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Betaling vaste vrijwillige bijdrage                                                                                           
voor Zending en Evangelisatie: 
 
Penningmeester Geref. Kerk  
H. Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 050 302 3039  
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
en/of      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 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: 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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GEBED OM EENHEID 
 
Het nieuwe jaar is net begonnen. Wellicht bent u gestart met goede voornemens. 
Voor ons als kerkelijke gemeente wordt 2019 een bijzonder jaar. Op 3 februari 
a.s. wordt Inge de Rouwe bevestigd als predikant. Dan hebben we als gemeente 
twee voorgangers. Dit is, voor zover ik weet, nog niet eerder voorgekomen in het 
bestaan van onze gemeente; twee predikanten die samen een voltijd 
dienstverband vervullen.  
 
Dit is in het begin natuurlijk even wennen zowel voor de predikanten als voor de 
gemeenteleden. Wie komt er op bezoek, wie gaat ervoor, wie bezoekt de 
vergaderingen enz. Kortom een proces van zoeken, passen en meten, maar de 
intenties zijn goed om samen te bouwen. 
 
De week van gebed van 20 januari t/m 27 januari heeft als thema “recht voor 
ogen”. Al sinds 1908 wordt er traditioneel een week van gebed georganiseerd, nu 
door de Raad van Kerken. Als bronthema geldt al sinds de start hiermee: “De 
eenheid van alle christenen, zoals Christus die voor zijn Kerk gewild heeft. “ 
 
Frère Roger van de oecumenische gemeente in Taizé formuleert het heel 
krachtig; “Als de Kerk luistert, geneest en verzoent, laat ze zich van haar meest 
lichtgevende kant zien en wordt zij een gemeenschap van liefde, van erbarmen, 
van troost, een klare weerschijn van de opgestane Christus. Nooit afstandelijk, 
nooit in de verdediging, bevrijd van strengheid, kan de Kerk tot in ons mensenhart 
het nederige vertrouwen van geloof uitstralen.” 
 
Dit jaar hebben de christenen in Indonesië de week van het gebed voor de 
eenheid van Christenen voorbereid. Als Bijbeltekst is gekozen Deuteronomium 16 
vs. 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 meer informatie kunt u ook kijken op de volgende webpagina’s: 
www.protestantsekerk.nl/agenda  
of www.missienederland.nl/weekvangebed2019 
 
Ik kan u van harte aanbevelen om eens op deze webpagina’s te kijken. Voor een 
8-tal dagen zijn er verdiepingsthema’s uitgelicht met tekst en gebed suggesties 
(Geloof en recht/ Oprecht zijn/ Allesomvattende liefde/ Wees tevreden/ Goed 
nieuws voor de armen/ Zorg goed voor de aarde/ Een groot geloof/ Het 
hoopgevende licht).  
 
 
 

http://www.protestantsekerk.nl/agenda
http://www.missienederland.nl/weekvangebed2019
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1. Ik geloof in God   2. Ik geloof in Jezus Christus 
die liefde is    die gekomen is 
en die de aarde    om ons heel te maken 
heeft toevertrouwd   en ons te bevrijden 
aan alle mensen.   van alle onderdrukking 

 
3. Ik geloof in de Geest van God  4. Ik geloof in de belofte van God 
die werkt in en door allen  dat Hij uiteindelijk zal vernietigen 
die zich toekeren naar de waarheid. de macht van de zonde in ons allen 

     en dat Hij op zal richten 
     het rijk van gerechtigheid en vrede 

voor de hele mensheid. 
 

Laat dit niet alleen een voornemen zijn van 2019, maar van ieder jaar; zoek met 
elkaar de eenheid van Christus zoals Hij die van ons vraagt. 
 

Gert Kruizinga 
 
 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Dit is de laatste keer dat ik jullie schrijf als ‘proponent’ Inge de Rouwe. Elke 
zondag waarop ik voorging werd ik zo aangekondigd, omdat ik formeel een 
afgestudeerd theoloog ben die beroepbaar is binnen de Protestantse Kerk 
Nederland.  
 
Veel mensen hadden wat moeite met deze formele afkondiging, want ‘je bent 
toch gewoon onze dominee’. Toch was het goed om deze aanspreekvorm te 
gebruiken, omdat ik de afgelopen maanden wel toegegroeid ben naar het ambt 
van predikant, maar met de bevestiging en handoplegging pas werkelijk het ambt 
aanvaard. 
 
Dat is niet niks… Nu we bezig zijn met de voorbereidingen van de 
bevestigingsdienst realiseer ik me des te meer dat het niet gaat om regels en 
procedures, maar om een belofte voor het leven, waarin ik mij toewijd aan de 
dienst aan God en de gemeente. Zonder Zijn zegen en het ‘ja’ van de gemeente 
kan ik die roeping niet volledig vervullen.  
 
Deze dienst is te vergelijken met een inzegening van een huwelijk: ik zal voor mijn 
leven predikant zijn en verbind me in liefde aan deze gemeente. Dan begrijpt u 
ook wel een beetje dat dit ook sterke emoties losmaakt.  
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Gister sprak ik de dienst door met dominee Jake Schimmel, die mij zal 
bevestigen, en na afloop bad hij samen met mij voor alles wat komen gaat. Wat is 
het mooi dat ons werk ook elke keer gedragen wordt door gebed en dat hij nu 
voor ons gezin en onze bediening wilde bidden. 
 
Als hij mij bevestigd heeft neem ik de dienst over als dominee de Rouwe. Het 
thema waar ik voor gekozen heb is ‘getuigen en verbinden’. Ik geloof dat het mijn 
roeping is om te blijven getuigen van de blijde hoop die in mij leeft, dat het geloof 
in de opgestane Heer een dragende zekerheid in ons bestaan is, en dat het mijn 
taak is om op alle mogelijke manieren aan de onderlinge verbinding bij te dragen. 
Samen met Peter zal ik me hiervoor inzetten. 
 
We weten ook dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn. De praktijk zal soms 
afwijken van het ideaal. We doen ons best om te getuigen en te verbinden, maar 
we weten ook dat we tekort zullen schieten en niet aan alle verwachtingen 
kunnen voldoen. Laten we elkaar in liefde aanspreken wanneer we zoeken naar 
wegen om gemeente te zijn en laten we elkaar in gebed dragen. 
  
