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ADRESSENLIJST: 
Predikant:     

Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5       
9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 
pe.elzinga@planet.nl 

Scriba: 

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16 

9791 JG Ten Boer 050 302 2985 
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com 
Tevens postadres voor alle trouw-  
rouw en geboortekaarten. 

Secretaris College van Kerkrentmeesters: 

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

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

K.E. Huisman, Fivelstraat 33, 
9791 LM Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau : 

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2, 
9791 BK Ten Boer. 050-302 3734 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 

Koster/beheerder: 

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18 
9791 CA Ten Boer 050-364 2150 
w.burema52@gmail.com 

Gebouw Menorah: 

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
050- 302 1889 
menorah@pkntenboer.nl 
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www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl                                                                 
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Betaling vaste vrijwillige bijdrage                                                                                                
voor Zending en Evangelisatie: 
 
H. Horneman, boekhouder Geref. Kerk 
Washuisterweg 5, 9791 TE Ten Boer. 
050 302 3039  horneha@xs4all.nl 
Bankrekeningnr.: 

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

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

Giften bestemd voor: 

Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 

ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
Sponsoring Marsyya (project World 
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
E. Ottens. penningmeester:  
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.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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ADVENT EN KERSTTRADITIES? 

December is de maand waarin veel mensen druk zijn met de voorbereidingen voor 
de kerstdagen. In de winkels hoor je voortdurend “fijne feestdagen ”.  Soms krijg ik 
hier de kriebels van. Kennen we nog wel de ware betekenis van kerst of kennen we 
zo langzamerhand alleen nog maar de vorm eraan gegeven door de commercie. Er 
is ook een verschuiving in benaming, in het dagelijks gebruik wordt meer gesproken 
over Kerstfeest dan over Kerstmis. Een weldadig versierde kerstboom is een van de 
gevestigde tradities geworden.  Kennen we de oorsprong hiervan? 
 
Zo ongeveer sinds de 4e eeuw vieren christenen Kerstmis. De Kerk van Rome heeft 
de 25ste december gekozen. Deze dag gold in het gehele gebied rond de 
Middellandse Zee als de geboortedag van de zonnegod Mithras (deze werd ook 
door de Romeinen vereerd). Tegelijkertijd was 25 december de dag van de 
Germaanse winterzonnewende. We kunnen zeggen dat de twee niet christelijke 
feesten als het ware gekerstend zijn geworden: Christus als “het Licht der wereld” 
die de heidense zonnegod verdrijft. 
 
De traditie van de kerstboom stamt af van de Germanen als onderdeel van de 
midwinterviering.  De duisternis neemt af en de vruchtbare tijd is weer in aantocht. 
Zij vierden dit door een groenblijvende boom te kappen, deze te versieren met 
appeltjes en op een centrale plaats neer te zetten. De Germanen kozen voor een 
groenblijvende boom, zoals sparren, omdat die het leven symboliseert dat niet 
wordt aangetast door de kou of duisternis. De piek met ster in de top van de 
kerstboom is een christelijk traditie als verwijzing naar de ster die de drie koningen 
naar Jezus leidde. 
 
De orthodoxchristelijke kerken vieren i.p.v. kerst vooral het feest van de 
Openbaring des Heren op 6 januari. Dit is ontstaan in de 2e of 3e eeuw en is dus 

ouder dan Kerstmis. Het was van 
oorsprong een oosters feest dat de 
Griekse naam Epiphaneia 
(Επιφανεια) droeg, dat 'verschijning' 
of 'manifestatie' betekent.  
 
Epifanie herdacht oorspronkelijk 
alleen de doop van Jezus in de 
Jordaan. In de evangeliën staat dat 
bij die gebeurtenis sprake was van 

een goddelijke openbaring: de Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer en 
God de Vader sprak tot Hem: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veel geliefde' (Markus 1: 11). 
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In de tijd van advent willen we ons voorbereiden op het feest van de geboorte van 
een kind, niet zomaar een kind maar Hij de Messias, de Heer.  Dat we ons met 
elkaar verbonden weten, één in geloof rond de geboorte van de Messias.  Dat we 
ook in die verbondenheid de roep om vrede uitdragen. Een gezegend Advent en 
Kerstmis toegewenst. 
 

Gert Kruizinga 
 

 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Graag wil ik jullie op de hoogte brengen hoe het met mij gaat. Allereerst heel 
hartelijk dank voor alle gebeden, kaarten, telefoontjes of andere blijken van 
belangstelling; dank ook aan degenen die wel iets met mij wilden ondernemen om 
mij te helpen herstellen. Dat ik niet gereageerd heb op al deze kaarten, mails, apps 
en aanbiedingen, betekent niet dat ik het niet waardeer. Het heeft mij diep geraakt, 
om zoveel te mogen ontvangen, op een moment dat ik mij heel kwetsbaar voel. 
 
