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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: 
S.J.C. Vreeling, 050-302 1772 
simon.vreeling@gmail.com 

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:w.burema52@gmail.com
mailto:menorah@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
mailto:gereformeerd@pkntenboer.nl
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HET KONINKRIJK VAN GOD  -   DE WANKELE WERELDECONOMIE. 
 
Het is inmiddels alweer Prinsjesdag geweest met troonrede en miljoenennota. Al-
lerlei vooruitzichten en koopkrachtplaatjes zijn ons voorgeschoteld. Vooruitzichten 
die zijn gebaseerd op scenario’s. De titel boven dit stukje heb ik ontleend aan een 
essay van Jan Vaessen (theoloog, filosoof en predikant).  Hij stelt de vraag wat geld, 
macht en rijkdom doet met mensen. Er steeds meer van nodig hebben om nog 
tevreden te kunnen zijn. Ga ik er dit jaar op vooruit 1,1 of 2%?? 
 
En dan de angst om te verliezen, niet meer kunnen delen en eenzaam worden. 
Jan Vaessen stelt dan de vraag; wat doet het leven vanuit liefde met je? Krijg je 
mensen om je heen met wie je wezenlijke dingen deelt, mensen die jij bevestigt in 
hun bestaan en die jou bevestigen in het jouwe. Blij worden van kleine dingen die 
je met elkaar deelt en samen onderneemt.  Samen dromen van vrede en gerech-
tigheid en daarvoor gaan. 
 
Zo is het koninkrijk van God, te vertrouwen op Zijn liefde. Durf zekerheden van 
zogenaamde economische scenario’s los te laten, maar op Zijn liefde te vertrouwen 
dat het uiteindelijk goed mag komen. Niet dat we geen tegenslag zullen ervaren, 
maar dat wat we van Hem mogen ontvangen zoveel meer is.   
 
Op de afgelopen gemeenteavond is het al gememoreerd; we hoeven niet te zaaien. 
Hij heeft al gezaaid, wij hoeven slechts te oogsten. Let op “oogsten” is wel een 
werkwoord.  
 
Lied 718 geeft eigenlijk een goede samenvatting van bovenstaande: 
 

 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot,  
Alle vrucht der velden moeten we U vergelden,  
Dank voor ’t dagelijks brood. 

 Niet voor schuren die niet duren, gaf hij vruchtbaarheid, 
  maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, 

    niemand honger lijdt. 
 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. 
 Open onze oren, Heer, opdat wij horen 
 ’t roepen aan de poort. 
 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. 
 Laat in goede daden, ’t woord van uw genade 
 Opgaan, sterk en vrij. 

 
Gert Kruizinga 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Lieve gemeenteleden, 
We zijn blij en dankbaar met de mooie uitslag van de gemeente-avond. Het was in 
de voorbereiding daarnaartoe soms best spannend omdat we wisten dat er iets op 
het spel staat. Voor de gemeente, omdat zij zich opnieuw moet bezinnen op 
belangrijke zaken zoals geloofsbeleving, toekomstvisie en zorg voor elkaar. Voor 
ons, omdat we ons met hart en ziel verbonden voelen met de gemeente en graag 
nog een tijdje willen blijven. We mogen nu samen, als predikantsechtpaar, deze 
gemeente leiden en dienen. We voelen ons daarin gedragen door u.  
 
Ik was onder de indruk van de manier waarop Peter de vragen heeft beantwoord. 
Liefdevol, krachtig, wijs, maar ook duidelijk. Het was fijn dat hij dit kon doen. Maar 
de dagen daarna moest hij veel rusten, omdat hij nog niet volledig hersteld is. We 
voelen ons gedragen door onze Hemelse Vader, omdat wij Zijn aanwezigheid 
hebben gevoeld op de gemeente-avond, in de manier waarop we met de gemeente 
in gesprek waren. 
 