Ik kan nog steeds blij verrast zijn door de inzet en liefde van alle gemeenteleden 
die meehelpen en meedenken in de gemeente. We hebben een gemeente waarin 
jong en oud zich vrij voelt om een bijdrage te leveren, aan de diensten, aan het 
vrijwilligerswerk, maar ook aan het gezellig samenzijn.    
 
En dat laatste maakte ik donderdagavond 17 januari j.l. ook weer mee: de 25 + 
groep had een stamppottenbuffet met sjoelcompetitie georganiseerd. Dit deden 
ze om iets te kunnen doen voor de mensen die in januari misschien wat bij de 
pakken neer gaan zitten: een lange donkere maand wordt even doorbroken.  
 
De opkomst was overweldigend: we zaten met meer dan 65 mensen, ouderen, 
jongeren, gezinnen aan lange tafels. Het buffet was verrukkelijk; allerlei 
gerechten - met liefde gekookt - stonden opgesteld langs de kant. Er was meer 
dan genoeg in alle opzichten. Wat een zegen!  
 
Mogen we, vanuit de rijke genade en de overvloed die God ons geven wil, samen 
verder gaan. 
 

Inge de Rouwe 
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MEELEVEN EN OMZIEN (peildatum 17 januari 2019) 
 
Mevr. R Jongsma- Martini, is van het UMCG naar een zorgcentrum gegaan. Haar 
rug bezorgt haar nog steeds veel pijn. Door dagelijkse therapie proberen ze de 
pijn te verminderen.  
 
  
Bij br.  J.H. Slagter, is slokdarmkanker vastgesteld. Er zijn diverse onderzoeken 
gaande. Een spannende en onzekere tijd voor hem en zijn dierbaren. 
 
 
Br. T. Bosch, , heeft al geruime tijd gezondheidsklachten en na vele onderzoeken 
wordt br. Bosch donderdag 24 januari aan zijn blaas geopereerd. 
 
 
Wij wensen al onze zieken, thuis en in het ziekenhuis en hun dierbaren Gods 
nabijheid toe. Wilt u hen in uw gebeden gedenken? 
 

Els Gelling, scriba 

 

 

IN MEMORIAM WILLEM GEESSIENUS (WIM) GROENEWOLD (1931-2018) 
 
Op zaterdag 29 december 2018 is, na een periode van afnemende krachten, over-
leden broeder Willem Geessienus (Wim) Groenewold. Hij is 87 jaar geworden. 
Hij leed al een tijd aan een tumor in zijn kaak die steeds groter werd. Gelukkig 
heeft hij thuis kunnen sterven in de nabijheid van zijn vrouw Saar.  
 
Samen woonden ze in een aanleunflat van Bloemhof. Ze waren 62 jaar getrouwd. 
Wim Groenewold is geboren en getogen in Ten Boer. Hij kwam uit een groot ge-
zin en leerde samen met zijn broers, het timmermansvak van zijn vader. Zijn werk 
was een grote bron van vreugde en trots. Alhoewel hij wel heeft meegewerkt aan 
een aantal nieuwbouwprojecten in Ten Boer, lag zijn hart toch bij het renoveren 
van oude huizen en voorwerpen. 
 
Wim was geen grote prater, maar kon met iedereen goed opschieten. Hij genoot 
erg van de natuur. Na het eten ging hij ’s avonds graag de tuin in om daar de bloe-
men en planten te verzorgen. Hij kon op een zomerdag intens genieten van het 
gefluit van de vogels en het gescharrel van de duiven.  
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Nadat hij met Saar getrouwd was trokken ze samen in bij zijn ouders aan de Bolt-
weg. Daar hebben ze gewoond tot hun verhuizing naar Bloemhof.  
Samen hebben ze zowel zijn ouders als haar ouders verzorgd. Saar en Wim ble-
ven kinderloos, maar voelden zich met liefde omringd door andere familieleden. 
Vooral neef Henk Jan en nicht Wijke zijn hen tot het laatst toe tot grote steun  
geweest. 

‘Mijn genade is u genoeg’ (2 Kor. 12:9) is de tekst die boven de rouwkaart staat. 
In dat vertrouwen is Wim heengegaan. Wim wist wat het was om te leven met 
beperkingen en pijn. De laatste jaren van zijn leven kreeg hij veel pijn aan zijn be-
nen. Daar was weinig aan te doen en daar leed hij onder. Later kwam daar nog 
een gezwel aan zijn kaak bij, waardoor hij steeds meer beperkt werd in zijn doen 
en laten.  

Dat kon een aanvechting zijn. Tegelijk zei hij: ‘Nou kan ik wel opstandig zijn, maar 
dat helpt niet’. De woorden van Paulus zijn hem tot voorbeeld en troost geweest. 
Hij probeerde dankbaar in het leven te staan. Het geloof gaf hem de kracht en de  
moed om dat ook elke keer te kunnen, samen met de liefde voor en van Saar. 

De dankdienst voor zijn leven is gehouden op vrijdag 4 januari 2019 in de Gerefor-
meerde Kerk van Ten Boer. Als bijbelgedeelte kozen we voor eerdergenoemde  
tekst uit 2 Korintiërs 12.  

We zongen geloofsliederen die het vertrouwen van Wim in een genadige God uit-
drukten, zoals ‘Abba Vader’ en ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’.  Aansluitend 
aan de dienst is Wim begraven op de Oude Begraafplaats in Ten Boer. Wij wen-
sen zijn vrouw Saar veel sterkte toe en Gods nabijheid, nu zij haar geliefde man 
moet missen. 

 Inge de Rouwe 
 

 
UIT DE KERKENRAAD (Januari 2019) 

Met ingang van 20 januari zag u een nieuwe organist op het rooster staan. 
Dhr. Freek Reitsema uit Wirdum heeft zijn sporen in het orgel bespelen al 
ruimschoots verdiend en ziet in het begeleiden van de kerkdiensten in onze 
gemeente een nieuwe uitdaging. We zijn heel blij met zijn komst en wensen hem 
veel plezier en Gods zegen. 

