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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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“Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang 

zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat 

vergaat als gras?” (Jesaja 51:12) 

 
De wereld is niet altijd een veilige plaats. Terroristische aanslagen in grote Eu-

ropese steden als Londen, Parijs en Barcelona maken veel onschuldige slachtoffers. Van 
het ene op het andere moment staat je leven op zijn kop. Via internet krijgen we alle 
gruwelijke beelden te zien. IS moordenaars snijden voor de camera mensen de keel 
door, en op kleinere schaal zien we hoe groepen jongeren anderen pesten, en dat op 
internet zetten om hun slachtoffers nog verder te vernederen. Misbruik, verkrachting, 
geweld en zelfs moord. We kunnen het tegenwoordig praktisch live volgen via internet. 
 
Heel bewust kies ik er voor zulke beelden niet op te zoeken. De gruwelen die mensen 
elkaar aandoen. Steek ik daarmee mijn kop in het zand? Ik denk het niet. Ik weet dat 
het gebeurt, en zelf heb ik naast mooie en goede ervaringen met mijn medemensen, 
genoeg negatieve ervaringen gehad. Gepest, geroddel, laster en manipulatie, om maar 
een paar dingen te noemen. 
 
Ik maak mij weinig illusies over de goedheid van de meeste mensen. Die is flinterdun. 
We zagen dat slechts één dag nadat de vreselijke orkaan Irma over het eiland Sint 
Maarten raasde, en alle communicatiemiddelen wegvielen, er volop werd geplunderd 
en geroofd. Ik ben geen optimist, wat dit aangaat. De Heidelbergse catechismus be-
noemt dat in zondag 3 nadrukkelijk door te zeggen dat de mens “geneigd is tot alle 
kwaad”. 
 
Als ik heel eerlijk ben, herken ik die emoties ook in mijzelf: onverschilligheid, liefdeloos-
heid, en de neiging om gemakshalve de andere kant uit te kijken. De filosoof en politi-
cus Edmund Burke (1729-1797) zei daarover: “het enige dat nodig is om het kwaad te 
laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.” Hij heeft gelijk. 
 
Dat is ook de reden dat ik mij er voor in wil zetten dat het er in de kerk anders aan toe 
gaat. Laat hier de liefde heersen, zoals die in Jezus Christus was, laten mensen hun 
kwetsbaarheid tonen, zonder daarop afgerekend te worden, laten wij elkaar opbou-
wen, in plaats van elkaar naar beneden te halen. Dat is nooit vanzelfsprekend, en zal 
het op deze aarde ook niet worden. 
 
Door dicht bij God te blijven, geeft God mij de kracht om meer te worden zoals Hij mij 
bedoeld heeft: liefdevol, vol goedheid, verdraagzaam, geduldig. Dat is geen verdienste 
van mij, maar Zijn genade. 
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Bovenal leer ik steeds meer om heel mijn leven in Zijn handen te leggen. Ik wil niet in 
angst leven, voor wat andere mensen mij aan kunnen doen, en ook niet voor alle ram-
pen die mij kunnen treffen. Aardbevingen, ziekte, natuurrampen, ongelukken, werk-
loosheid, lijden of zelfs de naderende dood. Alles gaat voorbij; ook ik zelf ben maar een 
kwetsbaar, sterfelijk mens. 
 
Maar dieper nog dan die emotie, 
staat één ding voor mij onomsto-
telijk vast. Wat er ook zal gebeu-
ren aan moeite of zorg, God zal 
daar nog steeds vast staan, als al 
het andere wegvalt. Hij is het eeu-
wige anker in mijn leven. Als Hij 
het is die mij troost, bouw ik mijn 
leven op Hem. Dat geeft mij rust. 
Dat is de hoop, die in mij leeft. Zo-
lang ik leef, zal ik Zijn grootheid 
en goedheid bezingen. 
 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 

VANUIT DE PASTORIE  
 
De vakantie is weer voorbij. Het kerkelijk leven begint langzaam op gang te komen. We 
kunnen terug kijken op een succesvolle startweek, die wel een beetje werd overscha-
duwd door de feest- en lichtweek in Ten Boer. Het betekent niet dat er in de vakantie 
niets is gebeurd.  
 
Onze voorzitter en scriba hebben druk gezocht naar nieuwe jeugdouderlingen, en daar-
naast is heel hard gewerkt door een aantal vrijwilligers om Blister te renoveren. Dank 
jullie wel voor jullie belangeloze inzet. Het wordt zeer gewaardeerd! 
 
Als jaarthema voor onze gemeente hebben we gekozen voor “evangelisatie”. Niet ie-
dereen is tegenwoordig meer automatisch op de hoogte van wat het Christelijk geloof 
inhoudt. Daarnaast zijn veel mensen op zoek naar iets dat hun houvast kan geven in 
het leven. Dat betekent niet, dat ze dan automatisch in de kerk terechtkomen. Het zal 
ze uitgelegd moeten worden: kortom evangeliseren. Vertellen over Jezus.  
 
Maar hoe doe je dat, tegenover familie, kinderen, vrienden of vreemden? We gaan dit 
thema in het komende seizoen op verschillende manieren onder de aandacht brengen. 
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Een mooi voorbeeld hadden we al bij de startdienst van zondag 17 september: “kerk-
proeverij”, oftewel, neem eens een gast mee naar de kerk. We kunnen mensen het 
geloof niet geven, maar we kunnen ze wel iets aanreiken. In dit geval een laagdrempe-
lige kennismaking met geloof en kerk. 
 
Een ander mooi voorbeeld, is de feestelijke dienst op zondag 24 september, waarin vier 
gemeenteleden belijdenis van hun geloof aflegden, en twee kinderen gedoopt moch-
ten worden. Een feest om dit als gemeente te mogen vieren, en dat is ook aan de ge-
zichten te zien. 
 
In onze persoonlijke thuissituatie is alle aandacht nu gericht op Inge. Deze maand nog 
studeert zij af aan de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), en dat is voor ons 
een belangrijke mijlpaal. Zij hoeft alleen nog het kerkelijk examen te doen, en dat is in 
principe een formaliteit, en dan is zij beroepbaar als predikant. Ik ben uiteraard vrese-
lijk trots op haar. Ik weet hoeveel zweet en tranen, en hoeveel doorzettingsvermogen 
nodig was, om zover te komen. Zij heeft het toch maar voltooid, en dat naast een druk 
gezin en al het kerkenwerk. 
 