Gelukkig kan ik melden dat mijn herstel goed verloopt. Langzaam begin ik ook 
alweer wat dingen in de gemeente te doen, met name wat licht bezoekwerk. 
Hopelijk kan ik binnenkort al mijn taken in de gemeente weer op mij nemen, maar 
zo ver is het nu nog niet. Emotioneel gesproken voel ik mij een stuk stabieler dan 
een paar maanden geleden, maar ik heb met name nog last van twee dingen, die 
mij verhinderen om volledig aan het werk te gaan. 
 
Allereerst ben ik snel vermoeid. Na een uur werk, moet ik rusten. Het is belangrijk 
voor mijn verdere herstel, dat ik goed luister naar mijn lichaam, en de signalen niet 
negeer, zoals ik vroeger deed. Lange vergaderingen lukken dus nog niet, en ook 
diensten of “zware” pastorale gesprekken kosten te veel energie. 
 
In de tweede plaats ben ik nog erg gevoelig voor prikkels. Een zaal vol pratende 
mensen, komt nu op mij af als een kakafonie van geluid. Dat houd ik korte tijd vol, 
maar niet erg lang. Sinds een paar weken bezoek ik de kerkdiensten weer, maar 
dan bij voorkeur boven, naast het orgel. Daar is het veel rustiger dan in de kerkzaal. 
 
In de komende periode zult u mij dus op steeds meer plaatsen weer tegen kunnen 
komen, maar nog niet overal. Al gaandeweg hoop ik de werkzaamheden steeds 
verder uit te breiden, tot ik weer volledig aan het werk kan. Vanwege mijn ziekte, 
en omdat Inge al erg druk bezig is in onze gemeente, versturen wij dit jaar geen 
kerstkaarten.  
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Ik wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers in de 
gemeente van harte te bedanken voor jullie inzet en de fijne samenwerking, die er 
overal geweest is. Waar zouden wij zijn, zonder jullie geloof, gebed, inzet en 
betrokkenheid. 
 
Het is nu Advent. Tijd van verwachting dat God reddend zal werken. Immanuel. Hij 
laat ons niet aan ons lot over. Daar mogen we hoop uit putten in gezondheid, én in 
ziekte.  
 
Mede namens Inge en de kinderen, wens ik jullie gezegende Kerstdagen en alvast 
een voorspoedig 2019. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
MEELEVEN EN OMZIEN (peildatum 29 november 2018) 
 
Zr. L.J. Biewenga, heeft haar bovenarm op drie plekken gebroken. Zij is inmiddels 
geopereerd en weer thuis. De operatie is goed gelukt. We hopen nu op een voor 
spoedig herstel. 
 
Voor zover ons bekend zijn er op dit moment geen gemeenteleden in het 
ziekenhuis. Wel zijn er al eerdergenoemde gemeenteleden thuis en in het 
verpleeghuis, die blij worden van onze aandacht en gebeden. En het sturen van 
een (kerst) kaart naar hen en ouderen wordt altijd op prijs gesteld! 
 
Een hartelijke groet, 

Els Gelling, scriba 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Met grote vreugde en dankbaarheid kan de kerkenraad mededelen, dat proponent 
mevr. Inge de Rouwe het op haar uitgebrachte beroep door onze gemeente heeft 
aangenomen. 
 
Op zondag 3 februari om 14.30 uur zal tijdens een feestelijke dienst de intrede en 
bevestiging van Inge plaatsvinden. Noteert u dit alvast in uw agenda? 
 

Els Gelling, scriba 
 



 

 6 

NOTULEN GEMEENTE AVOND GEHOUDEN OP 7 NOVEMBER 2018 
Opening: 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de avond met het lezen 
van Psalm 721.  
 
Toelichting op de agenda: 
Deze avond wordt er geen specifiek onderwerp behandeld. De volgende 
gemeenteavond in maart 2019, wordt het onderwerp Donorschap aan de orde 
gesteld. Niet alleen het medisch aspect, maar zal ook belicht worden vanuit 
Bijbels perspectief. 
 
