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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 2358

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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“Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten 
goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed 
gaat weet ik.” (3 Johannes 1:2) 
 
 

                
De vakantie loopt bijna op zijn eind. Niet iedereen zal daar blij mee zijn. Deze periode 
is voor veel mensen immers een mooie gelegenheid om tot rust te komen. Aan het 
einde van een druk jaar zijn de meeste mensen daar wel aan toe. Gezin, werk, school 
en kerk: ze vragen veel van ons. Zo rond juli kun je dan het gevoel hebben “op” te zijn. 
Dan is het tijd om de batterijen weer op te laden. Door b.v. eens lekker uit te slapen, 
lange wandelingen te maken, doen waar je zin in hebt of naar een camping te gaan in 
binnen- of buitenland. Allemaal prima manieren om te onthaasten. Voor de een werkt 
het ene goed, voor de ander weer iets anders.  
 
Je kunt je vrije weken volstoppen met al die zaken waar je normaal geen tijd voor hebt, 
een ander wil alleen maar rust, en vooral niets doen. Mensen zijn nu eenmaal 
verschillend, en de een komt op een andere manier tot rust, dan de ander. Als het goed 
is, heb je aan het einde van de vakantie weer zin om aan de slag te gaan. Met een 
uitgerust lichaam en een tot rust gekomen geest. 
 
De Bijbel vertelt ons echter, dat wij meer zijn dan alleen maar een lichaam en een geest. 
Wij hebben ook een ziel. En ook die heeft onderhoud nodig. In Psalm 130:5 staat:” Ik 
zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.” De ziel is 
de kern van onze persoonlijkheid, en daarmee het meest wezenlijke deel van wie wij 
zijn. Verstand, gevoel, wil en gedrag vormen hier elementen van. In het Joodse denken, 
dat “aardser” is dan de manier waarop wij geloven, gebruiken zij vaak het woord “keel”, 
waar wij dan vertalen met “ziel”. De keel ademt, eet, drinkt, heeft honger, roept en 
spreekt. 
 
Hanna’s ziel (keel) is bitter, vanwege alle beledigingen die ze heeft moeten slikken 
(1 Samuel 1). God redt de keel die door strop of zwaard bedreigd wordt (Psalm 6:5). De 
dorstige keel geeft Hij te drinken (Psalm 107:9) In de keel klopt het leven. De ziel maakt 
het leven niet alleen mogelijk, zij geeft ook richting aan het leven. In welke richting 
gaan wij? Is het in verbondenheid met God? Dan kan de ziel opbloeien, want daarvoor 
zijn wij gemaakt en bestemd. 
 
Zo kan Johannes in zijn derde brief spreken tot zijn medebroeder in het geloof Gajus, 
over diens ziel. Eerst informeert hij naar zijn gezondheid (lichaam), naar zijn 
welbevinden (de geest), en tenslotte noemt hij de ziel. Daarover heeft hij goede 
berichten gehoord. Johannes noemt dan trouw aan de waarheid, het volgen van de 
waarheid, trouw aan en liefde voor de broeders in het geloof. 
 

https://dailyverses.net/nl/3-johannes/1/2
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De verbondenheid met God blijkt uit de manier waarop hij voor de waarheid van het 
evangelie strijdt, maar blijkt niet alleen uit woorden, maar ook uit daden, door de 
manier waarop hij met zijn medegelovigen omgaat.  
 
Misschien is het goed om elkaar daar ook eens op te bevragen. Niet alleen te vragen 
naar lichamelijke of geestelijke gezondheid, maar ook naar de ziel van de ander. Zit je 
nog op koers, ben je verbonden met Jezus, en weet je vol te houden? In de mooiste 
pastorale gesprekken komen alle drie aspecten ter sprake. Ik hoop dat het uw en jouw 
ziel goed gaat, vakantie of niet. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
 
MEELEVEN EN OMZIEN 

 
Vakantie of niet: ziekenhuisopnames en ziekte gaan altijd door. We denken aan alle 
gemeenteleden die zorgen hebben om hun eigen gezondheid of die van hun geliefden. 
De afgelopen maand hebben in elk geval de volgende gemeenteleden in een instelling 
of in het ziekenhuis gelegen:  
 
- Zr. E. Waterborg-Wiertsema, verblijft nu permanent in Innersdijk. 
 
- Zr. J. Boss-Ridder, is van Maartenshof verhuisd naar Bloemhof . Zij blijft daar nu,  
  samen met haar man, wonen. 
 