Wij willen dit ook graag met u vieren, en daarom zullen wij na de kerkdienst op 15 
oktober iets lekkers bij de koffie serveren. Veel van u hebben met ons meegeleefd en 
belangstelling getoond, en dat hebben we altijd erg gewaardeerd. Het betekent ook 
dat er voor ons gezin veranderingen aan zitten te komen. Uiteraard houden we u op de 
hoogte, zodra er iets te melden valt. 
 
De voorbereidingen voor de Israëlreis voor maart 2018 zijn in volle gang. Mocht u nog 
interesse hebben om mee te gaan, of iemand in uw omgeving weten (binnen of buiten 
onze gemeente), die wel mee zou willen: reageert u dan snel! Eind oktober moet ik in 
elk geval een groep van twintig mensen bij elkaar hebben. Er is goede hoop dat de reis 
door kan gaan, maar we kunnen nog wel wat aanmeldingen gebruiken. 
 
Ik hoop en bid tot God dat wij als gemeente een mooi en vruchtbaar seizoen 2017/2018 
tegemoet mogen gaan. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
MEELEVEN EN OMZIEN 

Ook in de vakantietijd gaan sommige dingen gewoon door. Een daarvan zijn ziekte en 
ziekenhuisopnames. De afgelopen periode hebben in elk geval de volgende gemeen-
teleden in een instelling of in het ziekenhuis gelegen:  
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- Zr. E. Waterborg-Wiertsema, is inmiddels verhuisd   
 
- Zr. G. Ritzema-Eisenga, heeft een operatie ondergaan, en verbleef daarna enkele  
   weken voor revalidatie in Maartenshof. Zij is inmiddels thuisgekomen. 
 
. Zr. G. Wierenga-Boer, is in het Martini ziekenhuis in Groningen geopereerd aan haar  
   schildklier. Zij mocht na enkele dagen al weer naar huis. 
 
- Br. S. Palsma, heeft een hartoperatie moeten ondergaan voor een aantal bypasses. 
  De operatie is goed geslaagd. Hij verbleef enkele weken in Beatrixoord, maar is nu 
  weer thuis. Nog steeds gaat hij enkele dagdelen in de week naar Beatrixoord voor 
  revalidatie. 
 
Ons hart gaat ook uit naar enkele gemeenteleden die ernstig ziek zijn. Wat gebeurt er 
met je, als je te horen krijgt dat je niet meer beter zult worden? Het is moeilijk om 
lijden, verdriet en pijn te zien bij mensen die je kent, en zeker bij je eigen familie of 
vrienden. Antwoorden daarop hebben we niet. Toch mogen we met al onze nood en 
gevoelens bij God terecht, hoe die gevoelens ook zijn. Opstandigheid, boosheid, 
moeite, berusting of geloofsvertrouwen. Waar zou je zijn, als er geen mensen waren 
bij wie je je verhaal kwijt kunt. Zo willen wij proberen om elkaars last te helpen dragen. 
 
ER IS HOOP 
 
In de Doe Mee Dienst van zondag 10 september 
hebben we het officiële startschot gegeven voor het 
begin van het nieuwe winterseizoen voor de Ge-
meenteGroeiGroepen. Aan de hand van het leven en 
de brieven van Petrus, zullen de groeigroepen met 
elkaar in gesprek gaan rondom het thema “de hoop 
die in ons leeft (Jezus volgen in een verwarrende 
tijd).”  
 
Dat is een prachtig thema, omdat wij als christenen 
geloven dat ‘geloof in God’ en ‘hoop’ met elkaar ver-
bonden zijn, zelfs (of misschien juist wel) in moeilijke 
omstandigheden. Maar waarin bestaat die hoop pre-
cies? Daarom stelde ik in de kerkdienst de volgende vraag: “Wat geeft je hoop in het 
geloof?” 
 
Daar kwamen prachtige antwoorden op. Hieronder een lijst van de dingen die het 
meest genoemd zijn. Ik vond het zelf ontroerend mooi, al deze gebedsbriefjes te mo-
gen lezen. Ik heb ze in gebed met dank en voorbede voor God neergelegd. Dat het u 
of jou nieuwe hoop mag geven in jouw leven. 
 



 7 

Wat geeft mij hoop in het geloof? 
 
* dat we als gezin dicht bij God mogen leven, en dat onze (klein)kinderen Jezus leren 
  kennen. 
* dat God een plan met mijn leven heeft, ook al zie ik dat zelf niet altijd. 
* dat wij/onze geliefden aangeraakt mogen worden door de Heilige Geest, opdat 
   wij/zij de hoop niet zullen verliezen. God is het antwoord op al onze nood. 
*dat Jezus Zijn arm naar ons uitstrekt, ook al zien we het vaak niet. 
* dat er zoveel meer is dan wij met onze ogen kunnen zien, en dat Gods toekomst  
   onvoorstelbaar veel mooier is dan wij kunnen bevatten. 
* dat God er altijd voor mij is. 
* dat wij een mooie gemeente hebben. 
* dat ik bij Jezus mag leven, nu en straks na mijn dood. 
* dat ondanks alle moeite en pijn van dit moment, er een tijd zal aanbreken dat alles 
   goed zal worden. 
* dat je mensen in je leven tegenkomt, die je helpen. Daarin merk ik iets van Gods 
   aanwezigheid. 
* dat Jezus terugkomt. 
* dat ik op Jezus kan vertrouwen. 
* dat we ons geen zorgen hoeven te maken. 
* de belofte van Jezus dat er genade is en vergeving van zonden. 
* dat ik het evangelie mag uitdragen in mijn gezin en familie. 
* dat het kwaad overwonnen is, en eens niet meer zal bestaan. 
* dat er ook in onze tijd nog jonge mensen/studenten zijn die vol passie en liefde hun 
   leven wijden aan de Heer. 
* dat ik niet alleen hoef te geloven. Dank voor mijn medechristenen. 
* dat Jezus, onze Heer en Heiland, uit de dood is opgestaan. Die hoop helpt mij door 
   het leven heen. 
* dat ik God mag kennen. Hij geeft mij het vertrouwen en de moed om positief in het 
   leven te staan, en het goede te zien in elk mens. 
* dat God mijn naam in Zijn handpalm heeft geschreven en zegt: ”Jij bent van mij.” 
* dat God trouw is.  
* dat het leven niet ophoudt bij de dood. 
* dat wij elke dag een nieuw begin mogen maken, met de Bijbel als leidraad. 
* dat God onvoorwaardelijk van alle mensen houdt. 
* dat Hij mij kracht, rust en zekerheid geeft, wanneer ik mij tot Hem richt. 
* dat Hij een God van uitredding en een betrouwbare Helper is. 
* dat Jezus het voorbeeld is van het goede, en ik, samen met anderen, ook goed wil 
   zijn voor de mensen om mij heen, zoals Hij het heeft voorgedaan. 
* dat wij zorg dragen voor een betere en liefdevollere wereld.  
* ik hoop dat God bestaat. 
* dat God alles heeft geschapen en de wereld leidt. 
* dat God mij kleine tekenen geeft, door een lied of een gesprek dat mij raakt. 
* bij God te mogen komen. 
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* dat wij God en elkaar vast blijven houden in geloof, hoop en liefde. 
* dat uiteindelijk alles goed komt, er een einde komt aan onrecht, verdriet, zorgen en 
   ziekte, en wij met God in eeuwigheid mogen leven. 
 