Begroting 2019: 
• Kerk en Menorah: er wordt een korte toelichting gegeven.  
– In de begeleidende brief bij actie kerkbalans zal aandacht besteed worden 

aan de VVB-bijdrage. 
– Voor wat betreft besparing energiekosten: op dit moment nog geen con-

crete plannen (bijv. aanschaf zonnepanelen). Er zal een goed meerjaren 
onderhoudsplanning opgezet worden. Bij vervanging van cv-ketel of andere 
zaken zal er zeker nagedacht worden over duurzaamheid. 

• Diaconie: er wordt een korte toelichting gegeven.  
– Komend jaar zal er weer een rommelmarkt georganiseerd worden, mei/juni 

2019; vrijdagmiddag/avond. 
– De diaconie/ZWO benoemt de bestemming van de collectes specifieker 

sinds 2018 i.p.v. alles weg te schrijven onder de algemene noemer diaco-
nie/ZWO. Dit om inzichtelijker te maken voor de gemeente, waaraan 
gedoneerd wordt. Zo kan het zijn dat er collecte gehouden wordt voor bijv. 
de Kerstouderenmiddag. 
 

BHV-plan: 
Er is een BHV-plan opgesteld, toelichting hierop wordt gegeven. Het BHV-plan 
is te vinden op de website. Geadviseerd wordt, het BHV-plan aandachtig door 
te lezen en bij vragen/opmerkingen contact op te nemen. 
 
Een aantal punten komen naar voren, o.a.: BHV-rooster maken, ook voor bij 
vergaderingen; alle hulpkosters cursus reanimeren/AED laten volgen; koster 
leidende Bhv’er in geval van calamiteiten; houden van een oefening; taken van 
ambtsdragers in geval van calamiteit; duidelijkheid in wat voor wie belangrijk is 
bijv. gemeente c.q. hulpverleners; verkorte versie BHV ’plan opstellen. 
Voornoemde punten worden meegenomen en er zal nader bekeken gaan 
worden hoe één en ander in te passen. Het college onderzoekt de mogelijkheid 
om de AED “buiten” te plaatsen. 
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Algemene zaken:  

• Status beroep/ predikant: classicaal moderamen is akkoord, de beroepsbrief 
kan nu uit. Zondag 3 februari 2019 ‘s middags om 14.30 uur zal de bevesti-
gingsdienst zijn. 

• Classis predikant: ds. J. Hommes uit Glimmen.  
• Privacy beleidsdocument: dit document komt op de website te staan en is op 

te vragen. Bij het opstellen van dit document is leidraad van de PKN gevolgd. 
• Jaarthema; “Een goed gesprek.” Op de wijkavonden zal dit thema ook aan bod 

komen. 
• Pastoraat (Grenzen verleggen): we zien meer en meer dat het goed pastoraal 

begeleiden en bezoeken moeilijker wordt, i.v.m. grote wijken. De kerkenraad 
gaat zich hierover buigen. Het streven is om iedereen te bedienen, bekeken 
zal worden op welke manier. Vallen er gaten in contact met mensen, signaleer 
dit en geef dit door. Dit is een belangrijke opdracht voor ons samen als ge-
meente en kerkenraad. 

• Website: Komt er nog een afgeschermde omgeving voor leden van de kerk? 
      De mogelijkheid is er wel, maar nog niet als zodanig ingericht. Er moet nog 

nader bekeken worden hoe hiermee om te gaan, bijv. met een wachtwoord 
/code o.i.d.  

 
Rondvraag: Geen punten. 

Sluiting: We sluiten de avond met het zingen van lied 1010.  

 
 

 
 

 
Goede dag allemaal, de drukke en hopelijk ook fijne en gezellige feestdagen komen 
eraan. Dit is voor de diaconie altijd een drukke tijd. Maar dat geeft niets we 
organiseren de diverse acties met veel plezier. 
De acties zijn in de vorige NvKenK al benoemd en wat meer uitgelegd. Hieronder 
benoemen de acties nog even: 

• Kerstouderenmiddag: is op zaterdag 15 december, om 14.30 uur begin-
nen we in Menorah. Meewerkend aan het programma zijn Louis Dekens 
die met en voor ons gaat zingen, Jan Wolfs begeleidt ons op het orgel, 
Anneke Zijlema vertelt in een kerstverhaal in het Gronings en Inge de 
Rouwe doet een korte overdenking. Tussen 18.00 en 18.30 uur sluiten we 
de middag na een lekkere maaltijd weer af. De uitnodiging hiervoor wordt 
binnenkort gebracht 

Diaconie 
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• Kerstattenties rondbrengen bij gemeenteleden is dit jaar op zondag 16 

december na de kerkdienst.  

• De mensen in de gemeente Ten Boer die een iets extra’s goed kunnen ge-

bruiken krijgen dit op woensdag 19 december. 

