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MEDITATIE 
 
“Toen Jezus de schare zag, werd Hij met ontferming bewogen, omdat zij voortge-
jaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.” (Mattheüs 9:36) 
 
De bovenstaande Bijbeltekst raakt mij telkens weer diep van binnen.  Ik kijk wel 
eens als predikant de kerk rond tijdens de dienst, en dan zie ik al die mensen die 
mij dierbaar zijn, en waar ik van houd. Allemaal met hun eigen verhaal, met hun 
vreugde, maar ook met de zorgen en het verdriet, die er in elk leven zijn.  
 
Ik denk niet vaak meer dat het gras groener is bij de buren, dat anderen het ge-
makkelijker hebben dan ik. Daarvoor hebben mensen mij te veel en te vaak 
verteld wat er speelt in hun leven. Dat zie je niet altijd aan de buitenkant, maar 
het is er wel. Ziekte, chronische pijn, eenzaamheid, zorgen om (klein)kinderen, 
om werk, om schulden of de toekomst van de wereld, onzekerheid, conflicten, 
het gemis van geliefden, de eindeloze zoektocht naar iets dat de moeite waard is. 
Zomaar een willekeurige greep uit wat mensen met zich mee kunnen slepen. 
 
Jezus wist dat ook. Hij zag door de buitenkant heen. Schapen die geen herder 
hebben, doen maar wat. Ze worden gemakkelijk opgeschrikt door elk geluid en 
elke bedreiging. Het is meer overleven, dan leven. Altijd schichtig om je heen kij-
ken. Is het veilig? Waar moet ik heen?  
 
Een goede herder wijst zijn schapen de weg, brengt ze op plaatsen waar het goed 
toeven is, waar voedsel is en schoon water, en beschermt ze tegen gevaren. De 
bekende Psalm 23 (“de Heer is mijn herder”) is zelf geschreven door een herder, 
door David, die wist wat er bij kwam kijken om een kudde schapen te leiden. Zo-
als hij altijd voor zijn kudde schapen zorgde, zo zorgt God voor hem. Met dezelfde 
liefde en trouw. 
 
In de reactie van Jezus, krijgen wij een blik in het hart van God. Jezus is niet geko-
men om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden (Joh.12:47). Dat is 
Zijn verlangen. Daarin wordt Zijn grote liefde voor ons mensen zichtbaar. Aan het 
begin van de 40 dagentijd staan wij stil bij het feit dat Jezus niet alleen mooie 
woorden spreekt, maar de daad bij het woord voegt, en zelfs Zijn leven offert aan 
het kruis, opdat wij behouden zouden worden. Hij wijst ons de weg naar het eeu-
wige leven. 
 
Dat betekent niet dat God ons alles geeft, wat wij willen hebben. Wij leven in een 
cultuur, waar we het normaal vinden, en zelfs menen er recht op te hebben, dat 
we alles kunnen krijgen wat ons aanstaat.  
 



 

 4 

Geluk, gezondheid, geld, schoonheid, voorspoed. Ik ben blij dat Jezus verder kijkt 
dan dat. Een laag dieper gaat. Hij geeft ons wat wij nódig hebben, of we dat nu 
beseffen of niet. Vergeving van zonden. Zonde, en het niet verbonden zijn met 
God: daar ligt ten diepste ons probleem. Jezus lost dat op aan het kruis. 
 
Mijn leven heeft een doel en een richting. Ik volg mijn Herder, Jezus Christus, om-
dat ik weet dat Hij van mij houdt, en het beste met mij voor heeft. Hij weet beter 
wat ik nodig heb, dan ik zelf. Als ik Zijn stem volg, weet ik dat Hij mij zal brengen, 
waar ik uiteindelijk wil zijn. Vertrouwend op Hem, vrees ik zelfs geen gevaar, als ik 
door een donker dal moet gaan. Dat zijn niet vrome woorden, maar wat Jezus mij 
én jou wil geven, nu vandaag. 
 
   ds. Peter Elzinga 
 
 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Het is vandaag 15 februari en vanuit mijn werkkamer kijk ik uit op de kerk, een 
prachtige, zonnige ochtend. Er hangt, voorzichtig, lente in de lucht en dat is reden 
voor blijdschap. Wat fijn dat deze tekenen van hoop en herstel in de natuur zijn 
gelegd. 
 
Peter en ik kijken met grote dankbaarheid terug op mijn bevestigings- en 
intrededienst. Met zorgvuldigheid en warmte hebben veel mensen dit moment 
voorbereid en gestalte gegeven. Alles was mooi en goed geregeld, onze gasten 
waren onder de indruk van de liefdevolle zorg die op deze dag in onze gemeente 
zichtbaar en voelbaar was.  
 
