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ADRESSENLIJST: 
Predikant:     

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

Scriba a.i.: 

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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RECREËREN EN  RE-CREËREN. 
We hebben in juni nieuwe ambtsdragers in de eredienst mogen bevestigen en 
afscheid genomen van een aantal ambtsdragers die hun ambtsperiode erop hebben 
zitten, zij hebben nu even vakantie. 
 
In juli en augustus gaan velen van ons er even op uit, vakantie vieren. Het werken 
wordt verruild voor een korte periode van loslaten, een tijd om te ontspannen en tot 
rust te komen. Een paar weken er op uit, ver weg of dichtbij, klussen of even 
helemaal niks. Een periode van recreëren. Dit woord is afgeleid van het Franse woord 
récréer, wat betekent zich ontspannen. Opladen door te ontspannen, energie opdoen 
om straks weer aan de slag te kunnen gaan, even geen werkstress. 
 
Als we het woord recreëren langzaam uitspreken met de klemtoon op re, dan kunnen 
we een heel andere betekenis verkrijgen van het woord recreëren namelijk recreëren. 
Dit betekent herscheppen. Herscheppen in de betekenis van opnieuw ordenen, nieuw 
maken, ruimte maken in je hoofd en bezinnen waar we staan als mens, in je geloof, 
als kerk, als samenleving, waar we staan als gelovigen en waar we naar toe gaan/ 
willen gaan. 
 
De vakantietijd is bij uitstek een periode om, achteroverliggend en al mijmerend, na 
te denken; “gooien we het roer om, gaan we overstag, zeilen hijsen of zeil minderen, 
blijven we vasthouden aan de ingezette koers?”. Het gejacht en gejaag, al dat heilig 
moeten even laten varen, zodat Zijn liefde het enige is dat overblijft. Dan kunnen we 
biddend vragen: “Herschep ons God met geloof en vertrouwen en laat ons zicht op U 
erdoor toenemen. Een nieuwe manier in het leven in de warmte van Uw Geest”. 
 
Als kerkelijke gemeente staan we ook op belangrijke kruispunten in gemeente-zijn. 
Eén van de vragen die we op korte termijn met elkaar gaan bespreken is de invulling 
van het predikantschap.  In september hebben we hierover een extra gemeenteavond 
gepland. We hopen dat u ook in de vakantieperiode, zonder de stress van alledag, 
hierover na wilt denken. Zodat we op de gemeenteavond in september met elkaar als 
gemeente een besluit weten te nemen. Voor nu wens ik u en jullie allemaal een fijne 
en gezonde vakantie toe. 

Gert Kruizinga 

 
VANUIT DE PASTORIE 
Lieve gemeenteleden, 
Het is nu ruim vier maanden geleden dat Peter een burn-out kreeg. De eerste 
maanden heeft hij vooral tijd nodig gehad om lichamelijk en geestelijk tot rust te 
komen. Om een idee daarbij te krijgen: een wandeling van een half uur putte hem al 
volledig uit. Ook alle vormen van spanning of prikkeling moest hij vermijden. Harde 
geluiden kon hij bijvoorbeeld niet meer verdragen.  

https://nl.wiktionary.org/w/index.php?title=r%C3%A9cr%C3%A9er&action=edit&redlink=1
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In een aflevering van MAX-masterclass over stress legt hoogleraar Neuropsychologie 
Erik Schrerder uit wat er gebeurt als iemand langdurig overbelast raakt: alle delen van 
de hersenen werken mee om dit op te vangen, ook de delen die in principe andere 
lichaamsfuncties aansturen. Tot de hersenen het niet meer aankunnen. Dat verklaart 
dan ook dat iemand op een gegeven moment zowel geestelijk als lichamelijk tot niks 
meer in staat is.  
 
Ondertussen heb ik een aantal diensten overgenomen, maar heeft de kerkenraad mij 
ook behoed voor overbelasting. Van het begin af aan heeft het moderamen gezegd 
dat rust in ons gezin nu het belangrijkste is. Daarom zijn veel diensten door andere 
predikanten en zelfs gemeenteleden ingevuld en worden we zo min mogelijk 
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. We hebben gezien dat de gemeente op 
dat vlak zelfredzaam is en dat veel activiteiten op een goede manier worden 
opgepakt. Hulde voor alle vrijwilligers die hun gaven en talenten hebben ingezet om 
de gemeente te dienen en ons te ontlasten! 
 