De komende maanden zal Peter in een heel rustig tempo gaan re-integreren. Het 
zal ook nog even duren voordat ik in het ambt bevestigd kan worden. Tot die tijd 
neem ik wel veel diensten van Peter over, maar ben ik officieel nog niet uw 
predikant. Dat betekent voor de gemeente dat u de komende maanden nog geen 
groot beroep op ons kunt doen. We willen voorkomen dat we te hard gaan lopen 
en daarna weer struikelen.  
 
In vertrouwen kijken we uit naar een toekomst van herstel voor Peter en een 
toekomst waarin we samen de gemeente mogen dienen. 
In Christus verbonden, 
 

Peter Elzinga en Inge de Rouwe 
 

MEELEVEN EN OMZIEN (18 september 2018) 
 
Sinds het verschijnen van de vorige editie van ons kerkblad zijn er enkele 
gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest) en ernstig ziek. Laten we 
ook niet vergeten onze gemeenteleden die door ziekte aan huis gekluisterd zijn, 
onze ouderen, zij die verdriet hebben en hen die revalideren thuis of elders. Het is 
goed om hen in onze gebeden te gedenken. We hopen dat de Here God herstel wil 
geven en dat Hij – daar waar de weg anders loopt – troost en sterkte wil schenken.  
 
Een kaartje ter bemoediging wordt altijd op prijs gesteld. 
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Deze keer worden bij name genoemd: 

Zr. A. van der Knaap-Hoogendoorn ligt op dit moment op de afdeling 
Reumatologie van het UMCG en krijgt nog een aantal onderzoeken. Verdere 
verloop is nog niet bekend.  
 
Rozemijn Wiersema, is ongelukkig ten val gekomen: hierbij heeft ze meerdere 
breuken opgelopen in haar enkel. De operatie is inmiddels achter de rug en is ze 
weer thuis. Het herstel kan beginnen maar het zal zijn tijd ook zeker nodig hebben.  
 
Zr.  T.T. Helmantel-Wessels, is herstellende van een heupoperatie. Ze moet nog 
tot 2 oktober rusten en daarna hoopt ze aan de revalidatie te beginnen. Ze is thuis. 
  
Zr. D. Smit-Haak, in Lentis, te Zuidlaren, waar ze nog in behandeling is.  
 
Een hartelijke meelevende groet 
 

Jan Wolfs, scriba a.i. 
 
 
UIT DE KERKENRAAD (19 SEPTEMBER 2018) 
 
Invulling predikantsplaats/beroepingswerk 

Binnen de kerkenraad wordt eerst teruggeblikt op de gemeenteavond van 13 sep-
tember jl. Een grote opkomst (rond 130 leden); de mogelijkheid om vragen in te 
brengen en te stellen is ruimschoots benut; een ieder kon zijn of haar zegje doen. 
  
Fijn was ook dat ds. en mevr. Elzinga beiden aanwezig waren en open en transpa-
rant de (soms ook lastige en prikkelende) vragen konden beantwoorden. En tot slot 
de verkiezing van proponent mw. Inge Elzinga- de Rouwe: draagvlak van 92%! Dit 
stemt de kerkenraad tot dankbaarheid.  
 
(Zie voor verder informatie de notulen van de gemeenteavond, die ook bij deze 
editie zijn verspreid). 
 
Hierop volgend heeft de kerkenraad in zijn vergadering van woensdag 19 
september jl. unaniem besloten beroep uit te brengen op proponent Mw. Inge 
Elzinga-de Rouwe. Dit is zondag 23 september afgekondigd.  
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Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht 
door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vrijdag 28 
september 2018 schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad (Schepperij 22) te 
worden ingediend. 
 
Tot slot heeft de kerkenraad unaniem besloten om de omvang van de verbintenis 
met proponent mw. Inge Elzinga-de Rouwe vast te stellen op 60% werktijd voor 
een periode van 2 jaar. Daarna valt dit terug op 50% werktijd. 
 
