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MEDITATIE over ons jaarthema “EVANGELISATIE”  (aflevering 2) 
 

Jezus zei: ”Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie op-
gedragen heb.” (Matteüs 28:18-20) 

 
In het vorige kerkblad ben ik ingegaan op de aarzeling die mensen, binnen of buiten de 
kerk, kunnen hebben als het om evangelisatie gaat. Vanuit ons geloof zijn er echter  
goede redenen om als kerk van evangelisatie een speerpunt te maken. 

1. Het is een opdracht van Jezus Christus zelf. In de Bijbeltekst hierboven wordt 
dat duidelijk genoemd. In de theologie wordt dit gedeelte het “zendingsbevel” 
genoemd, en dat zegt eigenlijk genoeg. Opmerkelijk vind ik dat niet alleen de 
leerlingen met een rotsvast geloof, maar ook de twijfelaars, dezelfde opdracht 
krijgen. 
 

2. Het geloof in Jezus Christus is niet te vergelijken met de keuze voor een 
nieuwe hobby (“leuk voor jou, maar ik heb er niet zoveel mee”, persoonsge-
bonden, eigenlijk onbelangrijk). Voor elk mens, van elke leeftijd, en elk oplei-
dingsniveau is het geloof relevant, of mensen zich dat bewust zijn of niet. De 
keuze om Jezus te willen volgen heeft niet alleen gevolgen voor ons aardse 
leven, maar ook voor het leven later na de dood. Er staat dus iets op het spel. 
Het is de belangrijkste keuze die je in je leven maakt. 

 
3. Veel mensen zijn op zoek naar houvast. In verschillende godsdiensten wordt 

de oplossing gezocht in het vinden van kracht/goddelijkheid in jezelf. Ons ge-
loof wijst ons er op dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Wij kunnen onszelf 
niet aan onze eigen haren uit het moeras trekken. Daarom zoeken wij als chris-
tenen onze kracht in Jezus Christus. Voor miljoenen gelovigen heeft het geloof 
in Jezus troost, bemoediging en hoop gegeven. Dat gunnen wij ieder mens. 

 
4. Er is ook een heel praktische reden, om te evangeliseren. De kerken lopen 

leeg. Door krimp van de bevolking, door ontkerkelijking, vergrijzing en een 
laag geboortecijfer, neemt het ledenaantal en de betrokkenheid van kerkle-
den af. Dat gaat zelfs zover dat in onze omgeving in een snel tempo kerkge-
bouwen gesloten worden en gemeentes worden opgeheven. In sommige dor-
pen is niet eens meer een kerk aanwezig. Als wij zelf niet moeite doen, om 
mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus, hoeven we er 
niet op te rekenen, dat ze automatisch naar ons toe komen. We zullen onszelf 
als kerk, met onze visie, met wat de kern van onze kerk zijn is, moeten etale-
ren. Onbekend maakt onbemind. 
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Wat de kern van onze boodschap betreft, daar is Paulus duidelijk over: “Ook 
ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijs-
heid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets 
te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” (1 Korintiërs 2:1,2). 
En een paar hoofdstukken verder: “dat Christus voor onze zonden is gestorven 
zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, 
zoals in de Schriften staat.” (1 Korintiërs 15:3,4 vv). 
 

De volgende keer wil ik het drieluik over evangelisatie afsluiten met de vraag, HOE wij 
in deze tijd op een goede manier kunnen evangeliseren. 
         
    
VANUIT DE PASTORIE 

Voor Inge en mij is het een tijd, waarin grote veranderingen plaatsvinden in ons leven. 
Na een lange studie mocht zij in september afstuderen aan de universiteit. Vorige week 
heeft zij kerkelijk examen gedaan (en gehaald). Daarmee is zij nu officieel proponent 
(ik heb het woord niet bedacht). Nee, ze mag nog niet met dominee worden aange-
sproken, want dat gebeurt pas, als je bevestigd wordt aan een kerkelijke gemeente. 
 
Zover is het nog niet, maar Inge heeft wel aan alle voorwaarden voldaan om beroepen 
te mogen worden als predikant binnen de PKN. Wederom (of nog steeds, zoals u wilt) 
ben ik heel erg trots op haar. Naast kerkenwerk en gezin een studie afronden is niet 
niks. Nu mag zij even van wat meer rust genieten, al gebeurt er ook dan van alles in je 
hoofd. Geen student meer zijn, maar bijna predikant. Dat is een andere positie. Dat 
merken wij ook al, in de manier waarop mensen haar benaderen. Zij heeft bewezen dat 
zij het kon: dat ze de gaven, het geloof, het doorzettingsvermogen en de discipline 
heeft, die hiervoor nodig zijn. Al deze zaken zijn ook nodig in het werk van een predi-
kant. We houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, als de tijd daarvoor 
rijp is. 
 
Kerkelijk gesproken zijn we met een nieuw jaar begonnen. Het is Advent, tijd van be-
lofte en vervulling. De belofte dat er een Messias zou komen, heeft God waar gemaakt, 
na zo veel eeuwen wachten. Advent bepaalt mij bij het feit dat God inderdaad Zijn be-
loften waar maakt, maar wel op Zijn tijd, en op Zijn manier. Dat vraagt van ons de be-
reidheid om geduld te hebben. Dat vraagt om een open blik voor waar God wil werken. 
Dat vinden wij als mensen niet gemakkelijk.  
 
In Gods ogen is wachten geen verspilling van tijd, maar een tijd om te verwachten. Je 
innerlijk voor te bereiden op wat komen gaat, zodat als het moment daar is, wij niet 
verrast worden, overvallen worden, onvoorbereid zijn. De mooiste vergelijking die ik 
kan bedenken, is dat van een zwangere vrouw. Negen maanden zijn nodig om lichame-
lijk, emotioneel en praktisch klaar te zijn voor het moment dat de baby komt. 



 5 

Zo wachten wij nu op de wederkomst van Jezus Christus. Wij zitten niet te duimen-
draaien of de tijd te doden met ons mobieltje. Wij willen Gods toekomst nu al bezingen, 
en wenden de blik naar binnen, om te zien of er nog dingen moeten gebeuren of ver-
anderen, voor wij onze Koning Jezus kunnen ontmoeten. 
 
In de afgelopen periode mochten we enkele bijzondere kerkdiensten beleven. De 
dienst van 19 november, waarin wij vierden dat ons kerkblad 50 jaar bestaat, was voor 
mij heel bijzonder. Naast dit jubileum was er namelijk nóg een jubileum: Jan Wolfs vijf-
tig jaar organist. Wat bijzonder. Ik weet dat voor Jan Woord en muziek met elkaar ver-
bonden moeten zijn. In de muziek legt hij al zijn gevoel, al zijn geloof. Dat is te merken. 
Als het Woord wordt verkondigd, en God de lof wordt toegezongen, dan wil daar God 
Zélf daar ook zijn, om ons te ontmoeten. Soli Deo Gloria. Alleen aan God alle eer.  
 
Het getal vijftig bepaalde mij ook bij het feit dat God doorgaat in de tijd, van geslacht 
op geslacht. Gelukkig, alles hangt niet af van mij. Vroeger was hier een kerk, en ook 
straks, als ik al lang weg ben, zal hier nog steeds een kerk zijn. Groot is Gods trouw, 
voor wie Hem zoeken. 
 
 
MEELEVEN EN OMZIEN 

Niet altijd worden alle gemeenteleden, die in het ziekenhuis hebben gelegen, hier ook 
genoemd. Soms komt dat omdat mensen nog maar heel kort in het ziekenhuis verblij-
ven, soms omdat we het niet weten, of omdat mensen het liever niet vermeld willen 
hebben in het kerkblad. Ook de reden waarom mensen worden opgenomen (ernstig of 
niet ernstig) kan een rol spelen. 
 
Het zou misschien gemakkelijker zijn, om helemaal geen namen te noemen in het kerk-
blad. Toch kiezen we daar niet voor, omdat we gemeenteleden de kans willen mee te 
leven met mensen die in een spannende periode verkeren. Onze gedachten en gebe-
den gaan uit naar de volgende gemeenteleden, die in een instelling of in het ziekenhuis 
hebben gelegen:  
 
- Br. H. Zwart, is geopereerd aan zijn heup. Hij is inmiddels weer thuis, en het herstel 
   gaat goed. 
 
-Br. J. Smit, is naar Innersdijk gegaan. Waarschijnlijk is dit tijdelijk, tot er plaats komt in 
  Lindenhof. Zijn vrouw, zr. D. Smit-Haak, wacht op een heupoperatie. Als de plannen 
  doorgaan, zal zij zijn geopereerd in ziekenhuis Delfzicht, voordat dit kerkblad uitkomt. 
  