Gelukkig herstelt Peter langzamerhand en stijgt zijn energieniveau. Hij kan steeds 
meer, heeft nieuwe hobby’s ontwikkeld en hij voelt beter wanneer hij rust moet 
nemen. We hopen en verwachten dat hij na de zomervakantie weer naar kerk kan 
gaan en het sociale leven weer wat op kan pakken. Daarna zal hij ook gaan kijken op 
welke wijze hij kan re-integreren.  
 
Inmiddels bent u allemaal op de hoogte van onze wens om samen deze gemeente te 
dienen. Deze wens hadden we al uitgesproken voordat Peter ziek werd en nu is dit 
vooruitzicht ook helpend voor zijn herstel. Op 13 september mag u als gemeente uw 
stem uitbrengen. Wij hopen dat u onze wens ondersteunt, maar als het niet zo mocht 
zijn accepteren wij dat.  
 
Wij willen deze gemeente dienen naar vermogen en naar talenten. Maar het is de 
Heer die het huis bouwt! Wij zijn dankbaar voor het geloof dat in deze gemeente 
aanwezig is. Dat geloof wordt op verschillende manieren en in verschillende vormen 
beleden, maar samen dienen we één God. Wij willen daar graag aan bij dragen op een 
manier waarop ieder gemeentelid zich zo goed mogelijk gehoord en gezien voelt.  
 
Tot slot willen we ieder van u bedanken voor de gebeden, de woorden van meeleven, 
de kaarten, de bloemen en alle andere vriendelijke gebaren. We hebben zelfs een 
prachtig borduurwerk ontvangen. Uw liefde en meeleven doet ons goed! 
 
Een hartelijke groet, ook namens Peter, 
 

Inge 
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VANUIT DE GEMEENTE 
De schoolexamens zijn inmiddels achter de rug en de examenkandidaten hebben de 
uitslag binnen. De meesten hebben de vlag met boekentas uitgestoken. Zij maken 
zich op voor een nieuwe uitdaging, stap, gaan studeren, verhuizen en op kamers, 
andere school of vervolgopleiding. Kortom een nieuwe uitdaging tegemoet. Veel 
succes met deze nieuwe uitdagingen. 
 
Voor een enkeling echter bleef de vlag helaas binnen, nog een jaartje extra. Hopelijk 
doet de vakantie je goed om nieuwe energie op te doen en de goede mind-set te 
verkrijgen om te gaan voor een nieuwe poging. 
 
Vanuit de pastorie horen we dat Peter zich wat beter begint te voelen. Hij krijgt 
inmiddels weer wat meer energie om dingen te doen. Laten we zeggen dat de 
zomerzon heilzaam werkt. Met elkaar hopen we dat het herstel verder voorspoedig 
mag verlopen.   
 
We willen ook denken aan de zieken in onze gemeente. Hoewel het nu zomertijd is, 
ervaren enkele gemeenteleden persoonlijk een herfst. Een tijd van onzekerheid over 
ziekenhuis uitslagen en het verwerken van teleurstellingen als de prognoses 
tegenvallen. Ook is het moeilijk, pijnlijk en verdrietig voor mensen als ze door de 
ongemakken van ziekte/ ouderdom niet meer als echtpaar bij elkaar of thuis kunnen 
blijven wonen. We willen aan hen denken en om hun heen staan in gebed en helpen 
bij het dragen van de zorg en pijn, een omzien naar elkaar. 
 

Gert Kruizinga 
 
 

MEELEVEN EN OMZIEN (peildatum16 juni 2018) 
Er is een aantal zieken in onze gemeente. Op het moment dat ik dit schrijf verblijft er 
niemand in het ziekenhuis.  
 
We vermelden alleen de namen van gemeenteleden, als deze hiervoor toestemming 
hebben gegeven, dit uit privacyoverweging. 
 