Op de gemeenteavond in november is gesproken over de plek van de AED. Na 
onderzoek door het college van kerkrentmeesters is besloten deze “buiten” te 
plaatsen, zodat iedereen in Ten Boer er indien nodig gebruik van kan maken.  
 



 

 8 

De buitenkast is te vinden rechts aan de kerkmuur tegenover de pastorie-ingang. 
Onze website is vernieuwd en ziet er prachtig uit. Echter is onze webmaster voor 
het up-to-date houden ervan wel afhankelijk van de inbreng van de diverse 
commissieleden. We verzoeken iedereen dan ook vriendelijk om de website 
regelmatig te bezoeken en te controleren of alle informatie van de diverse  
commissies, taakgroepen en anderszins nog correct is. 

 

Nog een vriendelijk verzoek: heeft u iets voor de afkondigingen en/of de beamer, 
wilt u dit dan zodra het klaar is, maar uiterlijk vrijdags voor 18.00 uur aanleveren? 
Dan wordt alles definitief gemaakt en zijn aanvullingen en wijzigingen nog lastig te  
organiseren. 

 

Intussen is de kerkenraad druk bezig met het benaderen van belijdende leden voor 
de invulling van diverse ambten. Mocht er ook op u een beroep worden gedaan, 
wilt u dan goed overwegen of u ook uw schouders onder het kerkenwerk wilt 
zetten? Gemeente zijn doe je immers samen! 
 

Els Gelling (scriba) 
 
 
 
 

 
INTREDE EN BEVESTIGINGSDIENST 3 FEBRUARI 
 
Zoals al eerder was aangekondigd is er op zondag 3 februari om 14.30 uur de 
intrede- en bevestigingsdienst van proponent mevr. Inge de Rouwe. Die dag 
vervalt de ochtenddienst. 
 
De feestelijke dienst zal geleid worden door ds. J. Schimmel uit Spijk en er zal 
door diverse groepjes aan worden meegewerkt. Na afloop van de dienst bent u 
allen in de gelegenheid om de nieuwe (deeltijd)predikant van onze gemeente en 
haar man de hand te drukken. In Menorah staat dan een kopje koffie met wat 
lekkers erbij voor u klaar. 
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Via deze weg willen wij ons voorstellen aangezien wij ons sinds kort hebben 
aangesloten bij deze gemeente. Wij zijn Tjeerd en Merian Holwerda met onze 
drie kinderen Eva, Boaz en Elle. Waarschijnlijk hebben de meesten ons wel eens 
voorbij zien komen, we zitten meestal in het midden achterin.  
 
Tjeerd is werkzaam als onderofficier voor defensie en is gelegerd in Assen. 
Merian is werkzaam als verpleegkundige in de thuiszorg en zit momenteel in het 
derde jaar van de HBOV. Door onze werkzaamheden en de daarbij behorende 
onregelmatigheden zullen wij niet elke dienst bij kunnen wonen. 
 
Onze oudste dochter Eva Maria hebben we op jonge leeftijd al terug moeten 
geven aan de Heer. Ondanks dat God nu verder voor haar zorg draagt blijft ze 
onderdeel van ons gezin. Daarom hebben we ook verzocht haar naam in het 
kerkboekje te noemen.  
 
Boaz Eli is de tweede in rang en heeft de leeftijd van 2,5. De jongste is Elle Nore 
en zij is nu (als het kerkboekje uitkomt) 4 maand. 
  
We hopen op goede jaren binnen deze gemeente. Warme groet, 

Tjeerd en Merian Holwerda 
 

 
 
Binnen het Cluster Garmerwolde. Thesinge, Stedum, Ten Post, Ten Boer worden 
allerlei activiteiten georganiseerd. Graag wil ik iedereen hierop attenderen. Zo 
staat er onder andere het volgende op het programma: 
 

- Zondag 27 januari om 15.00 uur in het Trefpunt te Thesinge, muzikale 
theatervoorstelling: “Senioren en sabbat” 

- Dinsdag 19 februari in Trefpunt een Taizé gesprek “Voltooid Leven” o.l.v. 
Martin Walton  

- Van 6 maart t/m 17 april Vespervieringen in de Kloosterkerk Ten Boer 
- Reis Taizé voor jongeren van 29 april tot 5 mei  

 
Veel aansprekende onderwerpen en activiteiten die actueel zijn. Op de boekenta-
fel in Menorah liggen boekjes “Een goed gesprek” met het volledige overzicht van 
de agenda vorming en toerusting. Neem er gerust ééntje mee.   
 

Gert Kruizinga 

Nieuw binnengekomen in onze gemeente 
 

Clusteractiviteiten 
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De feestdagen zitten er weer op. We hopen dat iedereen op zijn of haar manier 
deze dagen op een fijne manier heeft kunnen beleven. Het wordt door de 
meesten van ons als een mooie tijd gezien. Helaas kan het zijn dat onvoorziene 
omstandigheden de dagen minder mooi hebben gemaakt dan vooraf verwacht.  

Dit kan pijn doen. We hopen dat we als gemeente er dan ook kunnen zijn voor de 
mensen die ons nodig hebben. Of dit nu een extra hand is voor hulp of een oor 
om te luisteren. We mogen er zijn voor elkaar. De decembermaand is voor de 
diaconie traditioneel een drukke maand met allerlei acties. Onderstaand een  
korte terugblik hierop. 

Kerstouderenmiddag, werd op zaterdag 15 december gehouden. Er waren zo’n 
45 ouderen aanwezig van de verschillende kerken. Helaas waren er door diverse 
omstandigheden minder mensen dan andere jaren. Maar het was er niet minder 
gezellig om. We hebben met elkaar gezellig koffiegedronken, gekletst, geluisterd 
naar zang en muziek, gedicht, kerstverhaal in het Gronings, geborreld, een korte  
overdenking en hebben heerlijk met elkaar samen gezongen.  

Na een lekkere maaltijd met soep en een kroket, hebben we de gezellige middag 
rond 18.30 uur afgesloten. Als diakenen kunnen we altijd genieten van zo’n 
middag. Je ziet gewoon dat het de mensen goed doet om dit samen met elkaar te 
kunnen beleven. We zijn dankbaar dat de mensen dit ook in woord en gebaar aan 
ons laten weten. 

