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Betaling vaste vrijwillige bijdrage                                                                                                
voor Zending en Evangelisatie: 
 
H. Horneman, boekhouder Geref. Kerk 
Washuisterweg 5, 9791 TE Ten Boer. 
050 302 3039  horneha@xs4all.nl 
Bankrekeningnr.: 

NL 94 RABO 0306 3579 25 
NL 43 INGB 0000 96 8470 

Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 1e en 3e maandag van de maand 
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur. 

Giften bestemd voor: 

Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 

ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
Sponsoring Marsyya (project World 
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
E. Ottens. penningmeester:  
eaottens@home.nl 
 
Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rekeningnr. NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rekeningnr. NL 75 RABO 0305 8445 55 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 
 
Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 

Kerktelefoon: 
R. Menninga, Redgerstraat 16,    
9791 BH Ten Boer. 050-302 2358

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
mailto:w.burema52@gmail.com
mailto:menorah@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
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DANKEN EN HERDENKEN 
 
In november staan er twee bijzondere dagen op de kerkelijke agenda te weten de 
“Dankdag voor gewas en arbeid” en de “Laatste zondag van het kerkelijk jaar”. Bij 
beide gebeurtenissen kijken we terug. Bij de Dankdag denken we aan en danken 
we voor de opbrengsten van onze arbeid en bij de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar herdenken we hen die zijn heengegaan.  
 
Een tweetal teksten uit het oude testament schieten mij hier te binnen: 
 “Want het komt alles van U, en wij geven het U uit Uw hand” (1 Kron. 29: 14b) en 
“Er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven” (Maleachi 3: 16).  
 
Uit beide teksten spreekt dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat we mochten 
ontvangen voor het werk wat we hebben gedaan en dankbaarheid in gedenken 
voor wie we kenden. Wij vergeten snel en zijn weer bezig met de dingen en 
zorgen van alledag. We zeggen tegen elkaar dat we weer verder moeten, dat het 
leven doorgaat. Ja, dat is natuurlijk zo, maar we mogen en moeten ook de 
herinnering door laten gaan. De herinneringen aan hen die zijn heengegaan. De 
dankbaarheid voor dat we hen mochten kennen, dat we samen mochten werken, 
leven en optrekken.  
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar spreken we de namen uit en steken 
we een kaars aan. Dat het licht van de herinnering en dankbaarheid mag blijven 
branden bij ons allen. We mogen ons dankbaar weten dat onze namen 
geschreven staan in Zijn gedenkboek. Dat is de vrucht van ons geloof in Jezus 
Christus onze verlosser. 
 
Lied 730:1 
 Heer, herinner u de namen  

van hen die gestorven zijn,  
 en vergeet niet dat zij kwamen 

langs de straten van de pijn, 
 langs de wegen van het lijden,  

door het woud der eenzaamheid, 
 naar het dag en nacht verbeide  

vaderhuis, hun toebereid 
 
Met de belofte van Zijn genade, als verwoord in lied 730: 1, mogen we danken, 
herdenken en blijven herinneren. 
 

Gert Kruizinga 
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MEELEVEN EN OMZIEN  
Er is een aantal zieken in onze gemeente. Op het moment dat ik dit schrijf 
verblijft er niemand in het ziekenhuis.   
  

Zr. D. Smit-Haak, is weer thuisgekomen na een verblijf in Lentis te Zuidlaren. 
 
Zr. A. van der Knaap-Hoogendoorn,  is na haar verblijf in het UMCG opgenomen 
op de revalidatieafdeling van Solwerd in Appingedam en zal daar een paar weken 
blijven. Br. A. van der Knaap logeert er zodat ze samen kunnen zijn.  
 
Br. A.J. Smit, mag na twee operaties in het UMCG en maanden revalideren in 
Maartenshof op 1 november weer naar huis. Thuis mag hij dan verder herstellen. 
  

Wilt u in de gebeden gedenken ook zij die niet met name genoemd zijn. Denk 
aan de ouderen onder ons, de soms ernstig zieken thuis, mensen in rouw, enz. 
Omzien naar elkaar is ook voor elkaar bidden en danken.  

 
Els Gelling, scriba 

 
IN MEMORIAM JAAP KREMER –  
Geboren 23-07-1935 in Baflo  -  overleden 06-10-2018 in Groningen 
 
Jaap was gehuwd met Sietske Kremer-Weeseman en ze waren bijna 55 jaar ge-
trouwd. Ze woonden sinds 2005 in Ten Boer. En dan komt het bericht van het zo 
plotselinge overlijden van Jaap. Die vrijdag hadden ze nog gefietst en in de tuin 
gezeten, s ‘avonds is hij onwel geworden en toen duidelijk werd wat de pijn ver-
oorzaakte was het te laat voor een operatie en overleed hij zo heel plotseling. 
 
Jaap was een actieve man, hij hield van zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, was 
trots op ze. Ze noemden hem hun grote voorbeeld en hun grote vriend en zo zul-
len ze hem blijven herinneren. 
 
Op vrijdag 12 oktober hebben we in de afscheidsdienst, geleid door ds. Roepers, 
stil gestaan bij de woorden uit Openbaring 7-11-19. We weten ons getroost met 
de woorden van de tekst op de rouwkaart: “De Heer heeft mij door dit leven ge-
leid naar het eeuwige leven.” 
 
  Menke Wietsma, ouderling 
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UIT DE KERKENRAAD (18 oktober 2018) 
 

Stand van zaken ziekte ds. Peter Elzinga 

De voorzitter licht e.e.a. toe over het bezoek aan Peter en Inge van 16 
oktober jl. Binnenkort heeft Peter een afspraak met de bedrijfsarts. Het 
streven is om binnenkort weer therapeutisch aan het werk te gaan. Over een 
termijn van herstel is niets te zeggen. We hopen en bidden met elkaar dat 
het herstel voorspoedig en volledig mag zijn. 

 
Beroepingswerk 

De taken- urenverdeling tussen ds. Peter Elzinga en proponent mw. Inge de 
Rouwe is doorgenomen en nader toegelicht. Er is een urenverdeling ge-
maakt, omdat de predikanten in deeltijd gaan werken.  
 
Jan Wolfs is bereid gevonden om te ondersteunen bij de “volgende stappen”. 
In de pauze namen we met een dankwoord en warme handdruk afscheid van 
scriba a.i. Jan Wolfs 

 
College van Kerkrentmeesters 

Het college van Kerkrentmeesters is blij met de invulling van 
kerkrentmeester door Peter Heidema. Hij volgt Reint Menninga op. 
 
Onze website in de nieuwe vorm is inmiddels in de lucht. Dick Bos heeft hier 
met hart en ziel aan gewerkt, met een mooi resultaat! 
 
