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ADRESSENLIJST: 
Predikant:     

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

Scriba, ad interim 

J. Wolfs, Schepperij 22 
9791 LV Ten Boer 050 320 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 
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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
mailto:menorah@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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"ONRUSTIG IS ONS HART, TOTDAT HET RUST VINDT IN U" (AUGUSTINUS) 

 
Misschien bent u de afgelopen weken tijdens uw 
vakantie nog weg geweest. Steden bezocht, gebouwen 
bekeken, wellicht musea of ook kerken bezichtigd. In 
veel m.n. oude kerken zie je veel raamschilderingen en 
voorstellingen hangen met een religieus thema.  
 
De schildering van Augustinus trof mij zeer. Bij het 
bezoeken van een klooster en kerk valt mij altijd de stilte 
op die er heerst. Een stilte van rust, eerbied, toewijding 
en nederigheid. Deze stilte is er één waarin we de 

verdieping en verwondering in geloof en belijden kunnen vinden. Deze vinden we 
niet in de hectiek van alledag, niet in de drukte van de straat. De rust en stilte 
zoeken door in retraite te gaan is wat veel mensen tegenwoordig doen of bewust 
een stille tijd in lassen. Anderen gaan de wandeltocht naar Santiago de 
Compostella maken om zo de verdieping te vinden in hun zoektocht. 
 
Een zoektocht naar verdieping door je los te maken van de buitenkant om zo tijd 
en ruimte te maken voor een persoonlijke band met onze Vader. In de afgebeelde 
schildering lezen we de tekst “Quia fecisti nos ad Inquietum est cor nostrum, 
donec requiescat in Te”.  De vetgedrukte tekst betekent vrij vertaald “onrustig is 
ons hart, totdat het rust vindt in U”. Augustinus was denk ik geïnspireerd door de 
Bijbeltekst uit Psalm 62 vers 2 en vers 6. Als we wat langer stilstaan bij de 
schilderingen en voorstellingen begrijpen we beter de diepere betekenis die is 
afgebeeld.  
 
Binnen de protestantse gemeenten is een groeiende belangstelling voor 
kloostertradities zoals pelgrimages, stiltevieringen enzovoort.  In het juli/augustus 
nummer van het ouderlingenblad wordt gesproken van een “Modern devoot 
leven”. Henri Nouwen is hiervan een bekend voorbeeld als een monastieke 
priester. Eigenlijk is het niet modern voor Nederlandse begrippen, maar grijpt dit 
reeds terug op inspirators als Geert Groote (Deventer, 1340-1384) en Thomas a 
Kempis (1379-1471). Het is zeer de moeite waard om in Deventer eens het Geert 
Grote-huis te bezoeken.   Of kijk eens op de site; www.geertgrootehuis.nl  of  
www.thomasakempiszwolle.nl   
 
In september starten we weer met een nieuw kerkelijk seizoen. De agenda staat 
alweer vol met allerlei activiteiten en vergaderingen.  Maar ik hoop dat we ook de 
ruimte en rust van de vakantie vast kunnen houden voor stilte en verdieping. 

Gert Kruizinga 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo
http://www.geertgrootehuis.nl/
http://www.thomasakempiszwolle.nl/
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UIT DE GEMEENTE EN PASTORIE 
 
Ondanks dat het een vakantieperiode was, was het pastoraal druk. Een aantal 
zondagen achter elkaar hebben we als gemeente in stilte en met het zingen van 
een lied, een aantal gemeenteleden herdacht die ons is ontvallen. We zijn 
dankbaar dat we voor de uitvaarten een beroep mochten doen op naburige 
predikanten. In de rubriek “Meeleven en omzien” zijn de namen van deze 
gemeenteleden genoemd. Laten we in gebed en in daad omzien naar de families 
die iemand moeten missen.  
 
Vanuit de pastorie horen we dat onze predikant Peter Elzinga met kleine stapjes 
vooruitgang ziet. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wanneer Peter 
weer z’n taken geheel of gedeeltelijk kan oppakken.  Intussen zien Peter en Inge 
uit naar de aanstaande gemeenteavond op 13 september. Zij zullen beiden 
aanwezig zijn om vragen van gemeenteleden te beantwoorden en te horen hoe 
de gemeente aankijkt tegen hun voorstel.  
 
Niet alle zieken zijn in de rubriek “Meeleven en omzien” genoemd. We denken 
met elkaar ook aan onze zieken (soms al langere tijd), alleen al een kaartje 
betekent voor hen een hart onder de riem.  Misschien heeft u zelfs wel in uw 
vakantie tijdens een bezoek aan een kerk of kathedraal een kaarsje aangestoken 
voor iemand. Het gebaar kan klein zijn, maar voor de ontvanger is het groots 
 

Gert Kruizinga  
 

 

MEELEVEN EN OMZIEN (peildatum 21 augustus 2018) 
 
De vakanties zijn bijna weer voorbij. Velen onder ons zijn met vakantie geweest 
om van een welverdiende rust te genieten in Gods mooie schepping. Niet 
iedereen kon er op uit, met name een aantal ouderen onder ons is aan bed of 
kamer gekluisterd. Elke dag blijkt maar weer hoe een groot voorrecht het is om 
gezond te zijn! De afgelopen periode is er best veel gebeurd in de gemeente: 
overlijden, ziekenhuisopnames enz.  
 
Deze keer noemen wij de volgende gemeenteleden: 
 
➢ Br. A.J.  Smit, is op 31 juli na een ongelukkige val opgenomen in het UMCG en 

daar geopereerd aan zijn heup. Nu verblijft hij in Maartenshof te Groningen 
om te revalideren. Hier zal hij enkele weken moeten blijven; 
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➢ Zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, is dinsdag 21 augustus thuisgekomen. Het 
gaat goed met haar, wel moet ze thuis nog verder herstellen;  
 

➢ Zr. D. Smit-Haak, verblijft tijdelijk in Lentis te Zuidlaren; 
 
➢ Br. P.W. Werkman, de vakantie geeft voor velen een prettig gevoel. Helaas 

verliep het voor Peter Werkman en daarmee ook zijn gezin anders. Hij kreeg 
2 hartinfarcten en verbleef een tijdje in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer 
thuis. We hopen op een spoedig herstel. 
 
 

Wij wensen al onze zieken kracht en sterkte. 
Gedenk hen in het gebed, ook hen die hier niet met naam en toenaam zijn 
genoemd. Steeds weer blijkt, dat het sturen van een kaart zeer op prijs wordt 
gesteld! Doen!! Een kleine moeite, maar……..een grote steun!! 
 
OVERLIJDENSBERICHTEN 

We werden op de hoogte gebracht van zes overlijdensberichten: 

• Op donderdag 12 juli 2018 is overleden br. Siemon Geert Meijer, op de 
leeftijd van 85 jaar.  

• Op zaterdag 14 juli 2018 is overleden br. Jan Hendrik Huisman, op de 
leeftijd van 85 jaar. 

• Op dinsdag 17 juli 2018 overleed de echtgenote van br. Siemon Meijer, 
zr. Albertje Meijer-Vriezema, op de leeftijd van 82 jaar. 

• Op dinsdag 14 augustus 2018 overleed zr. Anna Henderika Feitsma-
Postma, op de leeftijd van 90 jaar. 
 

Elders in deze editie vindt u het “in memoriam”  
 
Ook kregen we bericht van het overlijden van br. Tjerk Wolda op 2 augustus op 
de leeftijd van 83 jaar. Twaalf dagen hierna is de echtgenote van br.  Wolda, zr. 
Wilhelmina Elisabeth Wolda-Buikema overleden; zij is 82 jaar geworden.  De 
familie Wolda woonde tot voor enkele jaren aan de Zwaanhof. Br. en zr. Wolda 
zijn verhuisd naar Groningen, maar bleven zich verbonden voelen met onze 
gemeente. 
 
We wensen deze families Gods onmisbare nabijheid toe bij het verwerken van dit 
verlies. Wilt u de families in uw gebeden gedenken? 
 

Jan Wolfs, scriba a.i. 
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BELIJDENIS DOEN? 