Ik zei het al vanaf de kansel, maar het is een van de mooiste dagen van mijn leven 
geweest. Het was een bijzonder voorrecht om intrede te doen in een gemeente 
waarmee ik al verbonden ben, omdat de felicitaties naderhand nog persoonlijker 
zijn, ieder gezicht is bekend en vertrouwd. Voor U als gemeente moet het ook 
mooi zijn geweest om te zien hoe Peter naast mij stond. U hebt kunnen zien en 
horen dat zijn gezondheid en draagkracht toenemen. 
 
Ook in ons persoonlijk leven hangt de lente weer in de lucht! Peter is weer 10 uur 
aan het werk, hij besteedt veel tijd en aandacht aan het pastoraat in de 
gemeente, ook bezoekt hij weer een enkele vergadering. De meditatie in deze  
Nieuws van Kerk en Kansel komt ook van zijn hand. Wij hebben een voorlopige 
werkverdeling gemaakt en gaan de komende maanden eens bekijken hoe dit 
uitpakt. 
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In principe zijn de werkdagen van Peter: dinsdag, woensdag en donderdag. Mijn 
werkdagen zijn op: maandag, donderdag, vrijdag en in het weekend, afhankelijk 
van de jongerenactiviteiten en groeigroep activiteiten. Voorlopig zal ik de 
kerkdiensten nog voor mijn rekening nemen, we hopen dat Peter eind april weer 
voor zal kunnen gaan. Verder zal ik de komende maanden proberen zoveel 
mogelijk jeugdafdelingen te bezoeken om te kijken en te luisteren naar wat er 
leeft.  
 
Ook zal ik een begin maken met het algemene pastoraat in de gemeente. Het is 
voor u van belang om te weten dat we de wijken hebben verdeeld: Peter heeft de 
pastorale verantwoordelijkheid voor de wijken rood, wit 1 en wit 2, geel en paars. 
Ik heb de pastorale verantwoordelijkheid voor de wijken oranje, blauw en groen. 
 
Als u in een van de genoemde wijken woont en graag eens persoonlijk met mij 
zou willen spreken dan nodig ik u van harte uit om dat aan te geven. Wij weten 
niet altijd wat u nodig hebt of bezighoudt. Voelt u zich daarom niet bezwaard, 
want het helpt mij ook om u beter te leren kennen.  
 
U mag mij mailen: freulezon@gmail.com of bellen, 050-230 9276 (op werkdagen 
vanaf 9.00 tot 10.00 uur goed bereikbaar). Ook kunt u het aangeven bij uw 
wijkwerker of ouderling.  
 
We kijken uit naar de komende periode, waarin we als predikantenechtpaar 
werkzaam mogen zijn en als gemeente D.V. getuige mogen zijn van een doop op 
zondag 3 maart en van een belijdenisdienst op 1e paasdag, waarin vier jonge 
gemeenteleden hun geloof mogen belijden. 
Een hartelijke groet van uw beider dominees, 
 

Peter Elzinga en Inge de Rouwe 
 
 
 
IN MEMORIAM HENK BOER 

Op donderdag 31 januari 2019 is na een afnemende gezondheid overleden 
broeder Henk Boer. Hij is 90 jaar geworden. Henk was eerder gehuwd met Jantje 
Koopman, van wie hij in 1993 afscheid moest nemen. Dit was een verdrietige 
periode voor hem. Hij leert Janny Dijkstra in onze gemeente kennen, die ook 
alleenstaand was na het overlijden van haar man. De vriendschap loopt uit in een 
huwelijk en de glans komt weer terug in hun leven. Samen kunnen ze nog 
genieten van een aantal jaren waarin ze actief in het leven staan.  
 

mailto:freulezon@gmail.com
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Als hun beider gezondheid afneemt gaan ze naar het bejaardenhuis 
Wiemersheerd in Loppersum en later verhuizen ze terug naar Ten Boer, omdat ze 
beiden opgenomen worden in Innersdijk. Daar is Henk overleden, Janny blijft nu 
alleen achter. 
 
In de dienst van Woord en gebed, die gehouden is op woensdag 6 februari in de 
Gereformeerde Kerk te Ten Boer hebben we Psalm 121 gelezen. Boven de 
rouwkaart staat een vers uit deze Psalm: ‘De Here zal uw uitgang en uw ingang 
bewaren van nu af aan tot in eeuwigheid’ (Psalm 121:8) Deze Psalm betekende 
veel voor Henk. Bij de afscheidsdienst van zijn eerste vrouw werd er ook uit deze 
Psalm gepreekt. Aansluitend is Henk begraven op de oude begraafplaats. 
 