De afgelopen weken zijn onderstaande acties geweest: 

• Dorcas voedselactie bij de Coöp was op vrijdag 9 en zaterdag 10 novem-

ber. Er zijn 93 pakketten verzameld en ook nog financiële giften  

• De chocoladeletteractie voor de Voedselbank Groningen heeft dit keer 

239 letters opgeleverd. Alle gevers bedankt hiervoor. 

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 
 

 
 

 
 

Waar we in de ene vergadering veel besluiten nemen en procedures vaststellen 
hebben we het in de andere vergadering veelal over lopende zaken. De laatste ver-
gadering van 5 november jongstleden betrof het vooral overleg over de lopende 
zaken. Hierbij de update. 
 
Kosterteam 
De drukke maand december staat weer voor de deur. Er worden tal van activiteiten 
en extra Kerkelijke bijeenkomsten georganiseerd. Dit geeft de veelkleurigheid van 
onze gemeente weer. Onze koster en zijn hulpkostersteam zijn deze periode extra 
actief om alles in goede harmonie te laten verlopen. Deuren moeten op tijd open-
gaan, koffie moet worden gezet, afstemming met diverse gemeenteleden over de 
vorm en invulling van de bijeenkomsten, beheer over het gebouw en de installa-
ties, het opruimen en netjes houden van de Kerk, enzovoorts. Ondanks dat er in 
deze periode veel van de (hulp)koster(s) wordt gevraagd doen zij dit met liefde 
voor u.  
 
Het hulpkosterteam bestaat op dit moment uit 11 gedreven mensen. Om ook in 
2019 alle activiteiten in de Kerkelijke gebouwen in goede banen te leiden is uitbrei-
ding van het huidige hulpkosterteam nodig. 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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We zijn opzoek naar een hulpkoster die af en toe een avond ingezet kan worden. 
Kent u iemand die dit zou willen doen, of voelt u zich geroepen? Heeft u vragen 
over de taken? Neemt u dan gerust contact op met onze koster Wildrik Burema, 
of tik één van de leden van het College op hun schouders. We hopen op uw bereid-
willigheid! 
 
Dankdagcollecte 
De dankdagcollecte heeft een bedrag opgebracht van € 10.874,--. Dit is een gewel-
dig resultaat! Het College wil dan ook iedereen bedanken die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen. En niet te vergeten de wijkteams die alle enveloppen hebben 
gebracht en opgehaald. We sluiten hiermee de begroting van 2018 af met een po-
sitief resultaat van circa € 4.000,--. We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar 2019.  
 
Langs deze weg willen wij u gezegende feestdagen wensen en een goed nieuwjaar! 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  
 

Simon Vreeling 
 
 
 

 

 

 
Hierbij een stukje namens IMPACT: 
16 november was het zover: Sirkelslag kids! Met de jongste groep van Impact  
(Groep 7/8) deden we mee aan dit superleuke landelijke spel, waar verschillende 
jeugdclub tegen elkaar strijden om de grote beker. Met een team van 14 kids heb-
ben we hard gewerkt om zoveel mogelijk punten binnen te slepen. Dit onder het 
toeziend oog van ons jurylid Yvon Jaspers (bedankt Lourien!). 
 
Het thema was: “vertrouwen op God, net als Mozes.” We hebben een biezen-
mandje gemaakt met baby Mozes, die echt kon drijven. We hebben een estafette 
gedaan met de 10 plagen, en angsten overwonnen met een brandende kaars. En 
we hebben een piramide gebouwd van suikerklontjes, waarmee we € 102,-- heb-
ben verdiend voor “kinderen in de knel”.  
 
Tot slot moesten we ons eigen overwinningslied schrijven en er een dansje bij be-
denken: heel erg leuk!! Het was een hele leuke en gezellige avond! Helaas hebben 
we de beker niet gewonnen, maar wel een mooie 18e plek (van de ruim 90 deel-
nemers). Iedereen die mee heeft gedaan: heel erg bedankt!!! 

   Jeugdpagina 
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Met de oudste groep Impact (klas 1,2,3) zijn we na dit spel nog even bij elkaar ge-
weest om te chillen: hangen, kletsen, muziek luisteren, chips eten en een spelletje 
doen. Ook dit was erg gezellig!!! 
 

 
 
Als je nog vragen hebt, bel/app/mail ons gerust!! 
Groeten, de Impact leiding 
 
  Annely, Inge, Louise, Petra, Brenda en Martine 
 
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 in-
teractie is met kinderen, geloof en gemeente zodat we 
samen toe kunnen leven naar de geboorte van Jezus.  
 