Het besluit van de kerkenraad rust op de volgende pijlers: 
 

• De zorg die de kerkenraad hecht aan het jongerenpastoraat, waarbij een 
extra injectie zeker op z`n plaats is; 
 

• De peiling op de gemeenteavond van 13 september, alwaar 73 van de 118 
“voorstemmers” opteren voor 0,6 fte (60% werktijd); (15 “ja” stemmers 
waren tegen de uitbreiding en waren dus voor handhaving 0,5 fte (50% 
werktijd), 30 “ja” stemmers hebben niets aangegeven) 

 

• Het (positieve) advies van het college van kerkrentmeesters; 
 

• De solvabiliteitsverklaring, verstrekt door het Classicaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken van de classis Groningen-Drenthe van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Deze verklaring houdt in, dat onze ge-
meente in staat is om gedurende een periode van 2 jaar aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. 

 
Wel vertrouwt de kerkenraad erop, dat deze besluiten de hoogte van de VVB posi-
tief zullen beïnvloeden. Dit onderwerp is uitgebreid besproken op de 
gemeenteavond. 
 
Gelijktijdig met de bevestiging van proponent mw. Inge Elzinga-de Rouwe zal de 
werktijd van ds. Peter Elzinga worden teruggebracht tot 50%. 
 
Samengevat betekent dit, dat de omvang van de werktijd van Peter en Inge Elzinga 
de eerste 2 jaren na de bevestiging t.z.t. van proponent mevr. Inge Elzinga-de 
Rouwe 1,1 fte bedraagt, daarna wordt het 1,0 fte. 
 
Nu zal er eerst even radiostilte volgen, omdat de kerkenraad aan het Breed Mode-
ramen van de Classis Groningen-Drenthe toestemming moet vragen voor de 
werkverdeling tussen ds. en mevr. Elzinga (beiden gaan parttime werken). 
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Ambtsdragers 
De kerkenraad heeft de brs. Simon Vreeling en Jaap Slagter benoemd tot ouder-
ling-kerkrentmeester (hij wordt ook voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters) respectievelijk diaken. Jaap Slagter krijgt wijk geel toebedeeld. 
 
Er zijn nu nog 2 vacatures wijkouderling, een ouderling-kerkrentmeester èn 1 va-
cature bejaardendiaken. De kerkenraad hoopt dat zich gemeenteleden 
beschikbaar zullen stellen om deze vacatures op te vullen! 
 
Vacature organist 
De procedure loopt. Onze vroegere organist Piet Teune stelt een groepje samen 
dat de selectie uitvoert. Eerst wordt intern gekeken. Daarna buiten de gemeente, 
als dat nodig is. Uiteindelijk benoemt de kerkenraad de door het College van Kerk-
rentmeesters voorgedragen kandidaat tot organist. 
 
Afscheid clusterpredikant 
Ds. René Kok neemt op 14 oktober afscheid als clusterpredikant in de Gerefor-
meerde PKN-kerk te Thesinge om 10.00 uur. Vanuit de kerkenraad zullen gaan Gert 
Kruizinga, Ineke Palsma en Anja Ottens. 
 

Jan Wolfs, scriba a.i. 
 
 

 

 
 

DE WERELDDIAKONAAT COLLECTE van zondag 14 oktober a.s. is bestemd voor 
“Leven van visserij in de bergen van Nepal”  
 
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel 
te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder 
de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel schikt 
is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen 
de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission 
Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het ver-
beteren van de visteelt in het Syarpumeer.  
 
UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanage-
ment tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN 
ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden 
dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of 
groentewinkel op te zetten.  

Diaconie 
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Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt 
het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door vol-
doende voedsel kopen.  
 
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u wereld diaconale projecten van 
Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal.  U kunt uw bijdrage ook 
rechtstreeks overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Werelddiaconaat oktober.  
 