   Ds. Peter Elzinga 

 
 

 
IN MEMORIAM AALTJE POT-DALLINGA (1931 – 2017) 
 
Op 2 september is, na een kort ziekbed, rustig overleden Alie Pot-Dallinga. Zij woonde 
al heel wat jaren in Lindenhof, waar zij werd verzorgd. Zij is 86 jaar geworden. Alie 
Dallinga werd geboren in Siddeburen als de jongste van drie kinderen. Na haar school-
tijd werkte ze bij een kruidenier in haar woonplaats. Dit heeft ze gedaan totdat ze op 
11 mei 1955 trouwde met Hendrik Pot. Zij gingen wonen in Woltersum, waar Hendrik 
een timmerbedrijf had overgenomen.  
 
Terwijl haar man onderweg was, beheerde zij het depot van het Groene Kruis in een 
zaal bij hun huis. Zij kregen samen vier jongens: Reint, Heino, Frans en Sietse. Alie was 
een warme, zorgzame en gastvrije vrouw en moeder. Kinderen, vriendjes, personeel, 
chauffeurs, vertegenwoordigers of buren. Voor iedereen stond de deur wagenwijd 
open. Alie stond ook altijd klaar voor mensen die hulp nodig hadden, ver weg en dicht-
bij. 
 
Eind jaren zestig kochten zij en haar man een vakantiehuisje, waar ze vakanties en lange 
weekenden door konden brengen. Een rustpunt in een druk, werkzaam leven. 
Rond 1990, toen zoon Frans het bedrijf had overgenomen, verhuisden ze naar een huis 
aan de Triezenbergstraat in Ten Boer. Uiteraard moest het huis eerst nog grondig ver-
bouwd worden. Lang hebben zij samen daar niet van het nieuwe huis kunnen genieten, 
want Hendrik overleed al in 1992. 
 
Zij probeerde de draad weer op te pakken. Nog steeds ging ze regelmatig met familie 
of vrienden naar het vakantiehuisje. En de kleinkinderen waren altijd welkom bij haar, 
ook voor logeerpartijen. Naast de dood van haar man, verloor ze ook twee kleinkin-
deren. Dat was een zware klap voor haar. Daarnaast ging ook haar eigen gezondheid 
achteruit. Zij had al last van verminderd gezichtsvermogen, maar de eerste tekenen van 
Alzheimer begonnen ook bij haar zichtbaar te worden.  
 
In 2006 verhuisde ze daarom naar Bloemhof, en een paar jaar later naar de verpleeg-
afdeling Lindenhof. Herkenning was er nauwelijks nog, en ze sliep veel. Een paar weken 
voor haar dood, kreeg zij een ontsteking, die zoveel van haar krachten vergde dat ze 
steeds zwakker werd, en is overleden. 
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Alie was een positieve, zorgzame vrouw, met een groot hart voor andere mensen. Zij 
hield van muziek, o.a. van die van Andre Rieu, en zong graag. Ook was zij dol op katten. 
Zij heeft veel moeilijke dingen in haar leven meegemaakt, maar haar geloof was voor 
haar een grote steun. Zij accepteerde de moeilijke dingen in haar leven, kwam er niet 
tegen in opstand, maar besteedde haar energie om er zo goed mogelijk mee om te 
gaan. 
 
Haar vertrouwen op God stond ook centraal bij haar afscheid. Op donderdag 7 septem-
ber werd er in besloten kring afscheid van haar genomen door de familie in de aula te 
Ten Boer. Een van de zonen las een levensloop voor. Er klonk muziek, van Andre Rieu, 
maar ook geloofsliederen vol vertrouwen. De preek ging over Psalm 23. “De Heer is 
mijn Herder. Zelfs al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want U bent bij 
mij.” Wat een rijkdom als je deze woorden na kunt voelen, in alle omstandigheden van 
het leven. 
 
Aansluitend aan de afscheidsbijeenkomst hebben wij Alie Pot-Dallinga begeleid naar 
haar laatste rustplaats op de oude begraafplaats te Ten Boer. Wij wensen haar kinderen 
en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe, nu zij hun (groot)moeder moeten mis-
sen. 

Ds. Peter Elzinga 
 
 
 

BOUWSTENEN BIJBEL SCHOOL SEIZOEN 2017-2018 
 
Om te groeien in je geloof, moet je zorgen dat je stevig geworteld bent in goede grond. 
Verdieping in je geloof zoeken betekent dat je meer vrucht mag gaan dragen voor 
jezelf, je omgeving en je gemeente. De Bouwstenen Bijbel School (BBS) biedt daar 
prachtige handvatten voor. 
 
De Gereformeerde Kerk van Ten Boer (PKN) gaat verder met deze boeiende cursus. Wij 
nodigen iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen, ook als je niet uit Ten Boer 

komt of lid bent van een andere 
kerk.  