- Zr. J. de Boer-Ridder, is gevallen en brak daarbij haar heup. Na een operatie is zij 
  tijdelijk opgenomen in de Dilgt te Haren. 
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- br. W. Zijlema, is geopereerd aan zijn knie. De operatie is goed verlopen. Hij is weer 
  thuis, en werkt aan zijn herstel. 
 
-br. R. Menninga, is geopereerd aan een hernia en vernauwing. De operatie is goed 
  verlopen. Hij is weer thuis, maar ondervindt nog wel veel (na)pijn. 
 
Verder gaan onze gedachten uit naar zr. Miep Mulder-Schuurman, en haar (klein)kin-
deren. Zij wordt niet meer behandeld, en thuis verpleegd. Wij bidden om kracht en 
troost. 
 
Juist de decembermaand geeft mij altijd een dubbel gevoel. Gezelligheid en familie. 
Achter de mooi met lichtjes versierde huizen is ook een andere kant. Voor veel mensen, 
waarvan de partner is overleden, die geen partner hebben, die zich eenzaam voelen en 
sociale contacten missen, die ziek zijn of lijden onder verstoorde relaties, is december 
een moeilijke maand, met een bijna verplichte vrolijkheid, terwijl je dat niet voelt. 
 
Mij helpt het dan om te kijken op Jezus Christus, die juist naar de wereld gekomen is, 
om ons op te zoeken in onze schuld, gebrokenheid en onmacht. Al zien wij het vaak 
nog niet, Zijn toekomst staat vast.  
 
 Nu daagt het in het oosten,  
 het licht schijnt overal: 
 Hij komt de volken troosten, 
 die eeuwig heersen zal. (Lied 444:1) 
 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 

IN MEMORIAM CORNELIS REINDER (KEES) KLEI (1928-2017) 

Op zaterdag 4 november 2017 is, na een periode van afnemende krachten en een kort 
ziekbed, overleden broeder Cornelis Reinder (Kees) Klei. Hij is 89 jaar geworden. Hij 
leefde samen met zijn vrouw aan de Marskramer in Ten Boer. Daar is hij ook overleden. 
Zij waren bijna 65 jaar getrouwd. Kees Klei werd geboren op 24 maart 1928 bij The-
singe. In Ten Boer ging hij naar de basisschool, en leerde daar al op jonge leeftijd het 
meisje kennen, dat later zijn vrouw zou worden. Toch trouwden zij pas in 1952. Door 
woningnood, en omdat hij twee jaar voor militaire dienst naar Nederlands Indië moest. 
 
Kees probeerde verschillende baantjes: bij de boer en als venter voor een groenteboer. 
Het werd uiteindelijk timmerman, en dit werk deed hij met veel plezier. Hij werkte voor 
aannemersbedrijf Dunning, eerst met name nieuwbouw, maar later ook in de renovatie 
van molens. Dat was zwaar, maar mooi werk.  
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Het eerste huis van het echtpaar Klei was een bouwvallig huis aan de Rijksweg in Ten 
Boer. Daar werden twee zonen geboren, Ebel en Harry. Rond 1959 verhuisden ze naar 
een beter huis aan de Homanstraat. Hier werden de twee jongste kinderen geboren: 
Martin en Greetje. 
 
Toen hij een jaar of vijftig was, werd hij ontslagen. De recessie sloeg hard toe in Neder-
land. Op zijn 52e kreeg hij een ernstig ongeluk aan zijn voet. Dat maakte hem arbeids-
ongeschikt. Vervelen deed hij zich niet: hij viste graag, was hulpkoster voor de kerk en 
maakte mooie sierwerk van hout: poppenhuizen, molens voor in de tuin en kaarsen-
standaards.  
 
De ziekte en overlijden van twee zonen raakte het echtpaar Klei hard. Nog twee keer 
verhuisde het echtpaar Klei, eerst naar de Bloemstraat en later naar de Marskramer. 
De laatste jaren van zijn leven begon Kees steeds zwakker te worden, tot hij nauwelijks 
nog het huis uitging. 
 
Ondanks alle beperkingen bleef hij positief ingesteld. Na een kort ziekbed is hij op 4 
november, thuis, overleden. Kees was een blijmoedige, goedlachse man. Hij praatte 
echter niet veel over zijn gevoelens, al was het wel duidelijk dat zijn vrouw en zijn geloof 
een hele steun voor hem waren. 
 
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op 10 november in de Gereformeerde Kerk 
van Ten Boer. Als Bijbelgedeelte was gekozen voor Spreuken 14:27, een vers dat hem 
erg aansprak. “Ontzag voor de Heer is de bron van het leven.” Ook al hebben wij niet 
altijd alle antwoorden in het leven, we mogen toch weten dat wij een machtige God 
hebben, die in alle omstandigheden met ons mee gaat. Aansluitend aan de dienst is hij 
begraven op de Oude Begraafplaats in ten Boer. 
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe, en Gods nabijheid, 
nu zij hun geliefde man, vader en opa moeten missen. 
 
Boven de rouwkaartstond een kort gedichtje: 
 
 “Niemand weet wat leven is. 
 Alleen dat het gegeven is. 
 En dat van dit geheimenis 
 God het begin en einde is.” (Huub Oosterhuis) 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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Br. Gert Kruizinga opent de gemeente avond met het lezen uit: 2 Cor. 9 en sluit dit af 
met een avondgebed van Luther.  
 
De ontwerpbegroting 2018 van het College van kerkrentmeesters wordt gepresenteerd 
en toegelicht door br. Harry Horneman. Dit geldt ook voor de ontwerpbegroting 2018 
van het College van diakenen.  
 
Na de pauze komen een aantal onderwerpen aan de orde:  
Stemrecht: br. Gert Kruizinga legt hierbij o.a. uit wat de aanleiding is geweest om 
hierover met elkaar na te denken. Afgelopen voorjaar is er een gemeenteavond 
gehouden over het stemrecht. Een aantal zaken die op deze avond werden genoemd, 
worden toegelicht. Wat vooral naar voren kwam in de discussie is niet zozeer het 
stemrecht zelf, maar met name de betrokkenheid. Uit de oudere catechese groepen 
(16 jaar en ouder) zijn ook een aantal doopleden gevraagd naar hun mening 
hieromtrent. 
 
Besluitvorming stemrecht: ”Het stemrecht blijft gehandhaafd zoals het nu is, maar bij 
gewichtiger zaken zullen we ons best doen om gemeenteleden er bij te betrekken. 
Wij willen als kerkenraad de gemeente betrekken in zaken daar waar het toe doet, 
transparantie is belangrijk” 
 
Bovenstaande roept een aantal vragen op: 
Wordt volwassendoop gelijk gesteld met belijdenis?  
Ds. Peter Elzinga antwoordt: Hierbij zal naar bevind van zaken worden gehandeld. 
Komt iemand van een baptisten gemeente binnen en is er volwassen doop gedaan, dan 
wordt dit gezien als belijdenis. Dit geldt hetzelfde voor het Vormsel in de Katholieke 
kerk. Ook dit wordt in onze gemeente gezien als belijdenis. 
   
Kerkordelijke wijzigingen (bovenplaatselijk):  
Een aantal kernpunten wordt doorgesproken (als voorbeeld) en nader toegelicht. Deze 
kernpunten zullen in NvKenK geplaatst worden (zie de punten direct aansluitend aan 
dit verslag). 
 
Vragen en opmerkingen: 
Hoe gaan we als gemeente in de toekomst om met duurzaamheid?  
Antwoord: We gaan kijken wat wenselijk en haalbaar is. Ook zal er gekeken worden 
naar de mogelijkheden die er zijn. Als je een gastvrije kerk wilt zijn, zouden er eigenlijk 
bij iedere dienst gastvrouwen/-heren aanwezig moeten zijn. We hebben ook als 
gemeente de taak om een ieder zich gastvrij te laten voelen. 
 
 

Verslag gemeenteavond 1 november 2017 
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Aardbevingsproblematiek: 
 
Br. Gert Kruizinga legt het volgende aan ons voor:  
       Wat wordt er van de kerk verwacht in het kader van de aardbevingsproblematiek.  
       Wat verwacht men van de predikant, ouderling enz. Wordt er van de kerk een 
       proactieve houding verwacht naar de overheid? Zou er buiten de gemeente extra 
       hulp gevraagd moeten worden?  

• We moeten sowieso als gemeente om elkaar heen staan. Pastorale zorg is belang-
rijk voor de mensen die in nood zijn. Ds. Peter Elzinga heeft met collega’s wel be-
sproken wat we als kerk kunnen betekenen. Waar, hoe en wanneer moet je hulp 
bieden. Een aantal predikanten gaat kijken of ze betrokken kunnen worden bij alle 
overleggen. 