Deze keer noemen wij het volgende gemeentelid: Br. J.H. Huisman, hij is momenteel 
in behandeling in het Martiniziekenhuis en moet nog verschillende onderzoeken 
ondergaan. We wensen hem veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
 
Wilt u in de gebeden gedenken ook zij die niet met name genoemd zijn. Denk aan de 
ouderen onder ons, zieken thuis enz. Omzien naar elkaar is ook voor elkaar bidden en 
danken. 
 

Jan Wolfs, scriba a.i. 
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UITNODIGING EXTRA GEMEENTEAVOND “INVULLING PREDIKANTSCHAP”. 
 
Op 25 april j.l.  hebben we als gemeente met elkaar gesproken over het voorstel van 
onze predikant Peter Elzinga om samen met Inge Elzinga-de Rouwe onze gemeente 
te willen dienen. Dit betekent feitelijk het beroepen van Inge als deeltijdpredikant.  
Zoals eerder gemeld is Inge inmiddels afgestudeerd en als predikant beroepbaar. In 
het mei nummer van NvK&K heeft u als bijlage een informatiepakket ontvangen 
m.b.t. de details van hun voorstel.  
 
We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Daarom is er een vervolg 
gemeenteavond gepland op: 
 
   13 september a.s. om 19.30 uur in Menorah. 
 
U kunt uw vragen stellen aan Peter en Inge of aan de kerkenraad. Op deze avond 
zullen we schriftelijk stemmen over hun voorstel. We hopen u te begroeten op deze 
extra gemeenteavond, want het gaat ons allemaal aan.  
 
Indien u vragen heeft of iets wilt zeggen maar u durft of wilt dat niet zelf doen, dan 
mag u uw vragen en opmerkingen ook kenbaar maken bij de scriba of bij de voorzitter 
van de kerkenraad. We zullen de vragen en opmerkingen via de beamer presenteren 
(u mag de vragen ook anoniem inleveren).  
 
We ontvangen deze vragen graag vóór 10 september. Uiteraard mag u ook zelf op de 
gemeenteavond zelf uw vragen stellen. We zien u graag op 13 september a.s. om 
19.30 uur in Menorah. 
 

Gert Kruizinga 
 
 
 
 
 
Afscheid aftredende ambtsdragers 
De aftredende en vertrekkende ambtsdragers (Annie Hoekstra, Klaas Kremer, Theo 
de Vries en Heleen Norden) worden hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen 
jaren. Met een dankwoord, roos en handdruk wordt afscheid genomen. 
 
Ambtsverdeling 
Zr. Els Gelling wordt – als bekend – onze nieuwe scriba. Zij begint medio oktober a.s. 
 
Br. Siep de Jonge heeft de taak van jeugdouderling op zich genomen en neemt voor-
lopig de wijk blauw (waar hij tot dusver ouderling is) waar. 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad (22 mei 2018) 
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Zr. Menke Wietsma krijgt de wijk paars onder haar hoede. 

De wijk groen is vacant; waarneming vindt plaats door br. en zr. Palsma. 
De diaconie moet de wijken nog verdelen. 
 
Vaststelling jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters en Diaconie 2017 
Op de gemeenteavond zijn de jaarrekeningen gepresenteerd. Er zijn geen 
opmerkingen gemaakt die zouden kunnen strekken tot aanpassing. De kerkenraad 
stelt de jaarrekeningen 2017 vast. Vaststelling van de jaarrekeningen strekt tot 
decharge van het College van Kerkrentmeesters respectievelijk diakenen inzake het  
door hen gevoerde beheer.  

Crisispastoraat enz. 
Ds. Roepers uit Loppersum is bereid om ons te ondersteunen in crisispastoraat en 
overlijden. De kerkenraad is dankbaar dat ds. Roepers ons in voorkomend geval de  
helpende hand wil toesteken. 