Henk was een actief lid van onze gemeente. Hij heeft een aantal termijnen in de 
kerkenraad gezeten en had een warme aandacht voor de jongeren in zijn wijk. 
Daarnaast was hij betrokken bij de kringen voor alleenstaanden. Ook kennen 
velen hem van de mooie, gekalligrafeerde kaarten met bemoedigende 
Bijbelteksten. Zo verzorgde hij jarenlang de doopkaarten. 
 
Wij wensen zijn vrouw Janny Gods nabijheid toe, nu ze haar man moet missen. 
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe in de 
tijd die volgt. Mogen de woorden uit Psalm 121 hen bemoedigen, die door Joop 
Gilhuis zijn verwoord in een gedicht waarvan het laatste couplet luidt: 
 

De Heer zal in en uitgang geven 
 en u bewaren in het leven. 

        Is dan na veel strijd de tijd gekomen, 
             mogen wij voor eeuwig bij Hem wonen. 

 
Ds. Inge de Rouwe 

 
MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Voor zover bij ons bekend verblijft er op dit moment niemand in het ziekenhuis. 
Denkt u ook aan de zieken thuis: zij zijn blij met uw aandacht en gebed. 
 
Afgelopen zomer is Ingrid Oudman gevallen op haar hand. Het herstel duurde 
langer dan verwacht. Uiteindelijk bleek een operatie aan de pols en hand nodig te 
zijn voordat het herstel daadwerkelijk kon beginnen. De operatie is inmiddels uit-
gevoerd en wensen wij haar een voorspoedig herstel! 
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Zr. R. Jongsma-Martini, Koopmansplein 34, is na een verblijf van enkele maanden 
in het Zorgcentrum ‘De Brink’ te Helpman, weer thuisgekomen. Vanwege pijn in 
haar rug heeft ze daar dagelijks een therapie gevolgd. Ondanks het feit dat deze 
pijn nog niet over is, kon ze toch weer naar huis. We hopen dat ze uitzicht mag 
hebben op een spoedig herstel. 
 

Els Gelling, scriba 
 

UIT DE KERKENRAAD  

De moderamenvergadering van 6 februari was de eerste waaraan ook onze 
nieuwe predikant ds. Inge de Rouwe heeft deelgenomen. De preses heette haar 
van harte welkom. We vertrouwen op een goede samenwerking! Inge gaat 
samen met de jeugdouderlingen nadenken over haar invulling van 4 uur voor het 
jeugdwerk. Hiervoor wordt een jaarplan ontworpen. 
 
Het is verheugend nieuws dat het met Peter ook weer aanmerkelijk beter gaat. 
M.i.v. 1 februari is hij weer voor de helft van zijn nu halve werktijd aan de slag 
gegaan. We hebben samen goede hoop, dat er snel volledig herstel zal zijn. In 
middels heeft ook hij de eerste vergaderingen weer meegemaakt. 
 
De boekentafel in de hal van Menorah bevat een schat aan interessante folders 
en tijdschriften. Neem eens de tijd om ze door te bladeren. Wat uw interesse 
heeft kunt u dan meenemen en thuis verder lezen. Oude exemplaren gaan we 
binnenkort opruimen! 
 
Mocht u graag op de hoogte zijn van de classisvergaderingen, dan kunt u de 
verslagen hiervan op de website lezen: www.classisgroningendrenthe.nl 
 

  Els Gelling, scriba 
 
Intrede en bevestigingsdienst zondag 3 februari. 
 
Wat was het een bijzondere en door velen als “warm” ervaren intrede en 
bevestigingsdienst! In de kerkzaal komend werd je blik direct getrokken door de 
prachtige bloemstukken. Er werden solo, door een groep gemeenteleden en 
samen, prachtige liederen gezongen, uitstekend begeleid door orgel en piano. 
 
De beamer liet ook in de kerk de speciale handelingen op het podium goed zien.   
En de preek en speech waren soms ontroerend en af en toe ook goed voor een 
glimlach.  

http://www.classisgroningendrenthe.nl/
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We konden al snel na afloop van een kopje koffie met petit four genieten, 
doordat de kosters met het uitstekende plan kwamen om ook in de kerkzaal 
koffie te schenken. 
 