Kersattenties rondbrengen bij gemeenteleden hebben we dit jaar ook weer 
gedaan, niet alleen als diakenen, maar juist ook met elkaar als gemeente. De 
meeste attenties (totaal zo’n 70 stuks) waren al door gemeenteleden  
meegenomen en het restant hebben we als diakenen gedaan.  

Het is mooi om te zien dat er vele gemeenteleden bereid zijn om een attentie, 
bestaande uit een amaryllis en een dagboekje van Filippus, rond te brengen en 
dan misschien wat korter of langer bij een gemeentelid of gezin te blijven en in 
gesprek te zijn. De gesprekken die dan plaatsvinden zijn ook fijn om te doen en de  
waarderingen hiervan te horen doen een mens goed. 

Kerstvoedselpakketten voor de mensen in de gemeente Ten Boer zijn ook dit jaar 
weer samengesteld, gevuld en rondgebracht door de verschillende kerken in de 
gemeente. Het waren dit jaar zo’n 40 pakketten.  

Diaconie 
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Gelukkig waren het er minder dan vorig jaar, maar helaas zijn er nog steeds 
mensen en gezinnen die dit nodig hebben. Het deed ons ook weer goed dat we 
goed gevulde dozen met bruikbare levensmiddelen konden aanbieden.  
 
 
We hadden zelfs zoveel spullen dat de dozen niet of nauwelijks dicht konden. En 
ook hier ontvang je als brenger van de dozen een zeer dankbare blik van mensen 
die het al heel moeilijk hebben. Dan zie je met elkaar dat je door een eenvoudige 
actie ook weer mensen blij kunt maken. De problemen worden er niet mee 
opgelost, maar er komt wel weer wat licht in de tunnel. En dat het gewaardeerd 
wordt bleek ook vanuit een mail van de gemeente met een aantal bedankjes en 
vooral de blijdschap van mensen die een pakket van ons hebben ontvangen. 
 
 
Bovenstaande acties geven je als mens veel positieve energie. Ondanks dat al 
deze acties in een drukke periode van het jaar plaatsvinden is iedereen toch weer 
enthousiast als het achter de rug is en heeft men weer energie voor de komende 
periode. Het is ook mooi om deze acties niet alleen als diakenen van onze 
gemeente te doen, maar ook met diakenen van andere kerken en met 
gemeenteleden.  
 
 
Dit laat dan ook zien dat vele handen lichter werk geven. Dus als we met elkaar 
de schouders er onder zetten is de last die we moeten tillen minder zwaar.  
Als diakenen streven we ernaar om de ‘last niet te verminderen door minder te 
organiseren’ maar de ‘last te verminderen door meer schouders er onder te 
zetten’. We hopen dat er mensen zijn die met ons samen de schouders er onder 
willen blijven zetten de komende jaren. 
 
 
Voor de komende periode zijn we nog aan het kijken om nog dingen/acties op te 
gaan zetten. We houden u hiervan de komende periode verder op de hoogte. 
Tot zover een overzicht en update van de stand van zaken van de diaconie. 

 
Arjan Cappon 
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Vooraankondiging vanuit Diaconie/ZWO van de volgende collectes: 

·      3 februari WERELDDIAKONAAT “Water staat Bengalen aan de lippen” 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich mee-
brengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder 
dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij 
cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond on-
der. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen!  

Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We 
bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen men-
sen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens 
kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.  

·      10 februari HA “De Schutse voor vrijwillige palliatieve terminale zorg” 
De meeste mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In 
hun eigen vertrouwde omgeving en omringd door mensen die van hen hou-
den. Vaak neemt de levenspartner, een familielid, vriend(in) of goede buur 
als vanzelfsprekend de verzorging op zich.  

Maar soms gaat dat niet meer, om welke reden dan ook. In dat geval kan De 
Schutse, stichting voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Gro-
ningen, uitkomst bieden. De ervaren en betrokken vrijwilligers kunnen u 
ondersteunen bij uw zorgtaak. Dit kan in de thuissituatie of, als dat niet meer 
mogelijk is, in hospice de Schutse in Appingedam. De hospice biedt een lief-
devol thuis voor ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. 

·      17 februari NOODHULP “Droogte overleven in Ethiopië” 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is 
het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: 
water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven 
wordt steeds zwaarder.  

Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in ex-
treme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoor-
beeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en 
gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat 
vruchtbare grond wegspoelt.  
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·      24 februari VOEDSELBANK Stad Groningen  
In 2018 hebben wij als kerk in totaal 25 volle dozen aan producten ingeza-
meld en € 398,- gedoneerd. Als diaconie zijn wij zeer blij met uw bijdragen. 
Ondanks dat de economie aantrekt, zijn er nog ruim 600 gezinnen in de stad 
Groningen e.o. die onder de armoedegrens leven en wekelijks afhankelijk zijn 
van de voedselbank.  

De voedselbanken leveren zo een wezenlijke bijdrage aan het verhelpen van 
(verborgen) armoede en tegen gaan van verspilling van voedsel. De voedsel-
bank Stad Groningen werkt met ca. 100 vrijwilligers om voedselverspilling 
tegen te gaan en op een duurzame manier voedsel bij onze klanten te krij-
gen! M.a.w. de voedselbanken in Nederland zijn blijvend en voor de diaconie 
ook een reden om de voedselinzamelactie door onze kerk te blijven onder-
steunen en jaarlijks een diaconale collecte specifiek hiervoor te bestemmen.  

De volgende collectes zijn vanuit ZWO verder aangevuld en overgemaakt: 

·      Werelddiakonaat (14 oktober) voor “Leven van visserij in de bergen van     
Nepal” tot een bedrag van € 700, -;  

·      HA-collecte Noodhulp Sulawesi (11 november) tot een bedrag van € 1.000, -; 

·      1e kerstdag KIA-collecte voor Kinderen in de Knel tot een bedrag van € 750, -. 