-Zr. M. Mulder-Schuurman, heeft een paar dagen met een longembolie in het  
  UMCG gelegen. De behandeling van haar ziekte is inmiddels hervat. Zij is nu weer 
  thuis. 
 
- Br. T. Waterborg, is na een zware operatie weer thuisgekomen uit 
  het Martiniziekenhuis 
 
- Br. S. Palsma, verblijft tijdelijk na een zware hart operatie nu voor revalidatie in het 
  Beatrixoord, afdeling Thorax B3 kamer 36, Dilgtweg 5,  9751 ND Haren 
 
- Zr. G. Ritzema-Eisenga, heeft een operatie aan haar voet ondergaan in 
  het Martiniziekenhuis. Zij is na een kort verblijf in Maartenshof weer thuis gekomen. 
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NIEUWE INFORMATIEAVOND GEMEENTEREIS ISRAËL 
OP DINSDAG 29 AUGUSTUS 2017 

 
 
Op 19 juni was er in Menorah een informatiebijeenkomst, om te kijken of er voldoende 
belangstelling was voor een gemeentereis naar Israël in 2018. Gezien de opkomst toen, 
en het aantal voorlopige aanmeldingen, is de kans groot dat de reis door zal gaan. 
Mocht u interesse hebben, dan kan ik alvast wat praktische informatie geven, die van 
belang kan zijn. 
 
De reisdatum is vastgesteld op 6-14 maart 2018 (negen dagen) De exacte kosten zijn 
nog niet bekend. Deze zijn afhankelijk van de prijzen die voor 2018 nog moeten worden 
vastgesteld, het reisprogramma, en de grootte van de groep. Om toch enigszins een 
indicatie te geven, zal de prijs waarschijnlijk ergens tussen de € 1.600 en € 1.750 liggen. 
Dat is inclusief vlucht, luchthavenbelasting, excursies, maaltijden, hotels, Nederlands-
sprekende gids en fooien, maar exclusief reis/annuleringsverzekering en het vervoer 
naar en van Schiphol. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 320. 
 
Het streven is om een groep bij elkaar te krijgen van 20-40 personen. Onder de 20 
wordt de reis te duur, en als het boven de 40 komt, wordt de groep te groot. Het is een 
gemeentereis, maar dat betekent niet dat u lid van onze gemeente moet zijn, om mee 
te kunnen.  
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Wel benaderen wij in eerste instantie onze eigen gemeenteleden, en ook hoop ik sa-
men met mijn vrouw Inge de reis te leiden.  
 
Ook mensen uit de omgeving zijn van harte welkom, zolang er plaats is. Het is een chris-
telijke reis. Dat betekent dat we om de dag een korte avondbijeenkomst zullen houden, 
en op zondag een kleine viering in het hotel (of een andere geschikte plaats). Ook zullen 
we regelmatig uit de Bijbel lezen, als we een plaats tegenkomen, die in de Bijbel wordt 
vermeld, en af en toe een lied zingen. De combinatie van cultuur, natuur, geschiedenis 
en geloof maakt van Israël zo’n bijzondere bestemming. 
 
De volgende informatiebijeenkomst is op dinsdag 29 augustus in Menorah, Wigbold-
straat 3, Ten Boer. Aanvang 20.00 uur. Dan zullen we in elk geval het reisprogramma 
bespreken, en uiteraard is er gelegenheid om uw vragen te stellen. Hebt u interesse 
gekregen, bent u van harte welkom op deze informatieavond. Tot dan!  
Ook kunt u altijd even met ons contact opnemen. 
 
Sjalom, 

Peter Elzinga en Inge de Rouwe  
pe.elzinga@planet.nl 050-230 9276 

 
 
 
 
     

 
Aline Kruizinga is als Pastoraal werkster benoemd in Garmerwolde/Thesinge. 
Piet Hoving dient vanuit Stedum een voorstel voor een naam voor het cluster in:  
“de Verbinding” 
 
Samenwerking structureel: 
 
 Rondje ontwikkelingen in de gemeenten: 

 Stedum: geen bijzonderheden 

 Garmerwolde/Thesinge: geen bijzonderheden 

 Ten Post: geen ontwikkelingen. Op 9 juli een tentdienst o.i.d. met de  
gezamenlijke kerken Ten Post. Dit is een uitgebreide clusterdienst. 

 Geref. Ten Boer: niets specifieks te melden 

 Herv. Ten Boer: 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd en afscheid genomen van 
Helma Overeem.  