Al met al een zeer geslaagd te noemen feestelijke middag. Maar wat is er ook 
veel werk verzet door heel veel mensen! Vanaf deze plaats iedereen nogmaals 
heel veel dank! 
Namens het moderamen 

Els Gelling, scriba 
 
 

 
 

 

Vooraankondiging vanuit Diaconie/ZWO van de volgende collectes: 

·      10 maart “De kerk bloeit op Cuba”; Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder 
het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt ech-
ter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken 
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om 
als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel 
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat.  

Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw be-
gin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken 
diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en ver-
armde ouderen.  

·      24 maart “Tegengaan van kinderarbeid op het platteland in Narsapur       
(India)”; In dit droge landbouwgebied kunnen families maar nauwelijks rond-
komen en moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana 
wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen 
nieuwe kansen bieden door onderwijs.  

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samen-
werken: als ouders bewust worden van het belang van onderwijs, als 
volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belang-
rijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed 
onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. 

Diaconie 
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Paasgroetenkaart actie (zondag 7 april) 

De Diaconie/ZWO ondersteunt wederom de jaarlijkse Paasgroetenkaarten actie 
die georganiseerd wordt door o.a. Kerk In Actie en het Protestants Justitiepasto-
raat. Voorafgaand aan de dienst op zondag 7 april zullen in totaal 100 
Paasgroetenkaarten worden uitgedeeld die vooraf/tijdens/na de dienst kunnen 
worden ingevuld (met je naam + een warme, bemoedigende paasgroet). Met 
deze actie worden een 2-tal groepen van gedetineerden bereikt, namelijk:  

·       Mensen die vastzitten in een PI (gevangenis) in Nederland. Deze groep ont-
vangt een dubbele kaart, waarvan 1 door ons is ingevuld + 1 blanco kaart 
(voldoende gefrankeerde) die de gedetineerde zelf mag invullen en opsturen 
naar zijn/haar dierbare(n).  

·       Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Deze groep ont-
vangt alleen een ingevulde kaart met groet. 

De kaarten zullen door de Diaconie/ZWO worden gefrankeerd en verstuurd, zo-
dat alle 100 kaarten voor de paasdagen zullen worden uitgedeeld aan de 
gedetineerden.    

Donaties vanuit ZWO Januari-Februari: 

·      Bijdrage van €500,- per onderstaande Kerk in Actie project (www.kerkinac-
tie.nl / projecten): 

o    “Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat” met project nr. W 002047; 

 De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen 
verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen kopen en proberen te 
overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag. Door stijgende voed-
selprijzen raken ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in 
de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, onderwijs en 
gezondheid.  
                                                                                                                                
In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidspro-
gramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over 
een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot 
aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg 
en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/voedselzekerheid-in-rajshahi-en-haluaghat-2
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o   “Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Kame-
roen” met project nr. Z 009042;  

 In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis ge-
houden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt 
kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragsthera-
pie. De kinderen leren naar eigen vermogen eenvoudige praktische 
vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden.  

Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, 
houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het 
gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor 
leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzor-
gers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun 
van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapten 
passend onderwijs krijgen.   

·        De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een gift van €200,-: 

o   De Zonnebloem, afdeling Ten Boer. Door vrijwilligers worden mensen 
met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd bezorgd, zodat 
ook zij volop van het leven kunnen genieten (www.zonnebloem.nl); 

o   Kinderfonds Mama’s. Steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indruk-
wekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. 
Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, 
warmte en liefde voor nu al 40.000 kinderen in 43 prachtige projecten 
(www.kinderfondsmamas.nl). 

·        Met een ZWO-aanvulling is de collecteopbrengst kas ACD gedoneerd aan het 
ziekenpastoraat UMCG (€ 150,-) en de Rudolphstichting (€ 200,-).  

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n) en medewer-
king voor de geplande acties!   

Edwin Ottens 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-voor-verstandelijk-gehandicapte-kinderen
http://www.zonnebloem.nl/
http://www.kinderfondsmamas.nl/
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WIJKWERKERS 
 
Zr. G.H. Heidema-Ritzema en zr. I. Oudman-Kouw zijn gestopt met hun 
werkzaamheden als wijkwerker. Hartelijk dank voor jullie inzet. Gelukkig is zr. S.E. 
Weeseman-Smit bereid gevonden om als wijkwerker in wijk groen aan de slag te 
gaan. Gods zegen hierbij gewenst. 
 
   Bouko Feitsma, wijkdiaken 
 
 
 

 
 
 
KINDERNEVENDIENST 

In de lijdenstijd staat het 
thema: “God kiest, God redt… 
kies jij ook?” centraal. De ver-
halen die we dan horen, 
nemen ons mee op de weg 
van de discipelen, die Jezus 
volgen naar Jeruzalem. Jezus 
vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, 
maar de discipelen lijken Jezus’ keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes 
een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. 
 