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. 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 geloofstwijfel? 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 Geloofsbelijdenis 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 (050-2309 276) of appen: 06-8154 7288 

Inge de Rouwe 

 

IN MEMORIAM JAN HENDRIK HUISMAN (14 juli 1933 – 14 juli 2018) 
 
Op 14 juli jl. overleed op de leeftijd van 85 jaar in het ziekenhuis in Groningen, Jan 
Hendrik Huisman. Op donderdag 19 juli hebben wij in een dienst van woord en 
gebed afscheid van hem genomen. Jan Hendrik werd in Thesinge geboren in een 
gezin van 8 kinderen. Zijn ouders hadden een timmerbedrijf en al vroeg moest Jan 
Hendrik samen met zijn oudere broers in het bedrijf meewerken. Jan Hendrik 
trad in zijn vaders voetsporen; na de lagere school ging hij naar de ambachts-
school en leerde het vak van timmerman en volgde de aannemerscursus. Jan 
Hendrik ontmoette Ietie Martens in Zuidwolde. De vonk sprong over en na een 
periode van verkering en verloving trouwden ze op 29 mei in 1958. Het was een 
gelukkig huwelijk: vier zonen werden geboren: Luit, Jan, André en Johan. 
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Toen ik samen met de familie Huisman sprak over Jan Hendrik, wat voor man hij 
was, wat karakteristiek voor hem was, waren er een paar kernwoorden die steeds 
terugkeerden in ons gesprek: zorgzaamheid, dienstbaar zijn, alert zijn op wat een 
ander nodig heeft. Die woorden waren typerend voor hem en vóór alles was hij 
een zorgzame vader en echtgenoot. Die zorgzaamheid sprak vooral uit zijn zorg 
voor zijn vrouw Ietie, de afgelopen tien jaar, toen haar gezondheid helaas steeds 
meer achteruitging. Ook strekte die zorgzaamheid zich uit naar zoon André, die 
door hun gezamenlijke inzet en toewijding lange tijd thuis kon blijven wonen, tot-
dat hij in Bedum ging wonen. 
 
Maar de zorgzaamheid en dienstbaarheid van Jan Hendrik strekte zich ook uit 
naar de wijdere kring van mensen om hem heen. Hij had liefde en zorg voor de 
gemeente van Ten Boer. Zo is hij diaken en jeugdouderling geweest, maakte hij 
deel uit van de evangelisatiecommissie en bracht hij, om maar iets praktisch te 
noemen, de Elisabethbode rond. En de laatste jaren in Bloemhof wisten medebe-
woners Jan Hendrik te vinden als er een klusje gedaan moest worden dat ze zelf 
niet klaar konden krijgen. Altijd bereid even te helpen; als er op hem een beroep 
werd gedaan, dan ging hij erop in; zorgzaam zijn, dienstbaar zijn, alert zijn op wat 
een ander nodig heeft, daarmee omschrijf je Jan Hendrik precies. 
 
 Nadat hij het bedrijf van zijn vader had overgenomen, diende zich na enkele jaren 
een mooie kans voor. Jan Hendrik kon gemeentetimmerman worden bij de ge-
meente Ten Boer. Het bedrijf werd beëindigd en het gezin verhuisde in 1974 naar 
de Reddingiusstraat in Ten Boer. Het werk als gemeentetimmerman beviel hem 
goed, maar na enkele jaren kwam er een volgende kans: hij werd gevraagd om 
conciërge in het gemeentehuis te worden. Dit was een prachtige periode voor 
hem. Het omgaan met mensen lag hem; hij legde makkelijk contact, hij kende ie-
dereen en iedereen kende Jan Hendrik. 
 
In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij de woorden van psalm 121, een 
psalm waarin, ondanks alle zorgen die erin uitgesproken worden, vooral het 
vertrouwen in God beleden wordt. De psalmdichter staat aan het begin van zijn 
pelgrimsreis en ziet er tegenop, maar toch is niet de angst de ondertoon van deze 
psalm, maar het vertrouwen, want er is iemand die over hem waakt. De Heer is 
zijn bewaarder. God zal hem helpen. Ik denk dat een geloof als dit ook van 
toepassing was op het geloof van Jan Hendrik. Hij sprak niet vaak over zijn geloof, 
maar misschien was geloven voor hem niet een kwestie van erover praten. De 
kerk en het geloof waren ontegenzeggelijk belangrijk voor hem; het feit dat hij 
ambtsdrager geweest is, zegt genoeg. Hij droeg het geloof met zich mee, met een 
onuitgesproken vanzelfsprekendheid. 
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Psalm 121 is voor veel mensen niet alleen een psalm over een pelgrim die zich 
zorgen maakt over zijn reis, maar ondanks dat het vertrouwen behoudt, maar 
staat hij ook symbool voor de levensreis en op onze reis door het leven komen we 
allemaal in contact met de harde kant van het bestaan. Voor Jan Hendrik en Ietie 
was het overlijden van hun zoon Jan een groot verdriet dat nooit is weggegaan; 
een stukje glans verdween uit hun leven. De afgelopen maanden waren moeilijke 
maanden voor hem: hij werd geconfronteerd met een ernstige ziekte en moest 
een ingrijpende operatie ondergaan. Een tijd van onzekerheid brak voor hem aan: 
hoe zou het nu verder gaan? Zou hij de draad van het leven weer op kunnen pak-
ken en vooral: zou hij de zorg voor Ietie vol kunnen houden? Dat hield hem sterk 
bezig, 
 
Iedereen hoopte natuurlijk dat hij zou herstellen: het was hem van harte gegund. 
Het mocht niet zo zijn: op de datum waarop hij was geboren, de 14e juli, overleed 
Jan Hendrik toch nog onverwacht. Psalm 121 zegt dat God onze ziel zal bewaren. 
God wordt tot twee keer toe in deze psalm ‘bewaarder' genoemd en bewaren 
doe je wat je absoluut niet kwijt wilt. Zo is het met ons mensen ook, de Heer wil 
ons niet kwijt. Hij zal onze ziel bewaren en zo zal Hij ook de ziel van Jan Hendrik 
bewaren. In dit geloof hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats op de begraaf-
plaats in Thesinge gebracht. Dat dit geloof zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
moge troosten in hun verdriet. 
 

Ds. Mattin Langenburg, Middelstum. 

 

IN MEMORIAM GEERT MEIJER (1933-2018) en van 
                      ALBERTJE (ALY) MEIJER-VRIEZEMA (1935-2018) 
 
Op donderdag 12 juli 2018 heeft de Heere tot Zich genomen Siemon Meijer. Hij 
woonde aan Ticheldobben 4 in Ten Boer.  Na afnemende krachten en een kort 
ziekbed is hij in Middelstum overleden. Hij is 85 jaar geworden. Siemon Meijer 
werd geboren op 4 januari 1933 in Adorp en opgegroeid met een zus en 2 broers. 
Later verhuisd naar Stedum en in 1939 is het gezin Meijer naar Duitsland 
vertrokken. Siemon is daar opgegroeid en naar school gegaan en toen het gezin 
na de oorlog weer naar Nederland terug keerde, bleef Siemon nog een tijdje bij 
een hovenier in Duitsland werken.  
 
Teruggekeerd in Nederland ontmoette hij Aly Vriezema waar hij na een lange 
verkeringstijd op 13 februari 1959 mee is getrouwd. Zij gingen wonen aan de 
Stadsweg in Ten Boer. Het huis had als opschrift “Het Haventje”.   
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Een jaar later werd hun dochter Anneke geboren. Siemon heeft jarenlang bij 
Aagrunol gewerkt, een bedrijf in bestrijdingsmiddelen. In 1973 verhuisd naar 
Ticheldobben 4. Rond zijn 48ste kreeg Siemon gezondheidsproblemen en moest 
hij stoppen met zijn werkzaamheden. Samen met Aly heeft hij veel genoten van 
de busreizen naar Oostenrijk en de vliegvakanties naar Mallorca. Maar weer thuis 
was Siemon meestal in zijn tuin te vinden. Hij was een natuurmens en een echte 
tuinier ook in de kas bij zijn huis zag hij zijn gewassen groeien. Genieten van de 
kleinkinderen deed hij ook graag. 
 
Na de laatste jaren van zorgen over de gezondheid van zijn vrouw Aly werd 
Siemon wat vergeetachtig en toen Aly in Zuidlaren werd opgenomen brak er een 
verdrietige tijd aan. Ze konden soms niet met elkaar maar zeker konden ze niet 
zonder elkaar. Aly werd opgenomen in verpleeghuis Bloemhof, Siemon was er 
toen nog te goed voor. Helaas ging het alleen in huis niet goed.  
 
De gezondheid nam af en de krachten werden minder en het lopen ging niet 
meer. Op 4 juli is hij opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag 10 juli naar het 
verpleeghuis in Middelstum gebracht waar hij donderdag 12 juli is overleden.  
Woensdag 18 juli is de afscheidsdienst gehouden in onze kerk. Liederen die hij 
zelf heeft uitgezocht, klonken bij zijn afscheid. Ook het lied “De Heer is mijn 
herder” waarin ook Siemon zijn vertrouwen vond, werd in deze dienst gezongen. 
Aansluitend is hij in besloten kring naar het crematorium in Appingedam 
gebracht. 
 
Op dinsdag 17 juli 2018 heeft de Heere tot Zich genomen Aly Meijer-Vriezema.                                     
Ze woonde aan Ticheldobben 4 in Ten Boer en is gestorven in verpleeghuis 
Bloemhof waar zij de laatste maanden verbleef. De avond voor de afscheidsdienst 
van haar man Siemon, is Aly overleden. 
Zij is 82 jaar geworden. 
  