Jaarthema 
Het jaarthema voor komend seizoen is het PKN-jaarthema “een goed gesprek”. Dit 
gaat natuurlijk verder dan spreken over koetjes en kalfjes. Het kan ook over geloofs-
zaken gaan, over zaken die ons bezig houden. Kunnen we goed naar elkaar luisteren 
zonder direct een oordeel klaar te hebben? De commissie Vorming en Toerusting zal 
ons hierin bij de hand nemen. Er is materiaal beschikbaar bij de PKN. 
 
Stand van zaken predikantsplaats 
De solvabiliteitsverklaring is intussen binnengekomen van het Classicaal College voor 
de Behandeling van Beheerszaken van Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Op deze vergadering worden de financiële kaders in beeld gebracht 
(deze zullen ook op de gemeenteavond worden gepresenteerd); daarna wordt uitvoe-
rig van gedachten gewisseld over de volgende stap, met name wanneer de gemeente-
avond te houden vóór of na de vakantie.  
 
Er zijn voor beide voors en tegens. Vanuit de kerkenraad komen dan ook verschil-
lende geluiden. Afgesproken wordt dat de preses, vergezeld van een moderamenlid, 
dit onderwerp eerst gaat bespreken met ds. Peter Elzinga en mw. Inge de Rouwe.  
 

Jan Wolfs, scriba a.i. 
 

 
 
 
In september willen we graag beginnen met een groep voor mensen die erover na 
denken of ze belijdenis willen doen. Het klinkt groot, maar belijdenis begint eigenlijk 
klein, namelijk bij een groeiende wens om Jezus te volgen. 

Belijdenis doen? 
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Wat dat precies betekent wijst zich de rest van je leven uit. Als je belijdenis van je 
geloof doet, zet je een stap in het openbaar. Je getuigt van de hoop die je met je 
meedraagt dat God van je houdt en dat je dit zichtbaar wilt maken in je leven. Samen 
met de gemeente vier je deze hoop. Mijn ervaring is dat dit een prachtig moment in 
je leven is, waarop je in je geloof versterkt wordt en de gemeente van Jezus Christus 
versterkt wordt door jouw aanwezigheid. 
 
Ik spreek regelmatig mensen die wachten op het moment dat ze het zeker weten. Dat 
vind ik eigenlijk zo jammer. Want waar wacht je op? Welke dingen in het leven weet 
je eigenlijk zeker? Hoe gaan andere mensen om met geloofszekerheid en geloofs-
twijfel? Waarom zou je geen belijdenis doen?  Dit zijn zeker vragen die we gaan 
bespreken, naast de betekenis van het onze Vader en de betekenis van de Geloofs-
belijdenis die we in onze kerk uitspreken.  
 
Mocht je nog twijfelen, maar wel willen nadenken over het belijden van je geloof, dan 
ben je hier op de goede plek. En als je al een verlangen hebt om belijdenis te doen,  
ben je zeker van harte welkom! Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent. 

Peter of ik zal deze groep begeleiden. Je kunt me altijd even aanspreken in de kerk of  
me bellen (050-230 9276) of appen: 06-8154 7288 

Inge de Rouwe 
 

 
 

 

WEBSITE 
Eind mei zijn we als werkgroep bij elkaar geweest en hebben met elkaar besproken 
wat we graag als invulling van onze nieuwe website zouden willen zien. Een avond 
waarin al een aantal ideeën naar voren zijn gekomen. De werkgroep gaat nu achter 
de schermen samen werken aan de vernieuwde website. We hopen aan het eind van 
het jaar u te kunnen laten zien wat het is geworden. 
 
PRIVACY BELEID. 
Hendrik Zwart en Douwe Zuur hebben naar het formulier van de PKN gekeken en be-
sloten dat deze goed werkbaar is voor onze gemeente. We hebben het formulier in-
gevuld en het ligt nu ter goedkeuring bij de kerkenraad. Aangezien deze in september 
vergadert, kunnen we u dan pas op de hoogte brengen. Mocht u voor deze tijd hier 
vragen over hebben dan kunt u contact op nemen met iemand van het college.  
 
