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MEDITATIE 
“Om onze zonden werd hij doorboord, om onze 
wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij 
getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” 
(Jesaja 53:5) 
 

 
Ik hoor regelmatig van gemeenteleden dat ze sommige teksten uit het Oude 
Testament maar moeilijk te begrijpen vinden.  Zo stond er de afgelopen periode op 
het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap Leviticus 4 centraal, waarin 
op gedetailleerde wijze verschillende reinigings- en verzoeningsoffers werden 
beschreven. De Here God zegt zelf tegen Mozes wat er allemaal moet gebeuren 
wanneer mensen zondigen en ze weer een open relatie met Hem willen hebben. 
Zelfs de onopzettelijke, onbedoelde zondes worden niet vergeten. Want daarmee 
laadt het volk een schuld op zich die tussen hen en God in komt te staan. 
 
Je raakt onwillekeurig onder de indruk van de ingewikkelde voorschriften, maar 
ook van de last van de zonde die het volk kan raken. Als je dat zo leest vraag je je 
af hoe ze hun in vrijheid konden leven, wanneer er zoveel mogelijkheden tot zonde 
op de loer lagen. En wat moesten er nauwkeurige offers gebracht worden om van 
de last bevrijd te worden! Als ik tot het Joodse volk behoorde zou ik me zeer bewust 
zijn van de gevolgen van mijn zonde, en me daarom nog wel een keer bedenken 
voordat ik een overtreding beging.  
 
Hoe anders is het nu. Zonde is een besmet woord geworden in onze cultuur, waar 
we liever niet over nadenken of mee worden geconfronteerd. We weten nog wel 
feilloos waar anderen de fout in gaan en roepen op tot strengere straffen wanneer 
er iets fout gaat in ons rechtssysteem. Tegelijkertijd geldt voor onszelf dat we vrij 
zijn van schuld en zonde, zolang het goed voelt of zolang we er een goed verhaal 
bij hebben. 
  
Het is daarom ook voor veel christenen heel lastig geworden om te begrijpen 
waarom Jezus voor onze zonden aan het kruis hing. Maar als je de teksten uit 
Leviticus leest krijg je wat meer gevoel bij de ernst van de zonde en ook welke 
gevolgen de zonde van één persoon heeft voor het de hele gemeenschap. Het 
gevolg is namelijk dat de vertrouwelijke omgang met God verstoord raakt, en dat 
God jou, en de gemeenschap waartoe je behoort, steeds minder goed kan bereiken 
met Zijn zegen. 
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De last van de zonde is voor geen mens te dragen en toch was er een mens die 
zichzelf gaf tot ‘volkomen verzoening voor onze zonde’ (dit belijden we als we het 
avondmaal vieren). Jezus gaf zijn eenheid met God op om mens te worden en als 
God zelf al de offers te brengen tot in eeuwigheid, zodat wij vrije omgang met God 
kunnen hebben. Elke dag mogen we bij hem komen, elke dag wil hij ons zegenen 
met Zijn goedheid en genade. 
 
Wat is het mooi dat God zelf wil oplossen waarin wij te kort schieten. De Bijbel 
getuigt van Gods liefde voor de mens, door alle Bijbelboeken heen. Jesaja 
profeteert al over de komst van de Messias, die: “Voor ons welzijn werd getuchtigd, 
zijn striemen brachten ons genezing.”  
 
De apostel Petrus heeft Jezus persoonlijk gekend, met vallen en opstaan begon hij 
iets te begrijpen van het wonder van Gods genade. Hij is ook getuige geweest van 
het gruwelijke einde van zijn vriend. Hij heeft zelf gezien hoe de striemen op Jezus’ 
rug één grote wond veroorzaakten. Hij ziet de profetie van Jesaja voor eigen ogen 
in vervulling gaan en getuigt daar jaren later van in één van zijn brieven: “Hij heeft 
in Zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de 
zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.” (1 Petrus 2: 
24) 
 
Welzijn en genezing, het zijn ervaringen waar ieder mens naar op zoek is. Het 
verlangen daarnaar blijft onverminderd, ook in onze tijd. Als we straks het lijden en 
sterven van onze Heer gedenken, moeten we ons bewust zijn van de last van de 
zonde. In ons eigen leven, in deze wereld.  
 
En als we zijn opstanding vieren met Pasen kunnen we uitbundig vieren dat de last 
is weggedragen. God heeft de pijn, het verdriet en de zonde die ons leven 
verstoren, zelf gedragen en verslagen aan het kruis. Als we dat geloven zal het 
laatste woord in ons leven ‘genezing’ zijn, wat er ook gebeurt. 

 
Ds. Inge de Rouwe 

 
VANUIT DE PASTORIE 
 
En, hoe bevalt het, nu je dominee bent? 
Dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Ik moet dan ook wel een beetje lachen, 
want wat kan ik daar allemaal over zeggen? Het antwoord hangt deels af van wat 
heb meegemaakt. Soms denk ik: ‘Wat moet ik zeggen…’ wanneer het mij naar mijn 
gevoel niet goed lukt om een preek te schrijven.  
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Soms denk ik: ‘Wat is dit moeilijk…’ wanneer ik naar iemand luister die ernstig 
worstelt met ziekte of zorgen. Soms denk ik: ‘Waar moet ik beginnen…’ als ik 
bedenk wat er nodig is in de gemeente. 
 
