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MEDITATIE OVER ONS JAARTHEMA: “EVANGELISATIE ‘ 
 
“Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. 
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd 
is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe 
dat dan vooral zachtmoedig en met respect.”  
(1 Petrus 3:15,16) 

 
In onze gemeente willen we in dit winterseizoen het begrip “evangelisatie” op verschil-
lende manieren onder de aandacht brengen. Nu kan ik mij voorstellen dat dit bij som-
mige christenen weerstand oproept. Ik wil graag even wat argumenten noemen die 
gebruikt zouden kunnen worden om als kerk niet aan evangelisatie te doen. Het is vast 
geen volledige lijst, maar deze argumenten hoor je vaak: 
 

1. Het is niet nodig. Iedereen kent het Christelijk geloof al. 
2. Wie ben ik om een ander te vertellen, dat ik het beter weet dan zij. Is dat niet 

arrogant? 
3. Christenen kunnen beter met daden laten zien, dan met woorden, dat zij ge-

loven. In het verleden is met woorden heel wat schade aangericht. Ons past 
bescheidenheid. 

4. Niemand zit er op te wachten. 
 
Ik wil hier graag vertellen, waarom ik denk dat evangelisatie toch belangrijk is. Om maar 
bij het eerste punt te beginnen, evangelisatie is wel degelijk nodig. Konden we dertig 
jaar geleden nog zeggen dat (bijna) iedereen het christelijke geloof in de jeugd had 
meegekregen, dat is al lang niet meer zo. In 1975 was nog 71 % lid van een kerk (GK, 
Herv. of RK), in 2014 nog maar 40%.  
 
In veertig jaar is het gehalveerd, en dan zit hierbij ook nog een grote groep mensen die 
nog wel ingeschreven staan bij een kerk, maar het geloof niet (meer) praktiseren. In 
gesprekken met mensen, zelfs bij betrokken gemeenteleden, merk ik dat er nog maar 
weinig kennis is van het Christelijk geloof. Vooroordelen en karikaturen bepalen vaak 
het beeld van mensen. Dat verklaart ook het succes van een Alpha-cursus, waar men-
sen de basics van het Christelijk geloof leren kennen. 
 
Het tweede punt is lastiger te bestrijden, zeker in onze tijd. Veel mensen geloven niet 
meer dat er een algemeen geldende waarheid is, en dat iemand beweert de waarheid 
te kennen, roept bij velen onmiddellijk irritatie op. Het Christendom beweert inderdaad 
waar te zijn, en dat wil niet iedereen aanvaarden. Ik zou nooit tegen iemand zeggen: ik 
heb de waarheid. Dan zou iemand terecht kunnen zeggen, dat ik arrogant ben. Maar ik 
zeg wel dat ik Iemand ken, die niet alleen de waarheid heeft, maar de waarheid is: dat 
is Jezus Christus. Ik deel dan iets, hoe ik dat in mijn leven heb ervaren.  
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Daarom geven we in onze kerk ook veel ruimte voor persoonlijke getuigenissen. We 
willen geen welles-nietes discussies over geloven. Die leveren zelden wat op. Delen wat 
je zelf hebt ervaren in je leven, werkt wel, en dit is ook de manier waarop wij anders 
gelovigen willen aanspreken. 
 
Wat het derde punt aangaat: Christenen hebben zo vaak te horen gekregen dat ze hy-
pocriet zijn, over alle ellende die religie in de wereld en de levens van mensen aanricht 
(geweld, seksueel misbruik, machtsmisbruik) en dat ze zich beter voelen dan de anders 
gelovigen, dat ze nauwelijks nog hun mond open durven te doen. In sommige opzichten 
is het helaas waar dat in naam van God in het klein en in het groot schade is aange-
bracht. Bescheidenheid past ons daarom inderdaad.  
 
Het is opvallend dat Petrus al diezelfde woorden gebruikt om Christenen te motiveren 
niet in hun schulp te kruipen, maar op een passende manier hun geloof te delen. Doe 
het zachtmoedig en met respect. Doe het als mensen nieuwsgierig worden. Waarom 
doe jij wat je doet. Wat drijft je, wat bezielt je? Als die vraag komt, is het een geschikt 
moment om dat met die ander te delen. 
 
Onze daden kunnen mensen nieuwgierig maken naar Jezus. Ik zeg wel eens tegen me-
dechristenen: wij zijn het visitekaartje van God. Als mensen zich afvragen of God de 
moeite waard is, dan kijken ze naar Zijn volgelingen. Maar alleen door daden, zal een 
ander nooit begrijpen, waar onze motivatie ligt. Om daar zicht op te krijgen, hebben 
we woorden nodig. 
 
Wat het laatste punt betreft, zie ik dat heel veel mensen interesse hebben in het Chris-
telijk geloof. Bij de oudere generatie, de generatie van de kerkverlaters, is dat niet altijd 
meer zo, maar bij veel jongeren, ook als ze er niet mee zijn opgegroeid, is er een open 
nieuwsgierigheid. Zij staan neutraal tegenover het Christelijk geloof en de kerk, en ve-
len willen best wel luisteren wat wij te zeggen hebben.  
 
Ook al willen veel mensen zich niet meer bij een 
kerk aansluiten, de aandacht voor spiritualiteit 
en de geestelijke wereld is er niet minder om ge-
worden. Veel mensen zoeken een diepere zin in 
hun leven. In Jezus Christus vergeving en liefde 
kunnen zij dat vinden.  
 
De volgende keer wil ik graag een aantal argumenten noemen om wél te evangeliseren, 
en op wat voor manier we dat zouden kunnen doen, die past bij deze tijd. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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VANUIT DE PASTORIE 

De afgelopen maand is druk geweest. Alle kerkelijke winteractiviteiten zijn gestart, en 
daarnaast zijn er veel andere zaken in de gemeente, die om aandacht vragen. Dan denk 
ik aan pastorale zaken, maar ook het zoeken van nieuwe vrijwilligers voor de functie 
van diaken, scriba, bezoekwerker, (hulp)koster of actief te zijn in een onderdeel van 
het jeugdwerk. We kunnen niet zonder uw en jouw hulp.  
 
In ieder geval zijn we erg blij en dankbaar dat het na veel inspanning, maar ook in gebed 
en vertrouwen, gelukt is om twee jeugdouderlingen te vinden. Zij zijn inmiddels beves-
tigd in hun ambt, maar hebben duidelijk aangegeven dat zij het niet alleen kunnen en 
willen doen. Jeugdwerk is een zorg voor de hele gemeente, en daar hebben we veel 
vrijwilligers voor nodig, zodat jongeren zich welkom voelen in ons midden, en in ge-
sprekken met leeftijdgenoten en volwassenen, Jezus Christus persoonlijk leren kennen 
en aanvaarden als hun Verlosser. Die beide aspecten willen wij graag integreren in ons 
jeugdwerk.  
 
Gezelligheid en geloof. Het zijn geen tegenstellingen, maar ze kunnen elkaar verster-
ken. Als jongeren zich veilig voelen en thuis voelen in onze gemeente, durven ze ook 
meer te delen van wat hun drijft en bezielt, en waar hun geloofsvragen liggen. Het ge-
loofsgesprek kan de gezelligheid versterken, omdat je wezenlijke dingen met elkaar 
hebt gedeeld. Dat schept een sterke band. Die dynamiek zien we bij veel kleine groepen 
in onze gemeente, zeker ook bij de 20+ en 30+ groep. We merken dat daar behoefte 
aan is: om verbonden te zijn door geloof én vriendschap. 
 