Aly Vriezema werd geboren aan de Hendrik Westerstaat 12 in Ten Boer. Zij was 
de oudste uit het gezin Vriezema en kreeg nog twee broers Andries en Piet. Ze 
groeide op in Ten Boer waar ze ook naar school ging. Na de lagere school ging Aly 
in de huishouding op een boerderij werken. Enige tijd later kwam ze aan het werk 
bij tabaksfabriek Niemeijer in Groningen. 
 
Rond die tijd kreeg ze verkering met Siemon Meijer, dit mondde uit in een 
huwelijk op 13 februari 1959. Een jaar later werd hun dochter Anneke geboren. 
Aly is contactdame geweest in de kerk en ging samen met Siemon trouw naar de 
kerk. Later toen de kerkgang moeilijker werd gingen ze samen kerkdiensten op de 
tv bekijken. Het nieuws van kerk en kansel werd steevast goed gelezen. 
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Aly hield ervan om er verzorgd uit te zien en genoot volop van de zon.  
Handwerken was ook een van haar hobby’s. Maar vakantie in Oostenrijk en in 
Spanje stond bovenaan hun wensenlijstje. Maar met het ouder worden en de 
gezondheidszorgen kwam er ook een eind aan die vakantiereisjes. De laatste  
jaren waren niet de gemakkelijkste mede door de psychische klachten van Aly.  

Ze werd opgenomen in Zuidlaren en herstelde de eerste keer na een verblijf van 4 
maanden. Een klein jaar ging het redelijk tot goed, maar uiteindelijk kon het niet 
meer. Weer een opname in Zuidlaren en daar is Aly niet meer van hersteld. Ze 
kreeg een kamer in verpleeghuis Bloemhof. Helaas ging de gezondheid ziender-
ogen achteruit.  Nadat Siemon was overleden en zij in Middelstum afscheid van 
haar man had genomen is ze geknakt en is ook Aly evenals Siemon naar hun 
Heiland in de hemel gegaan. 

Dinsdagavond 17 juli is Aly overleden. Op maandag 23 juli is de afscheidsdienst in 
onze kerk gehouden. Liederen door Aly aangegeven, hebben we gezongen, o.a. 
“Veilig in Jezus ’armen”. Aansluitend is zij in besloten kring naar het crematorium 
in Appingedam gebracht. Wij wensen Anneke, hun klein- en achterkleinkinderen 
Gods troostende nabijheid toe, in dit gemis van hun beide ouders en groot-
ouders. Siemon en Aly wisten beiden van Genade, verwoord in dit gedicht: 
 

“Mijn genade is u genoeg”                                                                                                                        
Troostvol woord in zware tijden                                                                                                                                           
van verdriet, of angst of lijden                                                                                                                                           
of om wonden die men sloeg. 

“Mijn genade is u genoeg”                                                                                                                                                                            
Ga je tobbend door de dagen                                                                                                                                                                    

als een oude schuld blijft knagen:  
                                                                                                                                                               

Weet, dat Hij je zonden droeg. 
“Mijn genade is u genoeg”                                                                                                                                                         

Ook al heb je ’n zee van klachten,                                                                                                                                                     
ondermijnend je gedachten,                                                                                                                                                                 

dat begint al ‘s morgens vroeg. 
 

“Mijn genade is u genoeg”                                                                                                                                                  
Als je dit diep door laat dringen,                                                                                                                                                                                        

ga je weer van harte zingen:                                                                                                                                                                                   
Dank, dat U mijn zorg verjoeg: 
UW GENADE IS  MIJ  GENOEG 

                                                                                                                                     
Seerp Palsma, ouderling 
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IN MEMORIAM ANNA HENDERIKA FEITSMA-POSTMA (ANNIE) 
* Bedum, 23 maart 1928  † Groningen, 14 augustus 2018 

Het levensverhaal van onze 90-jarige moeder, schoonmoeder, oma en omi is niet 
in een paar data en evenementen samen te vatten. Zij leefde door generaties 
heen en wist zich steeds weer aan te passen aan nieuwe situaties. Mam werd als 
4de dochter op 23 maart 1928 in Bedum op de boerderij aan de St. Annerweg 20 
geboren. Ze had al 2 oudere zussen Ankje en Aaltje. Ook was er een zusje overle-
den aan tuberculose en mam kreeg de naam van dit meisje; Anna Henderika. 
Haar roepnaam was Annie. Met 19 jaar werkte en woonde ze 3 jaar bij de familie 
Bijzitter in Ezinge om de moeder met de opvoeding van de 6 kinderen te helpen. 
Ondertussen ging ze op aanbeveling van mevrouw Bijzitter naar een handarbeid 
cursus aan de Waalstraat in Groningen. In deze jaren leerde ze ook pa leren op de 
GJV van Oldehove. 
 
Voordat ze het diploma haalde had ze al een baan op Dennenoord in Zuidlaren, 
het was niet een gemakkelijke baan maar wel heel dankbaar en ze heeft daar veel 
plezier gehad. Op 28 maart 1956 zijn mijn ouders getrouwd in Bedum en ze gin-
gen in Oldehove wonen, waar mijn vaders familie woonde. Hier werden de eerste 
4 kinderen geboren, Geert, Gert, Trees en Bouko. Hun eerste kindje Geert ver-
dronk op 2-jarige leeftijd en ook nu weer kreeg het volgende kindje dezelfde 
naam. In 1965 verhuisden ze naar Ten Post, waar Laurens en Edward nog gebo-
ren werden. Vader ging bij de houtzagerij Reinders werken en mam had naast het 
drukke huishoudelijke leven verschillende baantjes zoals kranten rondbrengen en 
schoonmaken. 
 
In 1986 overleed vader en was ze met 58 jaar weduwe. Ze kreeg in deze tijd veel 
steun van mensen uit Ten Post. Toen in 1998 alle kinderen het huis uit waren, be-
sloot ze te verhuizen naar een kleiner en warmer huis in Ten Boer aan de Hendrik 
Westerstraat waar ze nog een flinke groentetuin onderhield. Haar gezondheid 
ging langzamerhand achteruit en ook dit huis werd te groot. Daarom verhuisde ze 
naar een appartement aan het Koopmansplein. 
 
Sinds april 2017 jaar woonde ze in het verzorgingshuis Bloemhof in Ten Boer waar 
ze zich in goede handen voelde. Regelmatig kreeg ze daar visite van haar kinderen 
en aanhang, maar ook van haar 11 kleinkinderen en haar 2 achterkleinkinderen. 
Door haar sterke mentale gezondheid heeft ze zich hier ook weer nuttig kunnen 
maken door andere medebewoners te helpen. Op 14 augustus is ze ingeslapen en 
heeft ze zich in vol vertrouwen neergelegd in de handen van onze God en Vader.  
Het was een leven waar ze van wist te genieten, hoewel het niet altijd gemakke-
lijk was. Maar door haar positieve levensinstelling heeft ze ons doorzettings-
vermogen, respect, kracht en geloof gegeven. (Dochter Trees Feitsma) 
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In de dankdienst voor haar leven op vrijdag 17 augustus hebben we stil ge-
staan bij de tekst uit Genesis 28: 15a “Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal 
beschermen waar je ook heen gaat.” Haar geloof en diep vertrouwen in de 
Heer kenmerkte haar bestaan. Groot is uw trouw, o Heer, dat bleef ze geloven 
dwars door alles heen! Haar geloof uitte ze door ernaar te leven. Ze ging 
graag naar de kerk. Haar hart sprong op van vreugde als ze zondags weer naar 
de kerk mocht, naar het huis van de Heer. Jacob ondervond een bijzondere 
godservaring toen hij op de vlucht was voor zijn broer Ezau, omdat hij op een 
slinkse manier de zegen van zijn oude vader had weten te bemachtigen. Tij-
dens een van zijn overnachting krijgt hij een droom, een visioen. God doet 
hem een belofte dat hij een groot nageslacht zal ontvangen en een plek om te 
wonen. Hij zal rijk worden gezegend en God zal hem terzijde staan en hem be-
schermen waar hij ook heen zal gaan.  
 
De Here bevestigt ook aan hem het verbond. Jacob is daar zo van onder de indruk 
dat hij zeker weet dat dit de plek is waar de Heer aanwezig is. En hij noemt die 
plek Betel; hetgeen vertaald kan worden als ‘huis van God’. Hij zag in die droom 
ook een ladder, op aarde opgesteld naar een open hemel. God legt de verbinding 
met de aarde. Jakob krijgt van God te zien hoe Hij zorgt. Hoe engelen er elke dag 
zijn als een brug naar de hemel. Als bescherming van boven. Hij opent de hemel. 
Hij overbrugt de kloof met de aarde.  
 