Het BHV-plan (Bedrijfshulpverlening) is vastgesteld. Theo de Vries is door 
het college als beheerder aangesteld.  

 
Taakgroep Jeugdwerk 

Hedwig Huijzer en Margreeth van der Goot gaan de catechisatie van de 18+ 
groep leiden. 

 
  Els Gelling, scriba 
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LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
 
Zondag 25 november sluiten we het 
kerkelijk jaar af. Het kerkelijk jaar begint 
daarna opnieuw met Advent, een tijd om 
ons voor te bereiden op de komst van de 
Messias, Jezus Christus. Hij is de Zoon van 
God, die klein en kwetsbaar naar de aarde 
kwam, maar ook alle kwade machten 
heeft overwonnen. Het kerkelijk jaar 
ontvouwt zich verder via Kerst, Goede 
vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
wordt ook wel eeuwigheidszondag 
genoemd, omdat we dan vooruitzien naar 
het moment waarop Jezus Christus in 
volle glorie terugkeert naar de aarde. Wij 
geloven dat Hij Gods koninkrijk, waarin geen onrecht, geweld en dood meer zal 
zijn, zal vestigen op aarde. Dit is een troostende gedachte wanneer wij 
geconfronteerd worden met het verlies van onze geliefden.  
 
Daarom is het mooi dat we juist op deze zondag alle gemeenteleden gedenken 
die het afgelopen jaar gestorven zijn. Ook gedenken we mensen die niet lid 
waren, maar wel op de een of andere manier verbonden zijn met de gemeente. 
Hun namen worden nog een keer hardop genoemd, te midden van de gemeente.  
 
Daarbij wordt voor ieder van hen een kaars opgestoken, het licht als symbool van 
de hoop. De kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars, die tijdens elke dienst 
brandt, als teken van de opgestane Heer.  
 
We steken meerdere kaarsen aan tijdens deze bijzondere dienst. Nadat de 
gemeenteleden zijn genoemd die het afgelopen jaar zijn overleden, steken we 
een kaars aan voor alle mensen die ons dierbaar waren en gestorven zijn, maar 
die niet bij name genoemd worden. Ook steken we een kaars aan voor de nood in 
de wereld, waarbij we denken aan alle mensen die door geweld of tijdens een 
vlucht zijn omgekomen. 
 
Daarna is er gelegenheid, voor iedereen die dat wil, om zelf een waxinelichtje aan 
te steken voor de geliefden die zij in hun hart meedragen. 
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Dit jaar noemen we de volgende namen: 

 

Zr. Johanna Land-Ritzema  overleden 1 januari 2018          94 jaar  

Zr. Jantine Catrina Toren Smit  overleden 6 januari 2018          88 jaar 

Zr. Harmina Fokkina Mulder-Schuurman (Miep)  

                overleden 11 januari 2018       69 jaar 

Br. Siemon Geert Meijer   overleden 12 juli 2018            85 jaar 

Br. Jan Hendrik Huisman  overleden14 juli 2018            85 jaar 

Zr. Albertje Meijer-Vriezema (Aly) overleden 17 juli 2018            82 jaar 

Br. Tjerk Wolda    overleden 2 augustus 2018        83 jaar 

Zr. Wilhelmina Elisabeth Wolda- Buikema (Miny)   

overleden 14 augustus 2018 82 jaar 

Zr. Anna Henderika Feitsma-Postma  overleden 14 augustus 2018 90 jaar 

Br. Jaap Kremer    overleden 6 oktober 2018 83 jaar 

 
Het thema van deze viering is: ‘Van geslacht op geslacht’. Als God aan Mozes de 
opdracht geeft het volk Israël uit Egypte te leiden, maakt Hij zich aan hem bekend 
als de God van zijn voorouders (Exodus 3:11-15). 
  
Er wordt wel eens gezegd: ‘Wij staan aan de schouders van hen die ons zijn voor-
gegaan’. Ze hebben ons grootgebracht, ze zijn vaak in vele opzichten ons 
voorbeeld geweest in geloof, wijsheid en levenshouding. Wat zij aan ons hebben 
overgedragen gaat met ons mee en geven wij door.  
 
Dat is alleen al een troostende gedachte, maar ons geloof biedt een groter per-
spectief: Mozes vraagt aan God: Wat is uw Naam? En God maakt zich bekend als 
de God die er is, die er was en die er zal zijn. Deze God gaat over de grenzen van 
de dood, de tijd en de ruimte heen. Door Zijn zoon, onze Heer Jezus, is de weg 
naar het eeuwige leven zichtbaar en tastbaar geworden.  
 
Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, wie in Mij gelooft zal 
leven, ook al is hij gestorven’ (Johannes 11:25). Ook heeft Jezus gezegd dat God 
geen God van doden, maar van levenden is (Matteüs 22: 32) Wie wij zijn en wat 
wij deden is van belang tot in eeuwigheid, bij God de Vader. In dat vertrouwen 
gedenken wij onze geliefden op eeuwigheidszondag en kijken wij op die dag ook 
vooruit naar een eeuwig leven. 
 

Proponent Inge de Rouwe 
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AMBTSDRAGERS 2019 
 
Het is weer zover dat we moeten omzien naar nieuwe ambtsdragers.  
 
Per april 2019 zijn de volgende ambtsdragers aftredend:  

-    br. Gert Kruizinga   ouderling/preses 

-    zr. Seerp/zr. Ineke Palsma-Pastoor ouderling (wijk geel)/ vice-preses 

-    br. Siep de Jonge   ouderling/ jeugdouderling 

-    br. Arjan Cappon   diaken/voorzitter 

-    zr. Hilda Bulthuis   diaken (wijk blauw) 

-    br. Edwin Ottens   diaken (penningmeester) 

-    zr. Anneke Zijlema   diaken/bejaardendiaken 

  
Daarnaast zijn er nog de volgende vacatures: 

- vacature   ouderling (wijk groen) 

- vacature   ouderling (wijk blauw) 

- vacature   ouderling-kerkrentmeester 

- vacature   diaken/bejaardendiaken 

 
U ziet het: volgend jaar veel open plekken. De kerkenraad doet een klemmend 
beroep op u om te helpen de pastorale zorg in onze gemeente voortgang te doen 
vinden. 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 2018 zijn afgetreden, nu slechts in bijzondere 
omstandigheden kunnen worden bevestigd.  
 
In 2018 zijn afgetreden:  

- 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 

 
Indienen namen: 
Tot en met zondag 18 november 2018 heeft u de gelegenheid de kerkenraad te 
attenderen op belijdende leden van onze gemeente die u geschikt acht voor het 
ambt van ouderling en diaken.  
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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. 
 
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, Els Gelling, Vierendeel 16. Ook 
kunnen deze op zondag 4 november, 13 november en 18 november 2018 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 en handtekening. De kerkenraad ziet uw reactie met 
belangstelling tegemoet en hoopt dat u hieraan in groten getale gehoor wilt 
geven.  
 