Op 2 juli wordt het seizoen met de hele gemeente feestelijk afgesloten 
 
 

Verkort verslag clusteroverleg maandag 12-06-2017 

 

mailto:pe.elzinga@planet.nl
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Fusie ontwikkelingen 

 
Men is druk bezig alles te regelen. Er moet nog een beleidsplan komen, plaatselijke 
regeling e.d. Kerkrentmeesters hebben bij elkaar gezeten om de financiële zaken te 
regelen. Streven is rond 1 januari 2018 de fusie een feit te laten zijn. Dit is wel afhan-
kelijk van goedkeuring door de hogere organen.  
 
Op 1 januari werken de drie clustergemeenten als ware de fusie formeel goedgekeurd. 
Dienstrooster is rond. Hervormd Ten Boer zit als toehoorder bij de fusiebesprekingen 
zodat in de toekomst wat makkelijker ingespeeld kan worden op ontwikkelingen. Daar 
waar mogelijk wordt wel al samengewerkt. Opgemerkt wordt dat alle besprekingen in 
goede sfeer en met een positieve insteek plaatsvinden. 
 
Samenwerking inhoudelijk: 
 

 Jeugdwerk van de fusiegemeenten en Herv. Ten Boer gaat samen. Ds. Posthumus 
Meijer heeft een attentiemail gestuurd n.a.v. vergadering Vorming en toerusting. 

 

 Diaconaat: Er is een voorstel neergelegd voor samenwerking.  
 

 Vorming &Toerusting: Het gespreksboekje “Theologische ontmoetingen” wordt op-
nieuw aangeboden binnen Vorming en Toerusting in clusterverband. 

 
 Startzondag 2017: werkgroep is in overleg. Ds. Elzinga en ds. Posthumus Meyjes 

gaan gezamenlijk voor in de Geref. Kerk Ten Boer. Kosten onderling verdelen vol-

gens en nog te bepalen verdeelsleutel. 

 
Volgende Clustervergadering: wordt in najaar gepland, afhankelijk van de te kiezen 
datum voor het fusieoverleg. 
 
Rondvraag & Sluiting:  

Tineke Werkman is voor het laatst bij de vergadering i.v.m. einde ambtstermijn.  

Titia Brondsema heeft de plaats ingenomen van Sienke van der Laan. 
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HEILIG AVONDMAALCOLLECTE  

Zondag 3 september a.s. mogen we het Heilig Avondmaal weer vieren in onze kerk, de 
Avondmaalcollecte wordt altijd besteed aan een speciaal doel. Tijdens een diaconie 
vergadering wordt dit doel bepaald. Deze keer is de keuze gevallen op een project van 
Kerk in Actie (Kinderen in de knel), dit project gaat over opleidingen voor straatmeisjes 
in Ghana.  

Veel straatkinderen komen van het platteland in het noorden van Ghana. Zij ontvluch-
ten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte oogsten, het 
gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk geweld of een ge-
dwongen huwelijk. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om 
naar de stad te trekken. De kinderen zijn tussen de 7 en 18 jaar oud.  

Veel kinderen (vooral meisjes) hebben geen opleiding gevolgd, kunnen niet lezen en 
schrijven, spreken een lokale taal en geen Engels. Ze kunnen daardoor meestal geen 
werk vinden en belanden op straat. Jongens laten zich inhuren als drager op de markt. 
Meisjes verkopen goederen, water of kleine etenswaren zoals pinda’s of belanden in 
de prostitutie. 

In 2002 is de Ghanese organisatie Agreds een project gestart om meisjes die in Accra 
op een van de vele markten hun geld verdienen van de straat te halen en terug te bren-
gen naar hun gemeenschap. Agreds staat voor Assemblies of God Relief and Develop-
ment Services. Naast de hulp voor straatmeisjes houdt de organisatie zich ook bezig 
met medisch werk, plattelandsontwikkeling, hiv/aidsvoorlichting, (beroeps)onderwijs, 
microkredieten en andere programma’s voor kinderen. 

Veel straatmeisjes krijgen zelf jong kinderen, waar ze vaak slecht voor kunnen zorgen. 
Daarom is Agreds een dagopvang gestart in hetzelfde centrum, waar dagelijks 250 kin-
deren terecht kunnen, terwijl hun moeders op de nabijgelegen markt van Agbogbloshie 
werken. De kinderen krijgen hier les, gezonde maaltijden en medische zorg. De jonge 
moeders betalen een symbolische bijdrage voor deze opvang. Ze krijgen zelf voorlich-
ting over onderwerpen als aids/hiv, hygiëne en voeding. 

Meisjes hebben vaak minder onderwijs gevolgd dan jongens en weten vaak weinig van 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Terwijl ze veel kans hebben dit op te lopen, als 
ze bijvoorbeeld op straat in de prostitutie belanden. Ze lopen een hoog risico op be-
smetting met hiv/aids en ongewenste zwangerschap.  