Inge is inmiddels officieel afgestudeerd, en dat hebben we natuurlijk gevierd, ook sa-
men met u als gemeente. We hebben op 15 oktober na de kerkdienst getrakteerd op 
gebak bij de koffie, om u te bedanken voor alle steun en belangstelling die wij mochten 
ontvangen de afgelopen jaren. Wij hebben dat altijd zeer gewaardeerd. In november 
zal Inge het kerkelijk examen afleggen, en daarna is zij gerechtigd om als predikant be-
roepen te worden binnen de PKN. We krijgen al regelmatig vragen, wat we nu gaan 
doen. Binnen een paar maanden hopen we u en jou te informeren over onze plannen. 
Nog even geduld graag! 
 
In maart 2018 zijn we van plan D.V. een gemeentereis naar Israël te organiseren. Er zijn 
nu drie informatiebijeenkomsten geweest, en voldoende mensen hebben zich al offici-
eel aangemeld, om in elk geval de reis door te laten gaan. We hadden minimaal twintig 
aanmeldingen nodig. Die zijn nu binnen. De bovengrens ligt op veertig personen. Wie 
zich daarna nog aanmeldt kan helaas niet meer mee. Het is leuk werk om een reis naar 
het Heilige Land te organiseren, en om te zien hoeveel zin de deelnemers hebben om 
mee te gaan. Voor de meesten zal dit hun eerste reis naar Israël worden, en dat is iets 
waar velen al hun leven lang naar hebben verlangd. Zo de Heer het wil, gaat het een 
fantastische reis worden. 
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Tenslotte wil ik u nog even meedelen dat we dit jaar ook een stagiaire hebben: Irene 
de Vries. Zij zal verschillende dingen in onze gemeente gaan doen. Op pagina 20 in dit 
kerkblad stelt zij zich aan u voor. We hopen dat u haar gastvrij wilt ontvangen, en we 
zullen ons best doen om haar het komende jaar een goede stageperiode te geven in 
onze gemeente. 
 
We hopen u en jou te zien bij een van onze activiteiten. We zijn ook graag bereid mee 
te denken waar jij of u het best aan mee zou kunnen doen, en te luisteren waar jouw 
behoeftes liggen. Trek mij (of een ander kerkenraadslid) rustig aan de mouw. We staan 
graag voor u klaar. 
 
    Ds. Peter Elzinga 
 
 

MEELEVEN EN OMZIEN 

De afgelopen periode hebben weer verschillende gemeenteleden te maken gekregen 
met plotselinge ziekenhuisopname, of met de voortgaande gevolgen van een chroni-
sche ziekte. Beiden zijn op hun eigen manier lastig. Onze gedachten en gebeden gaan 
onder meer uit naar de volgende gemeenteleden, die in een instelling of in het zieken-
huis hebben gelegen:  
 

- Zr. E. Waterborg-Wiertsema, is definitief verhuisd van Innersdijk naar Lindenhof 
 
- Br. A. van der Knaap, moest voor behandeling en een kleine ingreep opgenomen 

        worden in het Martini ziekenhuis. Hij is inmiddels thuis, en herstelt daar verder. 
 
. Zr. F. Werkman-van der Zaag, is in het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl geopereerd  
   aan haar galblaas. Zij mocht snel weer naar huis. 
 
- Br. J. Norden, werd onverwachts met hartklachten opgenomen in het UMCG.  
   Hij heeft daar twee weken gelegen voor uitgebreide onderzoeken, en het plaatsen 
   van een soort pacemaker. Hij is weer thuis, maar moet opnieuw nog een onder 
   zoek laten doen. Wij wensen hem veel sterkte.  
   Het lijkt erop dat de hartproblemen nu wel onder controle zijn, maar waarschijn- 
   lijk mag hij zijn werk van rijschoolhouder niet meer uitoefenen. Dat is een grote 
   verandering.  
 
-Br. J. Smit, Reddingiusstraat 16, is naar Innersdijk gegaan, afd. Hankemaborg,  
  Kamer 17. Waarschijnlijk is dit tijdelijk, tot er plaats komt in Lindenhof. Zijn vrouw  
  wacht op een heupoperatie in Delfzicht. 
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Maandenlang kunnen behandelingen soms duren. Soms is er zicht op genezing, soms 
ook niet. We denken aan gemeenteleden die ernstig ziek zijn, en, menselijkerwijs ge-
sproken, niet meer beter zullen worden. In alle omstandigheden, maar zeker dan, is het 
belangrijk dat er mensen om je heen staan, die van je houden, voor je bidden en met 
je meeleven. Daar kun je niet zonder. 
 
Al zijn wij maar zondige mensen, toch willen wij hun niet vergeten, en doen wat in ons 
vermogen ligt om hun, en hun familie, nabij te zijn. In de zorg en aandacht voor elkaar 
zien we ook het spoor van Gods liefde voor elk mens. Hij blijft ten diepste ons funda-
ment. 
 

1. Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan,  
als aarde en hemel ondergaan. 

4. Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,  
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid  
Oneindige barmhartigheid. 

  
 
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
 
Op 26 november sluiten we het kerkelijke jaar af. Het kerkelijk jaar begint ieder jaar 
met advent, een tijd om ons voor te bereiden op de komst van de Messias, Jezus Chris-
tus. Hij is de Zoon van God, die naar de aarde zou komen. Zijn komst was al lang gepro-
feteerd, en lang door God beloofd. Via Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren komen we tenslotte uit bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze 
wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, omdat we vooruitzien naar het moment 
dat Jezus Christus in macht terug zal keren naar de aarde, en de werkelijkheid, zoals wij 
die kennen, met al haar onrecht, geweld, ziekte en dood, volledig zal vernieuwen. Zijn 
heerschappij zal eeuwig duren. 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij tevens de gemeenteleden die 
in het afgelopen jaar zijn gestorven, en ook enkele mensen die geen lid waren, maar 
wel op een andere manier met ons als gemeente verbonden waren. Hun namen wor-
den nog eenmaal midden in onze kerk voorgelezen. Daarbij wordt een kaars aangesto-
ken. Licht is een symbool van hoop. Daarom brandt in de kerk altijd de paaskaars. Daar-
mee spreken we uit dat de opgestane Heer de hoop is voor deze wereld, en ook voor 
onze geliefde doden. 
 
Daarna steken wij in deze speciale dienst een kaars aan voor alle mensen die ons dier-
baar waren en ons ontvallen zijn, maar die niet bij name genoemd worden. De laatste 
kaars steken wij aan voor de nood in deze wereld, en denken daarbij aan alle mensen 
die door geweld of op de vlucht zijn omgekomen. 
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Daarna is er gelegenheid, voor iedereen die dat wil, om zelf een waxinelichtje aan te 
steken.  
 
Dit jaar noemen wij de volgende namen: 
 

Br. Luitje Albert Folkerts (Luit) overleden 15 november 2016 71 jaar 

Zr. Geertje Medendorp-Pol overleden 16 november 2016 87 jaar 

Zr. Frouwke Huttinga (Frouk) overleden 15 januari 2017 78 jaar 

Zr. Alie Steenhuis  overleden 19 januari 2017 66 jaar 

Zr. Betsie Bolt-Heidema  overleden 27 januari 2017 93 jaar 

Br. Ekke Jan de Vries  overleden 28 januari 2017 86 jaar 

Zr. Triny Oosterhuis-van Bijssum overleden 7 maart 2017  85 jaar 

Br. Jan Otto Oosterhoff  overleden 19 maart 2017  94 jaar 

Zr. Ali Groendijk-Palsma  overleden 29 maart 2017  90 jaar 

Br. Kornelis Jan Vriesema (Cor) overleden 8 april 2017  75 jaar 

Zr. Jenny Prins-Verhoeff  overleden 29 april 2017  85 jaar 

Zr. Aaltje Pot-Dallinga (Alie) overleden 2 september 2017 86 jaar

   

Het thema voor deze viering is: “Thuiskomen”. Al missen wij onze geliefden, die door 
de dood ons zijn ontvallen, wij geloven dat een ieder die zijn of haar vertrouwen in dit 
leven op Jezus Christus heeft gesteld, met Hem eeuwig zal leven. Jezus Christus zegt: 
”Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.” 
(Johannes 11:25). Het leven eindigt niet bij de dood, maar als wij thuiskomen bij God, 
en eeuwig bij Hem mogen zijn. Dat is de hoop die in ons leeft. In dat vertrouwen ge-
denken wij onze geliefde overledenen. 
 