De komende Adventszondagen gaan we het hebben over:  

2e Advent: Een nieuw begin  
3e Advent: Vreugde  
4e Advent: Ontmoeting  

 
1e Advent was een Doe Mee Dienst waarin het project is ingeleid.  
Wij hebben er zin in, geloof jij met ons mee?  
 
   Marlisa van der Goot 
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2E KERSTDAG:  

KERST SING-IN MET KOFFIEBUFFET 

De kindernevendienst en leden van verschillende 
gemeente groeigroepen nodigen u en jou van harte uit  

voor de kerst Sing-In op 2e kerstdag. 
 

De kindernevendienst heeft een mooie kerstviering voorbereid.  
Een sing-in: een viering waarin we d.m.v. het samen zingen  

van en luisteren naar allerlei kerstliederen,  
meegenomen worden in het kerstverhaal. 

 
Enkele leden van verschillende GGG verzorgen  

tijdens deze viering het koffiebuffet.  
 

Op zondag 9 en 16 december 
 staan ze na de dienst klaar met briefjes,  

waarop staat wat u mee kunt nemen op 2e Kerstdag.  
 

Denk hierbij aan (zelfgebakken) cake,  
koekjes, (kerst)brood, beleg of drinken.  

 
U kunt uw bijdrage meenemen naar de viering.  

Lukt dit niet dan mag u het ook inleveren bij de pastorie. 
 

Opgeven is niet nodig, iedereen is welkom!  
Neem gerust iemand mee! 

 
2e kerstdag- aanvang 10:00 uur (inloop 9:45 uur) – 

 in Menorah 
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CJV 

Afgelopen zondag 18 november is de CJV weer van start gegaan. We hebben ken-
nis met elkaar gemaakt en met elkaar gedeeld wat wij van CJV verwachten. Daaruit 
kwam dat we op zoek zijn naar afwisseling, goede gesprekken maar ook naar een 
open en vertrouwde sfeer waarin we dingen met elkaar kunnen en durven delen.  
 
We hebben allerlei leuke ideeën op tafel gegooid en gaan onder andere met elkaar 
op zoek naar waar de C in CJV nu eigenlijk voor staat. Want wij zijn de jeugd van 
onze kerk, ondanks dat we misschien nog niet zo goed weten wat God in ons leven 
betekent en geen zin hebben om elke week naar de kerk te gaan.  
 
Op catechisatie leer je en praat je over het geloof, bij CJV niet altijd, maar ontdek-
ken we vooral door te doen en op een andere, gezellige manier met elkaar samen 
te zijn. Heb je geen uitnodiging gehad, maar zit je wel in de 4e klas of hoger en lijkt 
het je leuk om ook naar CJV te komen? Je bent van harte welkom!  
 
De volgende avonden hebben we alvast gepland: 

• 9 december: Sinterkerst, georganiseerd door Joëlle en Lourien 

• 30 december: Thema 'Oud & Nieuw', georganiseerd door Joas en Rozemijn 

• 13 januari: Met elkaar naar Kingdom Culture in de VBG 

• 10 februari: Samen eten of een workshop, georganiseerd door Iris en Eline 

Lineke Meerman 

   
 
 
 

 
Donderdag 20 december a.s. is onze kerst vergadering alleen voor eigen leden. 
 
Donderdag 10 januari a.s.  is onze eerste vergadering in 2019. Dan komen afgevaar-
digden van de BUURTZORG een lezing houden over hun werk. Gasten zijn dan als 
altijd van harte welkom in Menorah van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur.  
 
Voor vervoer kunt u bellen tot 12.00 uur naar A. Kooistra, tel. nr. 302 2185. 
Het bestuur wenst u allen Gezegende Feestdagen 
 

Anneke Warris 
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WEEK VAN GEBED 2019 ZET HET RECHT VOOR OGEN  

 
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Ge-
bed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse 

gebedsweek vindt in 2019 plaats van zondag 20 tot en met 27 januari.  
 
Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deutero-
nomium en is gekozen door de Kerken in Indonesië. De Kerken in Indonesië vinden 
het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land 
hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl 
de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidari-
teit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.  
 
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deutero-
nomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten 
als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te 
zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combina-
tie.  
 
De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema.  

 
 
De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die te-
ruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te er-
varen. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar 
hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het ini-
tiatief. 
 

Wij als gezamenlijke Kerken van Ten Boer doen mee …. 
U ook? 