Binnenkort zullen er weer mensen uit onze kerk op vakantie gaan, wij wensen u en 
jullie een goede reis en een behouden terugkomst. 
Met vriendelijke groet  

Douwe Zuur 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Ik ben Bouko Feitsma, getrouwd en 3 volwassen kinderen, 
woon aan de Groene Zoom en ben de nieuwe diaken in 
wijk groen. Diaken las ik betekent dienaar. Voor mijzelf 
vind ik dat een groot woord, maar ik wil wel mijn steentje 
samen met u bijdragen aan onze gemeente. Dit alles ter 
ere van onze grote Dienaar. 
 
 
 

 
 
Mijn naam is Els Gelling-Velema. Ik ben getrouwd met Henk. 
Wij hebben 3 zoons, 2 schoondochters en 2 kleinzoons. 
Sinds bijna een jaar heb ik CBS “de Fontein “ vaarwelgezegd 
en geniet extra van mijn hobby’s: lezen, zwemmen, 
hardlopen en natuurlijk bariton spelen bij muziekvereniging 
“Volharding”.  
 

Verder ben ik ook BABS, (Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand) dus mocht u nog trouwplannen hebben….. 
Kerkelijk heb ik al menig klusje geklaard: kindernevendienst, 
clubleiding, jeugdouderling, preeklezen en tegenwoordig ziet u mij ook regelmatig de 
beamer bedienen. Vanaf oktober gaat er een heel nieuwe uitdaging op mijn pad 
komen: het scribaat. Maar met uw en Gods hulp moet ook dit te doen zijn! 
 
 

 
Mijn naam is Menke Wietsma en onlangs ben ik bevestigd 
als ouderling. Deze functie is niet nieuw voor mij, alleen 
het werken in de wijk is wel veel veranderd. Ik hoop dan 
ook dat ik samen met het wijkteam tot zegen mag zijn in 
onze gemeente. 
 
Groet,  
 Menke  
 
 

 
 

Nieuwgekozen ambtsdragers 
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Afscheid kindernevendienst groep 8 

Zondag 8 juli a.s. neemt de kindernevendienst afscheid van groep 8. Deze kinderen 
nemen afscheid en gaan volgend jaar naar het voortgezet onderwijs:  
Rens Boer, Ilse Bolt, Tristan Borg, Emma van Dijken, Evelyn van der Goot, Lisanne 
van der Knaap, Thijn Langereis, Frank Muilwijk, Mark Oosterink, Casper Oudman,  
Ilse Sikkema, Marjolein Bulthuis, Jacco Dekens en Joline Elgersma. 

De kinderen zijn al enthousiast bezig met de voorbereidingen. Het wordt een feeste-
lijke dienst m.m.v. de Huisband met als thema: ‘To the next level’. We nodigen u al-
len van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en dit samen met ons te vieren. 
Groeten van de voorbereidingscommissie 
 
Allereerst wil ik alle geslaagde scholieren van harte feliciteren met het behalen van 
zijn/haar diploma. Een spannende tijd die je af kunt sluiten. Voor diegene die een her-
examen gaat doen, veel succes. Voor de leerlingen die het niet hebben gehaald: be-
denk goed, deze ervaring heb je nu opgedaan en zal je helpen om het volgend jaar be-
ter te doen. Al deze scholieren kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Voor 
alle andere scholieren die nog even moeten wachten tot zij vakantie kunnen vieren; 
nog een paar weken en dan mag jij ook van je welverdiende rust genieten. 
 
Zeskamp 
Nu de vakanties aanbreken komt 
het jeugdwerk ook even stil te lig-
gen en dit sluiten we zaterdag 30 
juni a.s. af met een zeskamp bij de 
boerderij van de fam. Bouwkamp 
aan de Wolddijk.   
 
Iedereen die niet meedoet zien we 
graag als supporter. Groep 6, 7 en 8 van de basisschool beginnen ’s middags om 16.00 
uur en om 18.30 uur beginnen de middelbare scholieren en volwassen aan hun zes-
kamp. Rond 18.00 uur staat er een BBQ klaar om de trek te stillen. Er is een donatie-
pot voor de gemaakte kosten.  
 