  
STAND VAN ZAKEN INZAMELEN VOOR VOEDSELBANK STAD GRONINGEN  
 
Tot en met augustus hebben wij als kerk in totaal 8 volle dozen aan producten in-
gezameld en € 263,- gedoneerd. Hoewel dit minder is dan in 2017 (17 volle dozen 
en € 307,- aan donaties) zijn wij als diaconie blij met uw bijdragen. Ondanks dat de 
economie enigszins aantrekt, zijn er nog ruim 600 gezinnen in de stad Groningen 
e.o. die onder de armoedegrens leven en wekelijks afhankelijk zijn van de voedsel-
bank.  
 
De voedselbanken leveren zo een wezenlijke bijdrage aan het verhelpen van (ver-
borgen) armoede en het tegen gaan van verspilling van voedsel. De voedselbank 
Stad Groningen werkt met ca. 100 vrijwilligers om voedselverspilling tegen te gaan 
en op een duurzame manier voedsel bij onze klanten te krijgen! M.a.w. de voed-
selbanken in Nederland zijn blijvend en voor de diaconie ook een reden om de 
voedselinzamelactie door onze kerk te blijven ondersteunen.  
 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO (SEPTEMBER): 
 
ZWO-bijdrage van € 500,- per onderstaande Kerk in Actie aan het project: 
http://www.kerkinactie.nl%20/%20projecten> www.kerkinactie.nl/projecten 
 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar 
school> Karamojong kinderen naar huis en naar school”, proj. nr. K00500;  
 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bede-
len, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Zes partners 
van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kin-
deren aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen 
kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. On-
derwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en 
toekomst bieden. 

http://www.kerkinactie.nl/
https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar
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De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een donatie (€ 200,-): 
 

• <http://www.mensenkinderen.nl> www.mensenkinderen.nl); 
 
Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamen-
werking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en 
evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen 
bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in 
Nederland bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en er-
voor te zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, 
zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de blijde bood-
schap en barmhartige daden.  

 

• <http://www.agape.nl> www.agape.nl). 
 
* Agapè wordt gevormd door een groep mensen die gepassioneerd is om 
het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verspreiden. O.a. door 
christenen te laten groeien in een persoonlijk en Geest vervuld leven en le-
ren je leven te delen in je eigen omgeving of op de plek waar God hen 
naartoe stuurt. Stichting Agapé is voor de financiering volledig afhankelijk 
van giften. 

 
De HA-collecteopbrengst voor “Stichting Hulp vervolgde christenen” van 2 septem-
ber jl. is door ZWO aangevuld tot een bedrag van € 850, -.  
 
Namens de Diaconie/ZWO, onze dank voor uw bijdrage(n)!   
 

Edwin Ottens 
 

 
 

 
 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Sinds 2007 ben ik verbonden onze mooie en veelkleurige gemeente. Ik ben blij dat 
ik als ouderling-kerkrentmeester m’n steentje bij kan dragen aan het beheer en 
onderhoud van onze kerk. Dit samen de (hulp)koster(s), heel veel andere vrijwil-
ligers en het team College van Kerkrentmeesters met Anja Ottens als tijdelijke 
notulist.  

Nieuwgekozen ambtsdragers 

 

http://www.mensenkinderen.nl/
http://www.mensenkinderen.nl/
http://www.agape.nl/
http://www.agape.nl/
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Sinds ik (weer) in functie ben besef ik mij terdege dat 
het beheer en onderhoud van de kerk niet vanzelf gaat. 
Er zijn echt heel veel vrijwilligers die onze kerk draai-
ende en netjes houden. Ik vind dit geweldig om te zien 
en wil dan ook meteen van de gelegenheid gebruik ma-
ken om een groot compliment te geven aan al die 
mensen die zorgdragen voor onze kerk, Menorah en 
Blister.  
 