      De kosten hiervoor zijn vrij hoog. Eén predikant zal hiervoor moeten worden vrijge-

steld. Peilen hoe er in de gemeente wordt gedacht over bovenstaande? Is er be-

hoefte aan extra hulp buiten onze gemeente? Willen we aan bovenstaande mee-

doen? Kerken moeten ook niet op de politieke stoel gaan zitten. Belangrijk is een 

stukje pastoraat binnen de eigen gemeente.  

We sluiten de avond met het zingen van Lied 836. Vervolgens gaat ds. Peter Elzinga 
voor in gebed. 
 
Bijlage:  
De kernpunten van de Consideratie Kerkordelijke wijzigingen 2e ronde  
door Geref. Kerk (PKN) te Ten Boer 

  
1.  Gemeenteleden krijgen een grotere vrijheid om zich aan te sluiten bij de 

(wijk)gemeente van hun voorkeur.  
AW Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen bijvoorbeeld bij 

verhuizing eerst gaan rondkijken (shoppen) welke kerk het beste past bij hun 
wensen en waar men zich het beste mee kan confirmeren. Op zich is het een 
goede zaak dat men bewust voor een kerk kiest. Wel is het zo dat er een risico 
bestaat dat mensen afhaken als nieuwelingen niet direct warm welkom 
worden geheten en worden opgevangen in de gemeente. 

 
2.           Een deel van de regelgeving die is vastgelegd in de ordinanties – met name 
              rond de ledenregistratie en de vermogensrechtelijke zaken – verschuift naar 
              generale regelingen. 
AW       Over de hoofdlijnen, de meer principiële beslissingen is de inbreng van de  
              kerkenraden en classicale vergaderingen blijvend gewenst. De nadere, meer 
              gedetailleerde uitwerking komt in de generale regeling. De lijnen zullen korter  
              worden en de procedure voor kleine veranderingen zullen vlotter verlopen.  
             Vereenvoudiging is vaak beter. 
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3.  Aan kerkenraden wordt bevoegdheid gegeven om (a) ook ‘vrienden’  
               (voorheen wel bekend als: blijkgevers) het stemrecht te verlenen, en (b) hen 
                onder bepaalde voorwaarden ook verkiesbaar te stellen voor de ambten.  
AW Er wordt normaliter niet vaak gestemd. Als er gestemd moet worden, gebeurt 

dat bij ons tot op heden alleen door belijdende leden. Op dit moment is dit een 
bespreekthema wat bij onze kerk op het programma staat. Het is nog te vroeg 
om te zeggen hoe wij hier als kerk mee om zullen gaan, maar op dit moment is 
het al de vraag of doopleden ouder dan 18 jaar stemrecht krijgen. In de 
verwachting ligt dat vrienden geen stemrecht bij onze kerk zullen krijgen, maar 
het is wel zo dat het een goede zaak is dat kerken zelf hierover kunnen en 
mogen beslissen. 

 
4.  De figuur van de ‘diaconale rentmeester’ (die lid is van het college van 

diakenen zonder zelf in het ambt van diaken te staan) wordt ingevoerd. 
AW Waarschijnlijk wordt dit punt aangevoerd vanwege de problematiek rond de 

invulling van de ambten. Het wordt steeds lastiger om alle vacatures vervuld 
te krijgen, daarom is het een optie die misschien uit nood geboren is. Ook hier 
wordt meer vrijheid bij de kerken neergelegd, wat begrijpelijk is en ook wel 
meer op de toekomst gericht handig kan zijn. 

 
5.  Het wordt mogelijk dat een te klein college van kerkrentmeesters of college 

van diakenen wordt aangevuld met leden van de kerkenraad of personen die 
worden aangewezen door het CCBB (classicaal college voor de behandeling 
van beheerszaken). 

AW In onze gemeente speelt dit gelukkig niet, waar we zeer dankbaar voor zijn. 
Wel is het zo dat kleine gemeenten, die hun vacatures niet vervuld kunnen 
krijgen, zo ondersteuning kunnen ontvangen. Een goede zaak. Misschien zou 
dan eigenlijk nog beter gekeken kunnen worden of een fusie met een buurkerk 
een optie zou zijn. 

 
6.  Een classicaal college voor de behandeling van beheerszaken kan een 

gemeente of diaconie ook onder verscherpt toezien plaatsen als er gevaar is 
dat men niet of onvoldoende aan verplichtingen kan voldoen, en de 
bevoegdheden van het CCBB bij verscherpt toezien worden uitgebreid.  

AW Goede zaak. Ook kan er zo ondersteuning geboden worden. 
 
7.  Er wordt een generaal college voor de behandeling van beheerszaken 

ingesteld. Dit college heeft o.m. tot taak de kwaliteit van het toezien te 
bewaken door het geven van adviezen, richtlijnen en modellen en ook om te 
zorgen voor de coördinatie en gelijke behandeling. 

AW Prima, kunnen wij ons in vinden. 

 
Titia Brondsema, 
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Chocoladeletter actie voor de Voedselbank.  
Vier zondagen lang hebben we met z’n allen chocoladelet-
ters ingezameld voor de Voedselbank Groningen. En net zo-
als als vorig jaar liep deze actie direct als een trein, en deze 
trein bleef tot de laatste inzamel dag doordenderen. Er zijn 
totaal 331 letters ingezameld.  

Onze ambassadeur van de Voedselbank Abel Post heeft 
deze prachtige opbrengst aan de voedselbank mogen aan-
bieden. Naast deze letters heeft hij ook nog ongeveer één krat met goederen en € 50, 
- mogen afgeven. Iedereen bedankt voor dit mooie resultaat. Als diaconie willen we via 
deze weg opnieuw Abel bedanken voor zijn inzet voor de Voedselbank. 
 
Kerst Ouderenmiddag. 
Dit jaar wordt de Kerstmiddag voor de ouderen gehouden op zaterdagmiddag 16 de-
cember. We beginnen om 14:30 uur en sluiten de gezellige middag weer af met een 
uitgebreide broodmaaltijd. Ook is het ons dit jaar weer gelukt om een mooi programma 
in elkaar te zetten. Net als andere jaren zullen we met het zingen van de traditionele 
Kerstgezangen u weer in de kerststemming brengen. 
 
Kerstattenties. 
Voor de gemeenteleden van tachtig jaar of ouder hebben we weer een mooie kerst-
attentie kunnen verzorgen. Zondag 17 december zijn deze attenties te bewonderen op 
het podium van onze kerk, maar het is niet de bedoeling dat deze hier blijven staan. 
We willen u verzoeken om aan het einde van deze eredienst een attentie mee te nemen 
en te bezorgen bij een gemeentelid welke op het aangehechte kaartje vermeld is. Al 
vast hartelijk dank. 

Collecte eerste Kerstdag 2017. 
Geef hoop aan een kind op de vlucht  -   Geloof, hoop en Syrië   De oorlog in Syrië duurt 
al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of 
hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit 
vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst 
op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief 
veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol 
en is lesgeven bijna onmogelijk.  

Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project 
‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) 
vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een 
onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en 
boeken.  

Diaconie 
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Knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te 
kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen 
deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met 
Kerst, en geef aan de collecte!  

Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals 
MECC in Syrië. Van harte aanbevolen!  Namens de diaconie,  

Klaas Kremer. 

DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO OKTOBER-NOVEMBER: 

· De extra collecte van 1 oktober jl. met bestemming “Noodhulp voor slachtoffers or-
kaan Irma” heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 662, -! Als diaconie hebben 
wij deze collecte opbrengst verder aangevuld met de beschikbare financiële ZWO 
middelen tot een bedrag van € 1.000, -.  

· De Werelddiaconaat collecte van 15 oktober jl. met bestemming “Bijen en zaaizaad 
voor vrouwen in Zuid-Soedan” is door de ZWO verder aangevuld tot een bedrag 
van € 1.000, -.                                                                                                        

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

 
 

 
Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters  
 Financiën 

• De financiën lopen in de pas met de begroting.  
Huisvesting 

• Blister renovatie 
We zijn bezig met het aanpakken van de akoestiek, deze is door het aan-
brengen van akoestische panelen een stuk verbeterd. De openingsavond 
voor de jongeren is geweest, wat een groot succes was. 

Anders  

• Afscheid Simon Vreeling 
Simon heeft aangegeven dat hij stopt met zijn werk voor het college. 
Vanaf deze plaats willen we hem hartelijk danken voor zijn inzet en bij-
drage aan het collegewerk! We hebben van Simon begrepen dat we al-
tijd een beroep op hem mogen doen, hier zijn we heel blij mee! 

 
Secretaris College van Kerkrentmeesters 
Johanna Tonnis de Graaf 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Hallo gemeente, U als ouderen maar vooral de jeugd. 
 
Wij hebben als jeugdouderlingen geprobeerd om onze taak voortvarend op te pakken. 
Als wij daarbij iemand tegen de haren hebben in gestreken, omdat het voorheen altijd 
anders ging, kom dan bij ons en uit je.  
 