Met vriendelijke groet, 

Els Gelling, scriba 
 
 
 
 
UITNODIGING GEMEENTEAVOND 7 NOVEMBER 2018. 
 
Zoals gebruikelijk wordt na de dankdienst voor Gewas en Arbeid een gemeente-
avond gehouden.  Op deze avond wordt de begroting 2019 behandeld. Ook zal er 
een korte toelichting worden gegeven op het BHV-plan ((Bedrijfshulpverlening) 
en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De gemeenteavond is in Menorah en begint rond 20.30 uur. 
U wordt allen van harte uitgenodigd!  
 
  Els Gelling, scriba 
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Hallo gemeenteleden, 
 
Mijn naam is Brenda Oosterhuis. Zondag 21 okto-
ber jl. ben ik afgelezen in de kerk als nieuw lid van 
jullie gemeente. Via deze weg hoop ik me een 
beetje te kunnen voorstellen aan jullie.  
 
Ik ben 23 jaar oud en momenteel woon ik nog bij mijn ouders thuis in Ten Boer 
maar over 4 weken ga ik samenwonen met mijn vriend, wel blijven wij in Ten 
Boer wonen. Mijn vriend heet Justin Boom is 26 jaar en werkt als technisch spe-
cialist bij Citroën Dijkstra. Mijn vriend gelooft zelf niet, wel heeft hij zich al op 
verschillende manieren ingezet om het geloof te leren kennen en steunt hij mij 
enorm bij mijn geloof.  
 
Ik werk in Innersdijk met dementerende ouderen, dit werk doe ik nu een jaar en 
het bevalt mij erg goed. Iets kunnen doen voor de mensen en hun dag een beetje 
beter maken vind ik het mooiste wat er is. En het scheelt een hoop dat mijn werk 
om de hoek is. Naast mijn werk speel ik ook volleybal en vind ik het leuk om sa-
men te zijn met vrienden en familie. Ik heb 2 broers en 3 zussen, een groot gezin 
maar erg gezellig.  
 
Ik vind het erg leuk om mij in te zetten in de gemeente, zo vind ik het leuk om 
dingen te organiseren wat we als gemeente samen kunnen doen. Ook hou ik erg 
veel van zingen. In mijn vorige gemeente zong ik verschillende keren in de dien-
sten, ook heb ik een tijdje in een band gezeten van de kerk maar die is helaas 
toen gestopt.  
 
Velen van de gemeenten zeiden al: “ik hoop dat je je snel thuis voelt.”  Dat doe ik 
al. Ik ben zo hartelijk ontvangen door iedereen en dat terwijl ik het best spannend 
vond om alleen naar een nieuwe kerk te gaan. Hiervoor wil ik jullie allemaal heel 
erg bedanken. Dat maakt het allemaal een stukje makkelijker en daardoor voel ik 
me erg welkom in de gemeente.  
 
   Brenda Oosterhuis 
 
 
 
 

Nieuw ingekomen 
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Beste mensen, de vakantie ligt alweer een poosje achter ons. We zijn dus weer 
uitgerust en vol enthousiasme gestart met het invullen van de diaconale taken die 
op ons pad komen. Een aantal weten we van tevoren en een aantal is op dit 
moment nog niet bekend. Het diaconale team is dit seizoen versterkt met Bouko 
Feitsma en Jaap Slagter. We heten hen nogmaals van harte welkom en wensen 
een mooie en gezegende periode toe.  
 
Op dit moment hebben we helaas nog steeds te maken met een vacature voor 
een bejaardendiaken. We hopen deze de komende periode alsnog te vervullen. 
Op dit moment steken de overige leden van het wijkteam er extra tijd en energie 
in om alle taken en vragen te vervullen. 
 
Acties die in voorbereiding zijn en die alvast genoteerd kunnen worden zijn: 
 

• Dorcas voedselactie bij de Coöp op vrijdag 9 en zaterdag 10 november. 
Het kan zijn dat u benaderd wordt om als vrijwilliger mee te werken. In-
dien u zelf denkt ‘hé, dat is wat voor mij’, meld dit dan bij 1 van de 
diakenen zodat u ingeroosterd kunt worden. (Voor meer informatie zie 
pagina 13) 

 

• Kerstouderenmiddag, is op zaterdag 15 december. De gemeenteleden 
van 75 jaar en ouder krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

 

• Kersattenties rondbrengen bij gemeenteleden is dit jaar op zondag 16 
december na de kerkdienst. Er zijn ruim 70 attenties die rondgebracht 
mogen worden. We willen u vragen om dit met en voor elkaar te doen. 
De mensen die een attentie ontvangen vinden het leuk om te ontvangen 
en zitten vaak al met een kopje koffie op mensen te wachten. Met een 
klein gebaar geven we een ander een groot gevoel van liefde. 

 

• De arme kant van de gemeente Ten Boer laten we ook dit jaar niet in de 
kou staan. Samen met andere kerken uit de gemeente stellen we op 
woensdag 19 december kerstpakketten samen die we gezamenlijk rond-
brengen. We krijgen hiervoor een overzicht van de gemeente Ten Boer. 
De mensen die op deze lijst (afgelopen jaar een kleine 50 adressen) 
staan, weten dat ze een pakket van ons krijgen. Indien men dit niet wil, 
komt men ook niet op de lijst.  

Diaconie 
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De mensen die een pakket ontvangen doen dit, ondanks de problemen 
die ze hebben, met een grote glimlach als grote blijk van waardering. 

 

• Evenals de afgelopen jaren willen we weer een chocoladeletteractie hou-
den voor de Voedselbank Groningen. Dit was een groot succes de 
afgelopen keren. Het zou mooi zijn dat we het resultaat van afgelopen 
jaar minimaal kunnen evenaren. De letters kunnen in de hal van de 
kerk/Menorah afgegeven worden. Deze actie loopt vanaf zondag 4 t/m 
zondag 25 november. 

 
Zo nu en dan merken we dat er mensen behoefte hebben aan vervoer ergens 
naar toe. Zoals voor in Nieuws van Kerk en Kansel staat, geef dit door aan uw 
wijkdiaken en dan gaan we met elkaar kijken naar een mogelijkheid daarvoor.  
 
Indien u als chauffeur wilt helpen om mensen ergens naar toe te brengen of te 
halen geef dit dan door aan Arjan Cappon (050-302 3952). 
 
We kunnen ons ook voorstellen dat er andere vragen zijn om hulp in of rond het 
huis en gezin. Ook met deze vragen kunt u bij u wijkdiaken terecht.  Indien u 
andere mensen wilt helpen (in de breedste zin van het woord) in of rond het huis 
en gezin, geef dit dan door aan Arjan Cappon (050-302 3952). 
 