  Ds. Peter Elzinga 
 

 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ds. Peter Elzinga leest 
uit Marcus 3: vers 13 t/m 19. Roeping van de discipelen. Vervolgens zingen we lied 343 
ELB vers 1 en 4, en gaat voor in gebed. 
 
Afgevaardigden van jeugdraad en deel van moderamen hebben overleg gehad. Ook de 
beide nieuwe jeugdouderlingen (Jan Afman en Wim Berends) waren hierbij aanwezig. 
Het was goed om allemaal bij elkaar te zijn en te kunnen praten over hoe de verschil-
lende ‘takken’ van het jeugdwerk functioneren en om zo samenhang te creëren en te 
motiveren. 

Uit de notulen van de kerkenraadsvergadering van 19 september 
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Inzake ziekte zr. Miep Mulder: br. Arjan Cappon brengt ons op de hoogte hoe het met 
haar gaat. Ze krijgt veel bezoek en iedereen krijgt de hartelijke groeten van haar. Op-
roep aan een ieder om voor haar te bidden. Omdat zij niet meer haar ambt als bejaar-
dendiaken kan uitoefenen, zal er actie ondernomen worden om een nieuwe bejaar-
dendiaken te zoeken. 
 
De scriba (ondergetekende) geeft te kennen dat Henk en zij half december gaan ver-
huizen naar Oldehove. Een hele stap, na 20 jaar wonen en kerken in Ten Boer! De ker-
kenraad gaat op zoek naar een nieuwe scriba en hoopt dat deze vacature ook spoedig 
weer ingevuld kan worden.  
 
Nieuwe ambtsdragers kunnen ervoor kiezen om een ‘mentor’ te krijgen, zodat zij een 
beetje ondersteuning krijgen in het kerkenwerk. Deze mentor (een kerkenraadslid die 
al langer ambtsdrager is) geeft adviezen en helpt bij vragen. Ook zijn er handige boek-
jes: ‘hoe start ik een gesprek’, ‘hoe leg ik een huisbezoek af’, ‘hoe ga je om met bepaalde 
vragen’. Deze boekjes kunnen meegenomen worden. Afgetreden kerkenraadsreden 
zullen worden benaderd voor eventuele nazorg. De kerkenraad vindt het belangrijk dat 
ook hier aandacht aan besteed wordt. 
 
Ons kerkblad ‘Nieuws van Kerk en Kansel’ viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan! De oprich-
ters (de heren Riemersma, Los en Postema) hebben ons hierop geattendeerd. Om dit 
feit niet zomaar voorbij te laten gaan hebben we besloten een speciale jubileumeditie 
uit te brengen. De heren oprichters zijn uitgenodigd om in de dienst van zondag 19 
november a.s. de jubileumeditie overhandigd te krijgen. Zij zullen alle drie aanwezig 
zijn met hun echtgenotes. In genoemde dienst zal hier aandacht aan besteed worden.  
 
De wijkwerkers vacatures worden besproken, zr. Ingrid Oudman neemt de taak over 
van zr. Roely Rozema. In wijk oranje, blauw en paars is men nog op zoek naar een 
wijkwerker. Mocht u deze mooie taak op u willen nemen: schroom niet en neemt u 
gerust contact op, u bent zeer gewenst! 
 
De startweek is geëvalueerd. Positieve geluiden van de schilderworkshop, waarvan het 
resultaat te zien was in de kerk. Ook de ouderenmiddag is als heel erg fijn ervaren en 
is zeker voor herhaling vatbaar. De kindermiddag was ook geslaagd, niets dan lof. 
De startdienst en de verdere invulling van de startzondag is ook prima verlopen, alles 
was goed voorbereid en daar was het resultaat dan ook naar. Complimenten en dank 
aan de voorbereiders!!! 
 
Blister is gerenoveerd. De Blisteravonden zullen weer ingevuld gaan worden, op dit 
moment nog niet precies bekend hoe en wat. Complimenten aan alle vrijwilligers die 
zoveel uren hieraan besteed hebben, het is prachtig geworden. En bovendien bleef al-
les ruim binnen de begroting! 
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Br. Jakob en zr. Froukje Werkman hebben te kennen gegeven dat zij graag willen stop-
pen met de ledenadministratie. Br. Hendrik en zr. Janneke Zwart en zijn bereid gevon-
den deze taak op zich nemen, waarvoor veel dank!  
 
De diaconie heeft weer diverse acties op stapel staan: Dorcas actie: 3 en 4 november; 
Kerstouderenmiddag 16 december; Kerstattenties 17 december 2017. Ook de voedsel-
pakketactie voor de arme kant van Ten Boer is in december. Net als vorig jaar zal er 
weer een chocoladeletteractie voor de voedselbank gehouden worden.  
 
VERDERE INFORMATIE  
Op startzondag hebben alle kerkbezoekers een euro kunnen ontvangen, met het ver-
zoek dit bedrag te vermeerderen op een al dan niet creatieve wijze. De opbrengst, be-
stemd voor de wensambulance, zou dan op zondag 29 oktober weer ingeleverd kun-
nen worden in de dienst.  
 
De kerkenraad heeft gemeend dat het beter zou zijn om in de dienst van 5 november 
(dus een week later) hier aandacht aan te besteden in plaats van 29 oktober. Dit omdat 
op 5 november onze eigen predikant voor zal gaan. Er zijn al heel wat mooie acties op 
touw gezet. Fijn dat er zoveel mensen de schouders onder deze actie willen zetten.  

 Ds. Peter Elzinga 
 

 
 
 
In het jaar 1967 werd door de kerkenraad onder leiding van ds. A. van der Zwaag 
besloten om een mededelingenblad van de kerk uit te geven. Het blad kreeg de 
toepasselijke naam: NIEUWS van KERK en KANSEL 
 
Johan van Kampen werd gevraagd om de werkzaamheden voor dit blad op zich te 
nemen. Met veel plezier en inzet van veel vrije tijd heeft hij zich van zijn taak gekweten. 
Alle copy werd schriftelijk aangeleverd op Reddingiusstraat 9. Samen met de door de 
kerkenraar benoemde redactiecommissie werd alle ingeleverde kopij besproken en 
dan pas begon het grote werk. 
 
Grote delen van de zaterdag en zondag, tussen de beide kerkdiensten door, werd 
besteed om kopij op de aloude typemachine te verwerken. Maandagavond uiterlijk 
moest het geheel worden aangeleverd bij een drukkerij in Warffum. Hier werd alles 
nog eens opnieuw getypt, ingedeeld en dan pas ontstond het eindresultaat. Al met al 
een gigantische klus. 
 
Eind 1995 na een periode van ruim 28 jaar kwam een eind aan de werkzaamheden van 
Johan van Kampen door zijn plotselinge overlijden. Zijn werkzaamheden werden 
overgenomen door Willie van Dijken, Zwaanhof 6.  
 