Allereerst willen wij de leiding van alle betrokken groepen bedanken voor het zelf 
opstarten van de activiteiten voor het seizoen 2017-2018. Dat dit soms niet geheel 
goed is verlopen is daarbij een vervelende bijkomstigheid. Ik hoop dat de jeugd, die 
daardoor ergens verkeerd of niet is uitgenodigd voor een activiteit, dit al heeft gemeld, 
sorry voor deze fouten.  
 
Naast de jongere jeugd, hebben wij ook zorg voor de oudere uit/inwonende jongeren. 
Wij hebben het plan jullie in het begin van het jaar 2018 te benaderen om iets samen 
te ondernemen. Wij hebben al een idee maar uiten dit nog niet. Maar, wij zijn jullie 
zeker niet vergeten! Heel leuk is het om te zien dat alle groepen: de kindercrèche, de 
catechese, de CJV, Impact en Blister weer zijn gestart.  
 
Natuurlijk vergeten wij de kindernevendienst niet. Zij hebben het afgelopen jaar in 
woelig water gezeten met zijn allen. Gelukkig kunt u in hun eigen stukje in deze Nieuws 
van Kerk en Kansel lezen hoe het hen vergaat.  
 
Ook alle andere groepen schrijven deze keer iets voor u als lezer. Wij willen proberen 
de jeugd en u als ouders op de hoogte te houden van wat er is gebeurd de afgelopen 
tijd en wat er nog gaat gebeuren, zodat u weet wat wij voor jullie en uw 
kinderen/kleinkinderen organiseren.  
 
Mocht u misschien denken - hebben ze bij een activiteit nog hulp nodig- en wij hebben 
u nog niet gevraagd om te helpen schroom dan niet om te bellen of te mailen naar:  
 

Jan Afman,      tel. nr. 364 4425    janafman@outlook.com  
 

  Wim Berends, tel. nr. 302 1343    wimberends@planet.nl  
 
 
 
 

   Jeugdpagina 

mailto:janafman@outlook.com
mailto:wimberends@planet.nl
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DE KINDERCRÉCHE. 
 
Op zondag is er voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar de gehele dienst kinderopvang.  
Voor het maken van het oppasrooster en het up-to-date houden van het speelgoed 
enz., ben ik verantwoordelijk. En gelukkig is er een mooie groep moeders en meiden 
die ik elke week in mag roosteren om mee te helpen. Er is altijd minimaal één volwas-
sene aanwezig en daarnaast nog 2 meiden die samen een oogje in het zeil houden en 
met de kinderen spelen. 
 
Het aantal kinderen wat de crèche bezoekt loopt momenteel wat terug. Het gebeurt 
nu regelmatig dat er maar 1 of 2 zijn, hopelijk komt er in de toekomst weer wat 
meer bij. Als het je/u leuk lijkt om ook af en toe op te passen, dan kun je je bij mij aan-
melden. Ook opa's en oma's, vaders en jongens zijn natuurlijk van harte welkom! 
Met het aantal mensen wat nu meehelpt, ben je ongeveer 1x in de 2 à 3 maanden aan 
de beurt. 
 

Hélène Muilwijk 
 
DE KINDERNEVENDIENST 
 
Mijn naam is Janneke Vreeling en ik ben coördinator van de kindernevendienst. Door 
het organiseren van de kindernevendiensten willen we Jezus Christus zichtbaar maken 
voor de kinderen op een niveau dat bij hen past, in 4 verschillende leeftijdsgroepen. 
We willen hen vertrouwd maken met God, Jezus en de Bijbel. Dit doen we met een 
groep van 18 leid(st)ers. Dat klinkt veel, maar is ook wel nodig gezien de grote groep 
kinderen die er elke week naar de kindernevendienst gaat.  
 
Mijn taken als coördinator bestaan uit het maken van het rooster en daarbij het werven 
van nieuwe leiding als dit nodig is. Ook organiseer ik de vergaderingen voor alle leiding 
en bereid deze voor. Hierin bespreken we het reilen en zeilen in de verschillende 
groepen en verdelen we de taken voor de activiteiten die we organiseren als 
kindernevendienst ( de kindermiddag in de startweek, het advent project, 2e Kerst-of 
Paasdag en de afscheidsdienst voor groep 8). Bovendien ben ik aanspreekpunt voor de 
gemeente.  
 

Janneke Vreeling 
 

EERSTE AVOND IMPACT  
 

Het was een geslaagde avond. Bij de eerste groep “kids” waren er 14 kinderen dit 
worden er ook niet heel veel meer waarschijnlijk (groep 7 is erg klein).  
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De tweede groep “Young” waren er 11 jongeren hier kunnen er meer zijn/komen (er 
was o.a. ook techniek training bij Omlandia). We hebben eerst het spel kaarten op tafel 
gedaan.  
 
Met de vraag wat verwacht jij van Impact en wat wil je graag doen. Het was wel leuk 
dat er uit beide groepen redelijk hetzelfde kwam. Wel kijken ze erg naar wat we in het 
verleden gedaan hebben en wat erg leuk was. Het gezellig hebben met elkaar kwam 
ook uit beide groepen.  
 

Ons programma kwam redelijk overheen met wat de ideeën van de jeugd zijn. Daarna 
hebben we de groep verdeeld in tweeën en gingen we per groep een spel doen. Tussen 
door eten en drinken met zelf wat lekkers maken. 
    
    Annely Langereis 
 
 
CJV                                
Na een aantal weken zijn we nu echt van start met CJV! De afgelopen avonden stonden 
vooral in het teken van kijken wat we willen en hoe we dit komend jaar weer gaan 
organiseren. Voor de komende tijd staan de volgende data gepland: 
 
      - 10 december:  Sinterkerst 

      -- 7 januari:   Nieuwjaarsborrel 

      - 28 januari:   Willem & Colin bereiden voor 

 

De nieuwe leden hebben door omstandigheden even op hun uitnodiging moeten wach-
ten, maar zijn van harte welkom om deze avonden aan te schuiven! Ook dit seizoen 
komen we eens in de drie week bij elkaar, waarna degene die deze avond voorbereidt 
bepaald wat we gaan doen. Dit kan een onderwerp zijn dat wordt besproken, met el-
kaar eten, een kerkdienst bezoeken; noem maar op! Wij hebben er zin en in houden 
jullie op de hoogte! 
 
Kerstkaartenactie CJV 
 
Ook dit jaar kunt u uw kerstkaarten tegen een vergoeding van €0,25 per kaart weer 
door de CJV laten bezorgen bij mensen wonend in het dorp Ten Boer. Op zondag 10 en 
zondag 17 december zitten bij beide ingangen van de kerk CJV-leden om uw kerstkaar-
ten in ontvangst te nemen. De kaarten worden uiterlijk woensdag 20 december be-
zorgd bij de geadresseerden. Het geld dat met deze actie opgehaald wordt is bestemd 
voor Mens voor Mens.  
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GEMEENTE GROEI GROEP 20+. 
Op verzoek van de jeugdouderlingen schrijf ik iets over de Gemeente Groei Groep 20+. 
Twee jaar geleden zijn we hiermee gestart. Het ontstond mede naar aanleiding van een 
vraag van een jong stel. Zij hadden zich net aangesloten bij onze gemeente en wilden 
graag meer contacten met leeftijdsgenoten. Bovendien was er nog geen plek voor 
jongeren die geen catechisatie meer volgden, maar wel verder wilden praten over het 
geloof. 

In de afgelopen jaren is deze groep gegroeid. De deelnemers zijn heel divers: Sommigen 
zijn al sinds de geboorte lid van onze gemeente of hebben belijdenis gedaan. Anderen 
zijn relatief nieuw in onze gemeente of niet opgegroeid met het christelijk geloof. Dat 
zorgt voor mooie gesprekken waarin we met elkaar onderzoeken wat geloof en kerk 
voor ieder persoonlijk betekent.  

We hebben al veel met elkaar meegemaakt: Er zijn vriendschappen ontstaan en in de 
groepsapp worden vaak ook dingen georganiseerd die gewoon gezellig zijn om te doen: 
spelletjesavonden, samen dorpsfeesten bezoeken, samen eten. Maar het gebeurt ook 
regelmatig dat de deelnemers met elkaar een bijzondere kerkdienst bezoeken in de 
regio: diensten waarin Follow speelt, of andere speciale jeugddiensten in verschillende 
kerken.  
 
Een paar hoogtepunten waren de belijdenis van een paar deelnemers in het eerste jaar 
en de trouwerij van twee deelnemers, het afgelopen jaar. Samen werden de diensten 
voorbereid, er werd een vrijgezellenavond georganiseerd en de hele groep werd 
uitgenodigd als gast bij de trouwerij. Iedereen zit in een fase van grote veranderingen: 
afstuderen, werk zoeken, zelfstandig wonen, samenwonen of trouwen, het zijn 
allemaal thema’s die in de levens van de deelnemers spelen.  
 