Diaconie 
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Agreds geeft meisjes voorlichting over gezondheid, hygiëne en alle risico’s die zij lopen. 
Ook leren zij hoe ze meisjes in dorpen het beste kunnen voorlichten over de risico’s van 
het stadsleven om te voorkomen dat zij ook naar de stad trekken. Sociaal werkers hel-
pen de meisjes om weer contact te zoeken met familie in hun dorp van herkomst en 
stimuleren hen om zo mogelijk terug te keren. Vaak spelen er niet alleen economische 
problemen maar ook sociale problemen, die opgelost moeten worden. 

 Meisjes die een vak geleerd hebben krijgen een lening om materialen aan te schaffen 
om hun eigen bedrijfje te starten. Ze krijgen nog drie maanden begeleiding om dit van 
de grond te krijgen. De meisjes moeten zich flink inspannen om financieel te kunnen 
overleven in hun dorp van herkomst, maar samen met familie en sociale werkers lukt 
het de meesten om weer een nieuw bestaan op te bouwen. (bron: site Kerk in Actie). 

Aangezien dit een project is welke niet kortstondig hulp bied, maar een wezenlijk ver-
schil maakt in de levens van deze straatkinderen willen we met behulp van de Avond-
maal collecte ook een steentje bij te dragen.  

Klaas Kremer  

 

DIACONALE OPROEP:                                                                                                              
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN DIACONALE ZORG- & HULPCOÖRDINATOR.  

Gezien de ontwikkelingen in onze maatschappij (een terugtredende overheid, partici-
patie maatschappij, toename van gezinnen met betalingsproblemen) zien wij als diaco-
nie dat er meer behoefte is aan kennis binnen onze diaconie/kerkelijke gemeente op 
gebied van zorg- en hulpmogelijkheden.  

Daarnaast zal een intensivering van contacten met hulp- en zorg verlenende organisa-
ties (o.a. burgerlijke gemeente Ten Boer, Schuld Hulp Maatje, Voedselbank, Humanitas, 
Dorps coördinatie, stichting Present) onze diaconie helpen om een betere, meer pro-
actieve rol te gaan spelen in zorg- en hulpvragen binnen onze gemeente (en misschien 
wel daarbuiten).  

Mocht je interesse hebben om deze nieuwe rol de komende jaren verder vorm te geven 
i.s.m. de diaconie, dan wil de diaconie graag met jou in gesprek gaan. Hiervoor kunt jij 
contact opnemen met Edwin Ottens.  
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DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO JUNI-AUGUSTUS:                                                               

Bijdrage van € 500, - per onderstaand project van Kerk in Actie                                     

(www.kerkinactie.nl / projecten):  

o   “Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch land” - Bangladesh, 
zie project nr. Z 009378: (Christenen die vroeger moslim waren, hebben het 
niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, 
maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze 
voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie 
Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbou-
wen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en mos-
kee in. Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en 
tradities van deze christenen. Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om 
ook maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.) 

o   “Mensen voorbereiden op droogte en overstromingen” - Ethiopië, N 750402: 
(De extreme droogte in de Hoorn van Afrika in 2011 toonde meer dan ooit de 
enorme impact daarvan op mens, dier en toekomst. Levens van meer dan 13 
miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië werden ernstig bedreigd door de 
hongersnood die ontstond. Hoe kan iedereen toch over eten beschikken als er 
maanden geen regen valt? Het antwoord in Ethiopië: door uit te gaan van de 
kracht, kennis en kunde van mensen zelf en te investeren in rampenpreventie. 
Kerk in Actie traint en coacht een groep van 18 kerkelijke partners in Ethiopië 
om mensen beter bestand te maken tegen deze rampen. Boeren en herders 
leren wateropslagplaatsen te herstellen en ondergrondse waterputten aan te 
leggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte be-
stand zijn.)                                                                                             

Bijdrage van € 200,- per onderstaande stichting of organisatie: 

o   Stichting Compassion; bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam  
    (www.compassion.nl); 
o   Landelijke zorginstelling Philadelphia; vanuit een christelijke visie mensen helpen 

met een verstandelijke beperking (www.philadelphia.nl); 
o   Interkerkelijke stichting Open Doors; steunt christenen die om hun geloof wor-

den vervolgd of verdrukt (www.opendoors.nl). 
 

Voor meer informatie en/of voor uw mogelijke eigenbijdrage(n), verwijzen wij graag 
naar de desbetreffende internetsite.  