Ik ben getrouwd met Janneke. We hebben drie kin-
deren, Sarah, Lise en Julian (af en toe iets té 

enthousiast aanwezig in de kerk ☺). We wonen in Ten Boer.  
 
Tijdens de bevestiging van Jaap Slagter en mij had ds. Roepers het over het feit dat 
Jezus zelf zaait en dat de discipelen moeten oogsten. Zij, de discipelen, hebben er 
zelf geen moeite voor hoeven doen (Joh. 4 vers 37b-38).  Ds. Roepers wilde hier-
mee aangeven dat het feitelijke werk al door Jezus zelf gedaan is. Dit gegeven geeft 
mij hoop en moed voor het kerkenwerk, wetende dat we het allemaal niet op ons 
eigen houtje hoeven te doen.  
 
Het is namelijk Gods Kerk! Ik zou er tegenop kunnen zien wat mij als voorzitter van 
het College allemaal te wachten staat en wat er georganiseerd moet worden. Dit 
geldt overigens niet alleen voor mij, maar voor alle mensen die kerkelijk werk ver-
richten. We mogen onze zorgen bij Hem neerleggen en erop vertrouwen en bidden 
dat Hij met ons is en blijft! 
 

Simon Vreeling 
 
 

Even voorstellen, ik ben Jaap Slagter, 58 jaar en al 
heel lang getrouwd met Anneke. Wij hebben 4 vol-
wassen kinderen, die allemaal de deur uit zijn.  
 
Door het schrijnende te kort aan ambtsdragers, 
voelde ik mij geroepen om de functie van diaken op 
mij te nemen. Eerder ben ik ouderling geweest en 
heb een aantal jaren bardiensten gedraaid in Me-
norah. 
 
  Jaap Slagter 
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Donderdag 11 oktober a.s. is onze volgende vergadering. De heer S. Reiffers uit 
Winneweer is bereid voor ons een lezing te verzorgen met als titel:  

‘ALLES OVER SUIKER’ 
Een onderwerp waar de laatste tijd veel over gesproken wordt in verband met 
onze gezondheid. 
  
ATTENTIE. De bijdrage voor de koffie met toebehoren is van € 2.50 verhoogd naar  
€ 3.00. Gasten zijn als altijd van harte welkom. 
 
Hebt u vervoer nodig dan kunt u tot 12.00 uur bellen naar Mw.  A. Kooistra telef. 
302 2185. 
                                                

Het Bestuur. 
 

 

 
 

 

BINNENGEKOMEN: 

Mevr. P. Tebbens-Hoekstra met haar 2 kinderen Thijs en Marije, van de 
Evangelische gemeente Ten Boer. 
 
Hergen Fekken, van de PKN-kerk te Bedum 

 
VERHUISD: 

Dhr. P.J. Doornenbal 
 
Mevr. A. Huijzer 
 
Mevr. E. de Boer 

 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Mevr. R. Zwarteveen-Haanstra 
 
VERTROKKEN: 

Dhr. T.J. Kruizinga 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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Woensdag           3 okt.        Moderamen                     19.45 uur 
Maandag             8 okt.        Diaconie                            20.00 uur 
Donderdag      11 okt.      P.C.O.B.                            14.30 uur 
Zondag                 7 okt.        Koffiedrinken na de morgendienst 
Dinsdag            16 okt.      College Kerkrentmeesters   19.30 uur 
Donderdag      18 okt.      Kerkenraad                      19.45 uur 
Donderdag      25 okt.      N.v.K. en K. samenstellen       10.00 uur 
Zondag               28 okt.     Koffiedrinken na de morgendienst 
Zondag   04 nov.     Koffiedrinken na de morgendienst 

 
 

 
 

 
 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
mondelinge felicitaties ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Het was 
geweldig en heeft ons erg goed gedaan. 
 