Ik wil iedereen een fijne vakantieperiode toewensen, of jullie op vakantie gaan of lek-
ker thuisblijven, kom heerlijk tot rust zodat we in september weer fris aan een nieuw 

seizoen kunnen beginnen. 
Jan Afman 

   Jeugdpagina 
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Lieve gemeenteleden, zet dit alvast in je agenda: 
STARTWEEK: 17 SEPTEMBER-23 SEPTEMBER 
 
Na de zomer beginnen de activiteiten in onze kerk weer op gang te komen. Aan het 
begin van het seizoen is het mooi om elkaar weer te ontmoeten tijdens de startweek. 
 
Ons jaarthema wordt: ‘Een goed gesprek’. In de kerk voeren we gesprekken over van 
alles en nog wat. Maar wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat 
het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook 
over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we geloven, waar we over twijfelen en wat we 
door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden, aan de mensen die we in 
ons dagelijks leven tegen komen.  
 
Wij gebruiken de week van 17 september tot 23 september om op alle mogelijke 
manieren met elkaar op te trekken, zodat we plezier met elkaar hebben, maar ook 
verbinding en verdieping ervaren. We eindigen deze week met een kerkdienst waarin 
we met elkaar terugkijken op de startweek en samen Gods aanwezigheid zoeken. 
Want zonder Hem kunnen we als kerk uiteindelijk niks doen. Ook het thema van deze 
dienst is ‘Een goed gesprek’.  
 
Roelof Jan Wiersema coördineert de startweek. Samen met een aantal enthousiaste 
vrijwilligers is hij begonnen met het bedenken van activiteiten. Er staat veel op het 
programma en we verwachten dat er voor iedereen iets bij zit. Het programmaboekje 
komt aan het eind van de zomer uit, maar ik kan u wel vertellen dat er iedere dag van 
de week iets georganiseerd wordt: variërend van een busreisje of een meditatieve 
wandeling, tot een bootcamp en een barbecue. 
 
Kamperen 
Met de jongeren in onze gemeente gaan we dit jaar kamperen op Camping de 
Banjer! Wat is er leuker dan samen kamperen, spelletjes doen, chillen en muziek 
maken? We willen dan ook nadenken over de vraag hoe we het komend jaar samen 
op kunnen trekken en kunnen groeien in vriendschappen en geloof.  
 
Op zaterdag 22 september zetten we de tenten op en zondagochtend 23 september 
fietsen we met z’n allen naar de startdienst. 
 
Er komt voor die tijd een boekje uit waarin alle informatie staat, voor nu is het 
belangrijk dat deze data in de agenda staan! 
Hartelijke groet, 
 

Inge de Rouwe 
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Hoewel we op dit moment nog verblijven in ‘ons’ kindertehuis in Hongarije, organise-
ren we, zo aan het einde van dit seizoen, nog een actie om geld in te zamelen. Er zijn 
6 mooie schilderijen gedoneerd aan Mens voor Mens. Wij mogen deze verkopen. De 
opbrengst gaat naar het kindertehuis. De schilderijen staan tentoongesteld in de kerk. 
  
Mocht u geïnteresseerd zijn in 1 (of meerdere) schilderij (en) dan mag u een bod doen 
vanaf € 25,-. Dit bod mag u opschrijven, (graag aangeven op welk schilderij u biedt) en 
samen met uw naam en telefoonnummer in de daarvoor bestemde bus doen. Mailen 
mag ook: simon.vreeling@gmail.com. 
 
Op 27 juli kijken we wie per schilderij het meeste heeft geboden en wie daarmee de 
nieuwe eigenaren worden van de 6 schilderijen. Met deze mensen nemen we dan 
contact op. Een hartelijke groet namens mens voor Mens, 
 

Simon Vreeling 
 
 
 
 

 

BINNENGEKOMEN: 

Mevr. E. Offringa-Dam met haar 2 kinderen Niek en Kim van de Geref. Kerk 
Ten Post.  

 
VERHUISD:  

Rianne Woldijk  
Ivo Slagter  

 
BELIJDENIS AFGELEGD DOOR: 

Br. Jan Martijn Dijkema, op zondag 13 mei j.l. 
 

GEDOOPT: 

Jasper Dijkema, op zondag 13 mei j.l. 