Namens de Diaconie/ZWO                                                                                                                                               
Edwin Ottens 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opbouw-van-christelijke-gemeenschappen-in-islamitisch-land
https://www.kerkinactie.nl/projecten/hoorn-van-afrika
http://www.compassion.nl/
http://www.philadelphia.nl/
http://www.opendoors.nl/
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Ook dit seizoen komen de groeigroepen weer samen. Het jaarthema is: 'De hoop die in 
ons leeft' en gaat over de eerste brief van Petrus, een brief waar je veel van je eigen 
leven in zult herkennen. Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, 
een tijd die veel lijkt op de onze.  
 
De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de 
minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de 
hoop van het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen 
van christenen in kerk en samenleving. 
 
Op zondag 10 september is er een Doe mee dienst waarin we starten met dit thema. 
Zit je nog niet op een groeigroep en lijkt het je leuk om mee te doen, dan ben je van 
harte welkom om aan te schuiven bij een van onze groepen.  
Voor informatie en opgave 

Menke Wietsma 302 1935 
Sake v.d. Goot 302 3177  svandergoot@kpnmail.nl  
 

 

 

 

 
OUDEREN AVOND. 
 
Vorig jaar heeft de diaconie een ouderen avond georganiseerd op de eerste dag van de 
startweek. Tijdens deze gezellige avond, maar ook nog in de dagen daarna, kregen we 
zeer positieve reacties. Zelf hebben we er ook een hoop plezier aan beleefd. Kortom 
genoeg redenen om ook dit jaar weer zo’n avond te organiseren en wel op maandag 
11 september a.s. We beginnen de avond met een vijfuurtje gevolgd door een brood-
maaltijd en we sluiten af met een zanguurtje onder orgel begeleiding van Jan Wolfs. 

Alles 75 en 75plussers van onze gemeente krijgen van hun of haar diaken een persoon-
lijke uitnodiging voor deze gezellige avond, in deze uitnodiging wordt ook aangegeven 
bij wie u zich kan aanmelden voor het geval u gehaald en gebracht wilt worden. 

We zullen er ook dit jaar weer samen met u een geslaagde avond van maken. 

Klaas Kremer. 

   S T A R T W E E K   2017 

Start seizoen Gemeente Groei Groepen 

mailto:svandergoot@kpnmail.nl
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CREATIEVE AVOND  
 
Op dinsdag 12 september a.s. komt kunstschilder 
Martin Horneman bij ons in de crèche-ruimte van 
Menorah een creatieve avond verzorgen. Op een 
speelse manier worden de mooiste schilderijen 
gevormd!  
 

Het begint om 19.30 uur en het duurt ongeveer tot 
22.00 uur. 

 
Hebt u zin om ook mee te doen? Koffie en thee staan klaar! 
Inschrijving is gewenst. De eigen bijdrage bedraagt € 5,00. 
 
Tot maandag 4 september kunt u zich aanmelden bij onderstaande personen: 

Jacquelien Rozema  tel. 302 2365 

Sienke van der Laan  tel. 302 1712 

Ineke Palsma  tel. 302 1459 

Het zal een onvergetelijke avond worden! Laat u zich verrassen… 
 
 
 
KINDERMIDDAG  
 
Om het nieuwe seizoen op een feestelijke manier met elkaar te starten, nodigen we 
alle kinderen van 4 t/m 12 jaar uit voor de KINDERMIDDAG op woensdag 13 septem-
ber! 
 
We beginnen om 14:30 uur in Menorah. Na een creatieve activiteit, gaan we gezamen-
lijk naar het Ten Boerster bos, voor een superleuk bosspel. Om 16.30 uur zijn we weer 
terug bij de kerk en is het afgelopen. 
 
We hopen dat je komt, neem gerust een vriend of vriendin mee! 
 
NB.  
We zijn nog op zoek naar enkele begeleiders die deze middag willen helpen.  
Opgeven kan bij Janneke Vreeling (vreeling.janneke@gmail.com of tel. 302 1772). 
 
 
 
 
 
 

mailto:vreeling.janneke@gmail.com
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STARTZONDAG -KERKPROEVERIJ, EEN OPEN HUIS 
 

De activiteiten van de startzondag, de kerkproeverij op 17 september, nog eens voor u 
en voor jou op een rij! In de ochtend staat de kerkdeur van de Gereformeerde Kerk in 
Ten Boer wijd open voor alle gemeenteleden van de deelnemende kerken. De start van 
dit nieuw kerkelijk seizoen biedt in de middag proeverijen aan 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 op gaat: GK Stedum, GK Ten Post, PKN Thesinge/Garmerwolde, GK Ten Boer 
of de Kloosterkerk in Ten Boer.  
 