Dat leven verandert dan ook regelmatig. Sommigen zijn verhuisd naar andere plaatsen, 
soms ver weg. Anderen komen weer tijdelijk in Ten Boer wonen. We proberen in die 
veranderingen samen vorm te geven aan geloof en gemeente.  
 
Op dit moment experimenteren we met andere tijdstippen waarop we samenkomen. 
Sinds september komen we niet meer op zondagavond bij elkaar maar op zondag na 
kerktijd, rond half 12. Die wens kwam vanuit de groep omdat veel van hen aan het eind 
van de zondag weer naar huis gaan. We drinken koffie, we bestuderen de Bijbel, delen 
ons leven en geloof en soms eten we met elkaar.  
 
Sinds september zijn er veel nieuwe deelnemers bij gekomen, de groep is groot 
geworden. We blijven in beweging, misschien gaan we in de toekomst weer over naar 
nieuwe vormen of zal de groep gesplitst worden. Groepswerk is in dat opzicht 
spannend, want het is een dynamisch geheel. De Gemeente Groei Groepen zijn kleine 
gemeenschappen binnen de grote gemeenschap, de kerk. Kerk en kleine groep hebben 
elkaar nodig.  
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Zo blijkt uit onderzoek dat onderlinge relaties groeien in de kleine groep en dat veel 
mensen uit de Gemeente Groei Groep doorstromen naar andere functies binnen de 
kerk.  
 
In de kleine groep delen we het dagelijks leven en het geloof, maar het is ook een kunst 
om iedereen tot zijn of haar recht te laten komen. Soms lukt dat en soms ook niet. Toch 
willen we het proberen omdat we geloven dat de kerk, zowel in het groot als in het 
klein, de plaats is waar we het navolgen van Jezus kunnen oefenen. In het samenzijn 
met mensen die je niet hebt uitgekozen, in het accepteren van elkaar, in het delen van 
geloof, hoop en liefde, in goede tijden en in slechte tijden. 
  

Inge de Rouwe 
 

BLISTER 
Zaterdag 25 november jl. heb-
ben wij het openingsfeest van 
Blister gehad! Het Blisterge-
bouw is van binnen helemaal 
vernieuwd daarom willen we er 
weer meer gebruik van gaan 
maken.  
 
Anne-Linde nam hierbij het 
voortouw en heeft een aantal 
jongeren enthousiast gekregen 
om haar hiermee te gaan hel-
pen. De avond zelf was een 
groot succes! We waren open van 21.00 - 00.00 uur waarbij er wel meer dan 150 jon-
geren langs zijn geweest.  
 
Om dit allemaal in goede banen te leiden hadden we natuurlijk ook beveiliging nodig. 
Teije van Dijk en zijn broer hadden zich opgeven om deze taak voor ons te vervullen. 
Voor de muziek hadden we 3 dj’s gevonden die elkaar afwisselden. We waren ontzet-
tend blij met alle vrijwilligers die hebben geholpen, heel erg bedankt! Ook de vrijwil-
ligers die Blister zo mooi hebben gemaakt willen we graag hartelijk bedanken! 
 
Om de komende Blisteravonden net zo leuk te laten verlopen als het openingsfeest zijn 
we nog opzoek naar enthousiaste vrijwilligers (18+) die ons willen komen versterken! 
Denk hierbij aan bardiensten, beveiliging, (eind)verantwoordelijke, dj of het helpen 
met bedenken/organiseren van de avond zelf. Lijkt het u/jou leuk om ons te komen 
helpen?  
Neem dan contact op met Anne-Linde Wiersema:  
Tel: 06 274 409 58  of per Mail: annelindewiersema@hotmail.com  
 

mailto:annelindewiersema@hotmail.com
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Mijn naam is Jan Afman, naast Wim Berends ben ik de 
nieuwe jeugdouderling. Sinds 2011 woon ik met mijn 
gezin aan de Boersterweg in Ten Boer. Ik heb altijd een 
speciale band met de jeugd gehad waardoor ik leider van 
de CJV en voetbaltrainer van de jeugd ben geweest en 
nu kan ik vanuit mijn taak als jeugdouderling met onze 
jeugd in contact komen. 
 
In het dagelijkse leven ben ik planner bij Van Meekeren, 
een verhuurbedrijf van stalen rijplaten en houten 
schotten in Groningen. Voetbal is naast wielrennen mijn 
grootste hobby, niet meer actief als speler, maar als 
trainer.  
 
Mocht u nog meer van mij willen weten, dan hoop ik u gauw eens te spreken in of rond 
de kerk of elders. 
 

Jan Afman 
 
 

Aan het eind van deze jeugdpagina’s met informatie voor het jeugdwerk denkt u 
misschien wel hoe wordt dit alles betaald. De jeugd heeft een eigen budget in de totale 
begroting van de kerk. Het geld voor de jeugd komt grotendeels uit uw jaarlijkse 
bijdrage voor de jeugd. Daarnaast wordt er in de kerk gecollecteerd voor het 
jeugdwerk.  
 
Dit jaar is er door omstandigheden geen jaarlijkse bijdrage voor het jeugdwerk aan u 
gevraagd. Gezien de tijd die ons dit jaar nog rest, alleen de maand december, gaan wij 
dit jaar dan ook geen speciale bijdrage voor de jeugd meer van u vragen. Financieel 
verkeren wij in een dusdanige positie dat het mogelijk is om dit te kunnen dragen.  
Wel hebben wij van onze financiële man André Vriezema gehoord dat er onder u al zijn 
geweest die een jeugd bijdrage hebben overgemaakt zonder dat wij ons daarvoor 
hebben ingezet. Onze dank daarvoor is groot en ik hoop dat wij u niet op het idee 
hebben gebracht om deze terug te vragen.  
 
Voor het volgend jaar, in de maand maart, komen wij met een verzoek voor een 
jaarlijkse bijdrage voor de jeugd. Wij houden u via Nieuws van Kerk en Kansel op de 
hoogte. Wij denken dat u zo een redelijk inzicht gekregen hebt op het werk voor de 
Jeugd. Samen zetten wij ons in voor onze jeugd. Uw steun is daarbij van groot belang. 
 
De leiding en de jeugdouderlingen:  

Jan Afman,      tel. nr. 364 4425    janafman@outlook.com  
  Wim Berends, tel. nr. 302 1343    wimberends@planet.nl 
 

mailto:janafman@outlook.com
mailto:wimberends@planet.nl
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ADVENTSPROJECT 2017 
Het adventsproject start dit jaar op 3 december met als thema: ‘Gegrepen door Gods 
Liefde’. Middels de verhalen uit de Bijbel over Jona wordt Gods liefde iedere week uit-
gelegd; Jona wordt uit liefde door God naar de stad Ninevé gestuurd. Jona denkt hier 
weg te vluchten voor God en moet vervolgens leren om zijn hoop op God te vestigen.  
 
Jona mag in Ninevé getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen in Ninevé be-
rouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de 
mensen spaart God de stad Ninevé. Uit liefde voor alle mensen stuurt God zijn Zoon 
naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Ninevé, te verlossen van de zonde. 
De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de 
toekomst. 
 
Iedere week zingen we, net als andere jaren, één couplet en refrein van het adventslied 
over het verhaal van die week. Ook wordt er elke week een plaat in de kerk opgehangen 
wat het symbool is van het verhaal van die week. Dit jaar wordt er voor het eerst ook 
op 31 december een plaat opgehangen, ter afsluiting van het project. Alles heeft uit-
eindelijk te maken met het overkoepelende thema: ‘Gegrepen door Gods liefde’.  
 
De planning van de verhalen bij dit adventsproject ziet er als volgt uit: 
 

3 december 2017 Jona 1 Begrijp je Gods liefde? 

10 december 2017 Jona 2 Gods liefde brengt redding. 

17 december 2017 Jona 3 Gehoorzamen aan Gods 
liefde. 

24 december 2017 Jona 4 Gods liefde voor iedereen. 

25 december 2017 (1e kerstdag) Lucas 2 Gods liefde wordt geboren. 

31 december 2017 (oudejaarsdag) Matteüs 12 Zie jij Gods liefde? 

 
Margot Dekens 
 
 

TWEEDE KERSTDAG 26-12-2017  
De kindernevendienst organiseert dit jaar de dienst op tweede 
kerstdag! 
 
Het wordt een leuke gezinsdienst waaraan een aantal kinderen 
hun medewerking verlenen! Een dienst waarin we met elkaar het 
kerstfeest kunnen vieren.  
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De inloop is om 9.45 uur en begint met een koffiebuffet georganiseerd door leden van 
diverse groeigroepen. We beginnen om 10.00 uur met het zingen van een aantal 
liederen en we luisteren naar het kerstverhaal  
 
Als de kinderen zin hebben mogen ze wat bakken en meenemen om met elkaar op te 
eten! We streven naar een eindtijd van ongeveer 11.00 uur 
 
U bent allen van harte welkom!! 
 