God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God 
kiest ervoor redding te brengen. Daarin is Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de cen-
trale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de 
opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus 
kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God 
zelf.  
 
De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. 
De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de 
korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods per-
spectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, 
voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt 
ons redding en nieuw leven.  

   Jeugdpagina 
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Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te 
doen? Sommige keuzes maken we zonder erbij na te denken en andere worden 
voor ons gemaakt. 
  
In de verhalen van de komende periode staan we als eerste stil bij de belofte van 
een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. 
Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren 
welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor 
ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak jij? 
 
  3 maart:     Lucas 15:11-32  Gelijkenis van de verloren zoon 

10 maart:     Lucas 18:18-34  De rijke jongen 

17 maart:     Lucas 22:39-53  Jezus gevangengenomen in Gethsemane 

24 maart:     Lucas 22:54-62  Petrus wil Jezus niet meer kennen 

31 maart:     Lucas 23:1-25  Pilatus en Herodes  

  7 april:        Lucas 23:26-32  Simon van Cyrene 

14 april:        Lucas 23:33-53  Jezus gestorven en begraven 

21 april:        Lucas. 24:1-10  Jezus is opgewekt 

 
Janneke Vreeling 
 
 

CJV 
Als CJV hebben we ondertussen alweer heel wat avonden met elkaar doorge-
bracht. Een spel, een onderwerp en zelfs een teambuilding avond; we doen, 
lachen en praten over van alles.  
 
Ook dit jaar wilden we graag weer met elkaar op kamp, zodat we elkaar ook wat 
meer dan een paar uur kunnen zien. In verband met examens, toetsweken en 
hobby’s valt kamp dit jaar vrij vroeg uit: Het weekend staat gepland van 8-10 
maart a.s.  
 
Bestemming is groepsaccomodatie Klonie 
te Ellertshaar, midden tussen de bossen in 
Drenthe. We zijn druk bezig met de voor-
bereidingen en hebben er veel zin in! 
Volgende N.v.K. en K. brengen we u en jou 
op de hoogte van al onze belevenissen. 
 

Lineke Meerman 
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Spaardoosjes veertigdagentijd (3 maart - Pasen) 

De Diaconie/ZWO heeft spaardoosjes besteld voor de veertigdagentijd. De spaar-
doosjes zullen tijdens de Kindernevendienst van zondag 3 maart worden 
uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. Ook gemeenteleden kunnen aan deze ac-
tie deelnemen door een spaardoosje mee te nemen van de boekentafel. In 
overleg met de Kindernevendienst is besloten om de opbrengst te bestemmen 
voor “opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda”.  

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen, voornamelijk veroorzaakt door aids. 
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich ontfermt over deze kwetsbare groep 
weeskinderen. Deze organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en 
regelt onderdak en scholing voor kind /gezin.  

Er zijn drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar ca. 2.400 kinderen en 
hun opvanggezinnen worden begeleid. Het is de enige Rwandese organisatie, die 
voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.                                                                                                                        
                                                                                                                                               
De spaardoosjes kunnen tijdens de paasdagen worden meegenomen naar de 
kerk. De Diaconie/ZWO zal ervoor zorgen dat het gespaarde geld goed 
terechtkomt.  

Kalenders 
Ook dit jaar worden er weer kalenders voor deze tijd voor Pasen uitgereikt. Om 
verspilling te voorkomen liggen er in de hal van Menorah intekenlijsten waarop 
u/jij, tot en met dinsdag 5 maart, naam en adres kunt noteren. U kunt ook kalen-
der(s) aanvragen die u aan andere geïnteresseerde(n) wilt geven. Voor mensen 
die aan huis gebonden zijn zullen wij extra exemplaren bestellen. 
 
Veertig dagen 

De lijdenstijd, de 40 dagentijd als voorbereiding op het Paasfeest wordt 
gekenmerkt door soberheid en bezinning. In Lucas 4 vers 1 en 2 staat geschreven: 
“Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de 
Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de 
proef werd gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de 40 dagen verstreken waren, 
had Hij grote honger……”. 

40 dagen-tijd 2019 
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Binnen het cluster worden weer een zevental vespervieringen gehouden. Korte 
vieringen om ons voor te bereiden op het sterven en de opstanding van onze 
Heer Jezus Christus.  
 