In dit middagprogramma proeft u aan film, labyrint, dans, muziek, quiz, spel en 
ontmoeting. Het programma wordt tijdens de startdienst uitgereikt zodat u dan een 
keuze kunt maken uit het aanbod.  
 
Om de kosten te drukken heeft de commissie besloten dat iedereen belegde broodjes 
voor de lunch meeneemt, die vervolgens worden uitgestald en uitnodigen om van 
elkaars meegebrachte voedsel te proeven! Voor overige zaken als fruit en drinken 
wordt gezorgd. 
 

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. Wie zijn er nodig? 
 

 Koffieschenkers 

 Koffie-opruimers 

 Lunchvoorbereiders  

 Lunch-opruimers 
 Leiding kindernevendienst voor, tijdens en na de dienst 
 Oppas vooraf en na de dienst/toezicht op het plein 
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GELEGENHEIDSKOOR 

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


 15 

GOSPEL SWING-IN ZONDAG 17 SEPTEMBER 

Ook de zondagavond in de Lichtweek staat in het teken van licht, muziek en dans. De 
gezamenlijke kerken uit Ten Boer organiseren namelijk een Gospel Swing-in in de 
Tiggelhal. Onder muzikale begeleiding van De Huisband zullen we samen zingen,  
dansen, aanbidden en God loven en prijzen, want Hij is het Licht van de Wereld!  

Spreker op deze avond is ds. Peter Drost uit Delfzijl. Hij zal met ons gaan nadenken 
over het thema: “Dansen in het Licht! “Een speciaal voor deze avond samengestelde 
dansgroep zal ook meewerken. Het belooft een swingende avond te worden, dus kom 
allemaal en doe met ons mee! 

De deur van de Tiggelhal gaat om 18.30 uur open, de Swing-in start om 19.00 uur en 
zal ongeveer 1,5 uur duren. Naderhand is er gelegenheid om na te praten onder het 
genot van koffie/thee/ranja. 
 

DANSWORKSHOP VOOR TIENERS 

Op zondagmiddag 17 september is komt Vernon Hamar de la Brethoniere van dans-
school Feel Your Moves uit Assen naar de Tiggelhal. Hij zal die middag van 14.00 -16.00 
uur een dansworkshop geven aan tieners (10 – 20 jaar). Samen zullen jullie een of meer-
dere dansen instuderen. En hoe gaaf zou het zijn, als deze groep Ten Boerster Tieners 
op de Gospel Swing-in hun ingestudeerde dans kunnen laten zien aan het publiek! 
 
Op zijn website www.feelyourmove.com staat: Dansen wordt gebruikt als expressie 
en dit wordt ook vaak naar voren gehaald binnen in de lessen. Wees jezelf en schaam 
je nergens voor! Dance is freedom! Opgave is niet nodig en deelname is gratis! Wel 
graag kleding en schoenen aandoen, waarin je lekker kunt dansen en die geschikt zijn 
voor de sporthal.  
 

Sake van der Goot 
 
WELKOM OP DE ALPHA-CURSUS 
In Woltersum gaat woensdag 20 september een Alpha-cursus van start. In 10 
interactieve en gezellige bijeenkomsten gaan de deelnemers het avontuur aan om te 
ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Ze eten samen, krijgen een inleiding over 
een onderwerp en praten daar in kleine gespreksgroepjes over door. 
 
De cursus is gratis (voor het eten vragen we een kleine vergoeding) en vrijblijvend en 
wordt gegeven in “De Voorhof”, Kerkpad 2, 9795 PC in Woltersum. Ben je jong of oud, 
gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom. 
 
Kijk voor meer informatie of opgave op alphacursus.nl, mail naar 
alphatenboer@gmail.com, of telefonisch/WhatsApp: 06-1325 9697. 
 

Kees Westeneng 

http://www.feelyourmove.com/
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Hallo allemaal, 

 
Het is al weer even geleden, dat Mens voor 
Mens van zich heeft laten horen, maar op de 
zaterdagen op 16 en 23 september is het 
alweer zover…… 

 
de jaarlijkse bolchrysantenactie!!  

 
 Er is overwogen om de actie op de 
vrijdagavonden te houden, maar i.v.m. de 
lichtweek en de diverse activiteiten in het dorp leek het ons dit jaar niet handig. Dus 
daarom traditiegetrouw toch maar op de zaterdag. We komen weer langs met de 
superbollen. We hopen weer op een fantastische verkoop en opbrengst voor ons 
project Magdaleneum in Nyíregyháza (Hongarije).  
 