In het NT in het evangelie van Johannes horen we hoe Jezus teruggrijpt op dit visi-
oen aan Jacob. Jezus zinspeelt op die droom van Jakob en zegt eigenlijk: wat bij 
Jakob even in een droom gebeurde - de hemel ging open - dat wordt in Mij hele-
maal werkelijkheid. De Here Jezus zelf is als het ware de ladder uit de droom van 
Jakob. Door zijn komst op aarde is de hemel opengegaan. Wanneer je in Hem ge-
looft, leef je onder een open hemel.  
 
De Here Jezus heeft die verbinding met God weer helemaal hersteld. Vaders en-
gelen zorgen voor jou. Je leeft onder zijn bescherming. Met zo'n Vader ben je 
veilig. Zo zal hij ons terzijde staan en te allen tijde beschermen waar we ook heen 
gaan. Zelfs door diepe dalen, zelfs in de dood is Hij nabij.  “Ik ben met u”, het is de 
belofte die wij kennen in de naam van onze Here Jezus Christus: Immanuel. Dat is 
waar het in alle moeite en verdriet om gaat, waar je je mag vasthouden aan Gods 
belofte: “Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen” Deze troost wensen we 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe in het gemis van hun moeder, 
oma en omi Annie Feitsma. 
 

Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker 
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Na ruim anderhalf jaar bij jullie in de 
kerk wordt het wel eens tijd om ons 
voor te stellen… 

 
Wij zijn de familie Sikkema: Jan en 
Karin, met onze vijf kinderen Lian, 
Ilse, Thirza, Eva en Joas.   
 
We wonen op een heerlijke plek, 
net buiten Sint Annen op een 

(woon)boerderij.  Waar nog het één en ander aan gebeuren moet, dat wel. Maar 
we wonen daar graag en ook het klussen doen we graag.  
 
Jan werkt als timmerman, dus dat verbouwen komt wel goed. En ik (Karin) ben 
sinds een paar jaar thuis om de boel daar een beetje in goede banen te leiden.  
 
Voorheen waren we lid van de Ger. Kerk vrijgemaakt. Nadat we van Lellens naar 
Sint Annen verhuisd waren, kwamen we kerkelijk in Ten Boer. Door allerlei rede-
nen voelden we ons daar echter niet op onze plek en zijn we op zoek gegaan naar 
een nieuw kerkelijk ‘thuis’.  Die zoektocht heeft wel een tijdje geduurd. En uitein-
delijk vonden we die nieuwe plek in deze gemeente. Hier voelen we ons thuis.  
 
We merken dat er veel liefde is voor God, voor elkaar, voor de mensen in het 
dorp. We zijn erg blij met het enthousiasme waarmee gepreekt wordt, vanuit de 
bijbel en vanuit het hart. Dat er aandacht is voor de kinderen en voor jongeren. 
We zijn ook blij met de muziek, de liederen die gezongen worden. En dat in dit al-
les Gods liefde doorklinkt. 
 
Want wat we uiteindelijk natuurlijk het liefste willen, is de liefde van God voorle-
ven en doorgeven aan onze kinderen. Dat ze van ons en ook in de kerk mogen 
leren en ervaren dat Hij de grond onder ons bestaan is. Dat Hij ons elke dag 
draagt. Dat ze mogen weten, zoals het zo mooi verwoord wordt:  
 
‘Heer, U doorgrondt en kent mij… Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op 

mij. En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag’.  
 

 

Nieuw binnengekomen in onze gemeente 
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Ik ben Eelko Kingma, 42 jaar, woon in Delfzijl en 
ben vader van 4 kinderen, Mark, Berdien, Anouk 
en Sjoerd.  
 
Ik werk als incasso- en executiemedewerker bij 
Flanderijn Gerechtsdeurwaarders in Appingedam. 
Sinds 3 jaar ben ik gescheiden en voor mijn 
scheiding volgde ik de opleiding tot kandidaat-
gerechtsdeurwaarder, was ik raadslid voor de 
ChristenUnie in Delfzijl en voorzitter van de 
Roemenië commissie van een tweetal kerken in 
Delfzijl. Sinds dit voorjaar ben ik lid geworden van 
de PKN Gereformeerd in Ten Boer. 

Getuigenis. 
Dan wil ik nu graag wat persoonlijks met u delen, namelijk een gebeurtenis die 
een radicale omkeer in mijn (geloofs)leven heeft veroorzaakt. Tot 3 jaar terug 
leek mijn leven voor de mensen om mij heen helemaal goed; Zoals gezegd was ik 
maatschappelijk actief en deed dat ook nog naast mijn gezinsleven en mijn werk. 
Alleen leidde ik naast dit keurige leven ook nog een leven dat niet zo keurig was, 
of beter gezegd; goddeloos was. Ik leidde een zogenaamd dubbelleven.  
 
Ik wil liever niet hier op de details ingaan, maar laat ik het zo zeggen; ik was er 
zelf al van overtuigd dat het te laat was voor mij; geen redding meer mogelijk. 
“Vergeet het maar Eelko Kingma, God wil je toch niet meer, dus kun je net zo goed 
doorgaan ”. Wie zou dat zijn, die mij dat influisterde? Jazeker, mijn geweten 
klaagde mij aan en de duivel vond het natuurlijk allemaal prachtig. 
  
En toen, in juni 2015 gebeurde er iets bijzonders; ik raakte in gesprek met mijn 
predikant omdat ik vastliep met dingen op het werk en toen kwam ook mijn 
dubbelleven ter sprake. En de Heilige Geest kwam in mij! Ik was wekenlang 
vervuld van de Heilige Geest. Hij liet mij weten; het is niet te laat; ik help je te 
stoppen en een rein leven te leiden. God haat de zonde maar heeft jou ook lief. 
Wauw! Wat een ervaring en wat een genade! 
 
De dominee raadde mij de onlinecursus van settingcaptivesfree aan waarbij je in 
60 dagen leert om van je verslaving, want dat was het geworden, het was de baas 
over mij, af te komen en je volledig op God te richten. Ik heb nog een fantastische 
zomervakantie met mijn gezin mogen hebben in Frankrijk, waarbij mijn vrouw en 
ik ook veel over het geloof gepraat hebben.  
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Het was Eelko Kingma in Halleluja-stemming; zo geweldig, God heeft mij 
vergeven, wil met mij verder en wie weet mag zelfs het huwelijk in stand blijven.  
 
Helaas is dat laatste niet gebeurd. Dat is geen verwijt aan mijn ex-vrouw, die 
overigens inmiddels opnieuw getrouwd is. Het is een verwijt alleen aan mijzelf en 
het doet mij nog steeds verdriet, vooral voor mijn kinderen, voor wie het 
natuurlijk een schok is geweest en die ook met de nieuwe situatie moesten leren 
omgaan. 
 
De werking van Gods Geest; een bijzondere ervaring dat lang niet aan iedereen 
gegeven is. Tegelijk zeg ik ook; daarna wordt het er niet makkelijker op. De 
zekerheid dat God bestaat en er voor mij is en mij wil veranderen; dat is 
onbeschrijfelijk. Maar de verleidingen namen vervolgens eerder toe dan af. Als je 
iets jarenlang gewend bent te doen; dan leer je dat helaas niet zomaar af. En 
satan ziet dat hij een volgeling gaat verliezen en is het daar niet mee eens. De 
rechtvaardige maar harde realiteit van de scheiding, het blijven klaar staan voor 
je kinderen zoveel je kunt en werken aan persoonlijk herstel; het is veel geweest 
de afgelopen jaren.  
 
Gelukkig heb ik veel steun gehad aan mijn therapeut, mijn predikant en vrienden 
om mij heen. Maar het is, zoals met zoveel dingen in het leven, een kwestie van 
vallen en opstaan. Jezelf vergeven, respecteren en bovenal Gods liefde 
accepteren! Ik kijk met verdriet terug op de periode voor 2015 maar weet dat ik 
met God verder mag gaan en Hij met mij! En ik kan u vertellen dat God een plan 
met ons allemaal heeft! 
 
Van Delfzijl naar Ten Boer. 
Dan wil ik tenslotte nog wat vertellen over mijn keuze voor deze kerkelijke 
gemeente, in Ten Boer en niet meer in Delfzijl. Ik ben erachter gekomen dat het 
beter is om op een andere plek een nieuwe start te maken. De combinatie van 
bijbelgetrouwe preken en evangelisatieverkondiging in deze kerkelijke gemeente, 
spreekt me erg aan. En ach, zo druk is het niet op de N360 op zondagmorgen, dus 
ik vind het prima te doen en ik vind het fijn om lid te mogen zijn van deze 
gemeente. Mijn 4 kinderen blijven overigens lid van de Hoeksteenkerk in Delfzijl.  
 
Mochten jullie nog meer willen weten over wat ik heb verteld, spreek me gerust 
even aan! 
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Kortgeleden is onze organist Marten van Esch 
met zijn gezin kerkelijk vertrokken naar de PKN-
gemeente Garmerwolde-Thesinge. Marten is nu 
vaste organist in Thesinge en zal ook meer gaan 
spelen in Ten Post en Stedum. In verband hier-
mee heeft hij laten weten vanaf 1 januari 2019 
niet meer als vaste organist beschikbaar te zijn 
voor onze gemeente.  
 