 

 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 

mailto:simon.vreeling@gmail.com
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Hartelijk dank voor alle kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen op mijn ver-
jaardag. 
           Henk van Bijssum 
 
Langs deze weg, wil ik graag alle lieve mensen bedanken voor de mooie kaarten en de 
bloemen van de kerk die ik gekregen heb. 

G. Hoeksema-van der Woude 
 
Een paar weken terug hebben we een kerkdienst meegemaakt in jullie kerk. Wij wa-
ren vanuit Amerika op bezoek bij Kor en Cieka Huisman, 3 van onze kinderen en ik 
Frouk (Fran) Huisman- Van Ketten.  We hebben van de dienst genoten, de dominee 
vertaalde zelfs haar 3 punten in het Engels wat door ons erg werd gewaardeerd. Ook 
hebben we genoten van het orgelspel van Jan, hij speelde voorafgaande aan de 
dienst de lievelingspsalm 42 van mijn man Bart die 3 jaar terug is overleden. 
Hartelijk bedankt Jan. Ik heb ervan genoten. Jammer dat de mensen tijdens het orgel-
spel zoveel praten zodat het mooie van de muziek verloren gaat.  
God Bless Your Church and Congregation.  

Frouk Huisman- Van Ketten 
 
Wij willen jullie als gemeente hartelijk bedanken voor de vele bloemen, kaarten, be-
zoekjes en telefoontjes die wij voor ons 60-jarig huwelijksjubileum mochten ontvan-
gen. Het was in één woord geweldig en heeft ons erg goed gedaan.  
   Jan Hendrik en Ietie Huisman 
 
Bedankt voor de kaarten, bloemen en bezoekjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn 
ziekte. Met kleine stapjes gaat het herstel de goede kant op, waar wij erg dankbaar 
voor zijn. Vriendelijke groet, 

Piet en Matty Zuidema 
 

 

 
 

dinsdag 3 juli   19.30 uur  College Kerkrentmeester  

zaterdag 7 juli       09.00 uur   Roefeldag  

woensdag 11  juli    19.45 uur   Moderamen  

donderdag 23 augustus   10.00 uur  samenstellen  N.v.K.en K. 

 
 

Dankbetuiging 

Kerkelijke agenda 
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04-07-1942 J. Schraa   

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   

 
De ouderdom is een 
prachtige kroon, je 

vindt hem op de weg 
van de rechtvaardiging. 

Spreuken 16: 31 

 

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

    
20-05 fam. J. v.d. Woude, ter bemoediging  

27-05 br. G.H. Boer, Tolhuiswierde 11 en naar 

 br. en zr. Huisman-Martens, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk. 

03-06 br. K.H. Toren, in verband met zijn 89 ste verjaardag 

10-06  zr. G. Hoeksema-van der Woude, in verband met haar 92ste verjaardag 

17-06 zr. G. van Zanten-Ridder, in verband met haar 93ste verjaardag 

 
 
 
 

Kerkcollecten: Bedrag: 

6-mei Missionair werk en kerkgroei  270,14  

10-mei Kerk in Actie  161,10  

13-mei Kerk 201,70  

20-mei Kerk 266,22  

27-mei (Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh  188,23  

 onderhoudsfonds 143,87  

Deurcollecten:  
6-mei Kerk 103,30  

10-mei Bloemenfonds 73,85  

13-mei Bloemenfonds 62,85  

20-mei Kerk 114,47  

27-mei Bloemenfonds 73,06  

Giften Spaardoosjes ZWO 54,89  

 Gift evangelisatie Bloemhof  74,00  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   
Kerk Toegezegd 96.236,16  

 Extra ontvangsten  1.783,32  

 Totale bijdragen 2018 98.019,48  

 Ontvangen bijdragen 47.390,95  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2018 50.628,53  

   

Ontvangen collecten en giften 



 

 16 

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  20,00  

 Totale bijdragen 2018 8.715,54  

 Ontvangen bijdragen 3.767,96  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2018 4.947,58  

   
Evangelisatie Toegezegd 6.694,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 3.223,97  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2018 3.470,53  

