der Knaap  
…Menorah Daniël en Lucas Medendorp  
Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis  

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

uiterlijk donderdag 17 augustus 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 24 augustus, 28 september en 26 oktober 2017 
 

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te 

ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 