Wij wensen Marten in zijn nieuwe kerkelijke gemeente veel sterkte en speelple-
zier bij het begeleiden van de erediensten. Dit betekent uiteraard, dat Bert 
Geuchies en ondergetekende vanaf januari 2019 meer diensten moeten spelen. 
Hoewel wij dit met vreugde doen, zal het duidelijk zijn dat er wel versterking  
nodig is. Met twee organisten de toekomst in is behoorlijk kwetsbaar. 

Daarom de volgende oproep:  
“Wie kan en wil mede de functie van organist op zich nemen om in de erediensten 
de gemeentezang te begeleiden. Ook als u/je iemand kent, die hierin voldoende 
bedreven is, geef dit dan even door. Overeenkomstig de PKN-regels kijken we 
eerst naar kandidaten uit onze eigen gemeente. 
 
Graag vòòr 18 september 2018 melden bij ondergetekende. 
 

Jan Wolfs, scriba a.i. 
 

 

 

De voorbereiding voor het samenstellen van het jaarboekje is in volle gang. 
 

Wijzigingen/aanvullingen, ook indien u naar aanleiding van de nieuwe wet  
Algemene Verordening Gegevensbescherming, niet vermeld wil worden,  

 
gaarne uiterlijk aanleveren 
zaterdag 15 september a.s. 

 
bij Kor Huisman, Fivelstraat 33,  

bij voorkeur per mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 

Oproep in verband met vacature organist 

 

Jaarboekje 2018-2019 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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HA-COLLECTE VAN 2 SEPT. IS BESTEMD VOOR: “STICHTING HULP VERVOLGDE 
CHRISTENEN”                                                      

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) heeft als grondslag het onfeilbaar 
Woord van God. Haar kernopdracht is o.a. verwoord in 2 Tim. 4:5: “Maar gij, 
wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak 
dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.” Stichting HVC is actief in gebieden 
waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg 
heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers: 

·      Steun aan vervolgde christenen (HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische 
ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast toerusting en bemoediging, 
biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties). 

·     Evangelisatie (HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bou-
wen, door bij te dragen in levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels 
en andere christelijke lectuur speelt een belangrijke rol in het werk van HVC.) 

• Kind sponsoring (HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun 
lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, 
gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven met toekomst.) 

• Bewustwording en verdieping (HVC brengt het thema christenvervolging 
onder de aandacht in Nederland. Christenen worden opgeroepen om te 
bidden voor hun vervolgde broeders en zusters. Het delen van verhalen 
en het bieden van - Bijbelse - verdieping staan centraal.) 

Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, is het uitgangspunt van HVC. Ken-
merkend voor HVC zijn de directe en korte lijnen met de projecten. HVC werkt 
voornamelijk samen met lokale projectleiders, gebaseerd op duidelijke project-
plannen en transparante verslaglegging. Vanuit de stichting wordt er nauw 
contact onderhouden en indien nodig worden de projectlanden bezocht 
(www.stichtinghvc.nl). 

DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO (JUNI T/M AUGUSTUS): 

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

Diaconie 
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·    “Duurzame landbouw en predikantenopleiding”, proj. nr. Z00400; De Lu-
therse Broederkerk in Noord-Kameroen biedt de boerengemeenschap, in 
materieel én in geestelijk opzicht, enige houvast met 2-tal projecten: duur-
zame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten. Dit 
kerkgenootschap heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in 
een gebied zo groot als Nederland. De kerk is ook actief betrokken bij het on-
derwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de 
landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint 
het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lo-
kale talen. Zo is deze kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden 
voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen. 

·    “Genoeg rijst voor iedere dag”, proj. nr. W09405; Het gesloten Myanmar zet 
voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er 
vredesakkoorden gesloten, de mensenrechtensituatie blijft een punt van zorg. 
Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine boeren, lijken de 
verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor slechts een 
half jaar zijn zij alleen maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provin-
cie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om te zorgen 
dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden 
gerespecteerd. 

De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een donatie: 

• TEAR (voor een bedrag van € 200,-): Tear helpt mensen zelf op te staan 
uit armoede en onrecht door wereldwijd hulp te bieden via lokale organi-
saties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We 
helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier 
te maken. (www.tear.nl); 

• Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe (€ 455,-): Het RDF 
wordt al jaren beheerd door PKN’s werkgroep Classicaal Regionaal Over-
leg, die een 18-tal regionale organisaties financieel ondersteunt, 
waaronder: Stichting Exodushuis Groningen, Open Hof Groningen, Ge-
vangenenzorg, Interkerkelijke Stichting Dovenpastoraat Gron. - Drenthe. 

• De collecteopbrengst voor het Werelddiaconaat op 10 juni jl. met be-
stemming “bijenhouden biedt jongeren in Guatemala toekomst” is 
aangevuld tot een bedrag van € 500,-. Ook de HA-collecte op dezelfde 
dag voor de Rudolphstichting is verder aangevuld tot € 600,-. 

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

https://www.kerkinactie.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/genoeg-rijst-voor-iedere-dag
http://www.tear.nl/
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Met ingang van het nieuwe seizoen gaan Jaap Slagter en Jan en Heleen Nor-
den stoppen met het hulpkosterschap. Wij willen we Jaap, Jan en Heleen 
hartelijk danken voor hun inzet in onze gemeente.  
 
Dit houdt nu wel in dat we voor de maandag- en woensdagavond, 1 keer in de 
14 dagen op zoek moeten naar nieuwe hulpkosters. Het gaat om diensten in 
Menorah, op deze avonden zijn er groepen mensen te zingen, te vergaderen 
o.i.d. Taak van de hulpkosters is om deze personen voorzien van koffie en 
thee, eventueel later op de avond nog wat fris of een borreltje. 
 
Lijkt het u wat om hierin uw steentje bij te dragen, dan kunt u contact opne-
men met Wildrik Burema. 
  
   Douwe Zuur 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals we langzamerhand gewend zijn wordt het kerkelijk seizoen afgesloten met 
een gezellige avond. Dit jaar hadden enkele leden van de vrijgemaakte kerk en de 
gereformeerde kerk de handen ineengeslagen en een zeskamp voor jong en oud 
georganiseerd.  
 
De organisatie vond het bijzonder fijn om dit gezamenlijk te mogen organiseren.  
Op 30 juni werd er onder geweldige zomerse omstandigheden aan het eind van 
de middag door 4 jeugdgroepen zeer fanatiek maar zeker ook sportief gestreden. 
 
De deelnemers moesten onder anderen 4 x over het maar, hooivork darten, met 
een grote A lopen en de verschrikkelijke zeephelling moest zo vaak mogelijk be-
dwongen worden. Het was zwaar voor iedereen, maar gelukkig waren er veel 
onderdelen waar men door of over het water moest en dit bracht wat verkoeling.  
 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 

 

Afsluiting kerkelijk seizoen 
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Iedere deelnemer kon met regelmaat wat drin-
ken ophalen bij de goed verzorgde catering en 
dat was ook wel nodig met de hoge tempera-
turen. Na deze strijd was het tegen 18.00 uur 
tijd om de magen wat te vullen. De barbecue 
stond klaar en ieder mocht een broodje ham-
burger en/ of een stokje saté.  
 
Om 18.45 uur stonden de “ouderen “(12 +) klaar. Hier kwamen maar liefst 14 
groepen op af. Veel teams hadden zich mooi uitgedost en dat gaf een bonte ver-
zameling van deelnemers.  
 
Het was een zeer geslaagde middag/avond die werd afgesloten met een mooi 
vuur. Hier werd nog nagesproken over de zeskamp, maar ook over het feit dat het 
toch geweldig mooi is om zo’n activiteit samen te kunnen organiseren.  
 
Ik wil dan ook graag iedere deelnemer bedanken voor zijn deelname en de toe-
schouwers voor hun aanwezigheid. Ik wil ook de vrijwilligers allemaal heel 
hartelijk bedanken voor hun medewerking. Ook nu was weer duidelijk dat vele 
handen licht werk (en gezelligheid) maken. 
 
Hopelijk krijgt dit een vervolg, de organisatie staat hier zeker open voor. 
 

Jan Afman 
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VACATURE PENNINGMEESTER M/V-JEUGDWERK 
 
Al jarenlang heeft André Vriezema de finan-
ciële zaken voor het jeugdwerk beheerd. Na 
8 jaar wil hij graag zijn functie overdragen 
aan een nieuwe penningmeester.  
 
Wij willen André heel hartelijk bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor de jeugd. 
Het is een functie die prima vanuit huis geregeld kan worden en vraagt niet veel 
vrije tijd. 
 
Mocht je deze functie willen overnemen of heb je nog vragen dan kun je contact 
op nemen met Siep de Jonge of Jan Afman. 
 