Gelukkig is de zorg voor een beginnend predikant goed geregeld in de PKN. In het 
eerste jaar na onze bevestiging krijgen wij een mentor toegewezen, met wie we 
maandelijks gesprekken voeren over wat ons bezig houdt. Die mentor mag je ook 
zelf kiezen, als hij of zij maar een ervaren predikant is. Via het Evangelisch Werk 
Verband kende ik een fijne collega, die het mentoraat graag op zich wilde nemen. 
 
Aan hem kan ik zonder voorbehoud vertellen wat ik moeilijk vind en waar ik in wil 
groeien. Ook kan ik hem om advies vragen of gewoon eens horen: Hoe doe jij dat 
nou? Natuurlijk bespreek ik ook veel met Peter en helpt hij mij om een weg te 
vinden in de gemeente. Wat dat betreft is het heel prettig om ingewerkt te worden 
door iemand die de gemeente al goed kent. Maar met mijn mentor kan ik afstand 
nemen, hij stelt vragen waarmee ik verder kan, hij helpt me om me als predikant 
te ontwikkelen en bidt voor mij. 
 
Wanneer het 1e jaar voorbij is stopt het mentoraat, maar begint de nascholing. In 
deze nascholing ontmoeten beginnende predikanten, verbonden aan hun eerste 
gemeente of instelling, elkaar voor een uitwisseling van hun werkervaringen. Je 
leert dan samen verder vanuit de praktijk.  
 
En, hoe bevalt het, nu ik predikant ben?  
Meestal denk ik: ‘Het is nog mooier dan ik dacht.’ Ik realiseer me dat ik nog veel 
kan en moet leren in de praktijk. Regelmatig denk ik: ‘de volgende keer pak ik het 
toch anders aan.’ Maar ik geniet van de voorbereiding van de diensten, van het 
omgaan met mensen, van de mooie geloofsgesprekken die kunnen ontstaan.  
 
Ik vind het heel bijzonder dat ik door de kerk vrijgesteld wordt om Gods Woord te 
bestuderen en dit over mag brengen aan de mensen. De God van de Bijbel wordt 
alleen maar levender voor mij, omdat ik soms een glimp mag zien van Zijn 
aanwezigheid.  
 
We zijn getuigen van het wonder van opstanding. We waren er niet bij, we hebben 
het niet gezien en toch kunnen we elkaar vertellen op welke wijze Jezus Christus 
het verschil in ons leven heeft gemaakt. Dat wonder kunnen we niet altijd 
vastpakken, het is ook niet zo dat we dit altijd voelen. Maar de Heilige Geest helpt 
ons om te geloven door een Bijbeltekst tot leven te brengen, door een lied in het 
hart te geven en door de getuigenissen van andere mensen.  
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Met Pasen mogen we de getuigenissen van vier jonge vrouwen horen, die hebben 
ervaren dat Jezus leeft! Dat mogen we vieren met de hele gemeente en als ik 
daaraan denk, kan ik me niks mooiers voorstellen! 
 

Ds. Inge de Rouwe 
 
 

MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Na een jaar afwezigheid door ziekte, ben ik dankbaar weer terug aan het werk 
te zijn. Ik heb in die periode veel blijken van medeleven mogen ontvangen. Wat 
doet dat goed, als je weet dat mensen aan je denken en voor je bidden, als het 
leven even tegenzit. Dat is ook de reden waarom wij, ondanks de nieuwe pri-
vacywet, toch willen blijven proberen u op de hoogte te houden van 
ziekenhuisopnames in de gemeente.  
 
Dat is niet om nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons als familie in het 
geloof, als lichaam van Christus, in staat te stellen elkaar te bemoedigen en te 
steunen met bezoek, met een kaartje en met gebed. Paulus zegt daarover in 1 
Korintiërs 12: “U bent het lichaam van Christus, en ieder van u maakt daar deel 
van uit. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.” In de ker-
kelijke gemeente zijn we verbonden met God én met elkaar. Is dat niet 
prachtig? 
 
De afgelopen periode werden we opgeschrikt door een plotselinge ziekenhuis-
opname van onze koster br. W. Burema. Hij heeft zelfs een paar dagen op IC 
gelegen, maar is inmiddels weer thuis, en al weer aan het werk. Daar zijn we 
dankbaar voor. 
 
Br. T. Bosch, werd in het UMCG opgenomen voor een zware operatie. De ope-
ratie op zich was geslaagd, maar er waren verschillende complicaties, zodat hij, 
op het moment van schrijven, nog op de Intensive Care verblijft.  
 
De hoop is nog niet opgegeven, maar het is een emotionele en spannende pe-
riode voor hem, zijn vrouw en familie. Bidt u voor hen? 
 