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

Edwin Ottens 

 
 
 

 
ACTIE KERKBALANS 2019: GEEF VOOR JE KERK 
 
Dankzij uw steun konden we in 2018 verder bouwen aan een gemeenschap die 
omziet naar elkaar. Ook voor het komende jaar hebben we volop plannen om van 
betekenis te zijn. Wij hebben JA gezegd tegen een urenuitbreiding (1,1 fte) van 
ons predikantenechtpaar. Hiermee is extra tijd gereserveerd om alle doelgroepen 
van onze gemeente dè aandacht te geven die zij verdienen. Het thema van de ac-
tie kerkbalans is dit jaar “Geef voor je kerk”. 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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 Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten en hebben daarom uw finan-
ciële bijdrage nodig. 
 
Vanuit de gemeente zijn er richtlijnen gevraagd over de hoogte van de vaste vrij-
willige bijdrage (VVB) van 2019. U ontvangt vanaf 26 januari onze brief met een 
antwoordstrook. Deze antwoordstrook met uw aangegeven bijdrage wordt uiter-
lijk op 9 februari weer bij u opgehaald.  
 
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. 
We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoe weet je nou wat ‘normaal’ 
is. Als u zich dit ook weleens heeft afgevraagd dan bent u niet de enige. Er zijn wel 
wat richtlijnen te geven, maar het belangrijkste is, dat iedereen zo mogelijk een 
bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om je kerk. Hieronder staan enkele 
voorbeelden die u en jou wat houvast kunnen geven.  
 
Het is goed om bij je reguliere uitgaven ook je uitgaven voor je kerk te betrekken. 
Als je een smalle beurs hebt en je wilt de kerk toch een warm hart toedragen dan 
zouden we een bijdrage van € 2,-- per maand al heel fijn vinden. Als je eenverdie-
ner bent die net op of boven het minimumniveau verdient, dan zou een bijdrage 
tussen de € 2,50 en de € 5,-- al geweldig zijn. Wat je wilt of kunt geven hangt na-
tuurlijk heel sterk af van je persoonlijke situatie.  
 
Modaal inkomen 
Het modale inkomen ligt nu ongeveer op € 2.150,-- per maand. Afhankelijk van 
uw situatie zouden we ½ tot 1% van uw netto-inkomsten per maand als richtlijn 
kunnen noemen. Een bedrag tussen de € 10,-- en € 25,-- per maand zou al een 
hele mooie bijdrage zijn. 
 
Leden die iets boven modaal verdienen, dat wil zeggen met hun partner meer dan 
€ 2.500,-- netto per maand, dan willen wij u van harte aanbevelen om een hogere 
bijdrage te geven. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto-inkomen van: € 2.700,-- 
per maand, een bijdrage tussen de € 30,-- en € 40,-- per maand voor de kerk 
€ 3.600,-- per maand, een bijdrage tussen de € 50,-- en € 60,-- per maand voor de 
kerk 
 
Twee keer modaal of meer 
Als u met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets  
hoger percentage. Bijvoorbeeld een gezamenlijk netto-inkomen per maand van: 

€ 4.500,--, een bijdrage tussen de € 70,-- en € 80,-- per maand voor de kerk 

€ 5.000,--, een bijdrage tussen de € 90,-- en € 100,-- per maand voor de kerk 

€ 5.500,--, een bijdrage tussen de € 110,-- en € 120,-- per maand voor de kerk 
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Wellicht geeft u meer dan de bijdragen die we hier hebben aangegeven. Als uw 
hart het u ingeeft en u het geld kunt missen, dan hopen wij dat u die bijdrage wilt 
voortzetten, of zelfs nog iets te verhogen.  
 
Zoals wij ook in de brief actie kerkbalans 2019 hebben aangegeven komen wij al 
een heel eind als u 10% meer wilt geven dan vorig jaar.  
 
Vriendelijke groet, 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Simon Vreeling (voorzitter) 
Harry Horneman (penningmeester) 
 
 
 

BHV/EHBO-plan  
 
Sinds 16 oktober vorig jaar is er een BHV/EHBO-plan. Dit plan is niets anders dan 
een handleiding. Hieronder volgt een verkorte versie van het plan: 
 
1. Wat te doen bij calamiteiten in de kerk? 

Iedere BHV’er weet hoe de zaken zijn geregeld. 
 

2. Er is een voorlopige lijst samengesteld wie alle-
maal kunnen reanimeren. 
In principe is er altijd een BHV’er/EHBO-er aanwe-
zig tijdens de kerkdiensten. 
 

3. Wat doet het BHV/EHBO-team 
Na een gebeurtenis zo snel mogelijk met betrokkenen evalueren en zo nodig 
controleren van aanwezige materialen: zoals een AED, brancard, verband-
trommels, blusdeken, brandblussers en brandslangen bevinden. 
 
 

De volgende protocollen zijn beschreven: 
 
1.      Bij onwel worden persoon is geregeld wie de coördinatie heeft en waar  
          slachtoffer het wie beste geholpen kan worden. Indien nodig 112 bellen. 
 
2.      Bij stroomuitval zal de koster zo snel mogelijk proberen om de storing 
          te herstellen. 
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3.      Bij overige calamiteiten (brand, instorting, blikseminslag e.d.) gaat de 
          koster in overleg met BHV’er en een ouderling en bespreken wat er 
          moet gebeuren. Bij brand dient de kerk en alle ruimtes te worden ontruimd. 
          De verzamelplaats is aan de Stadsweg voor Blister. 
 
De gemeente wordt verzocht om de instructies van de BHV’er/koster op te 
volgen. 

  
De volledige tekst van het BHV/EHBO-plan vindt u op onze site: 
https://www.pkntenboer.nl/gereformeerd. 
 
  
 
 

 
 
 
2019, het jaar van mijn ….. 
 
Rond de kerstdagen/ oud en nieuw wordt er vaak teruggekeken. Er zijn leuke 
dingen maar ook minder leuke dingen gebeurd. Iedereen heeft iets beleefd waar 
zij/hij of met verdriet of blijdschap aan terug denkt. Hou je vast aan de gedachte 
dat er altijd iemand bij je is geweest. Onze Heer zal er altijd voor je zijn.  
 
Voor veel kinderen/jeugdigen zal 2019 een jaar van verandering gaan worden: Je 
gaat voor het eerst naar de basisschool, of je gaat er juist van af. Je gaat examen 
doen bij het voorgezet onderwijs en dan eventueel een vervolgstudie kiezen. Of 
je begint met je eerste baan.  Ook de mensen om je heen, ouders, broertjes & 
zusjes enz. gaan meemaken dat jij gaat veranderen. Sommige stappen die je gaat 
maken kan of wil je niet alleen doen. Praat hier over met mensen die van je 
houden, zo gaat de Here jou helpen. 
 