 

 
CHILLEN 
Lekker spelletjes doen of gewoon even chil-
len in Blister tijdens het koffiedrinken in 
Menorah. 
 
We lopen al een tijdje met het plan rond om 
voor de jeugd een plek te realiseren tijdens 
het koffiedrinken na een kerkdienst. Nu Blis-
ter weer volledig kan worden gebruikt willen 

we dit graag mogelijk maken. 
 
 Er zijn nieuwe spelletjes gekocht en nu zijn we nog op zoek naar gemeenteleden 
die mee willen helpen om dit daadwerkelijk uitvoerbaar te maken. Indien je be-
sluit om mee te willen helpen vragen we of je de jeugd wilt begeleiden in Blister. 
 
Dit zou, bij meerdere vrijwilligers, een paar zondagen per jaar het geval zijn. 
Twijfel niet, geef de jeugd een eigen plek en geef je op. 
 
Ik hoop vele mensen te kunnen noteren. 
 

Jan Afman 
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Op zondag 16 september maken we een start met het jaarthema van de Ge-
meente Groei Groepen. Dit jaar gaan de groepen nadenken over de verhalen 
rond Jozua, die met het volk Israël het beloofde land in trok. De titel van het 
werkboekje is: Sterk en moedig als Jozua, binnengaan in het beloofde land. 
 
Eigenlijk heeft Jozua altijd een beetje in de schaduw van Mozes gestaan. Mozes 
was degene die het volk uit Egypte geleid had en in nauw contact met God stond. 
Jozua volgde hem op en moest de klus afmaken. Hij had van zichzelf niet de moed 
en de kracht om het volk te leiden en voorop te gaan in de strijd. Maar misschien 
had God hem juist daarom wel uitgekozen, want zijn taak mocht niet gebaseerd 
zijn op eigen kracht en overmoed.  
 
De groepen zullen in de loop van het jaar veel spannende delen uit het leven van 
Jozua gaan lezen. De Bijbelse verhalen worden verbonden met onze werkelijk-
heid: Hoe sta ik in het leven? Welke obstakels en dilemma’s kom ik tegen? Is er 
ruimte voor Gods kracht en hoe werkt Hij dan?   
 
In deze dienst zullen we ook luisteren naar de ervaringen van de groep gemeen-
teleden die namens ‘Mens voor Mens’ een week hebben geholpen in het tehuis in 
Hongarije. Na afloop is er koffiedrinken. 
 
Landelijke trainingsdag voor gespreksleiders 
Wie gaat er met mij mee?  
Op zaterdag 29 september organiseert het Evangelisch Werkverband in Harder-
wijk een landelijke trainingsdag speciaal voor iedereen die gespreksleider is, 
bijvoorbeeld van een GemeenteGroeiGroep of een andere (gespreks)kring. 
 
September is de aftrap van de startweken van de PKN. Dit jaar is het thema: Een 
goed gesprek. We zullen worden uitgedaagd om over ons geloof te gaan spreken. 
Iets dat voor veel mensen nog steeds een grote stap is. Traditioneel voert de do-
minee het woord en luistert de gemeente. Op die manier ontwikkelen we ons 
echter niet om zelf te spreken over ons geloof. En dat is aan het veranderen.  
 
Oefenen in kleine groepen 
Het gesprek aangaan, wordt steeds belangrijker. En daarbij zijn kleine groepen 
van cruciaal belang. In een vertrouwde omgeving leer je daar te spreken over wat 
het Woord van God met jou doet. Je leert verwoorden wat je gevoelens en ge-
dachten zijn.  

Doe Mee Dienst start Gemeente Groei Groepen: Reuzen op je pad! 
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En zo kun je dat ook uitspreken naar mensen die minder bekend zijn met het ge-
loof in de Heer Jezus. Deze kleine groepen kun je als het ware beschouwen als het 
gezin waarin je vanuit je hart leert spreken over je geloof. 
 
Kom je ook naar de trainingsdag? 
Een goed gesprek heb je niet zomaar. Ook niet in de kleine groepen. Daar heb je 
stimulans en begeleiding bij nodig van goede gespreksleiders. Daarom bieden wij 
als EW een trainingsdag aan waar we gespreksleiders trainen. Zo kun je je verder 
ontwikkelen. Op deze dag is er ruimte voor bemoediging en gelegenheid om voor 
je te laten bidden voor het nieuwe seizoen. Daarnaast zijn we enthousiast dat 
Marcel Zimmer ons mee zal nemen in aanbidding.  
 
Centraal thema: leren van de jeugdcultuur 
We beginnen de dag vanuit een centraal thema: Wat kunnen wij van de jeugdcul-
tuur leren voor de kleine groep? Jeugdwerker Gerlof Wiersma uit Drachten zal 
ons hierin meenemen. Gerlof werkt voor de Royal Mission School en is als jeugd-
werker actief in de PKN in Friesland. Vanuit Royal Mission zijn er nu al meerdere 
jeugdwerkers actief in de PKN.  
 
Gerlof functioneert vaak op de achtergrond als coach van deze jeugdwerkers. En 
daarin heeft hij heel wat lessen geleerd. De gemeentes waar de jeugdwerkers ac-
tief zijn, zijn vaak heel klein. Daarnaast is het in dorpen vaak een zoektocht om de 
jeugd te bereiken. Daarvoor moesten ze echt weer back to the basics. Gerlof zal 
zijn bevindingen met ons delen. 
 
Ruime keuze in workshops  
Dit jaar bieden we twee workshopsrondes aan. De workshopleiders hebben veel 
ervaring in het leiden van kleine groepen en ze willen graag hun deskundigheid 
met je delen. Via onze website kun je aangeven welke workshops je wilt volgen. 
Deze workshops worden er gegeven: 
 

• Ds. Peter Smilde: Visie GGG en praktische handvatten 

• Ds. Inge de Rouwe: Pastorale zorg in de kleine groep 

• Ds. André Priem: Gebed op de GGG 

• Ds. Pieter Both: Diepgang en inspiratie GGG-materiaal 

• Ds. Gerrit Vreugdenhil: Geestelijke strijd 

• Ds. Hans Maat: Een koninkrijk van kracht 

• Bram van Putten: Concreet aan de slag, tools voor de kleine groep 

• Ds. Jelle de kok: Geestelijk ouderschap 

• Gerlof Wiersma: Jeugdcultuur  
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Zoals jullie zien geef ik zelf ook een workshop naar aanleiding van mijn scriptie en 
de ervaringen van mijzelf en anderen op het gebied van onderlinge zorg in de 
kleine groep. Ik zou het heel leuk vinden om met een aantal belangstellenden 
(ook als je geen gespreksleider bent!) naar deze dag toe te gaan. 
 

Inge de Rouwe 
 

 
 

 
Wie vindt het leuk om op maandagavond 17 september a.s. (om 20.00 uur in  
Menorah) samen met mij en anderen in gesprek te gaan over dit jaarthema: “ter 
voorbereiding van de preek? “Het zou mooi zijn om met een gemengde groep van 
ouderen en jongeren na te denken over dit thema en het jaar met een goed ge-
sprek te beginnen. Ik hoop dat we elkaar inspireren en dat er ook (anonieme) 
input voor de preek uit komt! 
 
De Bijbeltekst voor die zondag komt uit Marcus 8: 27-33. Jezus vraagt aan zijn 
leerlingen: “Wie ben ik volgens de mensen?”  Zie voor meer informatie over het 
thema: 
 https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/startzondag/aanbod  
Je mag me laten weten dat je komt, maar je hoeft je niet van tevoren aan te mel-
den. 

Inge de Rouwe 
 

HONGARIJEREIS, EIND JUNI 2018 

 
Het is alweer twee maanden geleden dat wij met een 
enthousiaste groep naar Hongarije zijn afgereisd om 
daar te klussen in Magdaléneum te Nyiregyhaza, een 

tehuis waar ongeveer honderd gehandicapte vrouwen wonen. Wij willen u graag 
vertellen en laten zien wat wij allemaal gedaan hebben in Hongarije. Zondag 16 
september vertellen wij in de ochtenddienst over onze werkreis, maar hieronder 
alvast een verslag met enkele foto’s.  
 
Wij (Teije, Edwin, Siep, Enola, Margreet, Margot, Wouter en Annemarie) 
vertrokken in de vroege ochtend van vrijdag 22 juni en begonnen aan de lange 
reis van ongeveer 1.600 km. Hannover, Praag, Bratislava, Budapest en toen nog 
verder. Rond 21.00 uur ‘s avonds kwamen wij met ongeveer twee uur vertraging 
aan. Abel en Hilda stonden aan de rand van de stad te wachten en gingen ons 
voor naar het tehuis. Daar genoten wij van een heerlijke kom goulashsoep met 
brood.  