Uiteraard kun je eerst een keer 
vrijblijvend proberen of het bij jouw 
behoeften past. Door het werken 
met losstaande thema’s is het 
mogelijk op elk moment mee te 
doen met de cursus. 
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In principe komen we een keer in de drie weken bij elkaar. Wil je meer weten, kun je 
altijd even contact met mij opnemen. Voor meer informatie zie de site: 

https://www.youtube.com/watch?v=JsaclRf-bJM www.ewv.nl  
 
 
Wanneer: · 16 oktober 2017  Rentmeesterschap 
  6 november 2017 gemeente als lichaam 
   
  Data voor de rest van 2017/2018 volgen later 
 
Waar:  gebouw Menorah, Wigboldstraat 3, Ten Boer 
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Wat:  cursus Bouwstenen Bijbel School  
Contact:  ds. Peter Elzinga, Wigboldstraat 5, 9791 CP Ten Boer. 
  Tel: 050-2309276 
  Email: pe.elzinga@planet.nl 

Kosten: ongeveer € 80, - voor de hele cursus, inclusief materiaal 
 
 
 

INFORMATIEAVOND GEMEENTEREIS ISRAEL GEREF. KERK TEN BOER OP DINSDAG 17 
OKTOBER 2017  
 

 
 
 
Op 19 juni en 29 augustus waren er in Menorah al informatiebijeenkomsten, om te 
kijken of er voldoende belangstelling is voor een gemeentereis naar Israël in 2018. Ge-
zien de opkomst toen, en het aantal voorlopige aanmeldingen, is de kans groot dat de 
reis door zal gaan.  

https://www.youtube.com/watch?v=JsaclRf-bJM
http://www.ewv.nl/
mailto:pe.elzinga@planet.nl
mailto:pe.elzinga@planet.nl
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We kunnen echter altijd nog een paar deelnemers gebruiken, om in elk geval op korte 
termijn zeker te weten dat de reis door kan gaan. Voor degenen die deelname over-
wegen, alvast een aantal praktische gegevens, die van belang 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 tus-
sen de € 1.600,- en € 1.750,- liggen. Dat is inclusief vlucht, luchthavenbelasting, excur-
sies, maaltijden, hotels, Nederlandssprekende gids en fooien, maar exclusief reis/an-
nuleringsverzekering en het vervoer naar en van Schiphol. De toeslag voor een een-
persoonskamer bedraagt € 320,- 
 
Eind oktober moeten de definitieve aanmeldingen aan reisorganisatie DrieTour, die 
de reis voor ons organiseert, doorgegeven worden. 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 van de Gerefor-
meerde Kerk (PKN) in ten Boer, maar dat betekent niet dat u lid van onze gemeente 
moet zijn, om mee te kunnen. Ook mensen uit de omgeving zijn van harte welkom. 
 
Ik hoop, D.V., samen met mijn vrouw Inge de reis te leiden. Het is een christelijke 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, geschiede-
nis en geloof maakt van Israël zo’n bijzondere bestemming. 
 
De volgende informatiebijeenkomst is op dinsdag 17 oktober om 20.00 in Menorah, 
Wigboldstraat 3, Ten Boer. Mocht u serieuze interesse hebben om mee te gaan, ver-
zoek ik u dringend op deze avond te komen. Mocht u wel mee willen, maar niet op 
deze avond aanwezig kunt zijn, kunt u altijd met mij persoonlijk contact op nemen. 
 
We zullen op deze samenkomst als groep nader kennis met elkaar maken, en een 
aantal praktische zaken rondom de reis bespreken. Uiteraard is er dan gelegenheid 
om vragen te stellen. Hebt u interesse gekregen, nodig ik u van harte uit voor deze in-
formatieavond. Tot dan!  
 

Sjalom, 
Peter Elzinga en Inge de Rouwe 

050-230 9276 
pe.elzinga@planet.nl 

 
 

mailto:pe.elzinga@planet.nl
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De voorzitter opent de vergadering heet iedereen welkom en geeft het woord aan ds. 
Elzinga. Hij leest uit 1 Samuel 16. Vervolgens zingen we Lied 343 ELB vers 1 en 4. Alle 
ambtsdragers zijn op de vergadering aanwezig, de aftredende, de nieuwe en de nog 
zittende ambtsdragers.  
 
Na de pauze nemen we afscheid van de aftredende ambtsdragers en bedanken hen 
voor hun inzet. De voorzitter heeft voor elke aftredende ambtsdrager een persoonlijk 
woord, ieder ontvangt een roos en wordt de hand geschud. 
 
De nieuwe ambtsdragers ondertekenen het formulier. De wijkverdeling wordt overlegd 
en vastgesteld: Br. Franke Klaver wordt ouderling in wijk rood. Br. Rudi Hoekstra wordt 
diaken in wijk oranje, zr. Anita Boskma wordt diaken in wijk rood. 
 
De vacature van koster is nog niet ingevuld. Aanspreekpunt voor kosterszaken blijft 
voorlopig br. Douwe Zuur.  
 
Van de classis is het verzoek gekomen om ook het 2e deel van de wijzigingen in de 
bovenplaatselijke structuur te considereren. Br. Jan Wolfs heeft zich ook nu weer 
bereid getoond dit voor de kerkenraad weer voor te bereiden, waarvoor veel dank. 
 
Inzake het cluster: Streven van GK Stedum, GK Ten Post, GK Thesinge/Garmerwolde is 
om per 1 januari 2018 te fuseren.  
 
Het wordt steeds lastiger om vervanging te regelen tijdens vakantie van onze 
voorganger. Ds. Peter Elzinga krijgt de vrije hand van de kerkenraad om een vervanger 
tijdens zijn vakantie te zoeken, die past bij de signatuur van onze gemeente.  
 
 
NIEUWE AMBTSDRAGERS  
De kerkenraad deelt met dankbaarheid en blijdschap mee, dat de volgende 
gemeenteleden bereid zijn het ambt van jeugdouderling op zich nemen: 

- br. Jan Afman,         
- br. Wim Berends,    

 
Heel fijn dat deze belangrijke functies binnen de kerkenraad en gemeente weer 
worden ingevuld. Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging D.V. 
plaatsvinden in de morgendienst van zondag 15 oktober 2017. 
 

Titia Brondsema, scriba  

Zaken uit de notulen kerkenraadsvergadering van 23 mei j.l. 
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BELANGRIJK BERICHT: 
 

DATUM VOOR INZAMELING OPBRENGST OMGEKEERDE COLLECTE IS GEWIJZIGD! 
 

De datum voor inzameling zal niet zijn zondag 29 oktober, zoals tijdens de startdienst 
vermeld, maar een week later op zondag 5 november. Ds. Peter Elzinga zal dan 
voorgaan. (In de overige cluster kerken blijft de datum voor inzameling wel 29 oktober) 
 
U heeft dus een week langer de tijd om uw euro te vermeerderen, zodat er een mooi 
bedrag gestort kan worden t.b.v. “Stichting Ambulance Wens”. Succes. 
 