Nieuws van Kerk en Kansel    1967 -------------2017 
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De computer had inmiddels zijn intrede gedaan. Bovendien was een kopieerapparaat 
aangeschaft en konden de werkzaamheden in eigen beheer worden gedaan. Medio 
2002 gingen Wim en Willie verhuizen naar Emmen. Men ging op zoek naar een 
opvolger en Kor Huisman werd gevraagd deze werkzaamheden op zich te nemen. 
 
In deze editie zijn een aantal stukken uit de begin periode van 1967 opgenomen. Leuk 
om eens door te lezen, de tijd was toen wel wat anders dan nu. 
 
Er was sprake van een M.C. en J.C. Na even doorlezen werd al gauw duidelijk dat het 
een meisjes- en een jongensclub betrof, prachtig toch? Ook de toenmalige mannen-
vereniging met de mooie naam “Onderzoekt de Schriften” heeft een woordje 
geschreven in de eerste uitgave. Wat een tijd… 
 
In de eerste jaren bestond de redactie uit 6 leden. Als je dat vergelijkt met nu (redactie 
bestaat uit 3 leden), is Kor Huisman toch dé man die ervoor zorgt dat het blad er elke 
keer opnieuw tiptop uitziet! Een groot compliment is op zijn plaats, kan ik wel zeggen.  
 
De oprichters van Nieuws van Kerk en Kansel gaven aan het leuk te vinden om dit 
jubileum op de één of andere manier met ons te vieren. Welnu, in de dienst van zondag 
19 november 2017 wordt hier aandacht aan besteed en de heren zijn, samen met hun 
echtgenotes, uitgenodigd bij de dienst aanwezig te zijn.  
 
Deze jubileumeditie, die nu voor u ligt, zal aan hen overhandigd worden. Leest u alles 
rustig eens door. Wij hebben ervoor gekozen om verleden ( zwart omlijnd) en heden 
naast elkaar te zetten, zodat de verschillen in tijd en beleving nog duidelijker zichtbaar 
worden. Veel leesplezier gewenst! 
 

Titia Brondsema.  
 

DE EERSTE EDITIE. 
 
Wij schrijven voorjaar 1967. Wij, dat zijn Jan Riemersma, 
Wiepko Postema en ondergetekende, Hans Los. Als 
nieuwe inwoners en leden van de Gereformeerde Kerk 
voelden wij al gauw dat Ten Boer een open gemeenschap 
was die ons hartelijk verwelkomde. Dat gold voor velen in 
de nieuwe wijk die aan de zuidzijde van het dorp was ont-
wikkeld. 
 
Wiepko Postema was werkzaam bij de burgerlijke ge-
meente, Jan Riemersma werkzaam bij Grontmij Gronin-
gen en ondergetekende was als onderwijzer verbonden 
aan de School met de Bijbel aan de A.H. Homanstraat.  
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Al gauw vonden wij onze weg in het kerkelijk bedrijf. We sloten vriendschap samen met 
onze partners die, wat kerkelijke betrokkenheid, ook hun partijtje gingen meeblazen. 
 
Het was de tijd dat wij met interesse de “Groninger Kerkbode” lazen. Dominee Rees-
kamp schreef belangwekkende artikelen en de berichten van omliggende gemeenten 
lazen wij met interesse. Het belangrijkste was natuurlijk het onderdeel waarin berich-
ten, pastoralia, preekbeurten etc. van de eigen gemeente waren opgenomen. 
 
Gaandeweg bespeurden wij enige onvrede. Die betrof de beperkte ruimte in de Gro-
ninger Kerkbode die beschikbaar was voor onze, maar uiteraard ook voor andere ge-
meenten. Wij staken de koppen bij elkaar.  
 
Het idee werd geboren om een eigen (proeve van een) kerkblad samen te stellen dat 
door Jan Riemersma, als plaatsvervangend praeses van de kerkenraad (de toenmalige 
predikant/praeses Albert van der Zwaag zat als geestelijk verzorger een jaar gedeta-
cheerd in militaire dienst ) aan de kerkenraad voorgelegd zou worden. 
 
Jan Riemersma bezat een eenvoudige schrijfmachine. We stelden de inhoud samen: 
rubrieken e.d. en bedachten de naam van het blad: “ Nieuws van Kerk en Kansel “. 
Wiepko Postema, niet onverdienstelijk als illustrator, ontwierp het titelblad. Vervol-
gens typten wij de door ons zelf geschreven kopij uit op een warme dag in een als kan-
toor ingericht slaapkamertje aan de Kaakheemlaan, woonhuis van Jan en Jellie Rie-
mersma. 
 
De kerkenraad was gereserveerd bij de aanbieding, maar gaf uiteindelijk toestemming 
om van het ontwerp een definitieve uitgave te maken. De heer Bulthuis, vader van 
Hilda, zorgde voor een professionele uitwerking. 
 
“Nieuws van Kerk en Kansel” heeft in een behoefte voorzien en doet dat nog blijkens 
de site die wij zo nu en dan inzien. We komen bekende namen tegen en kunnen wel en 
wee van de kerkelijke gemeente, weliswaar op afstand, volgen. Op afstand, want wij 
hebben Ten Boer, zoals bekend, inmiddels verlaten. 
 
Wij dragen het dorp en de gemeente een warm hart toe en maken graag van de uitno-
diging van de kerkenraad om, met onze partners, de kerkdienst op 19 november a.s. 
die gewijd zal zijn aan het 50-jarig bestaan van het blad samen met onze partners bij te 
wonen. Wie weet ontmoeten wij daar nog “bekenden van vroeger”. 
 
Namens Wiepko Postema, Jan Riemersma en resp. echtgenotes 
 

Hans Los 
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AMBTSDRAGERS 2018 
 
Hierbij vindt u weer een overzicht van aftredende en herkiesbare ambtsdragers.  
Dit jaar hebben we 7 ambtsdragers nodig. Per april/mei 2018 zijn de volgende 
ambtsdragers aftredend:  
 
-        zr. Seerp/zr. Ineke Palsma-Pastoor ouderling (wijk geel) / vice-preces 
-        zr. Annie Hoekstra-Schildhuis ouderling (wijk groen) 
-        br. Theo de Vries   ouderling (wijk paars) 
-        br. Douwe Zuur   ouderling-kerkrentmeester 
-        zr. Heleen Norden-Spithoff  diaken (wijk geel) 
-        br. Klaas Kremer   diaken (wijk groen) / secretaris / diaconie 
-        br. Edwin Ottens   diaken (penningmeester) 
 
Verder is er een vacature voor bejaardendiaken vanwege de ziekte van zr. Miep 
Mulder. Ook het ambt van ouderling-scriba is vacant, vanwege verhuizing van de 
huidige scriba. Wij hopen op een spoedige invulling van deze twee vacatures. 
 
Binnen onze gemeente geldt de afspraak dat gemeenteleden in principe niet binnen 2 
jaar na aftreden opnieuw in enig ambt worden bevestigd. Dit houdt in, dat 
gemeenteleden die in mei 2017 zijn afgetreden, nu slechts in bijzondere 
omstandigheden kunnen worden bevestigd.  
 
In 2017 zijn afgetreden:   

-         br. Adrian/zr. Annely Langereis- Muilwijk jeugdouderling (duo-ambt) 
-         zr. Martine Huijzer-Wietsma  jeugdouderling 
-         zr. Sienke van der Laan-Danhof bejaardenouderling 
-         zr. Margriet Algra   ouderling(wijk rood) 
-         br. Wouter Meerman  ouderling-kerkrentmeester 
-         br. Siert Bruins   diaken (wijk oranje) 
-         br. Hendrik Zwart   diaken (wijk rood) 
 
Indienen namen: 
Tot en met zondag 19 november 2017 heeft u de gelegenheid de kerkenraad te 
attenderen op belijdende leden van onze gemeente die u geschikt acht voor het ambt 
van ouderling en/of diaken. 
 