Wilt u/wil jij meehelpen met deze mooie verkoopactie? 
Neem contact op met een van de commissieleden van Mens voor Mens. 

Mogen we op u/jou rekenen? 
 

Met vriendelijke groet namens Mens voor Mens, 
 

Henk Brondsema 
 
 

 

 

 
 
Wij willen graag alle mensen bedanken voor alle kaarten en telefoontjes die we 
mochten ontvangen, zowel in het ziekenhuis als in Maartenshof en tevens in Bloemhof. 
Wij zijn bijna 4 maanden uit elkaar geweest, maar zijn blij en dankbaar dat we nu samen 
een kamer in Bloemhof hebben gekregen. We tellen onze zegeningen. 
 
  Janko en Jantje Boss 
 
 
 

Dankbetuiging 
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Beste allemaal, 
 
Via deze weg willen we iedereen bedanken die aan 
ons gedacht heeft tijdens de zwangerschap en ge-
boorte van onze lieve zoon Stijn. Geboren op 5 
mei 2017, hij doet het erg goed en groeit als kool. 
En natuurlijk zijn we tot over onze oren verliefd op 
dit kleine wondertje! We hebben van veel mensen 
kaartjes, berichten en cadeautjes gekregen, erg 
leuk. Bedankt daarvoor!  
                           Sander Eisinga en Lydia Dekens
  
 
 
Bedankt voor de mooie bloemen en de vele kaarten 
voor mijn 85 ste verjaardag!  
Vriendelijk groet,  

Arie en Tine van der Goot 

 

 
 

 
 

VERHUISD: 

Daniël Zuidema en Alissa Cappon  

Dhr. en mevr. J. Boss- Ridder 

Fam. Bruins 

Anniek Huijzer  

G. Wiering-Bakker  

Dhr. J.J. Horneman en mevr. E.A. Horneman-v de Wolde  
 
 
VERTROKKEN: naar de Protestantse gemeente te Groningen 

Dhr. T. Wolda en mevr. E. Wolda- Buikema 
 
Nadia Feitsma 

 

 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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29-08 Voorlichting Israël reis maart 2018    20.00 uur 

04-09 Oefenen gelegenheidskoor startzondag   19.00 uur 

06-09 Moderamen      19.45 uur 

07-09 Startdienst commissie     20.00 uur 

11-09 Ouderen avond      17.00 uur 

11-09 Oefenen gelegenheidskoor startzondag   19.00 uur 

11-09 Diaconie       19.45 uur 

12-09 Creatieve avond met kunstschilder Martin Horeman  19.30 uur 

12-09 Commissie Vorming en toerusting    20.00 uur 

13-09 Kindermiddag      14.30 uur 

14-09 P.C.O.B.       14.30 uur 

17-09 Kerkproeverij       09.30 uur 

18-09 Catechisatie 

19-09 Catechisatie 

19-09 Kerkenraad      19.45 uur 

25-09 Catechisatie 

26-09 Ouderlingenberaad     19.45 uur 

26-09 College van kerkrentmeesters    20.00 uur 

28-09 Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel   10.00 uur 

 
 
 
 
 
 

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

          -------   
02-07 zr. M. Mulder-Schuurman ter bemoediging 

09-07 zr. T. Kruizinga-Kuizenga, in verband met haar 97 ste verjaardag en naar 

fam. Huisman-Martens, in verband met haar 83 ste   

en zijn 84ste   verjaardag  

16-07 zr. S. Groeneveld-Nieboer, in verband met haar 84 ste verjaardag 

23-07 zr. C.H. Moltmaker, in verband met haar 83 ste verjaardag en naar 

 br. J. Kremer, in verband met zijn 82 ste verjaardag 

30-07 br. H. Lenting, in verband met zijn 81 ste verjaardag 

06-08 br. A. J. van der Goot, in verband met zijn 85 ste verjaardag 

13-08 zr. J. Heidema-Holthof, in verband met haar 90 ste verjaardag 

 
 
 

 

 

 

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

01-09-1939 A. Vriezema   

02-09-1931 T.H. Hospers - Bakker    

04-09-1934 K.S. Wiersema-Grashuis   

05-09-1938 A. Noorman   

08-09-1944 H. Vriezema- de Jong   

08-09-1943 J. Bolt   

09-09-1938 G. Rozema   

14-09-1941 J. Haak- van Houten   

23-09-1937 J. Boss - Ridder   

 
 

  Verjaardagen 
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  Collecten kerk          Bedrag: 