Vriendelijke groet, namens de voorbereidingscommissie van de startdienst, 
 

Anja Ottens-Venhuizen 
 

 
 
VERANDERINGEN IN WIJK ORANJE 
 
Zoals we al eerder in Nieuws van Kerk en Kansel hebben mogen lezen is zr. Willy 
Muilwijk erbij gekomen als wijkwerkster in wijk Oranje. Daar zijn we heel blij mee. Zij 
is in de plaats gekomen van zr. Miep Mulder die het werk als wijkwerkster heeft 
neergelegd. Zij is jarenlang wijkwerkster en daarvoor contactdame geweest. We willen 
haar daar zeker voor bedanken, bedankt Miep! Middels een kleine attentie is daar ook 
aandacht aan besteed. 
 
Helaas heeft zr. Mattie Zuidema ook aangegeven haar werkzaamheden als 
wijkwerkster te beëindigen. Natuurlijk willen wij haar hier ook voor bedanken! Dit zorgt 
er wel voor dat er nu geen volledige bezetting is in wijk Oranje. We zijn nog op zoek 
naar een wijkwerk(st)er, spontaan aanmelden mag! 
 
Vanwege deze veranderingen is de indeling qua wijkwerksters en bijbehorende 
adressen iets veranderd. In het nieuwe jaarboekje kunt u/jij zien hoe het nu is verdeeld. 
Helaas zijn niet alle adressen voorzien van een wijkwerk(st)er, maar we hopen dat daar 
verandering in komt. 
 
Hartelijke groet namens wijkteam Oranje 
 
                                                   Hedwig Huijzer 
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Zondag 24 september was er in onze gemeente een feestelijke dienst, waarin twee 
kinderen de Heilige Doop mochten ontvangen en vier jonge mensen uit ons midden 
openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Zij hebben in deze dienst ook 
verteld hoe zij tot deze stap zijn gekomen. 
 
Persoonlijke verhalen van zoeken en gevonden worden, van een keuze die langzaam 
rijpt om Jezus Christus in dit leven te willen volgen. Voor degenen die er niet bij konden 
zijn, of die het nog eens rustig na willen lezen, vindt u hieronder de tekst, van wat zij in 
de belijdenisdienst hebben verteld. Bemoedigend en hoopgevend. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 
 
 

Dat we hier staan om belijdenis te 
doen van ons geloof en onze kinderen 
te laten dopen is een hele bewuste 
keuze. We zijn allebei Christelijk 
opgevoed. De afgelopen jaren was 
ons geloof echter wat naar de 
achtergrond verdwenen.  
 
Nu we kinderen hebben kwamen we 
op het punt: wat willen we? We 
willen ze graag het geloof meegeven. 
Ons geeft het geloof rust, God kent je 
door en door en je mag er zijn zoals je 
bent. De gemeente geeft ons 

geborgenheid, maar de gemeente hebben we ook nodig voor input en om onze vragen 
neer te leggen.  
 
We merken beide dat we in de drukte van de dag vaak niet toekomen aan verdieping. 
Tijdens de kerkdienst of bij bv. de groeigroep voelen we beide Zijn aanwezigheid en 
groeien we in ons geloof. 
 

Gerjan en Alice Havinga-Scherpenzeel 
 
 
 
 

Openbare Belijdenis en doop 
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Beste allemaal. De meeste van jullie zullen mij wel 
kennen van de kerk of uit het dorp. Vandaag sta ik hier 
in jullie midden voor een mooi speciaal moment in mijn 
leven, het moment dat ik in het openbaar mijn geloof 
betuig. Ik zou graag kort aan jullie willen vertellen wat 
geloof voor mij betekent. Geloven geeft mij een 
zekerheid dat ik niet alles voor mezelf doe en dat het 
leven zinvol is.  
 
Naast dat geloof mij zekerheid geeft heeft het voor mij 
ook nog een hele fijne andere kant. Geloof geeft mij 
rust. Een jaar of vijf geleden ben ik op ski reis geweest 
met mijn school, tijdens deze reis kreeg ik een ongeluk, 
op dat moment was ik volledig in paniek en voelde ik 
een enorme pijn. Ik wist niet wat ik moest doen dus 
begon ik in mezelf zacht en kort te bidden. Onmiddellijk 
voelde ik een enorme rust over mij en wist ik dat het 
goed kwam, en dat wat er ook gebeurt, God altijd voor mij zal zorgen. Voor mij 
bestaat er één zekerheid in het leven, en dat is dat God er altijd voor mij zal zijn en Hij 
altijd zal zorgen voor die prachtige rust in mij.  
 
   Daniël Zuidema 
 
 

Waarom doe ik belijdenis? Ik doe belijdenis omdat 
ik denk dat dit de volgende stap is in mijn geloof. Ik 
denk dat ik door deze stap verder groei in mijn ge-
loof.  
 
Van jongs af aan ga ik al naar de kerk en zijn wij 
thuis met het geloof bezig. Toen ik op de middel-
bare school kwam, merkte ik dat het christelijke ge-
loof een soort van taboe was onder de pubers en 
heb ik het geloof opzij gezet.  
 
Sinds mijn relatie met Daniël ben ik met hem veel 
over het geloof gaan praten en ben ik er met een 
andere blik naar gaan kijken. Ik ben zelf gaan zoe-

ken naar God. Ik heb toen ook een app op mijn telefoon gezet waar ik iedere dag een 
Bijbel vers op krijg. Een paar weken geleden was er een vers, die ik bij mij vind passen 
namelijk: “Beter één dag in Uw voorhoven dan duizend erbuiten, beter op de drempel 
van Gods huis dan wonen in de tent der goddelozen.” (Psalm 84:11) 
 

Alissa Cappon 
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COLLECTE VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE ORKAAN IRMA 1 OKTOBER 2017. 
 
Zondag 1 oktober a.s. willen we collecteren voor de slachtoffers van de orkaan Irma, 
welke vooral op het eiland Sint-Maarten een ravage heeft aangericht. De diaconie zal 
de opbrengst van de collecte aanvullen tot een nader te bepalen bedrag en dit totale 
bedrag overmaken aan het Rode Kruis via Giro 5125. 
 
 
COLLECTE WERELDDIACONAAT 15 OKTOBER 2017 
 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstan-
digheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In 
Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discrimi-
natie en armoede. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrou-
wen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), part-
ner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen 
houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, ver-
dienen ze wat extra voor hun gezin.  
 