Volgens het huidig kerkrecht kunnen zowel belijdende leden als doopleden namen 
aanleveren. De kerkenraad hoopt dat veel gemeenteleden van deze mogelijkheid 
gebruik maken: het is een goede zaak als er onder de samenstelling van de kerkenraad 
een zo breed mogelijk draagvlak ligt. 
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Voor het indienen van namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt 
van ouderling en diaken kunt u gebruik maken van het losse formulier dat u als bijlage 
aantreft. Als u meer namen wilt indienen dan dat er regels op het papier staan, kunt u 
deze namen aan de achterkant of op een apart vel papier vermelden. U mag natuurlijk 
ook zelf een briefje schrijven.  
 
Het formulier kan worden ingeleverd bij de scriba,  
Titia Brondsema, Kloosterstraat 15, Ten Boer.  
 
Ook kunnen deze op zondag 5 november, 12 november en 19 november 2017 in de 
daarvoor bestemde bussen worden gedeponeerd, die bij de uitgangen van de kerk 
staan opgesteld. 
 
Zowel het formulier, als (eventueel) een zelfgeschreven brief moeten voorzien zijn van 
uw naam én handtekening. Ook mogen ze ondertekend worden door uw gezinsleden. 
Iedere handtekening telt als stem. De kerkenraad ziet uw reactie met belangstelling 
tegemoet en hoopt dat u hieraan in groten getale gehoor wilt geven.  
Hartelijke groet, 

 
Titia Brondsema, scriba 
 
 

GEMEENTEAVOND 1 NOVEMBER 2017 

 
Het programma voor de gemeenteavond, daarop aansluitend ziet er als volgt uit: 
 
Voor de pauze: 

 Opening 

 Presentatie ontwerpbegroting 2018 College van kerkrentmeesters 

 Presentatie ontwerpbegroting 2018 College van diakenen 

 Rondvraag 
 
Na de pauze: 

 Stemrecht 

 Kerkordelijke wijzigingen (bovenplaatselijk) 

 Sluiting 
 
Iedereen is van harte welkom in de grote zaal van Menorah,  
aanvang ongeveer 20.15 uur. 
 

Titia Brondsema, scriba 
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Ik ben Wim Berends één van de twee nieuwe 
jeugdouderlingen. Zondag 15 oktober j.l. heeft de 
bevestiging plaatsgevonden. Voor een groot deel van mijn 
leven, sinds 1983 woon ik samen met mijn Johanna aan de 
Kievitstraat te Ten Boer. Twee van mijn kinderen een 
dochter en zoon wonen in Groningen, alleen Rienk woont 
nog bij ons in huis.  
 
Sinds wij hier zijn komen wonen, maken wij deel uit van 
deze gemeente. Ik heb al eerder de functie van 
jeugdouderling vervuld. Nu mag ik mij wederom inzetten 
voor de jonge en oudere jeugd binnen onze gemeente.  
 
In het dagelijks leven werk ik als forensische specialist bij de politie. Mijn werk brengt 
met zich mee dat ik piket diensten draai en landelijk ingezet kan worden bij 
onderzoeken. Het is een drukke maar erg leuke baan. Als hobby zing ik als tenor bij het 
Koor Amor Cantandi. Het is voor mij echte ontspanning om iedere woensdagavond te 
mogen zingen. 
 
 
 
 
 

Met veel plezier mag ik mezelf voorstellen als nieuwe stagi-
aire in Gereformeerde kerk Ten Boer. Mijn naam is Irene de 
Vries, ik ben 19 jaar oud en kom uit Boornbergum. Ik kom 
uit een christelijk gezin met vijf meiden waarvan ik de mid-
delste ben.  
 
Op mijn 15e heb ik bewust voor Jezus gekozen en besloot ik 
om na de HAVO een tussenjaar te nemen op de bijbelschool 
van Royal Mission. Hier heb ik ontzettend veel geleerd over 
God en met God, en ik werd steeds enthousiaster over het 
geloof en om het te delen met andere mensen. Na dat jaar 

heb ik dan ook besloten dat ik hier graag mijn werk van wilde maken. Daarom ben ik 
de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk in Zwolle gaan doen. Ik zal vooral actief zijn bij 
de catechisatie groepen en bij pastorale gesprekken. Ik kijk er naar uit om stage te 
lopen in jullie gemeente! 
 
    Irene de Vries 
 

Nieuw gekozen ambtsdrager 

Nieuwe stagiaire 
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IK WIL ME EVEN AAN U VOORSTELLEN. 

Mijn naam is Wiepko Postema en ik heb gewerkt als adjunct directeur bij 
gemeentewerken Ten Boer. Het gaat over de periode 30 maart 1966 t/m 3 september 
1970. Gemeentewerken was gehuisvest in een houten keet die achter het 
gemeentehuis stond aan de Stadsweg. 

Wij woonden op de Karspelstraat 22. Het was een fijne tijd voor ons in Ten Boer. Mijn 
vrouw en ik waren lid van de Gereformeerde Kerk aan de Wigboldstraat. In die periode 
heb ik veel adviezen aan onze kerkenraad m.b.t. de kwaliteit van het kerkgebouw 
gegeven en suggesties gedaan voor de noodzakelijke onderhoud en een wenselijke 
uitbreiding van ruimten t.b.v. allerlei activiteiten. De nieuwbouw daarachter is een 
ontwerp van architect Bernard Nusselder, een oude vriend van ons. 

Eerst had ik een grondige bouwkundig onderzoek uitgevoerd van het kerkgebouw. 
Tijdens dat onderzoek vond ik onder de houten vloer een 4 literse tinnen koffiekan. Het 
was stellig een kan die werd gebruikt tijdens vergaderingen enz. In het deksel is de 
naam gegraveerd van ene W. de Boer, mogelijk de schenker? 

Deze kan was door tinpest aangetast (omdat deze 
zolang onder de grond had gelegen, zeer waarschijnlijk 
vanaf het begin van de oorlog) en er zaten meerdere 
deuken in. Ik heb de kerkenraad toen gevraagd of ik 
deze koffiekan mocht kopen. Dat kon niet omdat zij mij 
deze kan zonder betaling wilden schenken. Redenen 
waarom wij de kerkenraad toen als gebaar fl. 100, - 
hebben gegeven.  

Vervolgens hebben wij deze koffiekan bij de fa. 
Reijenga, Oude Ebbingestraat 68 in Groningen laten 
restaureren. De beschildering, die ook zeer gehavend 
was hebben wij opnieuw laten aanbrengen. Het 
onderstel hebben we weer ergens anders op de kop 
getikt. Ik stuur U hiervan ook een foto toe. 

Op onze vraag of de kerkenraad belangstelling heeft om deze koffiekan weer in bezit  
te krijgen, is positief gereageerd. Wij hebben dan ook besloten deze weer aan de ge-
meente te willen schenken.  
 

Gerry & Wiepko Postema,  
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HEILIG AVONDMAAL COLLECTE 12-11-2017. 
 
 Voor de keuze van een bestemming voor de Heilig Avondmaal collecte proberen we 
doorgaans een goede balans te vinden in hulp aan binnenlandse- en buitenlandse or-
ganisaties. Deze keer maken we hier een uitzondering op omdat zich over de afgelopen 
maanden een aantal omvangrijke rampen hebben plaatsgevonden in verschillende de-
len van de wereld.  
 
We hebben gekozen voor Noodhulp overstromingen Bangladesh en Nepal. 
  
Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangla-
desh, Nepal en India. Door onder meer modderstromen zijn er minstens 1.200 doden. 
ICCO en Kerk in Actie bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en 
schoon drinkwater.  
 