Zondag 20 januari a.s. is de startdienst voor de gebedsweek. 
In deze dienst zal speciaal aandacht worden gegeven aan de gebedsweek 

 
De dagen erop zal elke avond een gebedsbijeenkomst zijn in een van de 4 kerken 

Het schema is nog niet bekend maar houd de posters in de gaten. 
Namens de gebedsgroep. 

 
              Maria Myles 
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Vrijdagavond 14 december 2018 hopen we  
in de Geref. Kerk PKN Wigboldstraat een  
muziek- en samenzangavond te houden.  
 
 

 
Het mannenkoor “Canta Libre” uit 
Ten Boer o.l.v. Moniek Timmer zal 
voor u prachtige kerstliederen zin-
gen, afgewisseld met samenzang, 
pianospel door Moniek Timmer, solozang door Louis Dekens en korte Bijbellezin-
gen. Jan Wolfs zal de samenzang begeleiden op het orgel. 
 

Aanvang: 20.00 uur Toegangsprijs: € 3,50 
 
Tijdens het concert zal ook een collecte gehouden worden.  
Vanaf 19.00 uur staat de koffie voor u klaar, we hopen u dan te ontmoeten!  
 
U wilt hier natuurlijk bij zijn! Daarom kunt u alvast uw toegangskaart reserveren of 
kopen bij De Vakman Wiersema, Nijverheidsweg 2 in Ten Boer of via telefoonnum-
mer 050-302 1023. 
 

 
ZINGEN OP HET PLEIN 
 
Net als voorgaande jaren organiseren alle 
kerken in Ten Boer een avond om het 
Kerstverhaal op een bijzondere manier 
onder de aandacht van breder publiek te 
brengen. 

 
Dit jaar willen wij de mooie kerstliederen met elkaar zingen en gaan we luisteren 
naar het Bijbelverhaal op het dorpsplein, onder de kerstboom bij muziektempel. 
 
Het groot koperensemble van Gereformeerde Brassband Groningen komt deze 
samenzang muzikaal begeleiden. Wij willen u, groot en klein, dan ook uitnodigen 
om mee te komen zingen op zaterdag 22 December 2018 
 

           Aanvang 19.30 uur. 
KOMT ALLEN EN ZING MET ONS MEE. 

Beide avonden wordt georganiseerd door een 
aantal enthousiaste christenen van EGTB-CGK-GKV-PKN Ten Boer. 
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    CAROLS MET AMOR CANTANDI 
        EEN SFEERVOLLE TRADITIE 
 

 
Het kamerkoor Amor Cantandi luidt de kerstdagen in met een grote variëteit aan 
Christmas Carols. Oude bekenden en nieuwe favorieten worden op zondag 23 
december 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 de bezoeker veel Carols kan meezingen. Maar natuurlijk ook vanwege 
de rustieke Kloosterkerk met een mooi versierde kerstboom, de warme 
chocolademelk, het orgelspel van Kees Steketee en de prachtige Carols van het 
koor.  
 
Onder leiding van Luuk Tuinder hoopt het kamerkoor ook dit jaar weer veel 
mensen in kerststemming brengen. De toegang is gratis (vrije gift bij de uitgang).  
In verband met de beschikbare zitplaatsen is het verstandig tijdig aanwezig te zijn. 
Voor meer informatie: www.amorcantandi.nl of bij 
 

Wouter Meerman (voorzitter)  050-302 4008 
 
 

 
KORT NIEUWS MENS VOOR MENS. 
 
Eén van de komende zaterdagen gaan we weer dakgoten 

schoonmaken bij de Bloemhof huisjes. Mooi voor de echte winter aan iedereen 
aldaar voorzien van schone dakgoten, een goed begin van de winter. 

Vanaf half december slaan we dan aan het bakken met de jaarlijkse rolletjes en 
kniepertjes voor oud- en nieuwjaarsdag. Bij deze uitgave van Nieuws van Kerk en 
Kansel treft u het bestelformulier aan. 

We rekenen op uw medewerking en verwachten stiekem wederom weer heel 
veel bestellingen. Uiteraard gaat de opbrengst ook deze keer weer naar ons 
goede doel in Hongarije. 

Voor nu wens ik u alvast hele fijne, gezegende en vredige feestdagen namens de 
gehele Mens voor Mens commissie. 

Teye van Dijk. 