Ds. Peter Elzinga 
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BIJ DE DIENSTEN 

 
1e paasdag 
Op D.V. zondag 21 april, 1e paasdag, vieren we de opstanding van de Heer in een 
belijdenisdienst, waarin 

Esmee Vogd 

Louise van der Goot 

Rianne Woldijk 

Brenda Oosterhuis 

hun geloof zullen belijden te midden van de gemeente.  
 
We kijken met grote blijdschap en dankbaarheid uit naar deze feestelijke 
dienst. De dienst wordt begeleid door organist Jan Wolfs en een aantal leden 
van ‘de huisband’. Het thema van de dienst is: “Wat een wonder!” 
 
 
12 mei 
Op D.V. zondag 12 mei zullen we als gemeente afscheid nemen van een aantal 
ambtsdragers. Ook zijn we dankbaar dat er nieuwe ambtsdragers bevestigd 
kunnen worden.  Het thema van deze dienst is: “Sterk in de kracht van de Heer.” 
 
19 mei 
Op D.V. zondag 19 mei zal het kinderkoor ‘Eigenwijs’ komen zingen in een speciale 
gezinsdienst. Er is veel aandacht voor de kinderen, die er de hele dienst bij mogen 
blijven. Ook tijdens de overdenking worden ze niet vergeten, ze worden actief 
betrokken! Het thema van deze dienst is: “Laat je licht maar schijnen.” 
 

 
VAKANTIE PREDIKANTEN 

Peter en ik hebben vakantie in de week van 29 april tot en met 5 mei 
 

Ds. Inge de Rouwe 
 

 

UIT DE KERKENRAAD  

Peter hoopt vanaf mei weer (bijna) geheel hersteld te zijn. Hij pakt het pastoraat 
(voorzichtig) op en is vanaf eind april ook weer ingeroosterd voor de kerkdiensten.  
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De Commissie Vorming en Toerusting is zoekende naar hun taak, rol in het 
pastoraat. Hoe kan er pastoraat verleend worden als er minder predikanten en 
ambtsdragers zijn? Hoe kunnen we verbondenheid tussen mensen bereiken, waar 
kun je bijdragen in onderling pastoraat? 
 
Inge deelt mee dat er een pilot wordt gestart vanuit de Protestantse kerk in 
samenwerking met de Protestantse Universiteit, waarin nieuwe vormen van 
pastoraat onderzocht gaan worden. De bedoeling is om een boekje te maken met 
handreikingen, ideeën, waarmee men zelf vorm kan geven aan onderling 
pastoraat. Inge neemt zitting in de projectgroep. 
 
Er zijn weer verschillende bezoekjes aan jeugd- en catechisatie groepen gebracht. 
Zo heeft Arjan Cappon de oudste catechesegroep (18+), van Hedwig Huijzer en 
Margreeth van der Goot, bezocht.  
 
Arjan Cappon, Hilda Bulthuis en Menke Wietsma hebben de belijdenis-
catechisatiegroep, van Inge de Rouwe, bezocht. Deze groep bestaat uit 4 jonge 
mensen, die op 1e paasdag belijdenis hopen te doen. 
 
Rudi Hoekstra bracht een bezoekje aan de tienergroep Impact Young van Inge 
Boer, Annely Langereis, Petra de Jonge, Louise van der Goot en Martine Huijzer. 
 

Els Gelling, scriba 
 
 
 

KORT VERSLAG GEMEENTEAVOND D.D. 13 MAART 2019 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de avond en heet iedereen van harte welkom.  We lezen 
 samen lied 657. 
 

2. Jaarrekeningen; info zie bijlage NvK&K 
Er zijn geen vragen over de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmees-
ters en het College van Diakenen. De jaarrekeningen zullen door de  
Kerkenraad worden vastgesteld.  
 

3. Lezing door Eline Borgdorff namens de Nederlandse Patiëntenvereniging 
(NPV): 
Orgaandonatie Ja? Nee? 
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Uitleg is gegeven wat orgaandonatie inhoudt, hoe de procedures zijn. Het as-
pect ”Christen zijn” en orgaandonatie is toegelicht.  Op vragen van 
gemeenteleden is ingegaan door Eline.  
 

4. Pauze 
 

5. Tweede dienst voorstel: 
De voorzitter geeft een korte toelichting. Het voorstel van de kerkenraad is: 
Tweede dienst afschaffen m.u.v. dankzegging en bijzondere diensten. De me-
ning van de aanwezigen wordt gepeild en meegenomen in de definitieve 
beslissing, die wordt genomen door de kerkenraad. 
 
Vanuit de gemeente wordt aangeven aan dat men het eens is met de inmiddels 
ontstane praktijk rond de tweede dienst; dankzegging en een enkele bijzon-
dere dienst. 
 