In het interview met het Radio1 Journaal vertelde Pepijn Trapman, die namens Kerk in 
Actie en ICCO als regiomanager in het gebied actief is, over de huidige situatie:  
"We kunnen nog niet iedereen bereiken, maar wel heel veel mensen. Door onze perma-
nente hulp in Nepal en Bangladesh weten we de routes goed te vinden en hebben we al 
vele noodhulppakketten uit kunnen delen. De hulp richt zich nu echt op het bieden van 
voedsel en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar gezien 
de grootte van de ramp is dat heel lastig." 
 
Graag willen we met de opbrengst van de Avondsmaalcollecte dit goede werk onder-
steunen zodat deze organisaties nog meer slachtoffers van deze ramp kunnen berei-
ken. 
 
 
CHOCOLADELETTER ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK GRONINGEN.  
 
Vanaf zondag 5 november willen we starten met het inzamelen 
van chocoladeletters voor de voedselbank in Groningen.  Vier 
zondagen vragen we u allen om chocoladeletters van alle soor-
ten en maten mee te nemen en deze in de welbekende kratten 
van de voedselbank te leggen. Het zou mooi zijn als we het aan-
tal ingezamelde letters van vorig jaar kunnen overtreffen. Vorig 
jaar stond de teller op 280 letters. We zullen u op de hoogte 
houden van de tussenstand. 
Namens de Diaconie alvast hartelijk dank. 
 

Klaas Kremer 

Diaconie 
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 WIJK GROEN, 

Na jarenlange trouwe dienst heeft Roely Rozema haar taak als wijkwerker neergelegd. 
Dit omdat ze de taak als bejaardenouderling heeft aanvaard. Ze heeft haar taak met 
veel toewijding gedaan en we willen haar bedanken voor alle goede dingen die ze voor 
de wijk heeft gedaan. En we wensen haar Gods zegen voor haar taak als bejaardenou-
derling. 
 
Gelukkig hebben we een goede opvolger. Namelijk Ingrid Oudman uit Thesinge. 
Ingrid wensen we veel plezier en Gods zegen in haar taak als wijkwerker. 
 
Door de jaren heen waren er nogal wat verschillen ontstaan qua aantallen die de wijk-
werkers hadden in hun wijk. Zo had de één 4 adressen terwijl de ander er wel 13 had. 
In een gezamenlijk overleg hebben we de adressen eens goed onder de loep genomen 
en een andere verdeling gemaakt. 
 
Zo kan het dus zijn dat u jarenlang een wijkwerker heeft gehad maar nu opeens een 
ander aan de deur krijgt. Groet 
 

Annie Hoekstra & Klaas Kremer 

 

 
 
 
One Voice zoekt nieuwe leden Zoals jullie misschien wel hebben gezien op de beamer 
is het koor One Voice op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn het christelijk jongerenkoor 
uit Ten Boer. Onze dirigente is Geertje Mars-van der Wal. Wij hopen door middel van 
ons enthousiasme het geloof over te brengen en zo Gods Woord te verspreiden en Hem 
te eren. Ben je 13 jaar of ouder en houd je van zingen? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Kom gerust een keer langs op een repetitie-avond. Iedere vrijdag van 19 tot 20 uur aan 
de Handelsweg 3 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen. Heb je vrienden of 
vriendinnen waarvan jij denkt dat ze het ook leuk zouden vinden, neem ze gerust mee. 
Vind je het een beetje spannend om alleen heen te gaan, wees niet bang en stuur een 
berichtje. Dan kunnen we afspreken om samen heen te gaan.  
 
We zien jullie graag! Wil je meer informatie? Graag een berichtje naar:  
 
Aniek Hoek   aniek.hoek@hotmail.com of                                                                                                  
Lourien Dekens  dekenslourien@gmail.com of 06-3300 7731 
 
Namens het bestuur, Lourien Dekens 

   Jeugdpagina 

mailto:aniek.hoek@hotmail.com
mailto:dekenslourien@gmail.com
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Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters 
 
Financiën 

 De financiën lopen in de pas met de begroting. De financiën worden bespro-
ken op de gemeenteavond van 1 november a.s. 

 Dankdagcollecte: in november vindt ook onze jaarlijkse dankdagcollecte 
plaats. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. 

Huisvesting 

 Blister renovatie 

De ruimte is inmiddels weer in gebruik ook al moeten er nog wel een aantal 
dingen gebeuren. Komende week worden de gordijnen opgehangen, dan 
kunnen we ook beter de akoestiek beoordelen. Verder gaan we kijken of er 
een vast beamerscherm kan hangen zodat het makkelijker is om presentaties 
te houden in Blister. Ook te gebruiken voor filmavonden. 
We krijgen veel vragen over wanneer de toiletten worden aangepakt in Blis-
ter. Deze worden volgend jaar gerenoveerd. 
 

 Catechisatie ruimte  

De catechisatie ruimte heeft nu ook de beschikking over een vast beamer-
scherm en een vaste beamer. Dit is niet alleen voor de catechisaties handig 
maar ook voor andere groepen die hier graag gebruik van maken. 

 
Anders  

 Jakob en Froukje dragen het stokje over 

Jakob en Froukje Werkman hebben jarenlang de ledenadministratie met 
daaraan gekoppeld de dankdagcollecte en de organisatie voor de vrijwillige 
bijdrage van onze kerk verzorgd. Dit is altijd een hele klus geweest. Ze heb-
ben afgelopen jaar aangegeven deze taak graag te willen overdragen aan ie-
mand anders. Gelukkig zijn Hendrik en Janneke Zwart bereid dit van hen over 
te nemen. De komende maanden zullen zij worden ingewerkt voordat Jakob 
en Froukje alles overdragen. Vanaf deze plek alvast een bedankje voor jullie 
jarenlange inzet voor onze kerk! 

 
Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf  
 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 en begroting 2018 

Cijfers tot en met: Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

 BATEN 2017 2017 2017 2018 

     

Vaste vrijwillige bijdragen  104.000 103.500 106.367 107.000 

Collectes etc.  19.835 21.600 23.956 20.400 

Huur woning  7.172 7.080 7.400 7.400 

Oud papier  4.878 2.700 3.714 3.500 

Intrest - 1.000 3.484 - 

 Totale baten 135.436 135.880 144.601 138.300 

     

LASTEN:      

Personeelskosten 88.847 91.817 86.324 92.800 

Huisvestingskosten 21.079 22.000 20.169 24.200 

Onderhoud inventaris e.d. 5.200 5.200 5.471 4.700 

Quotum Landelijk kerk  7.588 8.000 7.494 7.800 

Vergaderingen/erediensten 917 1.050 700 1.000 

Kantoorbenodigd./drukwerk 4.510 3.800 3.922 4.600 
Literatuur en  
           abonnementen 858 1.350 826 900 

Assurantiën  4.000 4.000 3.666 4.000 

Algemene kosten  5.489 6.100 6.033 6.000 

Afschrijvingen  2.000 2.000 2.000 3.900 

Totale lasten   140.488 145.317 136.605 149.900 

Exploitatie Kerk  -5.052 -9.437 -7.996 -11.600 

Exploitatie Menorah  8.911 750 256 1.800 

Saldo vóór buitengewone 
                  baten en lasten 3.859 -8.687 8.252 -9.800 

Buitengewone lasten - - 3.000 - 

Saldo na buitengewone     
                                lasten   3.859 -8.687 -5.252 -9.800 
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SPECIFIKATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

 2017 2017 2016 2018 

         

Collecten en giften     

Kerkcollecten 6.124 6.300 6.757 6.300 

Collecten onderhoudsfonds 1.603 2.000 1.958 1.900 

Biddagcollecten 208 250 272 200 

Dankdagcollecten 8.000 8.000 8.788 8.500 

Deurcollecten 2.451 2.800 3.280 2.500 

Giften 1.000 500 2.901 1.000 

  19.385 21.600 23.956 20.400 

     