 

http://www.amorcantandi.nl/
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Hierbij een overzicht van de 
avondmaalszondagen  
 

Zondag 10 februari 
Zondag 02 juni 
Zondag 01 september 
Zondag 10 november 

 

 

 

 

 

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

Hergen Jacob Fekken,  

André Huisman,  

Nanning Noorman,  

Sophia Rozema 

 

 
 

 
 

 
 
"TEL UW ZEGENINGEN" 
Dankbaar mochten we met kinderen en kleinkinderen terugzien op de viering van 
ons 50-jarig huwelijk op 18 november. Dankbaar zijn we ook voor alle felicitaties 
(in welke vorm dan ook) van uit de gemeente. Van de mooie bloemen van de Kerk 
hebben we erg genoten. Dank daarvoor. 
Vriendelijke groet   
 

Hans en Tietie Bolt-Flikkema 
 

Dankbetuiging 

Avondmaalszondagen 2019 

 

Elders verpleegden 
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Zondag   9 dec.       CJV - Sinterkerst      19.00 uur 

Maandag           10 dec.         Catechisatie 12/13-jarigen               19.00 uur 

                                                                         14/15-jarigen                20.00 uur 

         BHV-overleg    19.45 uur 

Dinsdag              11 dec.         Catechisatie 16      19.30 uur 

Donderdag        13 dec.         Kerkenraad                                           19.30 uur 

Vrijdag               14 dec.         Impact Kerstdiner                                     18.30 uur 

        Kerstconcert “Komt allen tezamen” 20.00 uur 

Zaterdag            15 dec.         Kerstmiddag ouderen                         14.30 uur 

Maandag           17 dec.        Catechisatie 12/13-jarigen                   19.00 uur 

                                                                        14/15-jarigen                   20.00 uur 

Donderdag         20 dec.        P.C.O.B.                                                     14.30 uur 

Zondag  30 dec.        CJV     19.00 uur 

Dinsdag  1 jan.      Koffiedrinken na de dienst 

Woensdag 9 jan.       Moderamen    19.45 uur 

donderdag  10 jan.       P.C.O.B.    14.30 uur 

Zondag  13 jan.        CJV     19.00 uur 

Dinsdag  15 jan.      Ouderlingenberaad   19.45 uur 

Zondag   20 jan.       Koffiedrinken na de dienst   

Donderdag 24 jan.      Samenstellen N.v.K. en K.   10.00 uur 

 
 

 
 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Mevr. S. Bolhuis, Duinakker 1 Roden 

 

Kerkelijke mutaties 

 

Kerkelijke agenda 
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N.B. In plaats van geboortejaar wordt nu datum verjaardag en leeftijd vermeld. 

 2018     

10-12 95 Mevr. G. Veenstra - Oosterhuis   

13-12 89 Mevr. G.C. Dijkhuizen - Moltmaker   

18-12 78 Mevr. F. Nienhuis   

20-12 81 Dhr. E.W. Biewenga   

22-12 78 Mevr. A. van der Knaap –    

                                      Hoogendoorn   

23-12 75 Mevr. K. Reitsema - Bakker   

25-12 83 Dhr. W.A. Zijlema   

28-12 80 Dhr J.D. Boer   

28-12 71 Dhr. P.O. Zuidema   

31-12 82 Mevr. R.S. Claus - Smid   

31-12 72 Dhr. J.G. Smedes   

     

2019     

2-1 72 Mevr. M.K. Tempel - Dijkman   

3-1 80 Mevr. D. Smit - Haak   

6-1 75 Dhr. G. Zijlema   

8-1 88 Dhr. W.G. Groenewold   

12-1 79 Dhr. J. Vink   

12-1 80 Mevr. C.H. van Bijssum - Knol   

13-1 74 Mevr. S. Deekens - Venema   

14-1 91 Mevr. Z. Palsma - Flikkema   

14-1 75 Mevr. G. Wiering - Bakker   

16-1 78 Mevr. R. Bosch - Bijma   

25-1 86 Mevr. T.A. Ekens - Dwarshuis   
 
 
 
 
 

 Verjaardagen 
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04-11 Br. A.J. Smit, Boersterweg 5a, hij is weer thuisgekomen uit Maartenshof 
Groningen 
 

07-11 Br. J.P. Hellinga, Bloemhof 28, ter gelegenheid van zijn 97 ste verjaardag 

11-11 Br. J. Boss, Bloemhof 1 kamer 323, hij is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis 
 

18-11 Br. en zr. J. Bolt-Flikkema, Swierengapad 1a, ter gelegenheid van hun 
50-jarig huwelijk 
 

25-11 Zr. Dijkstra-Friso, Marskramer 25, in verband met haar 93 ste verjaardag 

02-12 Zr. L.J. Biewenga-de Grijp, Boersterweg 4, zij is weer thuisgekomen uit 
het ziekenhuis. 