6. Rondvraag: niemand heeft punten voor de rondvraag. 
 
Ds. Inge de Rouwe wordt gevraagd naar voren te komen om een cadeau in 
ontvangst te nemen. Zij ontvangt uit handen van br. J. Wolfs twee fotoboeken; 
één van de bevestigings- en intrededienst van ds. Inge de Rouwe d.d. 03-02-
2019 en één van de intrededienst van ds. Peter Elzinga d.d. 18-08-2013. (Van 
deze dienst was destijds geen fotoboek samengesteld) 
 

7. Sluiting: we zingen lied 538: 1, 3 en 4: Een mens te zijn op aarde en sluiten de 
avond met een dankgebed. 
 

Els Gelling, scriba 
 
WISSELING AMBTSDRAGERS  
 Zoals eerder vermeld, zijn de volgende ambtsdragers in mei 2019 aftredend: 
 
-   br. Gert Kruizinga            ouderling/preses 

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

-   br. Siep de Jonge            ouderling/ jeugdouderling 

-   br. Arjan Cappon            diaken/voorzitter 

-   zr. Hilda Bulthuis   diaken /wijk blauw 

-   br. Edwin Ottens   diaken /penningmeester 

-   zr. Anneke Zijlema   diaken/bejaardendiaken  
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Daarnaast zijn er nog de volgende vacatures: 
-   vacature    ouderling (wijk groen) 

-   vacature    ouderling (wijk blauw) 

-   vacature    diaken/bejaardendiaken 

 
De kerkenraad deelt met dankbaarheid en blijdschap mee, dat de volgende ge-
meenteleden het ambt van ouderling/diaken op zich hebben genomen: 
 
-   zr. Margriet Algra   diaken/bejaardendiaken    

-   zr. Sieta de Boer   ouderling/preses   

-   br. Louis en zr. Margreet Dekens ouderling  

-   br. Erik van Dijken   ouderling  

-   br. Gerrit Havinga   ouderling  

-   br. Wouter Meerman   diaken 

-   br. Jaap Oudman   voorzitter diaconie 

 
Met vreugde deelt de kerkenraad mee, dat de volgende ambtsdragers nog een 
jaar aan hun ambtsdragerschap vastknopen: 
 
-   br. Siep de Jonge    jeugdouderling) 

-   br. Edwin Ottens    diaken/penningmeester 

-   zr. Anneke Zijlema   diaken/bejaardendiaken 

 
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden op zondag 12 
mei a.s. door ds. I. de Rouwe. 
 
Bovenstaande zal binnenkort in verkorte vorm in de kanselafkondigingen worden 
opgenomen in het kader van het zorgvuldig volgen van de daarvoor geldende pro-
cedure. 
 

Els Gelling, scriba.  
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VOORAANKONDIGING VANUIT DIACONIE/ZWO VAN DE VOLGENDE COLLECTES: 
  
➢ 21 april “Versterk de kerk in Pakistan”; De partnerorganisatie van Kerk in  

 Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met 
trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen 
een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen 
hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over 
het geloof.  
 
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakis-
taanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig 
theologisch onderwijs hebben gehad. Ook moslims en hindoes die belang-
stelling hebben voor het christendom, kunnen gebruik maken van aangeboden 
lesmateriaal.  
 

➢ 5 mei “Syrische kerken als bakens van hoop”; Uitzichtloos en rampzalig is de 
situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor 
onderdak, voedsel, medicijnen en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische 
kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Sa-
men met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om 
hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet 
met lege handen staan. 

  
 
DONATIES VANUIT ZWO-MAART/APRIL: 
 
➢ Bijdrage van € 500, - voor “Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-

Afrika - Mozambique” met project nr. N 000707. Op 15 maart 2019 raasde cy-
cloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging 
gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromin-
gen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn over-
leden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffe-
nen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan 
voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp ge-
start via het internationale kerkelijk netwerk (www.kerkinactie.nl / projecten). 
 

 

Diaconie 
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➢ De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een gift van € 200, -: 
 
✓ SOS-kinderdorpen. Organisatie die zich richt op het voorkomen dat kin-

deren in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten. Kinderen 
zonder ouders of een veilig thuis, krijgen een nieuw thuis in een van 
onze SOS kinderdorpen. Hier groeien deze kinderen op in een SOS-familie 
met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS-moeder, totdat zij op eigen 
benen kunnen staan. (www.soskinderdorpen.nl); 
 

✓ Stichting Vrienden Van de Hoop. De Hoop helpt mensen die worstelen met 
verslaving of psychische problemen. Vanuit onze Bijbelse missie zien wij om 
naar kinderen, jongeren en volwassenen. Wij geloven niet in hopeloze ge-
vallen! (www.vriendenvandehoop.nl). 

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

Edwin Ottens 
 

 
 
 

 
Allereerst zal ik mij even kort voorstellen. Ik ben Jolanda van der Knaap-van der 
Beek, getrouwd met Arie Hans, en woonachtig aan de Boersterweg 65 in Sint 
Annen waar wij ons melkveebedrijf hebben. We hebben twee kinderen: Gerben en 
Lisanne. Ik werk 3 dagen als managementsecretaresse bij Kentalis op de locaties 
Haren en de Tine Marcusschool Groningen.  
 
Sinds 1 januari doe ik het secretariaat voor het College van Kerkrentmeesters.  
Als u iets wilt vragen of doorgeven: het mailadres is: secretariaat-cvk-
gk@pkntenboer.nl en mijn telefoonnummer is 050-302 4158. De gegevens staan 
ook voorin bij de adressenlijst in Nieuws van Kerk en Kansel. 
 