Wees niet te verlegen om vragen te stellen, we zijn ervoor om deze te beluisteren 
en dan te kijken hoe we er invulling aan kunnen geven. Tot zover een overzicht en 
update van de stand van zaken van de diaconie. 
Namens de diaconie 
 

Arjan Cappon 
 

 

HA-COLLECTE VAN 11 NOVEMBER IS BESTEMD VOOR “NOODHULP SULAWESI” 
 
Sulawesi is zwaar getroffen door een krachtige aardbeving gevolgd door een 
metershoge vloedgolf. Er zijn al ruim 2.000 doden geteld en er worden nog eens 
duizenden mensen vermist! De basisvoorzieningen zijn verwoest waardoor er 
nauwelijks schoon water, voedsel en elektriciteit is. Mensen kunnen of durven 
niet meer in hun huizen te slapen en vragen om tenten en zeilen.  
 
Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig. De leden van het Christelijk 
Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en 
ZOA) zijn in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp.  
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Het Christelijk Noodhulpcluster steunt lokale kerken en christelijke 
hulporganisaties met geld, middelen en expertise. Zij hebben vanaf het begin 
levensreddende hulp geboden door medische zorg en de distributie van voedsel, 
water, tenten en hygiëne-kits. Het Noodhulpcluster heeft al diverse aanvullende 
verzoeken gekregen om de komende tijd te helpen met generatoren, toiletten, 
materialen om ziekenhuizen weer werkend te krijgen, maar ook met pastorale 
zorg en traumaverwerking.   
 
DORCAS VOEDSEL EN KLEDINGINZAMELACTIE  
 
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 november zal wederom de jaarlijkse Dorcas 
Voedselactie worden gehouden bij supermarkt COOP in Ten Boer. Van het 
ingezamelde voedsel worden voedselpakketten samengesteld, die bestemd zijn 
voor de allerarmsten in Oost-Europa. Het ontvangen van een voedselpakket is 
voor deze groep een enorme bemoediging en tevens een welkome aanvulling op 
hun sobere maaltijden. De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die 
aan deze kwetsbare mensen wordt geboden.  
 
Daarnaast kunt u ook gedurende het gehele jaar uw bijdrage leveren door 
gebruikte kleding, wel schoon en in redelijk goede staat, in te leveren in 
dichtgebonden plastic zakken bij de familie Buist (Emmerwolderweg 8) in Ten 
Boer. In het sorteercentrum in Drachten wordt de ingezamelde kleding door de 
vele Dorcas vrijwilligers verder gesorteerd op kinder-, heren- en dameskleding en 
vervolgens getransporteerd naar de allerarmsten in Oost-Europa.  
 
Als diaconie ondersteunen wij beide inzamelacties en hopen op uw bijdrage(n). 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO (OKTOBER): 
 
ZWO-bijdrage van € 500,- per onderstaande Kerk in Actie project 
(www.kerkinactie.nl/projecten): 
 
“Syrische kerken als baken van hoop”, proj. nr. Z00400; Uitzichtloos en rampzalig 
is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken 
voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken 
bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met 
uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun 
belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met 
lege handen staan. Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van 
de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het 
vinden van tijdelijk onderdak.  
 

http://www.kerkinactie.nl/projecten
https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school
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Ook verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt 
de kerk ook de kosten voor operaties.  
 
“Hulp na overstromingen in Nepal en Bangladesh”, proj. nr. N000700; Inmiddels 
zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, 
Nepal en India. Door onder meer modderstromen zijn er minstens 1200 doden. 
ICCO en Kerk in Actie bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en 
schoon drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar gezien de 
grootte van de ramp is dat tot nog toe heel lastig. 
 
Stichting De Schutse is verblijd met een donatie van € 200,-. Deze stichting levert 
al vele jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve terminale zorg in 
Noordoost-Groningen. Dat doen zij met veel toewijding in hun hospice en in de 
thuissituatie (www.palliatievezorg-groningen.nl). 
 
Namens de Diaconie/ZWO, onze dank voor uw bijdrage(n)!   

Edwin Ottens 

 
 

 
 

Beste gemeente, het college heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. Hieron-
der volgt een opsomming: 
 
Kosterschap 

We zijn heel blij dat Wildrik Burema per 1 oktober jl. officieel in dienst staat als 
koster-beheerder van onze kerk.  
 
BHV (Bedrijfshulpverlening) 

Een aantal weken geleden heeft onze kerk helaas te maken gehad met een cala-
miteit tijdens de dienst. Gelukkig heeft ons BHV-team kunnen ingrijpen en actie 
ondernomen. We zijn blij dat we veel vrijwilligers in de gemeente hebben die een 
BHV-diploma hebben en/of een EHBO-diploma. Ze staan allemaal op een “BHV” 
lijst. Het BHV-plan, waarin alle procedures bij calamiteiten worden omschreven 
(brand, letsel etc.) is gemaakt door Theo de Vries en is onlangs vastgesteld. We 
hebben Theo bereid gevonden om coördinator te worden van het BHV-plan. 
 
Website 
Zoals u wellicht al heeft gezien hebben we een nieuwe website. Dick Bos heeft 
deze website voor ons gebouwd. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, 
dan kun u contact opnemen met Dick Bos via  webbeheer-gk@pkntenboer.nl.  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 

 

mailto:webbeheer-gk@pkntenboer.nl
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Privacy beleid 

In het kader van de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG, sinds 25 
mei 2018 van kracht) heeft ook onze gemeente een privacy beleid opgesteld. Dit 
privacy beleid kunt u vinden op onze website. Daarnaast zullen er een paar exem-
plaren in de kerk komen te liggen.  
 
Vacatures 

Reint Menninga heeft na vele jaren lid te zijn geweest van het college aangege-
ven om na dit seizoen te stoppen. We hebben Peter Heidema bereid gevonden 
om de taak van Reint na dit seizoen over te nemen. Daarnaast zijn we nog op 
zoek naar iemand voor het secretariaat. Voelt u zich geroepen, of kent u iemand? 
Schroom dan niet om een van de leden van het college aan de jas te trekken (ge-
meente zijn doen we samen, toch? ☺)  
 
Geluid  

Regelmatig krijgen we te horen dat het geluid tijdens de dienst niet altijd even 
goed hoorbaar is. Als u dit vindt, wilt u dit dan kenbaar maken aan een van de col-
legeleden? We hebben liever dat u, zodra u de dominee slecht hoort, dit gelijk 
aangeeft tijdens de dienst. Wellicht wil uw buurman of buurvrouw dit ook voor u 
doen. Op deze manier kunnen we direct actie ondernemen en kunnen we alle-
maal van de dienst genieten. 
….dan bent u weer even op de hoogte, 
 
Vriendelijke groet,  

Simon Vreeling 
 
 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 7 NOVEMBER 2018. 
 