Annely Langereis 
 
 
 

 

Uitnodiging voor het gezamenlijke 

Bring and Share koffiebuffet  

op 2e kerstdag! 
Inloop 9.45 uur 

 
Het is sinds een aantal jaren een goede gewoonte om 
op tweede kerstdag met elkaar te eten. Samen met 

leden van verschillende gemeente groeigroepen bereiden 
we dit voor. 

 
In voorgaande artikel zag u al de uitnodiging van de kindernevendienst voor de 

viering die zij tijdens het koffiebuffet zullen verzorgen.  
We willen u uitnodigen om iets bij te dragen.  

 
Op zondag 10 en zondag 17 december staan we na de dienst weer klaar met briefjes, 

waarop staat wat u kunt meenemen of geven. 
 Denk aan (zelfgebakken) cake, koekjes, (kerst)brood, beleg en drinken. U kunt uw 

bijdrage meenemen naar het koffiebuffet, of inleveren bij de pastorie. 
 

We kunnen nog wel hulp gebruiken van iedereen die het leuk vindt om op zaterdag 
23 december tussen 15.00 en 16.00 uur de zaal mooi te versieren of om op tweede 

kerstdag te helpen met het koffiebuffet.  
 

U hoeft zich niet op te geven voor het buffet, iedereen is van harte welkom! 
Voor informatie of hulp kunt u contact op nemen met Inge Elzinga: 

freulezon@gmail.com 
of    050-230 9276 

 

mailto:freulezon@gmail.com
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Het is al weer enkele weken geleden, namelijk zondag 29 oktober, dat Frits Rouvoet in 
de ochtenddienst mocht voorgaan. Hij heeft verteld over zijn werk op De Wallen, The 
Red Light District, zoals hij het zelf noemt, maar zoals het ook wereldwijd als 
`toeristische attractie` bekend staat. Door zijn verhalen zal hopelijk menigeen anders 
naar deze mensen kijken, want het zijn ook onze medemensen.  
 
In de bijna 13 jaar dat hij daar werkt zijn er 40 mensen tot geloof gekomen, soms op 
een wel heel bijzondere manier. Hierdoor blijkt dat God omziet naar hen en Frits zich 
daarvoor mag laten gebruiken. De collectie voor de stichting Bright Fame heeft  
€ 475, - opgebracht en is door de Evangelisatiecommissie aangevuld tot € 750, -. 
En daar willen we u voor bedanken. 
 

Maria Myles 
 
 

 

 

Hallo allemaal, er zijn weer wat mededelingen van onze commissie. Allereerst de ko-
mende acties even op een rijtje; op zaterdag 9 december gaan we de dakgoten schoon-
maken bij de Bloemhofhuisjes. Een dankbare actie om te doen. 

Het weekend daarna gaan we weer achter de hete ijzers zitten om onze jaarlijkse knie-
pertjes te bakken. We zijn dolblij dat we voor de nieuwjaarsrolletjes weer mogen reke-
nen op de hulp van Ria Meerman en haar hulptroepen. 

Wilt u deze lekkernijen in huis hebben tijdens Oud en Nieuw??  In dit nummer van 
Nieuws van Kerk en Kansel vind u het bestelformulier. Deze kan tot en met zaterdag  
24 december worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bussen in de kerk, maar 
bestellingen mogen ook worden doorgeven via de mail of telefonisch aan 1 van onze 
commissieleden.  

Dit brengt me meteen op het volgende; er zijn wat verschuivingen te melden binnen 
Mens voor Mens. Helaas moeten we na jaren van trouwe steun afscheid nemen van 
Henk en Titia Brondsema die gaan verhuizen naar Oldehove. We zijn heel dankbaar 
dat we ook al meteen kunnen melden dat onze commissie aangevuld wordt met Simon 
Vreeling en Enola de Jonge.  

Evangelisatiecommissie 
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Twee hele enthousiaste nieuwelingen binnen de gelederen waar we heel blij mee zijn!! 
Achter de schermen zal Johan Waterborg als penningmeester een belangrijke functie 
op zich gaan nemen. 

Ondertussen zijn er heel voorzichtig wat voorbereidingen gaande voor de komende 
reis naar Hongarije halverwege volgend jaar. Zodra hier nieuws over te melden is zul-
len we u hiervan op de hoogte stellen! Met een hartelijke groet                                                                                                                                                  
.   Teye van Dijk 

 
 
 

 
 

Donderdag 14 december a.s. is onze laatste vergadering in 2017. 
Wij Willen ons dan voorbereiden op het komend Kerstfeest. 

 
Onze eerste vergadering in 2018 is op donderdag 11 januari. Mevr. Stinet Luth uit 

Norg zal voor ons een lezing verzorgen met dia’s over: “Op safari in Kenia” 
 

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

 
Het bestuur 

 

                                                                                                                                       
                                                                              
 
Op vrijdagavond 15 december 2017 hopen we 
in de kerk aan de Wigboldstraat een muziek- en 
samenzangavond te houden. Deze avond wordt 
georganiseerd door een aantal enthousiaste 
christenen uit Ten Boer.  
 
De Gereformeerde Brassband Groningen, 
Nederlands kampioen in 2016, o.l.v. Jan 
Werkman, zal voor u prachtige kerstliederen 
spelen, afgewisseld met samenzang en korte 
Bijbellezingen.  
 
 
 

Kerstconcert “Komt allen tezamen” 
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Jan Wolfs zal de samenzang op het orgel begeleiden. 

Aanvang:  20.00 uur 

Toegang: € 3,50  

 

Als u hierbij wilt zijn, dan kunt u alvast uw toegangskaart reserveren. 
Reserveren kan bij De Vakman Wiersema, Nijverheidsweg 2 in Ten Boer of via 
telefoon 050-302 1023. 
 
Tijdens het concert zal ook een collecte gehouden worden ter dekking van de kosten. 
Vanaf 19.00 uur staat de koffie voor u klaar, we hopen u 15 december te ontmoeten! 
 
 
 

                                                                                                                                       
                                                                              
 
 
We leven in deze donkere dagen steeds dichter naar het de geboorte van het Licht. 
Midden tussen allerlei andere activiteiten vieren we op 16 december Kerstfeest op het 
plein. Een groot aantal vrijwilligers uit de verschillende organiserende kerken verlenen 
hun medewerking. Als publiek maak je alles van dichtbij mee.  

 
 
 
 
 
 
 
Op en rond het plein wordt het 
kerstverhaal verteld en samen met u 
beleefd. In een uur met spel, muziek en 
(samen)zang komen we steeds dichter bij 
de viering van de geboorte van Jezus.  
 
De interkerkelijke voorbereidings-
commissie nodigt u van harte uit op  
zaterdag 16 december om 17 uur  
op het Hendrik Westerplein  
om dit unieke project mee te maken! 
 

 
 
 

Kerstfeest op het Hendrik Westerplein 
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Op zondag 17 december luidt het kamerkoor Amor Cantandi de kerstdagen in met 
een grote variëteit aan Christmas Carols. Oude bekenden en nieuwe favorieten 
worden om 19.30 uur in Kloosterkerk van Ten Boer ten gehore gebracht. Eén van de 
redenen waarom deze traditionele Carol avond inmiddels een succes is, is omdat een 
deel van de Carols meegezongen mag worden.  
 
Maar natuurlijk ook vanwege de rustieke Kloosterkerk, de warme chocolademelk, 
brandende kaarsjes, het orgelspel van Kees Steketee en de prachtige Carols van het 
koor. Onder leiding van Luuk Tuinder hoopt het kamerkoor ook deze keer weer veel 
mensen in kerststemming brengen.  
 
De toegang is gratis, met een vrije gift bij de uitgang. In verband met de beschikbare 
zitplaatsen is het verstandig tijdig aanwezig te zijn.  
 
Voor meer informatie: Dorja Hoving, tel. 302 1650 of amorcantandi@gmail.com 
 
    
 

                                                                                                                                       
                                                                              

 
“Komt allen tezamen” 

 
Graag willen wij u en jullie van harte uitnodigen voor de ochtenddienst op Eerste 
Kerstdag. Ds. P. J. Elzinga zal voor gaan en muzikale medewerking wordt verleend door 
Moniek en Mirjam, piano en panfluit/dwarsfluit. 
 