FINANCIËN 
De stand van de actie Kerkbalans 2019 met als thema ‘Geef voor je kerk’ is op dit 
moment ongeveer € 105.000, -. Veel gemeenteleden hebben aan de oproep 
gehoor gegeven en de vaste vrijwillige bijdrage verhoogd. Hartelijk dank daarvoor! 
De gemeenteleden die nog niet gereageerd hebben zullen nog een keer benaderd 
worden.  
 

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/
http://www.soskinderdorpen.nl/
http://www.vriendenvandehoop.nl/
mailto:secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl
mailto:secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl
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RENOVATIEWERKZAAMHEDEN 
Het torentje van de kerk zal binnenkort gerenoveerd worden. Het houtwerk is aan 
herstel toe. Met een hoogwerker zal het torentje eraf gehaald worden en op het 
plein voor de kerk zullen de werkzaamheden gedaan worden. In de week van 15 
april wordt de herentoiletgroep in Blister gerenoveerd. 
 
COLLECTEBONNEN 
Graag wijzen wij u/jullie op onze collectebonnen. Het gebruik ervan kan erg handig 
zijn, er hoeft geen contant geld op de zondagochtend gezocht te worden voor de 
collecte en het kan ook een belastingvoordeel opleveren omdat giften aan de kerk 
aftrekbaar zijn.  
 
Elke 1e en 3e maandagavond van de maand is Afhilla Zuidema van 19.00 tot 19.30 
uur in de kerkenraadskamer aanwezig voor de uitgifte van de bonnen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap 
 
 

 
 
 

 
 
 
In overleg met onze jeugdouderlingen Jan en Siep wil ik alle jongeren van 11+ 
(impactleeftijd en ouder) en hun ouders uitnodigen om op zondag 19 mei, na de 
dienst bij elkaar te komen. We willen graag met jullie het afgelopen jaar evalueren 
en nadenken over de toekomst.  
 
Onze missie is dat we een gemeente zijn waarin we groeien in de relatie met God 
en met elkaar, zowel met je leeftijdsgenoten als met verschillende generaties. Daar 
willen we ons de komende jaren op richten. 
 
We hebben al wat ideeën, maar betrekken jullie graag bij onze plannen.  
Willen jullie meedenken en meehelpen?  
 

ds. Inge de Rouwe 

 

   Jeugdpagina 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
In de vorige NvK&K heeft u gelezen welke verhalen we lezen om ons voor te 
bereiden op Pasen. We lezen iedere week een verhaal uit Lucas. 
 
Na Pasen, horen we van de verhalen over Abram: 

28 april Genesis 12 Abram door God geroepen 

5 mei Genesis 13 Abram en Lot gaan uit elkaar 

12 mei Genesis 14 Abram bevrijdt Lot 

19 mei Genesis 15 God sluit een verbond met Abram 

 
Vanaf 26 mei lezen we over Johannes, maar daarover de volgende keer meer. 
 
Een aantal van de leiding van de kindernevendienst heeft aangegeven na de 
zomervakantie te willen stoppen. We zijn daarom op zoek naar nieuwe mensen 
die eens in de 4 weken kindernevendienst wil geven. Voor meer informatie: bel 
of mail: vreeling.janneke@gmail.com of tel.nr: 050 302 1772  
 
CJV-KAMP  
Op 8 maart ging onze reis naar het mooie Drenthe! Met een groep van 14 mensen 
verbleven we voor een weekend in groepsaccommodatie ’t Klonie in Ellertshaar. 
Bij aankomst was er direct een speurtocht door het bos georganiseerd, en dus 
hebben we op de eerste avond al best wat kilometers afgelegd… We verzamelden 
hints voor de activiteit van zaterdag, maar die hints waren soms nog best lastig! 
We sloten de avond af met wat gezelligheid in het huis.  
 
De volgende ochtend, toen iedereen wakker was, begonnen we met een Foto 
Bingo opdracht, waarbij we zoveel mogelijk foto’s moesten maken die voorgesteld 
waren op een lijst. En dat klonk makkelijker dan het was, helemaal toen het ineens 
begon te onweren terwijl we het bos in liepen. We moesten gauw naar het huis 
rennen!  
 
’s Avonds hebben we gezellig samen patat gegeten en we eindigden de dag met 
een zelfgemaakte Pub Quiz, waarbij ook Inge Elzinga en Siep de Jonge aanwezig 
waren. Het was een leuke avond met veel lol, en we mochten zelfs nog wat leren 
van de Bijbelkennisvragen. De volgende ochtend luisterden we mee met de kerk 
en ruimden we de hele boel weer op. Want helaas was het weekend alweer ten 
einde gekomen! We kijken terug op een heel leuk weekend, met een gave groep 
en veel gezelligheid.  
   Eline Bolt 

mailto:vreeling.janneke@gmail.com
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Al een paar jaar is het verhaal van Pasen te bekijken op televisie, The Passion ge-
noemd. Ook dit jaar zullen vele mensen dit weer bekijken of live meebeleven vanuit 
Dordrecht. Maar dit jaar kun je zelf ook meedoen!  
 