Na vele jaren als penningmeester actief te zijn geweest heeft André Vriesema 
aangegeven hier mee te stoppen. Wij zijn dan ook blij dat Mattheus Dijkstra deze 
taak op zich wil nemen.  André hartelijk dank voor de vele jaren trouwe dienst! 
 
“Blisteravonden” zijn er een poosje niet geweest maar dat gaat in 2019 gewoon 
weer los.  De eerst avond is zaterdag 2 februari a.s. Maak er leuk feest van! 
 
    Jan Afman & Siep de Jonge (jeugdouderlingen) 

   Jeugdpagina 

https://www.pkntenboer.nl/gereformeerd
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Van de kindernevendienst 
 
De leiding van de kindernevendienst heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. De 
periode voor Kerst is voor ons altijd een periode waarin we veel dingen 
organiseren: het advent project, de DMD en de dienst van 2e kerstdag. We 
kunnen terugkijken op een mooie tijd en vonden het fijn om zoveel positieve 
geluiden te horen uit de gemeente.  
 
We hebben afscheid genomen van Annemarie Meerman als leidster van de 
kindernevendienst. Annemarie had, naast het leiden van de kindernevendienst, 
ook als taak het uitzoeken van de kinderliedjes. Bedankt voor je enthousiasme en 
inzet! 
De komende weken lezen we tijdens de kindernevendiensten uit Ester: 

27 januari Ester 2:1-18 Ester, de nieuwe koningin 

3 februari  Ester 2:19-3:15 Trouwe Mordechai en jaloerse Haman 

10 februari Ester 4 Ester moet haar volk redden 

17 februari Ester 5:1-6:11 Ester gaat naar de koning 

24 februari Ester 7:1-8:2 Haman wordt gestraft 

 
   Janneke Vreeling 
 
 

AMOR CANTANDI JUBILEERT MET BACH EN GJEILO 
 
Oud en Nieuw is net achter de rug, maar kamerkoor 

Amor Cantandi gaat nog even door met feesten omdat het koor 35 jaar bestaat. 
Dit wordt gevierd met een jubileumconcert op zaterdag 26 januari in de 
Kloosterkerk van Ten Boer.  Oud en nieuw is de rode draad van dit 
jubileumconcert. 
 
Muziek laat zich soms lastig omschrijven, maar het programma van het 
jubilerende koor is zeker een streling voor het oor. Een bezoek aan de 
Kloosterkerk van Ten Boer op 26 januari om 20.00 uur is dan ook beslist de 
moeite waard.  
 
Amor Cantandi is blij met de medewerking van Gerben Houba (tenor), Tiemo 
Wang (bas) en project orkest. Het geheel staat onder leiding van Luuk Tuinder.  
Kijk voor meer informatie op www.amorcantandi.nl 
 

Wouter Meerman 
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WOENSDAG !! 13 februari a.s. is de 
eerstvolgende vergadering, die wordt gehouden 
in Menorah van 14.30 – 16.30 uur. Mevr. S. Luth 

uit Norg verzorgt voor ons een lezing met kleurendia’s over Australië en Nieuw-
Zeeland. 

Gasten zijn als altijd van harte welkom.                                                                                   
Voor vervoer kunt u bellen tot 12.00 uur naar A. Kooistra, tel nr. 302 2185. 

Anneke Warris 
 

EVEN BIJPRATEN OVER MARSYYA 
 
Het afgelopen jaar hebben we 2 x post ontvangen van 
Marsyya. Het is heel erg leuk om te zien hoe ze groeit en 
ontwikkeld. De post die we krijgen hangt een tijd lang op 
het prikbord in Menorah. We hebben rondom haar ver-
jaardag en begin december een pakket naar haar 
gestuurd met wat knutselspullen en spelletjes.  
 We hopen dat ze het in goede orde heeft ontvangen.  

 
Net als vorig jaar konden we World Vision extra ondersteunen met het geld 
wat we via giften en andere activiteiten binnen krijgen. Dit jaar hebben we sa-
men met de diaconie besloten om Syrische vluchteling kinderen te helpen. 
We hebben de actie 'sneeuw op je tent' gesteund door 15 paar warme kinder 
laarzen en 15 warme dekens te schenken. Aan beide producten is een enorme 
behoefte en wij vinden het fijn ze zo te kunnen helpen.  
 
Goede doelen diner voor World Vision 2019  
Op zaterdag 23 februari kunt u weer mee-eten voor het goede doel. Deze 
keer zal de opzet iets anders zijn. Er wordt gekookt met producten zoveel mo-
gelijk van onze eigen boerderij, de Zes Grazen, met een Indonesische twist.  
De kosten zijn deze keer € 20,-- en daarvoor krijgt u zoals u gewend bent een 
3- gangen menu met wat te drinken en koffie of thee na. De locatie zal zijn in 
Sint Annen, bij ons thuis. Indien dit voor problemen zorgt kunnen we vervoer 
voor u regelen of indien het weer erg slecht is (sneeuw-gladheid) verplaatsen 
we het diner naar Menorah. Geef u snel op want er is maximaal plaats voor 
20-25 personen.  
 
Durft u het aan?  Geef u dan op bij: Titia Zuur, 050-302 3594  
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De Huisband nodigt iedereen van harte uit voor de gezinsdienst op 24 febru-
ari om 9.30 uur. Het thema van deze dienst is: “Weg met de bijbel.” Met dit 
thema kunnen we veel kanten op:  
 
De Bijbel: ben je er weg van? Of loop je ervoor weg? Vind je dat je wel zonder 
de Bijbel kan (weg ermee) of wijst de Bijbel jou de weg? We willen hier samen 
door middel van muziek, teksten,  
gebed en gesprek over na gaan denken. 
 
Voor deze dienst zijn we op zoek naar een aantal mensen (jong en ouder) die 
iets zouden willen delen over hun favoriete Bijbelverhaal of Bijbeltekst. Welke 
tekst spreekt je zo aan en waarom? Wil je hierover iets vertellen in de dienst, 
of dit op een andere (creatieve) manier laten zien, neem dan even contact op  
met een van ons. 