 
 
 
 
 

Kerkcollecten  
7-okt Kerk en Israël 223,30  

14-okt Werelddiakonaat 407,95  
21-okt Kerk 235,85  

 Ned. Bijbelgenootschap 196,20  
28-okt Kerstouderenmiddag Ten Boer 201,35  

 Remco Hakkert 681,01  
4-nov Jeugdraad 226,82  

 Onderhoudsfonds 139,92  
7-nov Kerk (dankdag) 332,80  

11-nov Kerk 228,30  

 Heilig Avondmaal-Noodhulp Sulawesi 580,05  
18-nov Kerk 182,75  
25-nov Kerstpakketten arme kant Ten Boer 371,30  

 Onderhoudsfonds 193,86  

   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Deurcollecten  
7-okt Bloemenfonds 86,85  

14-okt Kerk 96,00  
21-okt Bloemenfonds 49,95  
28-okt Kerk 54,02  
4-nov Kerk 85,82  
7-nov Bloemenfonds 43,85  

11-nov Bloemenfonds 91,35  
18-nov Kerk 66,85  
25-nov Bloemenfonds 92,20  

   
Giften   

23-okt Kerk 32,50  
7-nov Huis-aan-huis collecte dankdag 10.923,66  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

Kerk Toegezegd 96.236,16  

 Extra ontvangsten  2.984,51  

 Totale bijdragen 2018 99.220,67  

 Ontvangen bijdragen 82.940,60  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2018 16.280,07  

   
Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  45,50  

 Totale bijdragen 2018 8.741,04  

 Ontvangen bijdragen 6.711,90  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2018 2.029,14  
Evangelisatie  

 Toegezegd 6.694,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 4.997,16  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2018 1.697,34  

   
Overige opbrengsten  

   
Papier Ontvangen t/m okt 2.303,23  
Oud ijzer Ontvangen t/m okt 190,00  
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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 

16 december 09.30 uur 3e advent   
Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Martine Dijkema, Marlou Vogd en Esra Dijkstra 

23 december 09.30 uur 4e advent   
Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Post  
Beamer Els Gelling  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Timo en Sara Werkman 

…Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Hilda Bulthuis, Aline Doornenbal en Rozemijn Wiersema 

25 december 09.30 uur 1e kerstdag   

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kinderen in de knel ZWO  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Jolanda Cappon, Eline Bolt en Iris Boer 

Dienstenrooster: 
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26 december 10.00 uur 2e Kerstdag – Kerst Sing-in met koffiebuffet 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Jeugd 

 

Deurcollecte Bloemenfonds  

29 december 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

30 december 09.30 uur   
Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist M. van Esch  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte 1e Kerk in actie             2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Kerk     
...voordeur Danique en Jolein Huijzer 

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Margot Dekens, Lourien Dekens en Joëlle Cappon 

31 december   19.30 uur Oudjaar 

Voorganger  Mevr. I. de Rouwe 

Organist  M. van Esch 

Koster  W.P. Burema 

Beamer  Els Gelling 

Collecte Idem deurcollecte Kerk 

1 januari 10.00 uur Nieuwjaar  
Voorganger Mevr. I. de Rouwe 

 

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk     idem deurcollecte 

6 januari 09.30 uur  14.30 uur  

Voorganger Dhr. J. van der Woude Follow (Marco Barsatodienst) 

Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Beamer Lineke Meerman Els Gelling 

Collecte Kas ACD Kas ACD 

Deurcollecte Kerk Kerk 

...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppas Nienke Medendorp, Rosa Boer en Elisa Werkman 
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13 januari 09.30 uur    

Voorganger Mevr. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Henriëtte Muilwijk en Eline Hummel 

Kinderoppas Saskia van Dijk, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

   
20 januari 09.30 uur Gebedsweek – Doe Mee Dienst 

Voorganger Ds. H. Klein Ikkink Drachten  
Organist F. Reitsema  
Koster M. van der Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
     2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 

…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Eliza Muilwijk, Yara de Kam en Rosalie Huijzer 

   
26 januari  16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 

   
27 januari 10.00 uur Schoolkerkdienst 15.00 uur 

Voorganger Mevr. I. de Rouwe Ds. P.S. van Dijk  Sauwerd 

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster A.H. Vriezema A.H. Vriezema 

Beamer Els Gelling Willem Hoekstra 

Collecte School-kerk Oecumene binnenland 

Deurcollecte Bloemenfonds 

...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Lineke Meerman, Romee van Vliet, Marlou Vogd en Rianne Woldijk 
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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 17 januari 2019 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 24 januari,28 februari en 11 april 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 

 