18-06 Kerk 217,37 

 Onderhoudsfonds 149,41 

25-06 Eigen evangelisatie /boerderijdienst 304,35 

02-07 Kerk 217,77 

09-07 Jeugdwerk 332,10 

16-07 Kerk 244,28 

23-07 Diaconie 193,17 

30-07 Kerk 184,70 

 Onderhoudsfonds 140,65 

   

  Collecten deur          Bedrag:  

18-06 Kerk 76,00 

02-07 Bloemenfonds 76,65 

09-07 Kerk 144,20 

16-07 Bloemenfonds 98,85 

23-07 Kerk 89,29 

30-07 Bloemenfonds 62,60 

   

Giften t.b.v. kerk 100,00 

   

VVB Toegezegd t/m 31-07-2017 102.032,00 

 Ontvangen t/m juli 69.105,00 

VVB Zending en Werelddiaconaat 8.541,00 

 Ontvangen t/m juli 5.513,00 

VVB Evangelisatie 6.476,00 

 Ontvangen t/m juli 4.150,00 

OPA t/m juli 2.745,00 

Oud IJzer t/m juli 100,00 

 
 

 

Ontvangen collecten en giften 
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Avondmaal 
 

U hebt uw tafel 
klaargemaakt 
voor mensen 

zondig en onrein, 
om met het teken 

dat u geeft 
in brood en wijn, 

gesterkt te worden 
in ’t geloof. 

 
Ik mag nu gaan 

met vaste schreden, 
Jezus gaat vooraan, 
en al mijn zonden 

die ik heb beleden, 
heeft Hij geworpen 

                                 in de diepten 
                            der vergetelheden. 

 
Mijn twijfels 

worden 
overwonnen 

Door het Woord 
zijn alle bronnen, 

levende fonteinen. 
Zo geeft Hij 

aan de zijnen 
Levend Water. 

 
En Jezus zegt: 

neem het brood 
en drink de wijn. 

Wees gesterkt 
in het geloof 

dat ook u, 
Gods kind 
mag zijn. 
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27 augustus 09.30 uur Voorbereiding H.A.   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Post  
Collecte(s) 1e Kerk en 2e voor het Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Gerben en Lisanne van der Knaap 

…Menorah Daniël en Lucas Medendorp 

Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

  

3 september 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. P.J. Elzinga 

Organist B. Geuchies J. Wolfs 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Collecte Kerk Kerk 

   2e H.A. Kerk in actie- opleiding straatmeisjes in Ghana 

Deurcollecte Kerk Kerk 

...voordeur Eline Hummel en Rens Boer 

…Menorah Jesse en Sennah Muilwijk                                                

Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Rosalie Huijzer, Romee v. Vliet en Yara de Kam 

   

3 september 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof 

Voorganger Ds. E. Posthumus-Meyjes  

10 september 09.30 uur DoeMeeDienst start Gemeente Groei Groepen 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Ilse Sikkema 

…Menorah Thirza en Eva Sikkema 

Kinderoppasdienst Saskia van Dijk, Margot Dekens en Rianne Woldijk 

  

  Dienstenrooster:
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17 september 10.30 uur Startdienst -kerkproeverij - open huis 

Voorganger Ds. E. Posthumus-Meyjes en ds. P.J. Elzinga 

Organist M. van Esch  
Koster A.H. Vriezema  
Deurcollecte Kerk     
...voordeur Thijn en Fedde Langereis 

…Menorah Jelmer en Marit Schaaphok 

Kinderoppasdienst Jolanda Cappon, Aline Doornenbal en Inez de Boer 

   

24 september 09.30 uur   
Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster B.J. Deekens  
Collecte Kerk  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Emma en Isa van Dijken 

…Menorah Danique en Jolein Huijzer 

Kinderoppasdienst Petra de Jonge, Esra Dijkstra en Jildou Haanstra 

   

30 september 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

   

   

1 oktober 09.30 uur Israëlzondag  

Voorganger Ds. H.A. Cappon Emmeloord  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Kerk     
...voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 

…Menorah Timo en Sara Werkman 

Kinderoppasdienst Hélène Muilwijk, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 
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De voorbereiding voor het samenstellen van het jaarboekje is in volle gang. 
Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van het huidige jaarboekje gaarne aanleveren 

 
uiterlijk 

zaterdag 15 september a.s. 
 

bij Kor Huisman, Fivelstraat 33, bij voorkeur per mail: nvkenk@hetnet.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

uiterlijk donderdag 21 september 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 28 september, 26 oktober en 7 december 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 
 
 

 

Jaarboekje 2017 - 2018 

mailto:nvkenk@hetnet.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