De impressionistische werken van Hendrik Werkman vormen hierbij de rode 
draad. Hij maakte bij Chassidische verhalen zeefdrukken die een aspect uit een 
verhaal belichten. De verhalen gaan over een wijze joodse rabbi uit de 18e eeuw 
in Oost-Europa.  Hij leeft temidden van eenvoudige mensen die hem raadplegen 
omdat ze enthousiast, van God vervuld, willen leven, maar niet altijd weten hoe 
ze dat moeten doen. We horen de verhalen uit de joodse traditie bij de lezingen 
uit het evangelie van Lucas over de weg die Jezus gaat naar Jeruzalem en naar 
Golgotha. 
 
De vespers worden gehouden op de volgende woensdagavonden: 

6, 13, 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april a.s. in de Kloosterkerk, Kerkpad 1 te 
Ten Boer. Aanvang 19.00 uur.  
 
Om 18.30 uur is wie maar wil welkom om aan te schuiven bij een eenvoudige 
maaltijd van soep en brood.  
 
Namens Commissie Vorming & Toerusting:  
 

Joukje Haak, tel. 050-302 2501 
Jelte van der Woude, tel. 050-302 3405 

 
 
 
 

Donderdag 14 maart a.s. is de eerstvolgende vergadering, die wordt gehouden    
in Menorah van 14.30 – 16.30 uur. 

Mevr. K. Klooster, arts in het UMCG te Groningen, afdeling longziekten, zal ons  
iets vertellen over nieuwe behandelingen bij mensen met C.O.P.D. 

Gasten zijn als altijd van harte welkom. 

Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar A. Kooistra, tel. Nr. 302 2185 

Anneke Warris. 
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ZONDAG 14 APRIL 
 
 
 

 
Het duurt nog even voordat het zover is, maar zondag 14 april mag u in de 
agenda zetten. Dan hebben we onze vierde keer SPRINGTIME CONNECT.  
 
Het programma is rond en er wordt nog gewerkt aan de puntjes op de “i”. 
Binnenkort kunt u de posters weer zien en de spandoeken om reclame te maken 
komen weer in de omgeving van Ten Boer te staan.  
 
Het thema is: ‘KOM ZOALS JE BENT’ 
 
Dit is een thema dat bij iedereen past en ook actueel is de laatste tijd. 
Het programma is als volgt: 
 
ZONDAGMORGEN om 11.00 uur is er een ontmoetingsdienst met ds. W van 
Wingerden en de band LOF, in de TIGGELHAL. Vanaf 10.30 uur staat er een lekker 
bakje koffie, thee of frisdrinken voor u klaar. 
 
De KINDERDIENST, begint ook om 11.00 uur in het Buurhoes. Hier is ook de 
kinderoppas voor de jongste kinderen. De band Reveal zorgt voor de muzikale 
begeleiding en de creatieve verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek geeft 
een voorstelling met het thema ‘Rotsvast’ – dit gaat over Petrus en Jezus.  
 
In deze voorstelling komt hij ook terug op ‘Kom zoals je bent’. Na afloop van de 
kinderdienst komen de kinderen samen naar de sporthal toe. De kinderen bij de 
oppas blijven wel in het Buurhoes. 
 
Om 19.00 uur begint de PRAISEDIENST met de band HUISBAND en Matthijs 
Vlaardingerbroek. Na de dienst staat er ook weer een kopje koffie, thee of ranja 
voor u klaar. 
 
Graag tot ziens op zondag 14 april a.s. in de sporthal aan de Sportlaan in Ten 
Boer! Zegt het voort, zegt het voort aan bekenden, vrienden en familie. Neem ze 
mee naar deze laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke dag. 
 

Arjan Cappon 
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In de vorige Nieuws van Kerk en 
Kansel is al aangekondigd dat er 
een ROMMELMARKT zou komen, 
echter hier was nog geen datum 
bij vermeld.  
 
 
 

 
Enkele gemeenteleden vroegen hier al naar. Hun vraag wordt nu beantwoord:  
De rommelmarkt wordt gehouden op vrijdag 17 mei a.s van 17.00 tot 20.30 uur.  
 
Noteer de datum en de tijd alvast in uw agenda, want u mag het niet missen! 
 
Vanaf deze kant nogmaals een oproep om tijdens de voorjaarschoonmaak geen 
goede spullen weg te doen maar om deze nog even vast te houden voor de rom-
melmarkt. 
 
Voor de rommelmarkt hebben we echter ook helpende handen nodig: 

- We zoeken een gemeentelid dat de organisatie rondom de catering  
onder zijn/haar hoede wil nemen. 

- We zoeken een gemeentelid dat de organisatie van de kinderkleding  
onder zijn/haar hoede wil nemen. 

- We zoeken gemeenteleden die de markt mee willen opzetten/opruimen. 