 

 
 
Het belooft een mooie dienst te worden, waarin in woord en muziek de geboorte van 
Jezus, onze Verlosser en Heiland, centraal zal staan. 
 
namens de commissie bijzondere erediensten 

Martina Venhuizen, Hilda Bulthuis en Anja Ottens 

Commissie bijzondere erediensten 

 

 

mailto:amorcantandi@gmail.com
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DE WEEK VAN GEBED wordt niet voor niets ieder jaar georganiseerd, wereldwijd in 
vele plaatsen en door vele kerken. Samen bidden heeft op meerdere manieren 
uitwerking. Naast dat God de gebeden hoort, is ook de onderlinge verbondenheid van 
kerken een krachtig getuigenis in een maatschappij die zo verdeeld is. Extra bijzonder 
is dat de Week van Gebed niet alleen wereldwijd christenen samenbrengt, maar ook 
hier in Ten Boer. Samen staan we biddend op tegen onrecht. 
 
RECHT DOOR ZEE  (Vrijheid van slavernij) 
 
Israël werd bevrijd uit de slavernij. En hoe! Geen mens hield voor mogelijk dat de zee 
zou splijten, maar God maakte een krachtig gebaar. God schakelde de vijand uit. 
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. 
Persoonlijke misstappen, sociaal onrecht, armoede, geweld, onrechtvaardigheid, 
drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst.  
 
De rechterhand van God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf hoop en moed 
aan de Israëlieten. Zo geeft God nu hoop aan onze medemensen in nood. Tijdens de 
Week van Gebed bidden we voor deze onderwerpen. Zodat meer mensen zullen 
erkennen: Gods rechterhand is ontzagwekkend in kracht.  
 
De kerken in Ten Boer organiseren gebedsavonden en u/jij kunt meedoen:  
 
Zondag 21 jan.     19.00 – 19.45u   Buurhoes EGTB 

Maandag 22 jan.     19.00 – 19.45u  Menorah  PKN Wigboldstraat 

Dinsdag 23 jan.    19.00 – 19.45u  Buurhoes  

Woensdag 24 jan.   19.00 – 19.45u  De Levensbron, Vrijgemaakte gemeente 

Donderdag 25 jan.  19.00 – 19.45u  Menorah 

Vrijdag 26 jan.     19.00 – 19.45u  De Levensbron 

Zaterdag 27 jan.     19.00 – 19.45u  Buurhoes  
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Vrouwen opgelet!                                                                                                                       

 IN APRIL 2018 hebben een aantal vrouwen van verschillende kerken een vrouwendag 
georganiseerd. We zijn blij dat deze dag erg in de smaak viel en hebben nagedacht over 
een vervolg. En dat komt er! De (voorlopige) datum is geprikt op 14 april 2018.  

Voor de invulling hebben we al wel ideeën, maar dit moet nog nader worden uitge-
werkt. De locatie zal waarschijnlijk weer in het Buurhoes zijn. Als er meer informatie 
komt over de invulling en opgave daarvoor, laten we dat weten. Noteer in ieder geval 
de datum van 14 april 2018!  

De vrouwendag organisatie:                                                                                                    
Jolanda Afman, Margreet Dekens, Christien Dijkema,                                                           
Petra de Jonge, Ingrid Oudman en Hennie Wiersema 

 

                                                                                                                                       
                                                                              

Uitnodiging: 
De Koning geeft een feest! 

Muziek en zang, verhaal-sketch & traktatie! 
m.m.v. Aline Kruizinga en jeugdband Holy Fire 

 
Op zondag 14 januari 2018 om 15.00 uur in Menorah 

Kom je ook? Iedereen is welkom 
Trek je feestkleren maar aan…………. 
 

Alida Bolt 
 

                                                                                                                                       
                                                                              
 
De afgelopen tijd hebben we aan een aantal diensten onze medewerking mogen verle-
nen: Een Praise gezinsdienst in Bedum en een jeugddienst in Kantens. Ook nu repete-
ren we nog wekelijks, maar er staan er pas in het nieuwe jaar weer een paar optredens 
in onze agenda. Dit zijn: 

- 4 februari om 9.30 uur, PKN Harkema 

- 25 februari om 9.30 uur in de Wilp 

- 25 maart om 9.30 uur in Wagenborgen 

Vrouwendag 14 april 2018 

 

Feestelijke gezinsdienst 

 

Follow 
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Meer informatie verschijnt t.z.t. op onze Facebook pagina en op onze website. Vanaf 
deze plek willen we u en jou alvast gezegende kerstdagen en een muzikaal 2018 toe-
wensen! We hopen dat we ook volgend jaar weer met plezier ons geloof op onze eigen 
muzikale manier mogen uitdragen! 
 

Lineke Meerman 
 
 
 
 

 

 
 

 
Lieve mensen van de kerk van Ten Boer. Mijn hartelijke dank 
voor het mooie bloemstuk en de vele kaarten die ik mocht 
ontvangen bij mijn 86 ste verjaardag. Het geeft je het gevoel 
dat je er nog zo echt bij hoort. Vriendelijke groeten 
 
   W. Bolhuis-Prins 
 
 
Langs deze weg wil ik allen bedanken die mij een kaart heeft gestuurd. Maar bovenal 
wil ik mijn Hemelse Vader dankzeggen voor hetgeen ik tot hiertoe mocht ontvangen, 
en dat op zo’n hoge leeftijd. 
   J.P. Hellinga 
 
 
De vele kaarten en uw medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn man en 
onze vader hebben ons bijzonder goed gedaan. 
 
   T. Klei-van Bijssum en kinderen 
 
 
Wij willen hierbij bedanken voor de vele mooie kaarten en telefoontjes die ik mocht 
ontvangen voor mijn 82 ste verjaardag. En ook voor de mooie bloemen uit de kerk onze 
hartelijk dank.  
 
   Aly en Simon Meijer 
 
 
 

Dankbetuiging 
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Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties die ik – in welke vorm dan ook – 
ontving ter gelegenheid van mijn 50-jarig jubileum als kerkorganist, Hiervan speel ik 
43½ jaar op ons prachtig romantisch orgel in Ten Boer.  
 
Wat een verrassing zondagmorgen 19 november! Plots werd ik zomaar uit de banken 
getrokken door onze predikant. Hij sprak hele mooie woorden tot mij, daarboven op 
kwam nog een PKN-draaginsigne in goud met briljant, vergezeld van een oorkonde.  
 
En tot slot nog een prachtig boeket bloemen. Zoiets doet je toch goed; het stimuleert 
je om door te gaan in deze dienende functie. Ik hoop dat het mij gegeven wordt om 
nog een aantal jaren de samenzang te mogen begeleiden. Ik kan alleen maar zeggen: 
“Soli Deo Gloria!” 
 

Jan Wolfs 
 
 

 

 
 

 

BINNENGEKOMEN: 

    Dhr. R.E. Timmer, van de Protestantse Gemeente Groningen. 
 
    Dhr. J. Muilwijk en mevr. M. Muilwijk-Kersten en hun kinderen Frank en Kevin, 
    van de Hervormde Gemeente Stedum. 

 

    Dhr. W. A. Beukema, van de Protestantse Gemeente Bedum 
  
OVERLEDEN: 

    Cornelis Reinder Klei, op 4 november j.l. in de leeftijd van 89 jaar. 
 
VERHUISD: 

    Fam. H. Wierenga 
 
VERTROKKEN: 

    Jurrie de Boer, naar de Protestantse Gemeente Groningen. 

    Joost Ottens, naar de Protestantse Gemeente Groningen. 
 
 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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                      DE BLOEMEN UIT DE KERK  
          
        L zijn met een hartelijke groet van    
                 de gemeente gegaan naar:       

 
          -------   

29-10 zr. M. van der Meulen-de Haan, ter bemoediging 

01-10 zr. J. de Boer –Ridder, ter bemoediging 

05-11 br. J.P. Hellinga, in verband met zijn 96 ste verjaardag en naar  
 

br. H.J. Zwart, die is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

12-11 zr. W. Bolhuis-Prins, in verband met haar 86 ste verjaardag 

19-11 zr. A. Dijkstra-Friso, in verband met haar 92 ste verjaardag  
en naar  
 
brs. J. Riemersma, H. Los en W. Postema oprichters van Kerk en Kansel in 
1967 en naar  
 
br. J. Wolfs i.v.m. zijn 50 jarig jubileum als organist 

26-11 br. W.A. Zijlema, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
03-12 br. R. Menninga, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
                 
 

 

 

 

 
Denkt u bij het schrijven van kerst – en nieuwjaarskaarten aan 
hen die elders verblijven. Zij stellen uw medeleven zeer op prijs 
 

Hergen Jacob Fekken, “ ’s Heeren Loo”, Merel 38, 9781 XH Bedum 

André Huisman, Langs de Lijn 28, 9781 CX Bedum 

Nanning Noorman, “ ‘s Heeren Loo”, Merel 42, 9781 XH Bedum 

Sophia Rozema, Capellastraat 205, 9801 VC Zuidhorn 

 