Na afloop van de dienst is er koffie/thee/ranja in Menorah. Ook zal er dan een 
boekentafel zijn, waar uiteraard bijbels te vinden zijn, maar ook andere boe-
ken/materialen die je kunnen helpen bij het Bijbel lezen. 
We hopen jullie te ontmoeten! Namens De Huisband,  
 

Sake, Margreeth, Peter Edward en Martine 
 

 
SPRINGTIME CONNECT ZONDAG 14 APRIL 
 
Dit jaar is het al voor de vierde keer 
SPRINGTIME CONNECT. Het is weer gelukt om 

met een groep enthousiaste christenen, leden van diverse kerken uit de 
omgeving van Ten Boer samen deze zondag te organiseren. Er is weer een 
programma samengesteld voor de ochtend en de avond, met een eigen karakter 
en voor elk wat wils. Zowel voor jong als oud en alles wat daartussen zit. 
 
Achter de schermen wordt er alweer druk gewerkt aan een mooi programma. In 
het kort ziet dit er als volgt uit: 
  

✓ ZONDAGMORGEN om 11.00 uur is er een ontmoetingsdienst met ds. W van 

Wingerden en de band LOF, in de TIGGELHAL. Voorafgaand natuurlijk weer be-

ginnend met een bakje koffie o.i.d. 

Gezinsdienst zondag 24 februari a.s. 
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✓ KINDERDIENST, ook om 11.00 uur in Buurhoes, met de band Reveal en de crea-

tieve verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek. 

✓ PRAISEDIENST om 19.00 uur met de HUISBAND en Matthijs Vlaardingerbroek. 

Na de dienst staat er ook weer een kopje koffie, thee of ranja voor u klaar.  

We zullen u over de verdere invulling in de komende Nieuws van Kerk en Kansel 
op de hoogte houden. Graag tot ziens op zondag 14 april a.s. in de sporthal aan 
de Sportlaan in Ten Boer! 

 
Arjan Cappon 
 

Op de gemeente-avond in 
november is het genoemd: 
 EEN ROMMELMARKT. 
 
De definitieve datum is nog niet 
bekend maar zal waarschijnlijk 
plaats vinden eind mei of begin 
juni 2019 op een vrijdag vanaf 
17.00 uur. 

 
Nu al wel even een berichtje want een markt zonder verkoopbare spullen is geen 
markt. Daarom een oproep om geen goede spullen weg te gooien tijdens de voor-
jaarsschoonmaak maar deze graag te bewaren (liefst thuis) en deze graag 
afleveren op de dag van de rommelmarkt zelf. Te denken valt aan servies, speel-
goed, kinderkleding, gereedschap, kunst, boeken, kleine meubels (in overleg), 
vakantiespullen etc. 
 
Ook willen we graag een stekjesmarkt als onderdeel van deze rommelmarkt hou-
den. Dus als u stekjes wilt stekken dan houden wij ons graag aanbevolen. Naast 
de verkoop van bruikbare spullen, zal er ook koffie/thee, soep en een broodje 
hamburger verkocht worden. 
 
Een rommelmarkt organiseren vraagt naast de organisatie ook om medewerkers 
(inrichten, ophalen, verkoop en opruimen), als u wilt meehelpen geef u dan alvast 
op bij een van de onderstaande gemeenteleden. 
 

Menke Wietsma, Sieta de Boer en Wouter Meerman 
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Dankbaar en heel blij zijn wij dat we met onze kinderen en kleinkinderen ons 55-
jarig huwelijk mochten vieren. We willen iedereen: de kerk en alle anderen be-
danken voor de bloemen, de kaarten en de felicitaties. Hartelijk dank. 
 

Arie en Gré Noorman.  
 
 

VOUW- EN NIETPLOEG NIEUWS VAN KERK EN KANSEL 
 
Na vele jaren mee te hebben gedraaid in de vouw- en nietploeg Nieuws van Kerk 
en Kansel heeft Mattie Zuidema te kennen gegeven te stoppen met deze 
activiteiten. Wij danken haar, als groep en ook als gemeente, voor haar inzet en 
wensen haar Gods nabijheid toe.  
Namens de vouw- en nietploeg. 
 

Annie Bol 
 

 
 

 
 

Zondag         27 jan.            Koffiedrinken na de dienst 
Maandag      28 jan.           Catechisatie 12/13-jarigen                  19.00 uur 
                                                                     14/15-jarigen                  20.00 uur 
Vrijdag           1 febr.           Impact                                                    19.00 uur 
Maandag       4 febr.           Catechisatie   12/13-jarigen               19.00 uur 
                                                                        14/15-jarigen               20.00 uur 
Maandag       4 febr.           College van Kerkrentmeesters           20.00 uur 
Dinsdag          5 febr.           Catechisatie   16 +                                19.30 uur 
Woensdag     6 febr.            Moderamen                                          19.45 uur 
Zondag         10 febr.            C J V                                                        19.00 uur 
  
Maandag      11 febr.          Catechisatie    12/13-jarigen              19.00 uur 
                                                                         14/15-jarigen              20.00 uur 
Dinsdag         12 febr.          Diaconie                                                 19.45 uur 
Woensdag    13 febr.          P.C.O.B.                                                  14.30 uur 

Dankbetuiging 

Kerkelijke agenda 
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Vrijdag           15 febr.          Impact                                                    19.00 uur 
  
Zondag          24 febr.          Koffiedrinken na de dienst 
Maandag       25 febr.          Catechisatie 12/13-jarigen                 19.00 uur 
                                                                         14/15-jarigen               20.00 uur 
Dinsdag         26 febr.          Catechisatie 16 +                                  19.30 uur 
Woensdag    27 febr.          Kerkenraad                                             19.45 uur 
Donderdag    28 febr.         Samenstellen N v K en K                       10.00 uur 
 

 
 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

Mevr. G. Koers-Post 
 
Dhr. T. Holwerda en mevr. M. Holwerda-Boersma, met hun kinderen Boaz  
en Elle 

 

OVERLEDEN: 

Dhr. W.G. Groenewold 
 
Mevr. H.G. van der Klok-Oudman 

 