- We zoeken gemeenteleden met verkooptalenten om alle spullen aan de 
man te brengen. 

 
In de volgende Nieuws van Kerk en Kansel zal een stukje komen met de tijden 
wanneer de spullen gebracht kunnen worden. Dan zullen er ook enkele telefoon-
nummers vermeld worden voor de gemeenteleden die hun spullen zelf niet meer 
kunnen brengen. 
 
Alvast bedankt voor het verzamelen van de spullen en het aanmelden om mee te 
helpen! 
 
PS.  Voor de jeugd:  
Meehelpen als vrijwilliger levert je punten op voor je maatschappelijke stage. 
 

Menke Wietsma, Sieta de Boer en Wouter Meerman 
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zondag 3-mrt Koffiedrinken na de dienst  
maandag 4-mrt Catechisatie 12/13-jarigen 19.00 uur 

  Catechisatie 14/15-jarigen 20.00 uur 

  Commissie Vorming en Toerusting 19.45 uur 

  G.G.G. 20.00 uur 
woensdag 6-mrt Moderamen 19.45 uur 
maandag  11-mrt Catechisatie 12/13-jarigen 19.00 uur 

  Catechisatie 14/15-jarigen 20.00 uur 

  College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 
dinsdag  12-mrt Catechisatie 16+ 19.30 uur 

woensdag 13-mrt Gemeenteavond 20.30 uur 
donderdag 14-mrt P.C.O.B. 14.30 uur 

vrijdag 15-mrt Impact en Blister 19.00 uur 
maandag 18-mrt Catechisatie 12/13-jarigen 19.00 uur 

  Catechisatie 14/15-jarigen 20.00 uur 
zondag 24-mrt CJV en Blister 19.00 uur 

maandag 25-mrt Catechisatie 12/13-jarigen 19.00 uur 

  Catechisatie 14/15-jarigen 20.00 uur 
dinsdag 26-mrt Catechisatie 16+  

maandag 1-apr Catechisatie 12/13-jarigen 19.00 uur 

  Catechisatie 14/15-jarigen 20.00 uur 
woensdag 3-apr Moderamen 19.45 uur 

zondag 7-apr Koffiedrinken na de dienst  
maandag 8-apr Catechisatie 12/13-jarigen 19.00 uur 

  Catechisatie 14/15-jarigen 20.00 uur 
dinsdag 9-apr Catechisatie 16+ 19.30 uur 

 

GEMEENTEAVOND 

Woensdagavond 13 maart na bidstond voor gewas en arbeid is er een gemeente-
avond in Menorah. De jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen zal worden doorgenomen. 
  
Na de pauze is er een presentatie over donorschap door Eline Borgdorff. 
U bent allen van harte uitgenodigd! 
                                                 
                                         Els Gelling, scriba 
 

Kerkelijke agenda 
 



 

 18 

 

 
 

 

BINNENGEKOMEN: 

      Mevr. A. Wiersema-van Til 
 
OVERLEDEN: 

      Dhr. H. Boer 

 

VERHUISD: 

      Fam. P. Westerhof-Mulder 

      Anne-Linde Wiersema 

      Fam. A. van der Knaap-Hoogendoorn 

 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

      Mevr. M.L. Plijter 

      Dhr. B. Keurentjes 

 

VERTROKKEN: 

      Dhr. en mevr. J.K. Oosterhuis-Nienhuis 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Hierbij mijn welgemeende dank voor het mooie bloemstuk, dat ik voor mijn 
verjaardag van de kerk heb mogen ontvangen. Ook de kerkleden van wie ik een 
kaart heb ontvangen hartelijk dank, bedankt. 
 
  Siny Dijkhuizen-Moltmaker 
 
 

Kerkelijke mutaties 
 

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

 

1-3 76 T.T. Helmantel - Wessels   

3-3 74 A. Kooistra - Medema   

9-3 79 A.L. Dijk - Bos   

10-3 84 T. van der Goot - Attema   

15-3 82 T. Zijlema - Roeters   

16-3 76 H. Rodermond   

19-3 73 M.J. Tempel   

20-3 74 K.E. Huisman   

20-3 75 J. van der Woude   

24-3 87 J. Hogendorf   

29-3 86 G.S. Vast   

29-3 81 R. Jongsma - Martini   

10-4 85 G. Entjes- Nijburg   

11-4 79 A.M. Bloema-Dijkhuizen   
 

 
    Stil staan 

 
Wie durft er nog alleen te zijn, 

met alle zorgen en de pijn? 
Toch zijt ge nooit geheel alleen, 

want God is altijd om u heen. 
Die wel eens met u praten wil 

juist als het rustig is en stil 
 

In het wild gewoel van alle dag, 
temidden van lawaai en lach 

is er zo vaak geen plaats en tijd 
en ook geen gelegenheid 

om stil te staan zo gans alleen, 
te vragen: Heer, waar ga ik heen? 