Zondag 15 oktober willen collecteren we voor ERP. Meer informatie kan u lezen in de 
collecte folder welke is toegevoegd aan deze editie van Nieuws van Kerk en Kansel. 
We hebben als diaconie besloten om niet meer te werken met de collecte envelop-
pen, de afgelopen jaren merkten we dat de enveloppen steeds minder gebruikt wer-
den en nog slechts een fractie van deze enveloppen werd in de daarvoor bestemde 
bussen gedaan. U kan uw gift gewoon kwijt in de collecte zak. 
 
Vooraankondigingen. 
 

 Vrijdag 3 en zaterdag 4 november zal de jaarlijkse Dorcas actie gehouden 
worden bij COOP supermarkt aan het Koopmansplein. 
 

 Net als vorig jaar willen we dit jaar in de periode voor dinsdag 5 december 
chocolade letters inzamelen voor de voedselbank, meer informatie hierover 
kan u lezen in de oktober uitgave van dit blad. 
 

 De Kerstouderenmiddag wordt dit jaar weer georganiseerd op zaterdag  
16 december, houd deze datum alvast vrij in uw agenda. 

 
Klaas Kremer 
 

 

Diaconie 
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DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO AUGUSTUS-SEPTEMBER: 
 

 Bijdrage van € 500,- voor Kerk in Actie project: “Landbouwprogramma zendings-
diaconessen” in Ruwanda met project nr. Z 009060  
(www.kerkinactie.nl / projecten);  
 
Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zus-
ters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio 
Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Deze gemeenschap van zendings-
diaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door Nederlandse zen-
dingsdiaconessen en telt nu ca. 50 zusters.  
 
De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld 
zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren 
vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanighe-
den (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeen-
schappen om hen heen. 

 

 De HA collecte van 3 september jl. met bestemming “dagopvang en opleiding 
straatmeisjes in Ghana”, is door de diaconie verder aangevuld tot een bedrag van 
€ 750,- 

 

 De ZWO collecte van 13 augustus jl. is overgemaakt via KIA aan het Egyptische Bij-
belgenootschap met bestemming “versterk geloven in Egypte”. Hierbij worden ca. 
150.000 kinderen uit christelijke gezinnen in een islamitische woonomgeving via 
een Bijbelquiz ondersteunt/versterkt in hun geloof.  
 

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

 St. ORA Nederland; interkerkelijke hulporganisatie die meer dan 60 zendings- 
en hulpverleningsinitiatieven in 23 landen in Azië, Afrika en Oost-Europa on-
dersteunt, waarbij nauw samen wordt gewerkt met lokale kerken en organi-
saties. (www.stichtingora.nl); 

 
 SOS kinderdorpen; kwetsbare families te ondersteunen om te voorkomen dat 

hun kinderen er alleen voor komen te staan. En door kinderen zonder  
familie een nieuw thuis te geven in een SOS familie. 
(www.soskinderdorpen.nl); 

 
 De Rudolphstichting; biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en 

veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten  
(www.rudolphstichting.nl). 

  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/landbouwprogramma-zendingsdiaconessen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/landbouwprogramma-zendingsdiaconessen
http://www.stichtingora.nl/
http://www.soskinderdorpen.nl/
http://www.rudolphstichting.nl/
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Voor meer informatie en/of voor uw mogelijke eigenbijdrage(n), verwijzen wij graag 
naar de desbetreffende internetsite.  
  
Namens de Diaconie/ZWO  

Edwin Ottens 
 
 

 
 
Financiën 

 De financiën lopen in de pas met de begroting. 

Huisvesting 

 Blister renovatie 
De renovatie van de zaal is bijna afgerond. Het eind komt in het zicht. Deze 
week wordt de verlichting geplaatst, verder zal de ruimte nog moeten wor-
den aangekleed waardoor ook de akoestiek weer wordt zoals voorheen. 
Ondanks dat het nog niet helemaal klaar is wordt de ruimte al wel weer ge-
bruikt.  
 
Alvast terugkijken:  
Deze renovatie was echt een megaklus. Blister is nu al, en wordt, een ruimte 
om trots op te zijn. Dat het gelukt is, is voor het grootste deel te danken aan 
alle vrijwilligers die hier ontzettend veel uren in hebben gestoken. Jullie zijn 
onbetaalbaar! 
 
Kom je hier normaal niet, ga dan nu vooral even kijken, jullie zullen verbaasd 
zijn over de talenten in onze gemeente. 

Anders 

 Beheer en onderhoud van de kerkgebouwen                                                      
Een verantwoordelijkheid van ons allemaal!                                                           
Vanaf deze kant willen we een dringend beroep doen op iedereen die het 
kerkgebouw gebruikt. De afgelopen jaren hebben we veel gedaan om de 
ruimtes in en rond de kerk op te knappen. Jammer genoeg zien we dat er  
al weer veel beschadigd is. Sinds een aantal jaren hebben we geen fulltime 
koster meer, sinds april worden deze taken zelfs helemaal opgepakt door 
vrijwilligers. 
 
Wat ons opvalt, is dat met name de vloerbedekking hard achteruit gaat om-
dat o.a. gemorste koffie niet direct wordt opgeruimd. Met name de grote 

Hierbij het laatste nieuws van College van Kerkrentmeesters 
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zaal van Menorah en de kerkenraadskamer waren de afgelopen maanden zo-
danig vervuild dat we een bedrijf hebben laten komen om de vlekken in de 
vloerbedekking te verwijderen. We willen iedereen oproepen om te zorgen 
dat de gebruikte ruimtes goed verzorgd worden achtergelaten, zodat ook 

een volgende groep hier met plezier gebruik van kan maken. 
  
Secretaris College van Kerkrentmeesters 
 
Johanna Tonnis de Graaf  

 

 
 

 
 
 
Van de kindernevendienst 
 
Op 13 september was de kindermiddag van de startweek. Er kwamen 26 kinderen op 
af en er waren veel enthousiaste vrijwilligers, een gezellige groep! Nadat we hadden 
geluisterd naar het verhaal van de ark van Noach, gingen we zelf aan de slag. In Me-
norah stonden allerlei tafels klaar met verschillende leuke knutselopdrachten. Zo kon 
je een vogelhuisje maken, een 3d-dier in elkaar zetten, dieren maskers maken, een die-
renfotolijstje maken en een dierensleutelhanger maken.  
 