Voorbereiding Startdienst: “Een Goed Gesprek” 

 

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/startzondag/aanbod
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Zaterdag kregen wij na het ontbijt een rondleiding door het tehuis. Voor de leden 
van de groep die al een of twee keer eerder mee geweest zijn was het mooi om te 
zien hoe de kamers die de vorige keer opgeknapt zijn er nog steeds heel mooi 
uitzagen. Ook het aangelegde pad achter het huis wordt nog steeds goed 
gebruikt. Voor de twee ‘nieuwelingen’ was het een eerste kennismaking met het 
tehuis en haar bewoners.  
 
Na de lunch werden de twee kamers die wij 
dit jaar gaan opknappen bekeken. Een grote 
kamer van 36 m2, en een kleinere van 9 m2. 

Beide op de bovenverdieping van het tehuis. 
Voor beide kamers een nieuw plafond en een 
nieuwe vloer, nieuwe wanden, leuke 
schilderingen op de muren, nieuwe 
schrootjes van hout i.p.v. plastic en de 
deurposten een vers likje verf. Een grote klus!  
 
Zondag bezochten wij na het ontbijt samen met ongeveer 30 bewoonsters een 
kerkdienst in de grote zaal van het tehuis. Het was een hele interactieve dienst. 
De voorgangster stelde vragen waar sommige bewoonsters antwoord op gaven, 
er werd uit de Bijbel gelezen en wij zongen een aantal liederen. Op een aantal 
woorden en namen na verstonden wij er vrij weinig van, maar twee liederen 
waren wel bekend: psalm 23 en psalm 43. Voor de lunch (de lunch is in Hongarije 
de warme maaltijd) maakten wij een wandeling door de wijk.  
 
Wij hebben gedurende de hele periode verschillende maaltijden voorgeschoteld 
gekregen. Sommige herkenbaar (spaghetti, nasi of rijst met groente en vissticks), 
andere ondefinieerbaar en heel bijzonder (een brij van pompoen met kruiden, 
pasta met jam en walnoten en een zoete spinaziesoep) De keuken van het tehuis 
was heel zorgzaam, het ontbrak ons aan niets. (En met een beetje uit Nederland 
meegebrachte appelmoes erbij schuif je alles zo naar binnen) 

 
Maandag ging de helft van de groep verder 
met het strippen van de twee kamers, en 
pakte de andere helft van de groep de 
beitskwast weer op. Alle oude wandplaten, 
schrootjes en het plafond moesten twee 
trappen af, naar buiten.  
 
 

Grote kamer, een deel van het  
plafond zit er in!  

Beitsen en nog eens beitsen 

Beitsen en nog eens beitsen 
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De nieuwe materialen moesten die twee trappen weer op, 34 gipsplaten van 2 bij 
1,20 m waren een uitdaging. Later in de week de 400 schrootjes en andere latten 
ook.  
 
Dinsdag was een heugelijke dag voor de beitsende dames: na 4 dagen werden 
eindelijk de laatste latjes in de lak gezet, en de eerste konden tegen de muur! In 
de kamers schoot het werk ook al behoorlijk op. Het plafond in de grote kamer 
zat erin en de schilder was al lopend met zijn ladder druk bezig met het schilderen 
van de muren. Passen, meten, zagen en schroeven: alle werkzaamheden kosten 
veel tijd. Recht en waterpas zijn relatief onbekende begrippen, alles moet precies 
op maat gemaakt worden.  
 
’s Ochtends begon een gedeelte van de groep niet direct met klussen. Uit 
Nederland hadden wij 105 heliumballonnen 
meegenomen, met een heel aantal helium-
tankjes. De ballonnen zorgden voor een grote 
lach op de meeste gezichten van de 
bewoonsters en de verzorgsters, en werden 
heel erg enthousiast ontvangen. Het deed ons 
goed om het enthousiasme van de 
bewoonsters te zien en ze aandacht te geven. 
Elke keer als wij van buiten weer naar binnen 
/ boven liepen kwamen wij langs een van de 
twee gangen waar de gemeenschappelijke 
kamers van de bewoonsters aan grenzen.  
 
De bewoonsters die zelf kunnen lopen scharrelen een beetje rond, de 
bewoonsters die niet mobiel zijn worden in een rolstoel of op een bank in de gang 
gezet of gelegd en zitten daar tot het tijd is om weer naar bed te gaan. Dat is heel 
erg schrijnend om te zien, vooral omdat wij daar niets aan kunnen doen. De 
verzorgsters die er zijn doen wat ze kunnen, maar hebben gewoon te weinig tijd 
om alle bewoonsters persoonlijke aandacht te geven en aan enige vorm van 
dagbesteding te doen. Het uitdelen van de ballonnen was een hele leuke vrolijke  
onderbreking.   
 
 Woensdag werden de activiteiten met hernieuwde energie hervat. Twee teams 
van twee aan het schrootjes timmeren (het vinden van spijkers was een heel 
avontuur), anderen zetten de laatste panlatten tegen de muur en in de grote 
kamer werden de laatste gipsplaten geschroefd en twee balken mooi 
brandweerrood geschilderd.  

Ballonnen en sokken uitdelen  
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’s Avonds konden wij een begin maken met het 
zetten van de zwarte lijnen voor de schilderingen 
op de muur. Overdag hadden wij een temperatuur 
van rond de 20 graden, perfect klusweer! Als het 
weer dat toeliet, en het niet regende, dronken wij ’s 
ochtends en ’s middags koffie en thee in de tuin van 
het tehuis, al dan niet vergezeld door een of 
meerdere bewoonsters.  
 
Donderdag waren we, u raadt het al, weer hard aan 
het werk. Vandaag kon begonnen worden met het 
inkleuren van de muurschilderingen, heel erg leuk! 
Twee smurfen, Dip en Dap (2 giraffes), Kikker en zijn 

vriendje Haas kwamen in de grote kamer op de muren, in de kleine kamer Dombo 
de olifant en de drie minions Bob, Kevin en Stuart. Alle andere werkzaamheden 
werden ook hervat, en met zijn allen zijn wij weer heel erg opgeschoten.  
 
Vrijdag gingen drie dames met een aantal bewoonsters van de sociowoningen 
(vergelijkbaar met begeleid wonen), een aantal bewoonsters uit het tehuis en 
hun verzorgsters naar de dierentuin, waar meer tehuizen die dag een door de 
overheid gesponsord uitje hadden. De rest van de groep werkte onverminderd 
hard door, bikkels! De grote kamer is op de nieuwe vloer na gereed.  
De vloer moet eerst geëgaliseerd worden voordat het zeil gelegd wordt, dat is 
gebeurd toen wij weer terug waren.  
 
Zaterdag, de laatste dag alweer. De deur-
posten komen in de brandweerrode verf, de 
dakramen worden geschuurd en 
geschilderd, de deuren worden mintgroen 
geverfd, er komen latjes over de 
lambrisering heen en de laatste lijntjes van 
de (heel mooi geworden) muurschilderingen 
worden aangebracht. Kortom: alle laatste 
klussen. Deze fijne afwerking duurt het 
langst. Likje verf hier, spijkertje daar, latje 
zus, etc.  
 
Aan het eind van de middag zijn wij met de 
hele groep het tehuis rondgegaan om de 
door mevrouw Jongsma gebreide sokken 
uit te delen en afscheid te nemen.  
 

Sokken uitdelen  

Finishing 
Touch  
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Voor elke bewoonster was er een passend paar sokken, fantastisch! Blije 
gezichten met een grote lach, knuffels en omhelzingen, de sokken waren een 
groot succes.  
 
’s Nachts vertrokken wij weer naar Nederland, waar wij zondagavond 1 juli rond 
19.30 uur aankwamen en werden opgewacht door ons thuisfront, wij hebben een 
goede tijd gehad met elkaar, veel gelachen, beleefd en heel erg hard gewerkt met 
een top resultaat!  
 
En daarom kunnen wij terugkijken op een fantastische tijd waarin wij veel hebben 
kunnen betekenen voor de bewoonsters. Uw steun was hierin onmisbaar.  
 
Met de opbrengst van alle gehouden acties: (statiegeldflessen inzamelen, 
kniepertjes/rolletjes bakken en verkopen, dakgoten schoonmaken, bolchrysanten 
verkopen en ontvangen giften) kon al het materiaal voor het klussen daar worden 
aangeschaft en bekostigd. Heel erg hartelijk dank hiervoor!!  
 

Annemarie Meerman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Een welverdiende pauze in de tuin 
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VERGADERSEIZOEN 2018 – 2019 
Evenals voorgaande jaren beginnen we in de maand september weer met onze 
vergaderingen. Traditiegetrouw hebben we voor de eerste vergadering een 
predikant of kerkelijk werker uitgenodigd.  
 
Mevr. J. Elzinga-Bakker uit Groningen is bereid om voor ons een lezing te houden 
over de Psalmen. Een onderwerp waar wij als ouderen mee groot geworden zijn. 
 