Op maandag 22 april, 2e paasdag organiseren we namelijk weer The Passion in Ten 
Boer!!  
 
Vanaf 9.45 uur is de inloop in Menorah. We starten met koffie/thee en een uitleg. 
Daarna zullen we in groepen een route lopen door het dorp (duur: ongeveer een 
uur), Op verschillende plekken zullen scenes uit het lijdensverhaal van Jezus te zien 
en te horen zijn, op verschillende manieren vertolkt door gemeenteleden. 
 
Uiteindelijk zullen we uitkomen bij het lege graf, want Jezus is opgestaan! In de 
kerk zullen we deze Passion dan afsluiten, met het zingen van lofliederen voor de 
opgestane Heer! Ook zal er dan nog weer koffie, thee en ranja zijn.  
 
We willen alle deelnemers aan de tocht vragen om iets lekkers mee te nemen voor 
bij de koffie, dit kan voor de tocht ingeleverd worden in Menorah.  
 
Voor mensen die slecht ter been zijn, of niet zover kunnen lopen, kunnen we ver-
voer met een auto regelen. We hopen deze tocht met een grote groep mensen, 
jong en oud, mee te mogen maken. 
 
Voor vragen, of om je hulp aan te bieden op deze dag, neem gerust contact op!  
Mail: huijzerwietsma@gmail.com of tel./whats-app: 06-2555 6112 
 
Namens taakgroep Jeugdwerk,  
 

Ingrid Oudman en Martine Huijzer. 
 
 
 

mailto:huijzerwietsma@gmail.com
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WOORDZOEKER    

S T A L C A T E C H I S A T I E 

G T G N I L R E D U O D G U E J 

M N R C T E B I J B E L K R E K 

A O I O R R D W E U E E K E S L 

E V J L V E A B R N R I 9 N I E 

T P E L R Z T C O K T G O T N F 

M O U E T E O S T E E E R M E A 

A O G C P L D E O N K N E E D T 

E D D T L K L U M K E W T E J N 

B L O E M E N C O M M I S S I E 

T 1 C B F E 5 S E K P J I T L K 

N T T O G R E T E P J S L E E E 

E E O N M P T C A P M I B R B O 

P N I N H U I S B A N D W S B B 

O E R E S N E M R O O V S N E M 

D R E N E I Z R O O V K E E R P 

 
BEAMTEAM  BELIJDENIS   BIJBEL 
BLISTER   BLOEMENCOMMISSIE  BOEKENTAFEL 
CATECHISATIE  COLLECTEBONNEN  DEURCOLLECTE 
DOOPVONT  DOPEN    EIGENWIJS 
HUISBAND  IMPACT    INGE 
JEUGD   JEUGDOUDERLING  KERK 
KERKTELEFOON  KOSTER    LIEDBOEK 
MENSVOORMENS PETER    PKN 
PREEKLEZER  PREEKVOORZIENER  RENTMEESTERS 
WIJKOUDERLING 

          
 

    
      
Noteer alvast de oplossing van deze woordzoeker in uw agenda.  Roelof-Jan 
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Vrijdag 12 april is het weer zover! Een 
kampvuuravond voor mannen. Voor degenen die 
er nog nooit van gehoord hebben, wil ik uitleggen 
wat dit inhoudt.  

Enkele jaren geleden zijn we begonnen om twee 
keer per jaar deze avonden te organiseren met als doel Jezus te ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer, met kampvuur, vriendschap en iets te drinken…  

Het initiatief kwam niet vanuit een kerk, maar vanuit een groepje christelijke 
mannen, die dit zonder drempels en over kerkmuren heen wil organiseren. En 
daarom wordt het buiten gehouden, een plek zonder drempels en in de elementen, 
soms is het mooi weer, soms is het koud en winderig, maar er is een groot 
kampvuur om je te verwarmen.  

Daarnaast is er ook een spreker met een uitdagende en inspirerende boodschap, 
waar je over na kunt denken en praten onder het genot van een ontspannend hapje 
en drankje bij het vuur.  

We zijn blij dat we deze keer Peter Drost als spreker hebben. Hij is dominee in 
Delfzijl, maar voelt zich geroepen om een nieuwe gemeente te stichten in 
Oostenrijk. Alle zekerheden geven hij en zijn gezin op en ze vertrekken komende 
zomer richting dit land.  

Het thema van de avond is ‘Ware Liefde’.  

Het is juist geen avond voor alleen christenen of oude mannen. Neem je vrienden, 
bekenden, vader of zoon mee en dan maken we er samen hopelijk een mooie 
avond van. 

Op vrijdag 12 april 2019 om 20.30 uur bij Koe en Jij, Bouwerschapweg 29a in Ten 
Boer. 

   Tonny Huijzer 

Kampvuuravond, voor MANNEN! 
 



 
 
 

18 

 

 
 
Maandag 15 april worden de bewoners van wijk geel en groen van harte uitgeno-
digd op de wijkavond. Deze wordt gehouden in Menorah en begint om 19.45 uur. 
Ds. Inge de Rouwe leidt het jaarthema in. 
 