Hierna zouden we naar het bos voor het dierengeluidenspel, maar omdat het stormde, 
zijn we maar lekker binnen gebleven. De kinderen van groep 1 t/m 4 deden dierenbingo 
en de kinderen van groep 5 t/m 8 speelden “ren-je-rot” waarbij ze allemaal dierenvra-
gen moesten zoeken in de kerk. Nadat we gezamenlijk hadden afgesloten, ging ieder-
een weer naar huis met wat lekkers en natuurlijk de mooie knutsels. We kunnen terug-
kijken op een hele geslaagde middag! 
 
Tijdens de kindernevendiensten in oktober lezen we verhalen uit Lucas: 

1 oktober Lucas 7:11-17 De jongen uit Naïn 
 

8 oktober Lucas 17:11-19 Tien melaatsen worden rein 
 

15 oktober Lucas 18:1-8 Volhouden bij de rechter 
 

 
Janneke Vreeling 

 

   Jeugdpagina 
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We zijn superblij met twee actieve, gezellige Gemeente Groei Groepen voor 20-
plussers en 30 plussers. Maar er is altijd plaats voor jou! In de groepen zitten veel 
verschillende mensen: van mensen die niet in de christelijke traditie zijn grootgebracht 
en nog op zoek zijn naar de zin van geloven, tot mensen die al belijdenis hebben gedaan 
en al meer geloofservaring hebben. Wat we gemeen hebben is dat we onze 
levenservaringen en geloofservaringen delen en samen zoeken naar een weg om Jezus 
na te volgen. 
 
Het thema van dit jaar sluit heel mooi aan bij deze zoektocht. Aan de hand van een 
gespreksboekje van het Evangelisch Werk Verband waarin we de eerste brief van 
Petrus bestuderen, denken we na over de vraag hoe we Jezus kunnen volgen in een 
verwarrende tijd. Het boekje heet: “De HOOP die in ons leeft”. Thema’s die dit jaar aan 
de orde komen zijn: Wie zijn wij zelf en hoe staan we in deze samenleving? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste bijeenkomst van de 20 + groep is op zondag 15 oktober om 12.30 uur in 
Siddeburen, Oudeweg 128 bij Meinie en Jose Bosker ( We lunchen gezamenlijk en je 
kunt met mij meerijden als je dat wilt) 
 
De eerste bijeenkomst van de 30 + groep is op dinsdag 3 oktober om 20.15 uur bij 
Anneke de Jong en Martin Schaaphok, Fazanthof 6 in Ten Boer. 
 
Voor vragen of aanmeldingen kun je me altijd bellen of appen 06-8154 7288 
 
Ook als je wel bij een Gemeente Groei Groep wilt, maar niet op deze dagen kunt of 
ouder bent, zijn er mogelijkheden. Onze gemeente heeft 8 Gemeente Groei Groepen 
met verschillende samenstellingen. 
Hartelijke groet,  

Inge de Rouwe 
 

 

Gemeente Groei Groepen 20+ en 30 
+ 
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Donderdag 12 oktober a.s. is onze eerstvolgende vergadering. 

 
Spreker voor deze middag is dhr. P. van Rest, officier van Justitie in Groningen. 
Hij is bereid een lezing te houden over het Openbaar ministerie en strafrecht. 

 
We vergaderen van 14.30 – 16.30 uur in Menorah. 

Gasten zijn van harte welkom. 
Voor vervoer kunt u tot 13.00 uur bellen naar: 

Dhr. A.J. Smit tel. 302 1784  
 

Het bestuur 
 

 
 
Zondag 29 oktober komt Frits Rouvoet bij ons in de ochtenddienst. Bevlogen, enthou-
siast, passie, menselijke betrokkenheid, een geestelijk vader, verbinder, een netwer-
ker. Dit maar zijn enkele woorden die Frits Rouvoet omschrijven. Frits handelt vanuit 
het Christelijk geloof, daar ligt de kern van zijn passie, zijn doen en laten en handelen. 
 
Als een echte netwerker en verbinder weet Frits mensen enthousiast te maken en her-
kent hij hun talenten. Talenten die in zijn stichting(en) kunnen worden ingezet en daar 
van onschatbare waarde zijn. Op dit moment leidt Frits “Bright Fame”. Het is een stich-
ting die hulp biedt aan prostituees op de Wallen in Amsterdam. Via “Bright Fame” helpt 
Frits prostituees bij hun dagelijkse beslommeringen en helpt hij hen verder in hun leven 
en aan werk als ze willen uitstappen.  
 
“Bright Fame”. is een organisatie van samenwerkende bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Het doel van deze stichting is het scheppen van kansen in de vorm van 
werk voor en het begeleiden van vrouwen die een nieuw leven willen beginnen. Onder 
het motto "schouder aan schouder”, wil “Bright Fame”. een platform bieden voor pro-
fessionele begeleiding en betrokken zijn bij een succesvolle re-integratie. 
 
Hij bezoekt dagelijks prostituees om hun op een andere weg  te brengen Dat dat niet 
zonder gevaar gaat heeft hij dikwijls ook ondervonden. En telkens weer verneemt hij 
de steun en bescherming van God. Frits zal in deze dienst waarin hij voorgaat hier meer 
over vertellen. 

Maria Myles 
 

 

Evangelisatiecommissie 

http://www.fritsrouvoet.nl/
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Maandag 31 juli even naar de huisarts met klachten. Direct met een ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht en ruim een week later een hartoperatie met 4 omleidingen. 
Momenteel gaat het goed met mij. Revalideer nog in Beatrixoord, maar elke week 
wordt het beter.  
 
Langs deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie kaartjes gebeden be-
zoekjes telefoontjes en bloemen. Dit heeft mij en Ineke enorm gesteund en dat een-
voudige gebaren een heel bijzondere uitwerking hebben. Dank voor jullie aandacht en 
meeleven maar bovenal dank ik mij Hemelse Heer dat Hij mij gespaard heeft. Liefde-
volle groet van 
 

Seerp en Ineke Palsma, Hendrik Westerstraat 16 
 

 
Wij bedanken bij dezen alle mensen voor alle kaarten en telefoontjes, die we mochten 
ontvangen, en ook voor de bloemen uit de kerk voor onze beider verjaardagen. 
Met vriendelijke groet: 
  
           Andries en Hiske Vriezema, Hendrik Westerstraat 12 

 
 
Ik wil graag iedereen bedanken van wie ik in Maartenshof een kaart kreeg, fijn dat er 
dan met je meegeleefd wordt. Ook hartelijk dank voor de bloemen die ik uit de kerk 
voor mijn verjaardag mocht ontvangen. 
 