Inzamelingen      

Oud papier  4.495 2.700 3.164 3.500 

Oud ijzer/rommelmarkt 100 - 550 - 

 4.595 2.700 3.714 3.500 

     

Personeelskosten     

Predikant 73.389 80.067 76.466 82.200 

Preekvoorziening 2.602 3.250 2.830 2.700 
Toerusting en Vorming/Cate-
chese 1.700 1.500 1.288 1.600 
Studie-/literatuur/reiskosten 
 predikant 3.124 3.500 3.017 3.200 

Vergoeding vrijwilligers 1.532 2.000 1.275 1.600 

Overige kosten 1.500 1.500 1.448 1.500 

  88.847 91.817 86.324 92.800 

     

Huisvestingskosten     

Onderhoud gebouwen 9.102 7.500 9.458 11.900 

Waterschap en milieuheffingen 2.300 2.300 2.338 2.400 

Waterverbruik 326 200 255 300 

Energiekosten 9.351 12.00 8.118 9.600 

 21.079 22.000 20.169 24.200 
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SPECIFIKATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting 

 2017 2017 2016 2018 

Onderhoud inventaris e.d.     
Inventaris 4.000 4.000 4.271 3.500 
Orgel 1.200 1.200 1.200 1.200 

 5.200 5.200 5.471 4.700 

Kosten erediensten     
Zangkoren 200   250 

Eredienst benodigdheden 317 450 250 300 

Com. bijzondere erediensten 400 600 450 450 

  917 1.050 700 1.000 

Kantoorbenodigdheden en 
drukwerk     

Aktie kerkbalans 370 250 134 400 
Kantoorbenodigdheden / druk-
werk 619 450 505 600 

Kosten automatisering 450 450 376 500 

Kopieerkosten (N.v.K.en K e.d.) 2.271 2.000 2.220 2.300 

Bankkosten 800 650 687 800 

  4.510 3.800 3.922 4.600 

Literatuur en abonnementen     

Centraal Weekblad 150 200 186 200 

Credo 120 125 115 100 

Administratie en beheer 323 350 323 300 

Kerknieuws 100 175 90 100 

Overige abonnementen 15 250 - - 

Diverse boeken 150 250 112 200 

  858 1.350 826 900 

Algemene kosten     

Vergoeding organisten 1.200 1.200 1.280 1.200 

Telefoon/kerktelefoon 1.571 1.250 1.421 1.600 

Attenties 426 800 387 400 

Bloemen 697 850 680 700 

Diversen 1.594 2.000 2.265 2.100 

  5.489 6.100 6.033 6.000 
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MENORAH Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

 2017 2017 2016 2018 

OMZET:        

    Consumpties extern 10.220 10.000 11.261 10.000 

    Consumpties Blister 3.319 2.000 1.724 3.300 

    Doorberekende pers kosten 1.800 1.500 1.974 1.700 

  15.338 13.500 14.959 15.000 

    Kostprijs van de omzet 5.415 4.750 6.542 5.100 

BRUTOWINST: 9.923 8.750 8.417 9.900 

    Zaalhuur 4.842 4.000 3.788 4.000 

  14.765 12.750 12.205 13.900 

KOSTEN:     

    Salaris koster  4.354 10.500 10.795 10.900 

    Personeelskosten 1.500 1.500 1.154 1.200 

    Diversen - - - - 

  5.854 12.000 11.949 12.100 

 EXPLOITATIERESULTAAT: 8.900 750 256 1.800 

 

DIACONIE         

 Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

ONTVANGSTEN: 2017 2017 2016 2018 

Collectes en giften 2.437 3.500 3.929 3.500 

Collectes H.A. 1.481 2.100 2.149 2.000 

Werelddiaconaat - - 2.000 - 

Rente + dividend Oikocredit 277 200 222 260 

Diversen  125 25 25 25 
Voedselbank Stad Groningen 307 500 521 450 

TOTAAL 4.627 6.325 8.846 6.235 

UITGAVEN: 

Werelddiaconaat - - 2.000 - 

Collectes H.A. + donaties 2.817 2.764 5.453 2.500 

Diaconaal quotum PKN 836 836 695 840 

Diaconale activiteiten 519 600 485 1.100 

Kerstattenties - 700 697 700 

Arme Kant van Ten Boer - 700 662 700 

Diversen 102 225 264 200 

Voedselbank Stad Groningen 307 500 521 450 

Resultaat 45 - - 1.932 - 255 

TOTAAL 4.627 6.325 8.846 6.235 
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Marsyya is op 16 oktober 5 jaar geworden! Ze heeft van ons als gemeente een mooi 
pakket gekregen met o.a. knutsel spullen en een mooie pop. Voor ons 'kleinigheden' 
maar voor iemand als Marsyya een groot cadeau met daarachter de wetenschap dat er 
ver weg mensen wonen die van je houden en om je geven. 
 
Het afgelopen jaar is het er nog niet van gekomen om een leuke activiteit te organise-
ren om zo de spaarrekening van Marsyya gezond te houden. Vanwege de gezelligheid 
en de belangstelling van de 2 voorgaande jaren gaan we weer een stamppot buffet 
organiseren en wel op 18 november.  
 
We starten om 17:00 uur met een drankje en een kleine amuse om vervolgens rond 
18:00 uur aan de soep te beginnen. U kunt daarna weer kiezen uit 3 soorten stamppot 
en we sluiten af met een heerlijk toetje. Dit alles voor het kleine bedrag van € 15,00 
per persoon. 
 
U kunt zich opgeven bij titiazuur@hotmail.com, bellen mag ook; 050-302 3594 en er 
zal vanaf 29 oktober een intekenlijst in Menorah hangen. Opgave kan tot 12 november. 
 
   Titia Zuur 
 
 
 

De donkere dagen komen er weer aan en de kerstperiode gaat dan ook binnenkort 
weer aanbreken. Vorig jaar was door een aantal gezamenlijke kerken in Ten Boer de 
kerstwandeling georganiseerd. Dit was een groot succes. Dit jaar zijn dezelfde ker-
ken druk bezig met de voorbereiding voor een Kerstfeest op het plein.  

De plannen zijn om op zaterdag 16 december om 17.00 uur op het Hendrik Westerplein 
een gezamenlijke Kerstfeest te vieren. Het zal een groot spektakel worden voor jong 
en oud(er) in woord, beeld en gezang. Er zullen scenes worden opgevoerd en afgewis-
seld met (samen)zang. Een mooie manier om alvast in Kerstsferen te komen.  

Graag nodigen we u allen uit om dit met ons mee te vieren. Noteert u daarom de datum 
van 16 december om 17.00 uur op het Hendrik Westerplein 

De voorbereidingscommissie: Dingena Bloemhof, Jan Bolt, Margreet Dekens, Janneke 

Dijkema, Anton Haakma, Ina Meijer, Trix Pruim en Roelof Jan Wiersema.  

Marsyya 

Kerstfeest op het plein 

mailto:titiazuur@hotmail.com
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Drs. Nelleke Boonstra gaat op maandag 6 november een lezing geven over “De Jonge 
Luther”, die overleed toen hij nog maar 44 jaar oud was. Op deze avond kunnen wij 
mogelijk lijnen trekken vanuit het verre verleden naar onze manier van geloven en 
kerk zijn nu.  

Aanvang: 20.00 uur Plaats: Trefpunt Thesinge. 
Problemen met vervoer?  U mag mij bellen! 

Joukje Haak, 050 302 2501. 