Zoals gebruikelijk wordt na de dankdienst voor Gewas en Arbeid een gemeente-
avond gehouden.  Op deze avond wordt de begroting 2019 behandeld. Ook zal er 
een korte toelichting worden gegeven op het BHV-plan en is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen. 
 
De gemeenteavond is in Menorah en begint rond 20.30 uur. 
 
U wordt allen van harte uitgenodigd!  
 

Els Gelling, scriba 
 



 

 16 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN prognose 2018 en begroting 2019 

 Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

 BATEN 2018 2018 2017 2019 

     

Vaste vrijwillige bijdragen  98.000 107.000 105.733 107.000 

Collectes etc.  18.881 20.400 21.333 20.400 

Huur woning  7.344 7.400 7.175 7.500 

Oud papier  2.985 3.500 4.704 3.000 

Intrest - - 413 - 

 Totale baten 127.210 138.300 139.358 137.900 

     

LASTEN:      

Personeelskosten 81.867 92.800 87.876 105.300 

Huisvestingskosten 21.884 24.200 20.270 21.800 

Onderhoud inventaris e.d. 4.016 4.700 5.029 4.200 

Quotum Landelijk kerk  8.027 7.800 7.589 8.300 

Vergaderingen/erediensten 900 1.000 942 1.000 

Kantoorbenodigd./drukwerk 4.531 4.600 4.883 4.700 
Literatuur en  
           abonnementen 792 900 812 900 

Assurantiën  2.669 4.000 2.766 4.000 

Algemene kosten  5.688 6.000 5.889 6.300 

Afschrijvingen  4.010 3.900 2.049 3.700 

Totale lasten   134.384 149.900 138.106 160.200 

Exploitatie Kerk  -7.173 -11.600 1.253 -22.300 

Exploitatie Menorah  9.576 1.800 10.537 3.300 

Saldo vóór buitengewone 
                  baten en lasten 2.402 -9.800 11.790 -19.000 

Buitengewone lasten - - - - 

Saldo na buitengewone     

                                lasten   2.402 -9.800 11.790 -19.000 
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SPECIFIKATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

 2018 2018 2017 2019 

         

Collecten en giften     

Kerkcollecten 5.329 6.300 6.133 5.500 

Collecten onderhoudsfonds 1.661 1.900 1.829 1.900 

Biddagcollecten 181 200 208 200 

Dankdagcollecten 9.000 8.500 9.508 9.500 

Deurcollecten 2.210 2.500 2.605 2.300 

Giften 500 1.000 1.050 1.000 

  18.881 20.400 21.333 20.400 

     

Inzamelingen      

Oud papier  2.685 3.500 4.234 2.700 

Oud ijzer/rommelmarkt 300 - 470 300 

 2.985 3.500 4.704 3.000 

Personeelskosten     

Predikant 81.528 82.200 78.386 95.100 
Uitkering vervangingsverzeke-
ring predikant -14.526 - - - 

Preekvoorziening 8.000 2.700 2.040 2.500 
Toerusting en Vorming/Cate-
chese 1.600 1.600 1.842 1.800 
Studie-/literatuur/reiskosten 
 predikant 2.473 3.200 3.017 1.000 

Vergoeding vrijwilligers 1.480 1.600 1.773 1.500 

Overige kosten 1.312 1.500 819 3.400 

  81.867 92.800 87.876 105.300 

     

Huisvestingskosten     

Onderhoud gebouwen 11.900 11.900 9.329 11.400 

Waterschap en milieuheffingen 1.650 2.400 1.649 1.700 

Waterverbruik 750 300 458 700 

Energiekosten 7.583 9.600 8.835 8.000 

 21.884 24.200 20.270 21.800 
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SPECIFIKATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting 

 2018 2018 2017 2019 

     
Onderhoud inventaris e.d.     
Inventaris 2.816 3.500 3.829 3.000 
Orgel 1.200 1.200 1.200 1.200 

 4.016 4.700 5.029 4.200 

Kosten erediensten     
Zangkoren 200 250 100 250 

Eredienst benodigdheden 400 300 592 400 

Com. Bijzondere erediensten 300 450 250 350 

  900 1.000 942 1.000 

Kantoorbenodigdheden en 
drukwerk     

Aktie kerkbalans 200 400 370 200 
Kantoorbenodigdheden/ druk-
werk 242 600 555 300 

Kosten automatisering 1.089 500 668 1.100 

Kopieerkosten (N.v.K. en K e.d.) 2.200 2.300 2.510 2.300 

Bankkosten 800 800 781 800 

  4.531 4.600 4.883 4.700 

Literatuur en abonnementen     

Centraal Weekblad 158 200 149 200 

Credo - 100 - - 

Administratie en beheer 334 300 323 350 

Kerknieuws 100 100 119 150 

Overige abonnementen - - 105 - 

Diverse boeken 200 200 119 200 

  792 900 812 900 

Algemene kosten     

Vergoeding organisten 1.200 1.200 1.316 1.200 

Telefoon/kerktelefoon 1.996 1.600 1.484 2.100 

Attenties 400 400 820 400 

Bloemen 836 700 768 900 

Diversen 1.256 2.100 1.502 1.700 

  5.668 6.000 5.889 6.300 
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MENORAH Prognose: Begroting: Werkelijk: Begroting: 

 2018 2018 2017 2019 

OMZET:        

    Consumpties extern 10.00 
 

10.000 11.553 11.000 

    Consumpties Blister 3.700 3.300 2.966 3.000 

    Doorberekende pers kosten 2.200 1.700 2.735 2.000 

  15.900 15.000 17.254 16.000 

    Kostprijs van de omzet 5.200 5.100 5.837 5.400 

BRUTOWINST: 10.700 9.900 11.417 10.600 

    Zaalhuur 3.927 4.000 4.929 4.000 

  14.627 13.900 16.345 14.600 

KOSTEN:     

    Salaris koster  3.818 10.900 4.401 9.840 

    Personeelskosten 1.233 1.200 1.407 1.460 

  5.051 12.100 5.808 11.300 

 EXPLOITATIERESULTAAT: 9.576 1.800 10.537 3.300 

 
 

DIACONIE         

 Begroting: Actueel: Begroting: Afgesloten 

ONTVANGSTEN: 2019 2018 2018 2017 

Collectes en giften 3.200 1.670 3.500 4.720 

Collectes H.A. 1.900 1.399 2.000 1.993 

Werelddiaconaat - - - - 

Rente + dividend Oikocredit 100 116 260 277 

Diversen  25 25 25 125 
Voedselbank Stad Groningen 400 328 450 386 

TOTAAL 5.625 3.538 6.235 7.501 

UITGAVEN: 

Werelddiaconaat - - - - 

Collectes H.A. + donaties 2.500 2.444 2.500 4.136 

Diaconaal quotum PKN 700 666 840 836 

Diaconale activiteiten 600 - 1.100 658 

Kerstattenties 750 - 700 713 

Arme Kant van Ten Boer 600 - 700 420 

Diversen 150 169 200 212 

Voedselbank Stad Groningen 400 328 450 386 

Resultaat   -   75 -  68 -  255 140 

Totaal 5.625 3.539 6.235 7.501 
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Zoals de meesten al wel gezien of gehoord hebben, is er sinds een paar weken 
een vernieuwde website.  Zowel het Hervormde deel als het Gereformeerde deel 
is compleet opnieuw opgezet. De inhoud van de website is grotendeels gelijk 
gebleven maar omdat de website anders is opgebouwd staat de informatie ook 
op een andere plaats.  
 