   
Overige opbrengsten  

   
Oud papier Ontvangen t/m mei 1.231,02  

Oud ijzer Ontvangen t/m mei 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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1 juli 09.30 uur    

Voorganger Dhr. D. Kruyt - Leek   

Organist J. Wolfs   

Koster A.H. Post   

Beamer Willem Hoekstra   

Collecte Kerk   

Deurcollecte Bloemenfonds   

...voordeur Timo en Sara Werkman  
   -Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Nienke Medendorp, Rozemijn Wiersema en Iris Boer 

    

8 juli 09.30 uur - afscheid groep 8 kindernevendienst  

 
georganiseerd door de voorbereidingscommissie en  
de Huisband  

Koster A.H. Vriezema   

Beamer Els Gelling   

Collecte Jeugdwerk   

Deurcollecte Kerk   

...voordeur Daniël Elzinga en Evelyn van der Goot 

…Menorah Tristan Borg en Daniel Medendorp 

Kinderoppas Eliza Muilwijk, Lourien Dekens en Joëlle Cappon 

    

15 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. mevr. A. Akkerman - Groningen   

Organist M. van Esch   

Koster W.P. Burema   

Beamer Theo Bulthuis   

Collecte Kerk   

Deurcollecte Bloemenfonds   

...voordeur Lucas en Tim Medendorp 

…Menorah Eline Hummel en Rens Boer 

Kinderoppas Lineke Meerman, Kendra de Jonge en Esmee Vogd 

    

    

  Dienstenrooster:
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22 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. Y. de Groot -  Groningen   

Organist J. Wolfs   

Koster A.H. Vriezema   

Beamer Willem Hoekstra   
Collecte Kerk   

Deurcollecte Kerk   

...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Henriette Muilwijk en Lisanne van der Knaap 

Kinderoppas Hélène Muilwijk, Rosa Boer en Lyanne Langereis 

    

 Geen maandafsluiting Bloemhof !!   

    

29 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. K.G. Pieterman - Niekerk   

Organist B. Geuchies   
Koster A.K. Wietsma   
Beamer Lineke Meerman   
Collecte Binnenlands diaconaat    
    2e Onderhoudsfonds   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Ilse en Joas Sikkema 

…Menorah Thirza en Eva Sikkema 

Kinderoppas Nicole Heidema, Astrid Hoekstra en Elisa Werkman 

5 augustus 09.30 uur    
Voorganger Ds. K.G Meijer - Sellingen   
Organist J. Wolfs   
Koster A.H. Post   
Beamer Els Gelling   
Collecte Kerk   
Deurcollecte Kerk   
...voordeur Thijn en Fedde Langereis  
…Menorah Jelmer en Marit Schaaphok  
Kinderoppas Hilda Bulthuis, Yara de Kam en Rosalie Huijzer  
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12 augustus 09.30 uur    
Voorganger Dhr. H.C. Perdok - Appingedam   
Organist J. Wolfs   
Koster M. van der Meulen   
Beamer Lineke Meerman   
Collecte Zending   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Emma en Isa van Dijken  
…Menorah Danique en Jolein Huijzer  
Kinderoppas Jolanda Cappon, Romee van Vliet en Aline Doornenbal  

19 augustus 09.30 uur     
Voorganger mevr. I. de Rouwe   
Organist B. Geuchies   
Koster A.H. Vriezema   
Beamer Willem Hoekstra   
Collecte Kerk   
Deurcollecte Kerk   
...voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt  
…Menorah Timo en Sara Werkman  
Kinderoppas Petra de Jonge, Rianne Woldijk en Esra Dijkstra  

25 augustus 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

    
26 augustus 09.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal  
Voorganger Ds. G.H. Renting - Zuidhorn   
Organist B. Geuchies   
Koster W.P. Burema   
Beamer Els Gelling   
Collecte Diaconie   
    2e Onderhoudsfonds   
Deurcollecte Bloemenfonds   
...voordeur Mats en Tim van Vliet  
…Menorah Daniël Elzinga en Evelyn van der Goot  
Kinderoppas Nienke Medendorp, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 16 augustus 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 23 augustus, 27 september en 25 oktober . 

 
 

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 

 