 

 
 
 

 

 
Donderdag 9 november a.s. is de volgende vergadering van de P.C.O.B. 
Mevr. P. Medema-Vlieger uit Groningen komt met een lezing met dia’s 

over haar ervaring met de Traumahelikopter. 
We vergaderen van 14.30 – 16.30 uur in Menorah. 

Voorvervoer kunt u tot 13.00 uur bellen naar A.J. Smit, tel. 302 1784 
Gasten zijn altijd van harte welkom 

Het bestuur 
 

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

  
          -------   

01-10 zr. Inge de Rouwe, zij is afgestudeerd voor haar opleiding Theologie 
en naar zr. Frouktje Werkman, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
 

08-10 br. Arie van der Knaap, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
15-10 br. Jan Norden, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar 
 zr. Miep Mulder-Schuurman, ter bemoediging 
 
22-10 br. Boelo Storteboom, als dank voor zijn jarenlange inzet voor allerlei acties 
                van de kerk 
 

Commissie Vorming en Toerusting 
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02-11-1939 G. Wierenga- Boer   

07-11-1921 J.P. Hellinga   

10-11-1944 K. Venhuizen-Vegter   

13-11-1945 A.H. Post   

13-11-1944 W. Offringa   

15-11-1931 W. Bolhuis-Prins   

16-11-1937 T. Bosch   

17-11-1942 A.E.A. Schraa- Smeenk   

17-11-1946 A. Warris-Aalders   

19-11-1932 A. Kol- Meijer   

21-11-1925 A. Dijkstra- Friso   

28-11-1947 E. Offringa-Raangs   

10-12-1923 G. Veenstra- Oosterhuis   

 
 
 
 

BINNENGEKOMEN: 
Dhr. J.M. Dijkema en mevr. M.T. Dijkema-Doorn 
 
VERHUISD: 
Dhr. T. Waterborg 
Mevr. E.H.T. Waterborg-Wiertsema 
Marlisa van der Goot 
 
VERTROKKEN: 
Fam. P. Pastoor, naar de Prot. Gemeente te Groningen 
Fam. J.J. Horneman, naar de Prot. Gemeente te Zuidbroek  
Dhr. J.L. Folkersma, naar de Prot. Gemeente Schildwolde-Noordbroek  
 
BELIJDENIS afgelegd op zondag 24 september j.l. door: 
Gerjan en Alice Havinga-Scherpenzeel 
Daniël Zuidema en Alissa Cappon 
 
GEDOOPT: 
Marit en Lotte Havinga, op zondag 24 september j.l. 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 

  Verjaardagen 
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23-10  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

23-10  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

23-10  20.00 uur  Kosters overleg 

24-10  19.30 uur  Bijeenkomst taakgroep Erediensten 

24-10  19.45 uur  College van Kerkrentmeesters 

 

30-10  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

30-10  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

31-10  19.30 uur  Catechisatie 16+ 

31-10  19.45 uur  Moderamen 

01-11  20.30 uur  Gemeenteavond 

 

06-11  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

06-11  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

06-11  20.00 uur  Bouwstenen Bijbel School 

09-11  14.30 uur  PCOB 

 

13-11  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

13-11  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

14-11  19.30 uur  Catechisatie 16+ 

 

20-11  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

20-11  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

21-11  19.45 uur  Ouderlingenberaad 

22-11  19.45 uur  Kerkenraad 

 

27-11  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

27-11  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

28-11  19.30 uur  Catechisatie 16+ 

 

04-12  19.00 uur  Catechisatie 12-13 jarigen 

04-12  20.00 uur  Catechisatie 14-15 jarigen 

04-12  19.45 uur  Diaconie 

06-12  19.45 uur  Moderamen 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  Bedrag 

10-09 Diakonie 256,53  

15-09 Huwelijksdienst t.g.v. Mens voor Mens 155,60  

24-09 Kerk 136,59  

 Onderhoudsfonds 216,90  

01-10 Kerk en Israël 232,05  

 Slachtoffers orkaan Irma 662,15  

Deurcollecten   
10-09  Bloemenfonds  98,09  

24-09  Bloemenfonds  87,11  

01-10  Kerk  79,80  

Giften   
08-09  Kerk  50,00  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  
Kerk Toegezegd 102.032,00  

 Extra ontvangsten  3.782,00  

 Totale bijdragen 2017 105.814,00  

 Ontvangen bijdragen 83.141,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2017 22.673,00  

   
Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 8.541,00  

 Extra ontvangsten  42,00  

 Totale bijdragen 2017 8.583,00  

 Ontvangen bijdragen 6.683,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2017 1.900,00  

   
Evangelisatie Toegezegd 6.476,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totale bijdragen 2017 6.526,00  

 Ontvangen bijdragen 4.958,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2017 1.568,00  

   
Overige opbrengsten  
Oud papier Ontvangen t/m september 3.134,00  

Oud ijzer Ontvangen t/m september 100,00  

Ontvangen collecten en giften 



 34 

 

 

29 oktober 09.30 uur    

Voorganger Frits Rouvoet Amsterdam  
M.m.v. Huisband  
Koster B.J. Deekens  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk  
   2e Stichting "Bright Fame"  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Henriette Muilwijk en Lisanne van der Knaap 
…Menorah Thijn en Fedde Langereis  
Kinderoppasdienst Eliza Muilwijk, Rosa Boer en Elisa Werkman 

1 november   19.30 uur  Dankstond 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 
Organist  M. van Esch 
Koster  A.K. Wietsma 
Beamer  Willem Hoekstra 
Collecte  Kerk 
Deurcollecte  Bloemenfonds 

5 november 09.30 uur Voorbereiding H.A.  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Theo Bulthuis  
Collecte Diaconie t.b.v. Kerstouderenmiddag  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Ilse Sikkema 
…Menorah Thirza en Eva Sikkema 
Kinderoppasdienst Lineke Meerman, Astrid Hoekstra en Yara de Kam 

12 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur  Dankzegging 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. J.F. Kroon Garijp 
Organist J. Wolfs J. Wolfs 
Koster A.H. Post A.H. Post 
Beamer Els Gelling Theo Bulthuis 
Collecte Kerk Kerk 
   2e H.A. Noodhulp overstromingen Bangladesh en Nepal 
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 
…Menorah Emma en Isa van Dijken 
Kinderoppasdienst Margot Dekens, Rosalie Huijzer en Lyanne Langereis 

   

  Dienstenrooster:
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12 november 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof       

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
   
19 november 09.30 uur uitreiking jubileumnr. N.v.K. en K. ( 1967-2017) 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster B.J. Deekens  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Danique en Jolein Huijzer 
…Menorah Samuel Uit Oude Groeneveld en Ilse Bolt 
Kinderoppasdienst Jolanda Cappon, Rianne Woldijk en Aline Doornenbal 

   
25 november 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

   
26 november 09.30 uur Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
   2e Onderhoudsfonds   
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Timo en Sara Werkman 
…Menorah Mats en Tm van Vliet 
Kinderoppasdienst Petra de Jonge, Inez de Boer en Esra Dijkstra 

   
3 december 09.30 uur 1e advent  
Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Theo Bulthuis  
Collecte Z.W.O.  
Deurcollecte Kerk     
...voordeur Daniël Elzinga en Evelyn van der Goot 
…Menorah Tristan Borg en Daniel Medendorp 
Kinderoppasdienst Hélène Muilwijk, Jildou Haanstra en Eline Bolt  
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10 december 09.30 uur 2e advent  
Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk     
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Lucas en Tim Medendorp 
…Menorah Eline Hummel en Rens Boer 
Kinderoppasdienst Nienke Medendorp, Rozemijn Wiersema en Enola de Jonge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

uiterlijk donderdag 30 november 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 7 december 2017, 25 januari en 1 maart 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 
 