De website is verdeeld in verschillende hoofdtabjes met daaronder sub 
tabbladen. Soms staat er ook informatie rechtstreeks onder een hoofdtab, 
bijvoorbeeld bij WELKOM. Als je op de knop druk komt er een welkom tekst.  
 
Nieuw op deze website is de Agenda onder de tab Activiteiten. In N.v.K. en K. 
worden alleen de eigen kerkelijke activiteiten gepubliceerd. In de agenda op de 
website is ruimte om ook activiteiten van buiten de eigen gemeente (na 
goedkeuring) te publiceren.  
 
Verder heeft onze kerk een Facebookpagina gekregen die te vinden is 
rechtsonder op de website. En linksonder de adresgegevens van de kerk. Drukt 
men op locatie dan wordt de locatie van de kerk via google maps weergegeven.  
 
Ook is het mogelijk een dagelijkse Bijbeltekst van www.dagelijkswoord.nl te 

lezen, deze staat onder de 3 AAA waar de lettergrootte van de website mee 

aangepast kan worden. Onder de Bijbeltekst staat een link naar de site: 
www.kerkomroep.nl waar de opgenomen diensten ook te beluisteren zijn. Onder 
de link staan de kerkdiensten met de data, aanvangstijd en de predikant die de 
dienst voorgaat.  

Nieuwe website 

 

http://www.dagelijkswoord.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Drukt u op de naam van de predikant, dan komt er meer informatie over de 
dienst. Onder de kerkdiensten staan de datums van de maandafsluitingen van 
Bloemhof. 
 
Voorlopig is er besloten om N.v.K. en K. gewoon op papier te blijven verspreiden 
en de digitale versie, zonder vermelding van adressen, op de website te plaatsen. 
Misschien wordt in de toekomst de volledige versie achter een wachtwoord op de 
website geplaatst. De website is naar mijn idee heel overzichtelijk opgebouwd en 
na een paar keer alles bij langs te gaan ook snel weer terug te vinden wat je 
zoekt.  

Dick Bos (webbeheerder) 
 

 

 

 
 

Kindernevendienst 

Ook de kindernevendienst is weer goed van start gegaan aan het begin van dit 
seizoen. Tijdens de startweek hadden we een hele gezellige kindermiddag op Be-
levingsboerderij de Zes Grazen. Met ongeveer 30 kinderen deden we in circuit-
vorm allerlei activiteiten: een speurtocht over het erf, knutselen (het resultaat 
heeft u tijdens de startdienst op het podium kunnen zien) en lekkere dingen bak-
ken. Aan het einde van de middag hadden we een picknick en konden we samen 
al het lekkers opeten. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag! 
 
Dit seizoen hebben we afscheid moeten nemen van Jacolien Menninga als leid-
ster. Bedankt voor je inzet, Jacolien! Gelukkig hebben we in Marjolijn Muilwijk 
een enthousiaste opvolger gevonden, waar we erg blij mee zijn.  
 
Tijdens de eerste vergadering van dit seizoen hebben we de taken verdeeld voor 
alle activiteiten die we ieder jaar als kindernevendienst organiseren. Er is een 
groep druk bezig met de voorbereidingen voor het Advent project en de Doe-
MeeDienst op 2 december, eerste Advent. Ook over de invulling van de dienst op 
2e Kerstdag wordt al nagedacht. 
 
De komende zondagen hebben we het over verhalen uit Openbaringen. Soms 
best moeilijke verhalen, maar de methode waar we mee werken geeft ons mooie 
handreikingen om ze toch op een begrijpelijke manier aan de kinderen te kunnen 
vertellen. 
 

   Jeugdpagina 
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4 november  Openbaring 12:1-18 De satan bedreigt Jezus en zijn kerk 

11 november Openbaring 18 Babel gestraft voor haar zonde 

18 november Openbaring 19:1-10 God eren bij het bruiloftsmaal 

25 november Openbaring 21:1-21 Gods nieuwe schepping 
 

Janneke Vreeling 
 

Adventsproject 

Begin december beginnen we weer met het Adventsproject!  Dit jaar hebben we 
voor het thema: “Geloof met mij mee! Gekozen.” Dit project hebben we gekozen 
omdat hierin interactie is met kinderen, geloof en gemeente zodat we samen toe 
kunnen leven naar de geboorte van Jezus.  
 
De komende vier Adventszondagen gaan we het hebben over:  

1e Advent: Bericht uit de hemel  
2e Advent: Een nieuw begin  
3e Advent: Vreugde  
4e Advent: Ontmoeting  

 
1e Advent wordt er een Doe Mee Dienst georganiseerd waarin we het project in-
leiden. Wij hebben er zin in, geloof jij met ons mee?  
 

Marlisa van der Goot 
 
Impact 

Vrijdag 26 oktober is het Impact-seizoen weer van start gegaan met een herfst-
bos-spel en gezellig samen zijn in Blister. De volgende impact avond is op vrijdag 
16 november en dan doet de jongste groep mee aan het landelijke spel Sirkelslag 
kids. We hopen natuurlijk de beste tienerclub van Nederland te worden!!! Impact 
Young mag deze avond om 21.00 uur nog even komen chillen in Blister.  
 
Meer info krijgen jullie via de mail en WhatsApp. Ook op de website van de kerk 
staat de planning voor het komend seizoen vermeld. Zit je nog niet in de Impact-
app-groep, of krijg je nog geen mail van Impact, en wil je dit wel graag? Mail of 
app dan even met Martine Huijzer: 06-2555 6112 of impacttenboer@gmail.com 
 
Groeten van de impact-leiding: 

Inge Boer, Annely Langereis, Louise van der Goot,  
Petra de Jonge en Martine Huijzer  

 

mailto:impacttenboer@gmail.com
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18+ Catechisatie 

We zijn weer begonnen! Een leuke groep jonge mensen die samen met elkaar op 
zoek gaan naar wie God voor jou is. Een zoektocht door samen in gesprek te gaan 
en zo met elkaar en van elkaar leren. We maken onder anderen gebruik van de 
Alpha-Youth Film Series maar er is ook ruimte voor eigen inbreng.  
 