VERHUISD: 

Mevr. A.A. Zwart 

Mevr. K. Vink 

Mevr. J. Meerman 

Fam. J.H. Oudman 

Dhr. M. Riemsma 

 

VERTROKKEN: 

Mevr. W. Nieboer,  naar de Gereformeerde kerk te Loppersum 
 
 

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

25-1-2019 86 Mevr. T.A. Ekens - Dwarshuis 

27-1-2019 82 Mevr. G. Knol - Koers 

28-1-2019 79 Mevr. J. Laan - Bakker 

1-2-2019 77 Mevr. K. Vriesema - Ganzeveld 

4-2-2019 73 Mevr. T.J. Bolt - Flikkema 

4-2-2019 70 Mevr. J.R. Wolfs - Buirs 

4-2-2019 71 Mevr. M.G. Zuidema - Wedema 

8-2-2019 88 Mevr. J. de Boer - Ridder 

9-2-2019 70 Mevr. Z. Bouwman - Migchels 

10-2-2019 73 Mevr. A. Zijlema - Hoeksema 

10-2-2019 73 Dhr. R. Menninga 

12-2-2019 76 Mevr. J. Holt - Schilthuis 

13-2-2019 79 Mevr. L.J. Stol - Bolhuis 

16-2-2019 76 Mevr. J. Zuur - Berends 

18-2-2019 81 Mevr. A.W. Winter - Slager 

19-2-2019 73 Mevr. A. v.d. Beek - Kuizenga 

23-2-2019 79 Dhr. J.A. Helmantel 

24-2-2019 71 Dhr. R. Bouwman 

24-2-2019 70 Dhr. J. Kleiwerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verjaardagen 
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09-12 Zr. G. Veenstra-Oosterhuis, in verband met haar 95 ste verjaardag. 

 
16-12 Br. en zr. A. Noorman-Mars, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk 

en naar 
zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, in verband met haar 89 ste verjaardag. 
 

23-12 Br. W.A. Zijlema, ter gelegenheid van zijn 83 ste verjaardag. 

25-12 Br. J.D. Boer, ter gelegenheid van zijn 80 ste verjaardag. 

26-12 Zr. R.S. Claus-Smid, in verband met haar 82 ste verjaardag. 

30-12 Kostersechtpaar W.P. Burema 

06-01 Zr. D. Smit-Haak, ter gelegenheid van haar 80 ste verjaardag. 

13-01 Zr. C.H. van Bijssum-Knol, ter gelegenheid van haar 80 ste verjaardag, en 
naar 
Zr. Z. Palsma-Flikkema, , ter gelegenheid van haar 91 ste verjaardag. 
 

20-01 Zr. G. Koers-Post, ter gelegenheid van haar 89 ste verjaardag. 
 
 

 
 
 
 

Kerkcollecten  
2 dec. Missionair werk 244,06  
9 dec. Kerk 223,70  

16 dec. Kerk 269,49  
23 dec. Diaconie 247,81  
25 dec. Kinderen in de knel 482,21  
26 dec. Jeugddienst (doel via jeugdraad) 137,60  
30 dec. Kerk in actie 200,90  

 Onderhoudsfonds 154,36  
31 dec. Kerk  76,03  

   

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  
2 dec. Kerk 101.30 
9 dec. Bloemenfonds 81.70 

16 dec. Kerk 72.30 
23 dec. Kerk 102.68 
25 dec. Bloemenfonds 99.43 
30 dec. Kerk 76.75 

   
Giften   

7-nov Huis-aan-huis collecte dankdag (definitief) 11.103,66  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

Kerk Toegezegd 96.236,16  

 Extra ontvangsten  3.539,24  

 Totale bijdragen 2018 99.775,40  

 Ontvangen bijdragen 96.714,49  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2018 3.060,91  

   
Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.695,54  

 Extra ontvangsten  55,50  

 Totale bijdragen 2018 8.751,04  

 Ontvangen bijdragen 8.002,41  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2018 748,63  
   

Evangelisatie  

 Toegezegd 6.694,50  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2018 6.694,50  

 Ontvangen bijdragen 6.307,00 

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2018 387,50  

   
Overige opbrengsten  

   
Papier Ontvangen t/m okt 2.715,66 
Oud ijzer Ontvangen t/m okt 290,00  
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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 M. v.d. Meulen M. v.d. Meulen 

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 

   
3 februari 14.30 uur Voorbereiding H.A./ Bevestiging Inge de Rouwe 

Voorganger Ds. J. Schimmel Spijk  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Werelddiaconaat  
Deurcollecte Kerk  
    -voordeur Timo en Sara Werkman 

    -Menorah Noa en Levi van Dijk 

kinderoppas Hélène Muilwijk, Aline Doornenbal en Esra Dijkstra 

   

   

   
10 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. I. de Rouwe Ds. M.G. Roepers Loppersum 

Organist F. Reitsema F. Reitsema 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Beamer Els Gelling Willem Hoekstra 

Collecte Kerk Kerk 

    2e H.A. Hospice De Schutse in Appingedam  
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

   -voordeur Danique en Jolein Huijzer 

   -Menorah Mats en Tim van Vliet 

kinderoppas Nicole Heidema, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

  
  

  

  

Dienstenrooster: 
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10 februari   16.30 uur H. A. Bloemhof 

Voorganger  Ds. E. Posthumus-Meyjes 

Organist  H.K. Vegter 

   
17 februari 09.30 uur    

Voorganger Ds. H. Klein Ikkink Drachten  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Els Gelling  
Collecte Droogte overleven in Ethiopië  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp  
   -Menorah Lucas en Tim Medendorp 

kinderoppas Margot Dekens, Iris Boer en Lourien Dekens 

   
23 februari 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof  

   
24 februari 09.30 uur Gezinsdienst met Huisband   

Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Voedselbank  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

   -Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 

kinderoppas Martine Dijkema, Joëlle Cappon en Rosa Boer 

   
   

   

3 maart 09.30 uur Doopdienst   

Voorganger Ds. Inge de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Eva en Joas Sikkema 

   -Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

kinderoppas Hilda Bulthuis, Elisa Werkman en Astrid Hoekstra 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 21 februari 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 28 februari, 11 april en 23 mei 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 
 