 
Theresia V.C. Schaum 

 Verjaardagen 
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27-01 Zr. I. Oudman-Kouw, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en 

naar 
zr. T.A. Ekens-Dwarshuis, in verband met haar 86 ste verjaardag. 
 

03-02 Predikantenechtpaar Elzinga- de Rouwe,  met de hartelijke felicitaties. 
 

10-02 Zr. J. de Boer-Ridder, in verband met haar 88 ste verjaardag en naar 
zr. K. Postma-Dijkhuis, ter bemoediging. 
 

17-02 Zr. A.W. Winter-Slager, in verband met haar 81 ste verjaardag. 
 

24-02 Br. J. H. Slagter, ter bemoediging. 
  
 
 

 
 
 
 

 

 Bedrag 
Kerkcollecten   

1-jan Kerk 81,75  
6-jan Kas ACD 346,92  

13-jan Kerk 219,10  
20-jan Diakonie 203,65  

 Onderhoudsfonds 125,15  
27-jan School-kerk (rolstoelbus Julia) 378,17  

 Oecumene binnenland 42,25  
Deurcollecten   

6-jan Kerk 91,85  
13-jan Bloemenfonds 135,35  
20-jan Kerk 58,90  
27-jan Bloemenfonds 113,42  

   
   

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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Vaste Vrijwillige Bijdragen 2018  
   
Kerk Nog te ontvangen toezeggingen per 01-01-2019 3.060,91  

 Ontvangen 377,50  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2019 2.683,41  
   

Zending en Werelddiakonaat  
 Nog te ontvangen toezeggingen per 01-01-2019 748,63  

 Ontvangen 175,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2019 573,63  
   
   

Evangelisatie Nog te ontvangen toezeggingen per 01-01-2019 387,50  

 Ontvangen 125,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2019 262,50  
   
   

Vaste Vrijwillige Bijdragen 2019  
   
Kerk Toegezegd 101.100,00  

 Totale bijdragen 2018 101.100,00  

 Ontvangen bijdragen 3.736,16  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2019 97.363,84  
   
   

Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.500,00  

 Totale bijdragen 2018 8.500,00  

 Ontvangen bijdragen 175,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2019 8.325,00  
   
   

Evangelisatie Toegezegd 6.200,00  

 Totale bijdragen 2018 6.200,00  

 Ontvangen bijdragen 70,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2019 6.130,00  
   
   

Overige opbrengsten  
Oud papier Ontvangen t/m jan 0,00  
Oud ijzer Ontvangen t/m jan 0,00  
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3 maart 09.30 uur Doopdienst Doe Mee Dienst 

Voorganger Ds. I 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 

10 maart 09.30 uur   

Voorganger Ds. K. Meijer Sellingen  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk zijn in Cuba  
Deurcollecte Kerk     
   -voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

   -Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

kinderoppas Jolanda Cappon, Lyanne Langereis en Yara de Kam 

13 maart   19.30 uur Bidstond 

Voorganger  Ds. I. de Rouwe 

Organist  J. Wolfs 

Koster  A.K. Wietsma 

Beamer  Lineke Meerman 

Collecte  Kerk 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

17 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. G.H. Renting Zuidhorn  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Timo en Sara Werkman 

   -Menorah Noa en Levi van Dijk 

kinderoppas Nienke Medendorp, Rosalie Huijzer en Romee van Vliet 

Dienstenrooster: 
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24 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Els Gelling  
Collecte Stop kinderarbeid in India  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Danique en Jolein Huijzer 

   -Menorah Mats en Tim van Vliet 

kinderoppas Eliza Muilwijk, Marlou Vogd en Rianne Woldijk 

   
30 maart 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 

    
31 maart 09.30 uur    

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

   -Menorah Lucas en Tim Medendorp 

kinderoppas Lineke Meerman, Aline Doornenbal en Esra Dijkstra 

   
7 april 09.30 uur      

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

   -Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 

kinderoppas Hélène Muilwijk, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

   
14 april 11.00 uur    SPRINGTIME 19.00 uur    SPRINGTIME 

Voorganger ds. W. van Wingerden Matthijs Vlaardingerbroek 

m.m.v.  Band Lof Huisband 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 4 april 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 11 april, 23 mei en 4 juli 2019 
  
 

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jou op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal 

te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 