Na de pauze gaan we in een andere vorm aan de slag. Laat U verrassen!                
Allen van harte welkom. 
  
Namens de wijkteams van Geel en Groen 
 

Seerp en Ineke Palsma 
 
 

 
OPWEKKING 2019 
Ook dit jaar zijn we weer van plan 
om met een groep vanuit Ten Boer 
naar Opwekking in Biddinghuizen te 
gaan. Dit is van 7-10 juni.  
 
Wie gaat er met ons mee?  
 
Je kan jezelf of je gezin aanmelden 
op de website: www.ikganaarop-
wekking.nl, je krijgt dan een bevestigingsmail met reserveringsnummer.  
 
Als je bij ons op het TB-veld wilt staan, stuur deze mail dan voor 10 mei door naar 
Ingrid Oudman: ingridoudman@home.nl. Zij is onze contactpersoon en zorgt er-
voor dat onze groep aangemeld wordt. 
 
Voor vragen, schiet dan één van ons aan! 
 
Ingrid Oudman en Martine Huijzer (06-2555 6112) 

 
 
 

Wijkavond  
 

http://www.ikganaaropwekking.nl/
http://www.ikganaaropwekking.nl/
mailto:ingridoudman@home.nl
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Beste gemeenteleden, 
 
De datum van de rommel-
markt nadert nu met rasse 
schreden. Nog ruim een 
maand en dan is het zover. 
Wij zijn er klaar voor, u en jij 
ook? 
 

De rommelmarkt wordt gehouden op 17 mei 2019 van 17.00 uur 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 voorjaarsschoonmaak geen 
goede spullen weg te doen maar om deze nog even vast te houden voor de rom-
melmarkt. 
 
Naast de vaste spullen hebben we natuurlijk ook een plantjes en stekjes markt, 
hopelijk bent u hier al mee begonnen. En als u nog niet gestart bent dan heeft u nu 
nog 5 weken de tijd om uw stekje te laten groeien, graag de naam van de plant of 
het stekje erbij vermelden 
  
Voor de rommelmarkt hebben we echter ook helpende handen nodig: 

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

- We zoeken een gemeentelid dat de organisatie van de kinderkleding on-
der 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. 
 
Een rommelmarkt doe je met z’n allen, we hebben veel talenten in de ge-
meente.  
 
Dus help mee en kom. 
 
De spullen kunnen op vrijdag 17 mei gebracht worden vanaf 10.00 uur.  

Vrijdag 17 mei a.s. 
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Voor de gemeenteleden die hun spullen zelf niet meer kunnen brengen hebben we 
geregeld dat deze op gehaald worden. Hiervoor kunt u een van de hieronder ver-
melde nummers bellen. Het liefst na 18.30 uur. 
 
Wat mag allemaal gebracht worden? Boeken, bruikbare huishoudelijke spullen,  
ijzerwaren, kunst, heel speelgoed, goede kleding etc.  
 
Voor wie wil meehelpen staat een kop koffie/thee met iets erbij klaar. 
 
Alvast bedankt voor het verzamelen van de spullen en het aanmelden om mee te 
helpen! 
 
De opbrengst van de rommelmarkt is 50% voor de kerk en 50% voor Stichting Am-
bulance Wens. 
 
 
PS  
Voor de jeugd:  
Meehelpen als vrijwilliger levert je punten op voor je maatschappelijke stage. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 

Menke Wietsma` 050-302 1935 
Sieta de Boer  050-302 3096 
Wouter Meerman 050-302 4008 
 

 

 
 

 
 

 
 
Wat een verrassing was het voor ons, toen we bloemen kregen van de kerk i.v.m. 
ons 55-jarig huwelijk. Ook kregen we nog mooie kaarten. Hoewel we die dag 
wegens ziekte niet uitbundig hebben gevierd, hebben we het mooie boeket en de 
kaarten erg gewaardeerd. We zijn dan ook heel dankbaar dat we die dag mochten 
beleven. 
   Nelly en Sipko de Boer 

Dankbetuiging 
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Wij willen jullie allen van harte bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes, tele-
foontjes, bloemen en fruitmandjes, die wij mochten ontvangen, tijdens het verblijf 
in het ziekenhuis en ook daarna thuis. Het heeft mij en mijn vrouw erg goed ge-
daan.  
Hartelijke dank, 
  

Wildrik en Pia Burema 
 
 

 
Lieve mensen,  
Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen en de mooie 
kaarten die we hebben gekregen voor ons 55-jarig huwelijk. Wij zijn God heel 
dankbaar dat we konden vieren. Met een hartelijke groet.  
 
   Jan en Tineke Helmantel 
 

 
Als je leven z’n gewone gang gaat verwacht je niet dat het ineens kan omslaan, en 
dan is het ernstig. Een levensbedreigende bacterie neemt plaatsop de prothese in 
de knie en in de rug. De knie is na de operatie weer genezen maar de rug kan alleen 
met behulp van therapie en veel geduld genezen. Je kunt dan alleen maar dankbaar 
zijn dat de medici, door Gods hand geleid, de oorzaak snel hebben ontdekt en 
genezing kan beginnen. 
 