Wil je ook graag meedoen en pas je in deze doelgroep? Dan ben je van harte 
welkom! 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
 

Margreeth van der Goot 06-4019 3097 of  
Hedwig Huijzer 06-1244 5470. Appen mag ook. 

 
 

 
Op dinsdag 20 november wordt in het 
Hervormd Centrum, Bedumerweg 8 in 
Stedum, de jaarlijkse Bijbelquiz van het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
gespeeld. 

 
De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. Vaak horen we dat het 
houden van een bijbelquiz samenbindend werkt. Mensen uit verschillende kerken 
(of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een ontspannen en informele sfeer.' 
 
Iedereen is welkom op 20 november in het Hervormd Centrum. De avond begint 
om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. 
Toegang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd voor de koffie/thee.  

 
Vanuit de Gemeente Groei Groep Ten Boer hebben we eerder aan de quiz mee 
gedaan en dat was erg gezellig en leerzaam. Graag willen wij mensen die ook zijn/ 
haar kennis wil meten, uitnodigen zich aan te melden. Dit kan met een team van 
vijf personen of ook individueel, graag per e-mail naar: myles.nl@ziggo.nl (ook 
i.v.m. vervoer)  
 
  Maria Myles en Lija Biewenga 
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Donderdag 8 november a.s. is onze vergadering. 
Afgevaardigden van Brandweer afdeling Groningen 
zullen een lezing voor ons verzorgen over:      

                  “Brandveilig wonen.” 
 
Een onderwerp dat ons allen aanspreekt. Vooral bij ouderen gebeurt er wel eens 
een gevaarlijk brandje binnenshuis. Hoe dan te handelen, of te voorkomen daar-
voor deze lezing met beelden. 
 
Gasten zijn als van altijd van harte welkom in Menorah van 14.30 - +/- 16.30 uur. 
Voorvervoer kunt u bellen tot 12.00 uur naar A. Kooistra, tel. nr. 302 2185 
 
  Het bestuur 
 
 

 
 
 
 
Weer bekomen van alle 'zomerdrukte', onze geslaagde reis naar Hongarije en de 
bolchrysantenactie, kunnen we weer vooruitkijken naar onze winteracties.  
 
Omtrent de bolchrysantenactie het volgende; we zijn zeer verheugd met een 
prachtige opbrengt van € 1.257!! Dank aan alle mensen die ons hier in welke 
vorm dan ook bij hebben geholpen! 
 
In november zullen we weer aan de slag gaan bij Bloemhof om de dakgoten al-
daar weer schoon en winterklaar te krijgen, altijd een dankbare klus.  
 
Nu de bladeren allemaal net beginnen te vallen kun je het je nog niet voorstellen 
maar het is zo december en dan zullen we weer losgaan met de kniepertjes en 
rolletjes voor oud en nieuw.  Altijd veel werk maar vele handen......Alle hulp is al-
tijd welkom dus mocht u/jij het leuk vinden ons te helpen met 1 van deze 
klussen......welkom zou ik zo zeggen. 
 
Een hartelijke groet namens Mens voor Mens, 

Teye van Dijk 
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Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, felicitaties en 
bloemen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Wij zijn dankbaar dat wij dat 
mochten beleven. Dit alles heeft ons erg goed gedaan. 
 
  Janko en Jantjes Boss 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten die ik mocht ontvangen voor 
mijn verjaardag.  

  Maria J.T. Bus 

In juli ben ik geopereerd aan mijn knie in het Martini-ziekenhuis. De revalidatie 
vond plaats in het Heijmans-centrum. Het herstel gaat naar redelijke tevreden-
heid. Een beetje laat en eigenlijk al bedoeld voor de vorige Nieuws van Kerk en 
Kansel wil ik alsnog alle gemeenteleden bedanken, die mij een kaart hebben ge-
stuurd, een bezoekje hebben gebracht of anderzijds hebben meegeleefd. 

Ook van de bloemen, die ik van de kerk mocht ontvangen, heb ik genoten. Ook 
hiervoor is een welgemeend bedankje op zijn plaats. Hartelijke groet, 

Siny Dijkhuizen-Moltmaker 

Wanneer je verdrietig bent en er wordt zoveel aan je gedacht, dan kun je alleen 
maar dankbaar zijn. Lieve mensen, bedankt voor jullie medeleven na het plotse-
linge overlijden van Jaap, onze lieve zorgzame man, vader en opa.                       
Een warme groet van   

Sietske Kremer, Afhilla, Jorge en kleinkinderen 
 
Hierbij wil ik eenieder bedanken voor het adequaat optreden tijdens de 
hartstilstand van mijn man. Dit heeft ertoe geleid dat hij over een tijdje weer 
geheel hersteld zal zijn. En bovenal alle dank aan onze Hemelse Vader, die deze 
mensen de wijsheid en kracht gegeven heeft om te doen wat nodig was. Verder 
allen dank die hebben meegeleefd d.m.v. telefoontjes, kaartjes enz. 
 

Fam. Medendorp 

Dankbetuiging 
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Ik wil iedereen hartelijke bedanken voor het medeleven, de bloemen en de vele 
kaartjes naar aanleiding van mijn driedubbele botbreuk. Het deed mij erg goed 
om te zien en te merken hoe erg jullie als gemeente met mij mee hebben geleefd. 
Als er iets aan de hand is sta je er niet alleen voor in onze gemeente.  
 
Het gaat inmiddels de goede kant op met mij en ik mag beginnen met een klein 
beetje belasten. Na 8 week kan het revalideren eindelijk beginnen!! ☺ Dit jaar 
ben ik begonnen aan een sportopleiding op de Hanze Hogeschool, op dag 2 brak 
ik mijn been maar ondanks dit wil ik erg graag het jaar halen. Ik heb zo goed als 
het kon de meeste lessen bijgewoond. Of ik dit jaar ga halen is nog de vraag, maar 
anders begin ik volgend jaar gewoon weer opnieuw!  
Nogmaals bedankt! 
 