  Henk en Corrie van Bijssum 
 
Lieve gemeente, 
Wij willen graag reageren op het geweldige spontane meeleven van onze 
gemeente na mijn heupoperatie. Het was heel bijzonder om de liefde van onze 
gemeente te voelen en te ervaren. Dank jullie wel voor de prachtige bloemen, 
fruit, kaarten etc. 
 
Met een hartelijke groet, 
 

Tineke en Jan Helmantel 
 
Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de felicitaties en bloemen die wij 
mochten ontvangen bij de viering van ons 50-jarig huwelijk op 29 augustus jl. 
 
  Anneke en Gerard Zijlema 
 
 

 

Dankbetuiging 

Kerkelijke agenda 
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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 
25-10-1941 G.de Vries-Kiewiet 
02-11-1939 G. Wierenga-Boer 

 
 

 
02-09 Zr. T.H. Hospers-Bakker, in verband met haar 

 85 ste verjaardag 
Zr. T.T. Helmantel-Wessels, en naar 
Zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker,  
zij zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 

09-09 Zr. W. Maarleveld-Wubs,  
 Br. A. Noorman,  
 Br. G. Rozema, alle drie in verband met hun  

80 ste verjaardag 
 

16-09 br. W.G. Groenewold-Nieboer, ter bemoediging 
 

23-09 Rozemijn Wiersema, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
  

 

 

 
 
 

Kerkcollecten  
5-aug Kerk 175,10  

12-aug Zending 167,10  
19-aug Kerk 182,04  
26-aug Diakonie 212,62  

 Onderhoudsfonds 156,97  
  

  

 Verjaardagen 

Ontvangen collecten en giften 

 

De bloemen uit de kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar: 
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Deurcollecten  
5-aug Kerk 64,35  

12-aug Bloemenfonds 76,41  
19-aug Kerk 79,19  
26-aug Bloemenfonds 81,53  

Vaste Vrijwillige Bijdragen  
Kerk Toegezegd 96.236,16  

 Extra ontvangsten  2.324,82  

 Totale bijdragen 2018 98.560,98  

 Ontvangen bijdragen 71.438,63  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2018 27.122,35  
Zending en Werelddiaconaat  

 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  35,50  

 Totale bijdragen 2018 8.731,04  

 Ontvangen bijdragen 5.887,82  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2018 2.843,22  
Evangelisatie  

 Toegezegd 6.694,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 4.319,33  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2018 2.375,17  

Overige opbrengsten  
Oud papier Ontvangen t/m aug 1.847,84  
Oud ijzer Ontvangen t/m aug 190,00  

 
 
 
 

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 

Dienstenrooster: 
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7 oktober 09.30 uur Israëlzondag   

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Danique en Jolein Huijzer 

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Saskia van Dijk, Lyanne Langereis en Rosalie Huijzer 

   
   

14 oktober 09.30 uur Werelddiaconaat 

Voorganger Ds. J.T. Fortuin Delfzijl  
Organist M. van Esch  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Werelddiaconaat  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppas Martine Dijkema. Romee van Vliet en Marlou Vogd 

   
   

21 oktober 09.30 uur 15.00 uur familiedienst 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs Huisband 

Koster M. v.d. Meulen M. v.d. Meulen 

Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk Kerk 

    2e Ned. Bijbelgenootschap Ned. Bijbelgenootschap 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk  

…Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel  

Kinderoppas Margot Dekens, Rianne Woldijk en Aline Doornenbal 

   
27 oktober 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    
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28 oktober 11.00 uur   Evangelisatiedienst m.m.v. Remco Hakkert 

Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerstouderenmiddag  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 

…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Hilda Bulthuis, Esra Dijkstra en Eline Bolt 

   

   
4 november 09.30 uur Voorbereiding H.A. /Jeugddienst 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Jeugd  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Jolanda Cappon, Rozemijn Wiersema en Iris Boer 
 

 
 
 
 

 

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

uiterlijk donderdag 25 oktober 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 1 november, 6 december 2018 en 
op 24 januari 2019  

 
 

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 
 