ELDERS VERPLEEGDEN 
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10 december   CJV   

11 december   19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

        20.00 uur    catechisatie 14-15 jarigen 

12 december   19.30 uur  catechisatie 16+ 

        19.45 uur  College Kerkrentmeesters 

                           20.00 uur  Vorming en toerusting 

14 december   14.30 uur PCOB 

15 december   20.00 uur  kerstconcert Brassband Groningen 

16 december   14.30 uur  Kerstouderenmiddag vanuit de diaconie 

18 december   19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

       20.00 uur    catechisatie 14-15 jarigen 

19 december   19.45 uur  Kerkenraad 

22 december   19.00 uur  Impact 

 

3 januari           19.45 uur  Moderamen 

7 januari   CJV 

8 januari         19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

        20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

9 januari         19.30 uur  catechisatie 16+ 

11 januari         14.30 uur  PCOB 

15 januari         19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

        20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

16 januari         19.45 uur  ouderlingenberaad 

22 januari         19.00 uur  catechisatie 12-13 jarigen 

        20.00 uur  catechisatie 14-15 jarigen 

23 januari         19.30 uur  catechisatie 16+ 

 

Kerkelijke agenda 
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10-12-1923 G. Veenstra- Oosterhuis   

13-12-1929 G.C. Dijkhuizen- Moltmaker   

17-12-1946 H. van der Veen-Reineking   

18-12-1940 Mevr. F. Nienhuis   

20-12-1937 E.W. Biewenga   

22-12-1940 A. v.d. Knaap- Hoogendoorn    

23-12-1943 K. Reitsema- Bakker   

25-12-1935 W.A. Zijlema   

28-12-1938 J.D. Boer   

28-12-1946 K. van der Veen   

28-12-1947 P.O. Zuidema   

31-12-1936 R.S. Claus- Smid   

31-12-1946 J.G. Smedes   

    

02-01-1947 M.K. Tempel-Dijkman   

03-01-1939 D. Smit- Haak   

04-01-1933 S.G. Meijer   

06-01-1944 G. Zijlema   

08-01-1931 W.G. Groenewold   

12-01-1939 C.H. van Bijssum- Knol    

12-01-1940 J. Vink   

13-01-1945 S. Deekens-Venema   

14-01-1944 G. Wiering- Bakker   

14-01-1928 Z. Palsma- Flikkema   

15-01-1931 J.C. Toren-Smit   

16-01-1941 R. Bosch- Bijma   

25-01-1933 T.A. Ekens-Dwarshuis   

27-01-1937 G. Knol- Koers   

28-01-1940 J. Laan- Bakker   

 
 

  Verjaardagen 



 32 

 

Kerkcollecten   
01-11 Dankdag kerk 163,25  

 Dankdag - huis aan huis collecte 8.789,84  
05-11 Diakonie / Kerstouderenmiddag 303,85  

 Stichting Ambulance Wens 1.540,67  
12-11 HA Overstromingen Bangladesh/Nepal 512,19  

 Kerk 253,36  
19-11 Diakonie 251,97  
26-11 Kerk 301,85  

 Onderhoudsfonds 182,87  
Deurcollecten   

01-11  Bloemenfonds  30,55  
05-11  Kerk  113,10  
12-11  Kerk  91,70  
19-11  Kerk  84,32  
26-11  Bloemenfonds  63,97  

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGEN  
Kerk Toegezegd 102.032,00  

 Extra ontvangsten  4.229,00  

 Totale bijdragen 2017 106.261,00  

 Ontvangen bijdragen 88.987,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2017 17.274,00  

   
Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.541,00  

 Extra ontvangsten  47,00  

 Totale bijdragen 2017 8.588,00  

 Ontvangen bijdragen 7.092,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2017 1.496,00  

   
Evangelisatie Toegezegd 6.476,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totale bijdragen 2017 6.526,00  

 Ontvangen bijdragen 5.252,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2017 1.274,00  

   
Overige opbrengsten  

Oud papier Ontvangen t/m oktober 3.719,00  
Oud ijzer Ontvangen t/m oktober 100,00  

Ontvangen collecten en giften 
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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 

Kindercrèche Nienke Medendorp, Rozemijn Wiersema en Enola de Jonge 

   

17 december 09.30 uur 3e advent   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist M. van Esch  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Henriette Muilwijk en Lisanne van der Knaap 

Kindercrèche Janneke Vreeling, Iris Boer en Lourien Dekens 

   

24 december 09.30 uur 4e advent   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster B.J. Deekens  
Beamer Theo Bulthuis  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Ilse Sikkema 

…Menorah Thirza en Eva Sikkema 

Kindercrèche Eliza Muilwijk, Esmee Vogd en Kendra de Jonge 

  

 Dienstenrooster 
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25 december 09.30 uur 1e kerstdag m.m.v. Moniek en Mirjam (piano en fluit) 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kinderen in de knel  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Saskia van Dijk, Rosa Boer en Joëlle Cappon 

   

26 december 09.45 uur 2e Kerst Bring en Share koffiebuffet /  gezinsdienst 

Koster A.K. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Eigen Jeugdwerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

30 december 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

   

31 december 09.30 uur     ----    Oudjaar  ----- 19.00 uur 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Proponent Inge de Rouwe 

Organist B. Geuchies B. Geuchies 

Koster A.H. Post A.H. Post 

Beamer Willem Hoekstra Willem Hoekstra 

Collecte Kerk Kerk 

    2e Onderhoudsfonds Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Kerk Kerk 

...voordeur Thijn en Fedde Langereis  
…Menorah Jelmer en Marit Schaaphok  
Kindercrèche Lineke Meerman, Astrid Hoekstra en Elisa Werkman 

  

1 januari 10.00 uur Nieuwjaar  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster B.J. Deekens  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
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7 januari 09.30 uur   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  

Beamer Theo Bulthuis  
Collecte Kas A.C.D.  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Emma en Isa van Dijken 

…Menorah Danique en Jolein Huijzer 

Kindercrèche Hilda Bulthuis, Yara de Kam en Lyanne Langereis 

   

14 januari 09.30 uur DMD gebedsweek 15.00 uur gezinsdienst 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga/mevr. I. de Rouwe mevr. A.M. Kruizinga Harkstede 

Organist M. van Esch m.m.v. jeugdband Holy Fire 

Koster A.H. Vriezema A.H. Vriezema 

Beamer Willem Hoekstra Lineke Meerman 

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

…Menorah Timo en Sara Werkman 

Kindercrèche Jolanda Cappon, Rosalie Huijzer en Romee van Vliet 

   

21 januari 09.30 uur  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  

Beamer Lineke Meerman  
Collecte Diaconie  
     2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Mats en Tim van Vliet 

…Menorah Daniël Elzinga en Evelyn v.d. Goot 

Kindercrèche Nienke Medendorp, Margot Dekens en Rianne Woldijk 

   

27 januari  16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 
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28 januari 10.00 uur Schoolkerkdienst 15.00 uur 

Voorganger Ds. E. Posthumus-Meyjes Dhr. M. van Heijningen 

  Dorkwerd 

Organist J. Wolfs  M. van Esch 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Beamer Els Gelling Theo Bulthuis 

Collecte School- Kerk 2/3 oecumene 1/3 Diaconie 

Deurcollecte Bloemenfonds 

...voordeur Tristan Borg en Daniel Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kindercrèche Petra de Jonge, Aline Doornenbal, Inez de Boer en Esra Dijkstra 
 

 
 

Avondmaal 
 
Leg Heer, Uw handen op mijn gevouwen handen 
en buig U vol van liefde over mij;  
ontsteek Uw vuur in mij en laat het branden, 
opdat ‘k bron van licht en warmte zij. 
 
Toon mij het teken van Uw diepe wonden 
wanneer ik U herken in ’t breken van het brood; 
denk aan Uw liefde, denk niet aan mijn zonden  
en wees voortaan mijn gast, mijn disgenoot. 
 
Reik mij de beker, ook al zult Gij weten  
dat ik U in mijn angst verlooch’nen zal  
en dat ik mijn belofte zal vergeten  
dat ik U zeker nooit verlaten zal. 
 
Blijf bij mij, Heer, de avond is gekomen, 
kom in mijn huis en sluit de deuren dicht: 
want Gij alleen kunt mij doen veilig wonen, 
en waar Gij zijt, is zelfs de nacht nog licht.  (Nel Benschop) 

 
 

Overzicht van de avondmaalszondagen in 2018 

    11 februari      --      10 juni  0  ----        2 september      en 11 november 
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####################################### 
 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel 
 

wenst u allen Gezegende Kerstdagen 
 

en een voorspoedig Nieuwjaar  
 

##################################### 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K.en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 18 januari 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. 
O.o.v. zal N.v.K.en K. verschijnen 25 januari, 1 maart en 12 april 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 
 

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