Rozemijn Wiersema 
 

 
 

 

 
 

 

BINNENGEKOMEN: 

Mevr. B. Oosterhuis, van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Ten Boer 

 
OVERLEDEN:  

Dhr. J. Kremer, in de leeftijd van 83 jaar 
 
VERHUISD: 

Dhr. H.H. van der Wolde 
 

Fam. A.F. Kingma-Post 
 
VERTROKKEN: 

Mevr. G.M. Werkman, naar de Protestantse Gemeente te Winsum-Halfambt 
 
 
 
 
 
 
 

Burgerlijke- en kerkelijke mutaties 
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Datum:   Leeftijd: Naam:   

2-11-2018 79 G. Wierenga - Boer   

6-11-2018 70 R. Heidema   

7-11-2018 97 J.P. Hellinga   

10-11-2018 74 K. Venhuizen - Vegter   

13-11-2018 73 A.H. Post   

13-11-2018 74 W. Offringa   

15-11-2018 87 W. Bolhuis - Prins   

16-11-2018 81 T. Bosch   

17-11-2018 76 A.E.A. Schraa - Smeenk   

17-11-2018 72 A. Warris - Aalders   

19-11-2018 86 A. Kol - Meijer   

21-11-2018 93 A. Dijkstra - Friso   

28-11-2018 71 E. Offringa - Raangs   

2-12-2018 90 D. Hogendorf - Jeuring   
 
N.B. In plaats van geboortedatum wordt nu datum en leeftijd vermeld. 

 
 

 
 
 
 

 
30-09 Br. W. Mook, ter bemoediging 

07-10 Zr. J. Boer-Dijkstra, In verband met haar 82 ste verjaardag 

14-10 Br. en zr. Boss-Ridder, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk           

en naar 

Br. J. Land, ter gelegenheid van zijn 94 ste verjaardag 

21-10 Br. T. Bosch, ter bemoediging 

28-10 Zr. D. Smit-Haak, zij is weer thuisgekomen uit Lentis Zuidlaren 

 

 Verjaardagen 

De bloemen uit de kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Zondag             4 nov.  Koffiedrinken na de morgendienst 

Maandag         5 nov.        Catechisatie 12/13-jarigen                 19.00 uur 

                                                                    14/15-jarigen                 20.00 uur 

 

Maandag         5 nov.      College Kerkrentmeesters                  19.45 uur 

Woensdag       7 nov.        Dankdag                                                19.00 uur 

                                             Gemeenteavond                                  20.00 uur 

Donderdag      8 nov.         P.C.O.B                                                  14.30 uur 

        

Maandag       12 nov.        Catechisatie 12/13-jarigen                 19.00 uur 

                                                                    14/15-jarigen                 20.00 uur 

Dinsdag          13 nov         Catechisatie 16+                                  19.30 uur 

Zaterdag        16 nov.        Impact Kids groep 7 /8                       19.15 – 21.00 uur 

    Impact Young klas 1-3                    21.00 uur 

 

Maandag        19 nov.       Catechisatie 12/13-jarigen                19.00 uur 

                                                                    14/15-jarigen                20.00 uur 

Dinsdag          20 nov.        Ouderlingenberaad                            19.45 uur 

                                             Vergadering V.K.B                               20.00 uur 

Zondag           25 nov         Koffiedrinken na de morgendienst 

 

Maandag        26 nov.       Catechisatie 12/13-jarigen                19.00 uur 

                                                                    14/15-jarigen                20.00 uur 

Dinsdag          27 nov.        Diaconie                                               19.45 uur 

                                             Catechisatie   16+                                19.45 uur 

 

Maandag        3 dec.          Catechisatie 12/13-jarigen                19.00 uur 

                                                               14/15-jarigen              20.00 uur 

                                              Diaconie                                                20.00 uur 

Donderdag      6 dec.         Samenstellen N. v. K. en K.                10.00 uur 

 

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  
2-sep Kerk 230,02  

 Heilig Avondmaal- Hulp vervolgde christenen 560,70  
9-sep JOP (jeugdwerk protestantse Kerk) 237,57  

16-sep Vredesweek 263,99  
23-sep Kerk 206,46  
30-sep Diaconie (D) 196,60  

 Onderhoudsfonds 144,80  
Deurcollecten  

2-sep Kerk 82,10  
9-sep Bloemenfonds 78,01  

16-sep Kerk 117,92  
23-sep Bloemenfonds 62,55  
30-sep Kerk 94,85  

Vaste Vrijwillige Bijdragen (V.V.B.)  
Kerk Toegezegd 96.236,16  

 Extra ontvangsten  2.453,51  

 Totale bijdragen 2018 98.689,67  

 Ontvangen bijdragen 76.617,17  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2018 22.072,50  

Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  40,50  

 Totale bijdragen 2018 8.736,04  

 Ontvangen bijdragen 6.220,90  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2018 2.515,14  
Evangelisatie  
 Toegezegd 6.694,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 4.630,57  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2018 2.063,93  

   
Overige opbrengsten  

Oud papier Ontvangen t/m sept 2.048,76  
Oud ijzer Ontvangen t/m sept 190,00  

 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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4 november 09.30 uur Voorbereiding H.A. /Jeugddienst 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
1e Collecte Jeugd                            2e collecte      Onderhoudsfonds 
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 
…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 
Kinderoppas Jolanda Cappon, Rozemijn Wiersema en Iris Boer 

7 november   19.30 uur Dankstond 

Voorganger  Mevr. I. de Rouwe 
Organist  M. van Esch 
Koster  A.H. Post 
Beamer  Lineke Meerman 
Collecte  Kerk 
Deurcollecte  Bloemenfonds 

11 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. H.M. Langenburg Middelstum Mevr. I. de Rouwe 
Organist J. Wolfs B. Geuchies 
Koster A.H. Post A.H. Post 
Beamer Els Gelling Lineke Meerman 
Collecte Kerk Kerk 
   2e H.A. Noodhulp Sulawesi 
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 
...voordeur Timo en Sara Werkman 
…Menorah Noa en Levi van Dijk 
Kinderoppas Lineke Meerman, Lourien Dekens en Rosa Boer 

11 november 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof       

Voorganger Ds. E. Posthumus Meyjes  

18 november 09.30 uur 

Voorganger mevr. A.M. Kruizenga Harkstede  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Danique en Jolein Huijzer 
…Menorah Mats en Tim van Vliet 
Kinderoppas Nienke Medendorp, Joëlle Cappon en Astrid Hoekstra 

Dienstenrooster: 
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24 november 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

   
25 november 09.30 uur Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerstpakketten arme kant Ten Boer 
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 
…Menorah Lucas en Tim Medendorp 
Kinderoppas Hélène Muilwijk, Elisa Werkman en Yara de Kam 

   
2 december 09.30 uur 1e advent DMD  
Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema 

 

Beamer Els Gelling  
Collecte Missionair werk ZWO  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 
…Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel  
Kinderoppas Eliza Muilwijk, Rosalie Huijzer en Romee van Vliet 

   
9 december 09.30 uur 2e advent  
Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen  
Organist M. van Esch  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 
…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 
Kinderoppas Nicole Heidema, Lyanne Langereis en Rianne Woldijk 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 29 november 2018 a.s. voor 18.00 uur op Fivelstraat 33. 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
N.v.K. en K. verschijnen op 6 december 2018, 24 januari en 28 februari 2019 

  
 

 
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal 
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 