   Gé Ritzema-Eisenga, Bloemhof 33 
 
 
Hartelijk dank voor alle kaartjes, bezoekjes en bloemen die ik na de operaties mocht 
ontvangen. Het gaat nu weer goed. 
 
   Grietha Wierenga-Boer, Bloemhof 81 
 
 
 
 

 
 

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

 
          -------   

 
20-08 Zr. J. Heidema-Holthof, , in verband met haar  90 ste verjaardag 
 
27-08 Zr. G.J. Ritzema-Eisenga, in verband met haar 88 ste verjaardag en  

bovendien weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar  

Zr. G. Wierenga-Boer, die eveneens is thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 

03-09 Br. S. Palsma, die is thuisgekomen uit Beatrixoord Groningen 
 
10-09 Fam. A. Vriezema, in verband met zijn 78 ste en haar 73 ste verjaardag 
 
24-09 Fam. T. Waterborg, in verband met hun 50 jarig huwelijk 
 
 
 

 

 

 
01-10-1945 W. Offringa   

07-10-1939 A. Huijzer - Schep   

07-10-1936 J. Boer-Dijkstra   

10-10-1939 mevr. M.J.T. Bus   

14-10-1947 C.M.A. Huisman-Top   

14-10-1924 J. Land   

18-10-1941 H.H. Vink- Modderman   

19-10-1935 A. Meijer- Vriezema   

20-10-1946 J. Pastoor-Smit   

 
 
 
 

  Verjaardagen 
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BINNENGEKOMEN:  

Dhr. T.E. Weeseman en mevr. S.E. Weeseman-Smit, en hun kinderen  
Harm-Jan en André, van de Protestantse gemeente te Warffum.  
 
Mevr. J. Bakker-Kamphuis, van de Protestantse gemeente te Groningen.  
 

 
 
OVERLEDEN: 

Aaltje Pot-Dallinga, Bloemhof 1 kamer 3110, op 2 september in de leeftijd 
van 86 jaar 

 
 
VERHUISD: 

Mevr. J.Z. Menninga, van Groningen naar Assen 
 
Fam. A.F. Kingma, woont nu tijdelijk in Bedum.  
 
T.J. Kruizinga, van Amsterdam naar Haarlem 

 
 
HUWELIJK: 

M. Bosker en G.J. Traas zijn op vrijdag 15 september j.l. getrouwd.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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2 oktober  19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

         - -  20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

3 oktober  19.30 uur  catechisatie 16+ 

4 oktober  19.45 uur  Moderamen 

9 oktober  19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

          --  20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

          --  19.45 uur  Diaconie 

12 oktober  14.30 uur  PCOB  

16 oktober  19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

           --  20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

           --  20.00 uur  Bouwstenen Bijbel school 

17 oktober  19.30 uur  catechisatie 16+ 

           - -  20.00 uur  Israël reis bijeenkomst 

18 oktober  19.45 uur  Kerkenraad 

23 oktober  19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

          --  20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

24 oktober  19.30 uur  Bijeenkomst Taakgroep Erediensten 

26 oktober  09.30 uur  Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkelijke agenda 
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  Collecten kerk          Bedrag: 

06-08 Diaconie 189,40 

13-08 Kerk 194,22 

20-08 ZWO 205,33 

27-08 Kerk 194,67 

 Onderhoudsfonds 144,86 

03-09 Kerk  238,65 

 Heilig Avondmaal – opleiding straat meisjes Ghana 605,75 

   

  Collecten deur          Bedrag:  

06-08 Kerk 87,90 

13-08 Bloemenfonds 69,40 

20-08 Kerk 85,47 

27-08 Bloemenfonds 89,20 

03-09 Kerk 83,52 

   

VVB Toegezegd t/m 31-08-2017 102.032.00 

 Ontvangen t/m augustus 76.135,00 

VVB Zending en Werelddiaconaat 8.541,00 

 Ontvangen t/m augustus 6.255,00 

VVB Evangelisatie 6.476,00 

 Ontvangen t/m augustus 4.571,00 

OPA t/m augustus 2.745,00 

Oud IJzer t/m augustus 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen collecten en giften 
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1 oktober 09.30 uur Israëlzondag  

Voorganger Ds. H.A. Cappon Emmeloord 

Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Collecte Kerk en Israël  
Extra collecte t.g.v. slachtoffers orkaan Irma 

Deurcollecte Kerk   
...voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 

…Menorah Timo en Sara Werkman 

Kinderoppasdienst Hélène Muilwijk, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

  

8 oktober 09.30 uur  15.00 uur 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Familiedienst in Menorah 

Organist M. van Esch Huisband 

Koster A.H. Vriezema A.H. Vriezema 

Collecte Kerstpakketten arme kant van Ten Boer 

Deurcollecte Bloemenfonds 

...voordeur Mats en Tim van Vliet  
…Menorah Daniël Elzinga en Evelyn van der Goot 

Kinderoppasdienst Nienke Medendorp, Enola de Jonge en Iris Boer 

  

15 oktober 09.30 uur Werelddiaconaat / jeugd- bevestigingsdienst 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster A.H. Post  
Collecte Werelddiaconaat  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Tristan Borg en Daniel Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppasdienst Janneke Vreeling, Lourien Dekens en Esmee Vogd 
 
  

  Dienstenrooster:
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22 oktober 09.30 uur    

Voorganger Ds. R. Kok Nijeveen  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Collecte Kerk  
  2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  

...voordeur Eline Hummel en Rens Boer 

…Menorah Jesse en Sennah Muilwijk 

Kinderoppasdienst Hilda Bulthuis, Kendra de Jonge en Joëlle Cappon 

28 oktober 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof  

29 oktober 09.30 uur    

Voorganger Frits Rouvoet Amsterdam  
Organist J. Wolfs  
Koster B.J. Deekens  
Collecte Kerk  
   2e Nederlands Bijbelgenootschap 

Deurcollecte Kerk  
...voordeur Henriette Muilwijk en Lisanne van der Knaap 

…Menorah Thijn en Fedde Langereis 

Kinderoppasdienst Eliza Muilwijk, Rosa Boer en Elisa Werkman 
 
 

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

uiterlijk donderdag 19 oktober 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 26 oktober, 7 december en 25 januari 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 
 