We vergaderen op donderdag 13 september a.s. in Menorah van 14.30  tot +/_ 
16.30 uur. Gasten zijn als altijd van harte welkom. Heeft u vervoer nodig dan kunt 
u tot 12.00 uur bellen naar: A. Kooistra, tel. nr. 302 2185 
 
  Het Bestuur 

 

 
 

BINNENGEKOMEN: 
Dhr. G.M. Zijlema, van de Christian Reformede Church in North America 
Fam. J. Sikkema en C.J. Sikkema - Dikkema met hun 5 gedoopte kinderen Karin, 
Lian, Ilse, Thirza, Eva en Joas, van de GKV Ten Boer 
 
OVERLEDEN: 
Dhr. S.G. Meijer, op 12 juli, in de leeftijd van 85 jaar 

Dhr. J.H. Huisman, op 14 juli, in de leeftijd van 85 jaar 

Mevr. A. Meijer-Vriezema, op 17 juli, in de leeftijd van 82 jaar 

Dhr. T. Wolda, op 2 augustus, in de leeftijd van 83 jaar 

Mevr. A.H. Feitsma-Postma, op 14 augustus, in de leeftijd van 90 jaar 

Mevr. W.E. Wolda-Buikema, op 14 augustus, in de leeftijd van 82 jaar 

 
VERHUISD: 
Mevr. S.W. Bolhuis 
 
VERTROKKEN: 
Fam. A. Post 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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Dinsdag 4 sept.    College Kerkrentmeesters      19.30 uur 

Woensdag 5 sept.    Moderamen        19.45 uur 

Maandag 10 sept.   Diaconie         20.00 uur 

Donderdag 13 sept.  P.C.O.B.    14.30 uur 

Gemeenteavond   19.30 uur 

Zondag 16 sept.  Koffiedrinken na de morgendienst  

Maandag 17 sept. Voorbereiding startdienst 20.00 uur  

Woensdag 19 sept.  Kerkenraad    19.45 uur 

Dinsdag 25 sept.  Ouderlingen beraad   19.45 uur 

Donderdag 27 sept.  N.v.K. en K.     10.00 uur 

Donderdag 27 sept.  Vorming en Toerusting   19.45 uur 
 
 

 

 
 

Lieve mensen, ik wil jullie bedanken voor alle lieve kaarten en bloemen na het 
plotseling overlijden van mijn geliefde dochter Luchiena Heine - van der Beek. 
Dank jullie allemaal! 
 

Annie van der Beek - Kuizenga 
 

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle blijken van meeleven en betrokkenheid 
in de vorm van bloemen, kaartjes, telefoontjes en bezoekjes gedurende mijn 2 
weken ziekenhuisopname en aansluitend 3 weken verblijf op de revalidatieafde-
ling van de Twaalf Hoven te Winsum.  
 

 A. Dijkstra-Friso 
 
Wij willen allen hartelijk bedanken die ons gefeliciteerd hebben en/of een kaart 
hebben gestuurd voor de viering van ons 60-jarig huwelijk. Het was heel 
bijzonder!  Ook bedankt voor alle kaarten die we hebben gekregen voor Arie zijn 
verjaardag en voor de bloemen uit de kerk. 
 
  Arie en Tine van der Goot 
 

Dankbetuiging 

Kerkelijke agenda 
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Hartelijk dank voor de mooie kaarten en de bloemen uit de kerk voor mijn 85 ste 

verjaardag. Met vriendelijke groeten 
 
  Wim en Saar Groenewold-Nieboer 
 
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende blijken van medeleven in de vorm 
van bezoeken en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van mijn man Jan Hendrik Huisman. Dankbaar kijken wij als familie terug op de 
mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk. Het is een fijne, troostrijke 
gedachte dat Jan Hendrik in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. 
 

Ietie Huisman-Martens en de kinderen.  
 
Graag willen wij iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft tijdens de 
ziekte en het overlijden van onze ouders en grootouders Siemon Meijer en Aly 
Meijer-Vriezema. 
 

Anneke Riemsma- Meijer, kinderen en kleinkinderen 
 
 

 
 
 

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   

06-09-1938 W. Maarleveld-Wubs   

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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01-07 Zr. A. Kloosterhuis-Vredevoogd, in verband met haar 89 ste verjaardag en 

naar 
 
onze predikant Peter Elzinga, ter bemoediging en ter gelegenheid van zijn 
50 ste verjaardag 
 

08-07 Zr. T. Kruizinga-Kuizenga, in verband met haar 98 ste verjaardag 
 

15-07 Zr. S. Groenewold-Nieboer, in verband met haar 85 ste verjaardag 
 

22-07 zr. C.H. Moltmaker, in verband met haar 84 ste verjaardag en naar 
 
br. J. Kremer, in verband met zijn 83 ste verjaardag 
 

29-07 Zr. A. Dijkstra-Friso, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 

05-08 Zr. A. van der Beek-Kuizenga, ter bemoediging 
 

12-08 Br. en zr. A. v.d. Knaap-Hoogendoorn, ter gelegenheid van hun 50-jarig 
huwelijk, en naar 
 
br. A.J.  v.d. Goot, in verband met zijn 86 ste verjaardag 
 

19-08 Zr. J. Heidema-Holthof, in verband met haar 91 ste verjaardag, en naar: 
 
Zr. G.J. Ritzema-Eisenga, in verband met haar 89 ste verjaardag 
 

26-08 Br. P.W. Werkman, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar: 
 
br. en zr. H. van Bijssum-Knol, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk 
en naar 
 
br. en zr. G. Zijlema-Hoeksema, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk 
 

  

De bloemen uit de kerk zijn met een 
     hartelijke groet gegaan naar: 
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Kerkcollecten Bedrag: 
3-jun Kerk 328,75  

10-jun Werelddiakonaat 262,97  

 Heilig Avondmaal - Rudolphstichting 349,45  
17-jun Mens voor Mens 185,60  

 Onderhoudsfonds 121,80  
24-jun Boerderijdienst 420,45  

1-jul Kerk 221,00  
8-jul Jeugdwerk 286,29  

15-jul Kerk 231,40  
22-jul Kerk 228,39  
29-jul Binnenlands diaconaat 183,75  

 Onderhoudsfonds 127,90  
Deurcollecten  

3-jun Kerk 98,37  
10-jun Bloemenfonds 73,70  
17-jun Kerk 32,00  

1-jul Bloemenfonds 67,75  
8-jul Kerk 95,77  

15-jul Bloemenfonds 100,84  
22-jul Kerk 81,10  
29-jul Bloemenfonds 68,80  

Giften   
Juni Kerk 100,00  
Juli Kerk 50,00  
Juli Voedselbank 25,00  

Vaste Vrijwillige Bijdragen  
Kerk Toegezegd 96.236,16  

 Extra ontvangsten  2.108,82  

 Totale bijdragen 2018 98.344,98  

 Ontvangen bijdragen 60.709,59  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2018 37.635,39  

Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  30,50  

 Totale bijdragen 2018 8.726,04  

 Ontvangen bijdragen 4.755,41  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2018 3.970,63  

Ontvangen collecten en giften 
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Evangelisatie  
 Toegezegd 6.694,50 

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 3.530,14  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2018 3.164,36  
   
Overige opbrengsten ontvangen t/m juli  

   
Oud papier   1.684,85  
Oud ijzer        190,00  

 
 
 
 

  
2 september 11.00 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. H. Koolhaas Winschoten Ds. J.F. Kroon Garijp 
Organist J. Wolfs M. van Esch 
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 
Beamer Lineke Meerman Els Gelling 
Collecte Kerk  
   2e H.A. Stichting Hulp Vervolgde Christenen 
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Tristan Borg en Daniel Medendorp 
…Menorah Lucas en Tim Medendorp 
Kinderoppas Margot Dekens, Enola de Jonge en Iris Boer 

   
2 september 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof 

Voorganger Ds. M.H. Langenburg Middelstum 

   
9 september 09.30 uur   

Voorganger Ds. M.G.J. Roepers Loppersum 
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte JOP Jeugdwerk Prot. Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk  
…Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel  
Kinderoppas Hélène Muilwijk, Lourien Dekens en Esmee Vogd 
  

Dienstenrooster: 
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16 september 09.30 uur DoeMeeDienst start Gem. Groei Groepen 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe 
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Els Gelling  
Collecte Vredesweek  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 
…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 
Kinderoppas Eliza Muilwijk, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon 

   
23 september 09.30 uur Startdienst thema: “Een goed gesprek” 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 
…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 
Kinderoppas Lineke Meerman, Rosa Boer en Elisa Werkman 

   
29 september 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

   

   
30 september 09.30 uur   
Voorganger Ds. K. G. Pieterman Niekerk  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Diaconie  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Timo en Sara Werkman 
…Menorah Noa en Levi van Dijk 
Kinderoppas Nicole Heidema, Astrid Hoekstra en Yara de Kam 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 20 september 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. 
N.v.K. en K. verschijnen op 27 september, 25 oktober en 6 december 2018  . 

 
 

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 
 