Voor alle medeleven in de vorm van bezoek, telefoontjes, en de vele kaarten wil ik 
u allen hartelijk dankzeggen. Het was voor mij een grote steun. Ook voor de mooie 
bloemen uit de kerk hartelijk dank. Dat was voor mij wel een moeilijk moment. Het 
was die dag n.l. onze trouwdag (60 jaar), maar de dingenlopen nu eenmaal zoals ze 
lopen. En daar verander je niets aan.  
 
Het advies is, moedig verdergaan, mede gesterkt door de woorden van het lied: 
“Wat de toekomst brengen moge, …... “  
Hartelijke groeten van 
 

Dinie Jongsma 
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Donderdag     11 april      P.C.O.B.                                                      14.30 uur 

Zondag            14 april      C.J.V.                                                        19.00 uur 

Maandag        15 april      Catechisatie    12/13-jarigen              19.00 uur 

                                                                     14/15-jarigen              20.00 uur 

                                            Wijkavond groen/geel                          19.30 uur 

Dinsdag          16 april      College van Kerkrentmeesters          19.30 uur 

Woensdag      17 april     Kerkenraad                                           19.45 uur 

Vrijdag            19 april      Impact                                                   19.00 uur 

Zondag           21 april      Koffiedrinken na de dienst 

Dinsdag          23 april      Catechisatie 16+                                19.00 uur 

Woensdag        8 mei        Moderamen                                        19.45 uur 

Zondag            12 mei       Koffiedrinken na de dienst 

C.J.V.                                                    19.00 uur 

Vrijdag             17 mei       Rommelmarkt                                    16.00 uur 

                         17 mei        Impact                                                 19.00 uur 

Zondag           19 mei Koffiedrinken na de dienst 

Dinsdag           21 mei       Diaconie                                               20.00 uur 

 
 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

     Zr. H. Beukema-Heemstra, van de Prot. Gemeente Roden 

OVERLEDEN: 

     Zr. T. van der Goot-Attema, in de leeftijd van 84 jaar 
 

VERHUISD: 

     Lars Feitsma 

     Zr. K.S. Wiersema-Grashuis 
 

VERTROKKEN: 

     Fam. S. Bruins 

Kerkelijke mutaties 
 

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

 

13-04 71 H. Offringa 

14-04 73 J. Wolfs 

14-04 77 H. Gelling 

16-04 71 L. Velting 

26-04 75 H. Oosterhuis-Vriezema 

28-04 83 A. Haak 

28-04 53 Nanning J.J. Noorman 

29-04 85 J.A. Hofman-Dijkema 

02-05 79 E.H.T. Waterborg-Wiertsema 

05-05 81 H. Beukema-Heemstra 

06-05 85 H. van Bijssum 

06-05 56 André Huisman 

   

07-05 70 F. Vriezema-Wiltjer 

10-05 76 R.H. Rozema- de Wind 

11-05 84 L. Doornbos -Post 

11-05 95 K. Postma-Dijkhuis 

11-05 76 S. Rozema- Hofstee 

13-05 91 A. Groenwold - Bosker 

14-05 76 J. Venhuizen 

17-05 71 G.H. Heidema-Ritzema 

23-05 72 C. Kamphuis 
 
 

 Verjaardagen 
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03-03 Zr. R. Jongsma-Martini, zij is na een verblijf in het verpleeghuis “De 

Brink” weer thuisgekomen. 
10-03 Br. en zr. S. de Boer-Smit, en naar 

br. en zr. J.A. Helmantel, beide echtparen ter gelegenheid van hun 55-
jarig huwelijk, en ter bemoediging naar 
zr. T. Kruizinga-Kuizenga 

13-03 Kostersechtpaar br. en zr. W.P Burema-Wierenga, ter bemoediging, en 
het weer thuiskomen van br. Burema uit het ziekenhuis. 

24-03 Br. H. Rodermond, in verband met zijn 76 ste verjaardag 

24-03 Br. J. Hogendorf, in verband met zijn 87 ste verjaardag 

31-03 

07-04 

Br. G.S. Vast, in verband met zijn 86 ste verjaardag 

Zr. G.J. Ritzema-Eisenga 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Kerkcollecten  
03-02 Werelddiaconaat  492,65  
10-02 Kerk 225,10  

 Heilig Avondmaal/ Hospice De Schutse 318,50  
17-02 Droogte overleven in Ethiopië  268,81  
24-02 Voedselbank  219,02  

 Onderhoudsfonds 108,43  
03-03 Diaconie  254,82  
10-03 Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba 190,05  
13-03 Kerk - biddag 242,95  
17-03 Kerk 212,80  

   

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

De bloemen uit de kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
 



 
 
 

25 

Deurcollecten  
03-02 Kerk 88,45  
10-02 Bloemenfonds 69,80  
17-02 Kerk 52,95  
24-02 Bloemenfonds 89,15  
03-03 Kerk 104,90  
10-03 Kerk 75,70  
13-03 Bloemenfonds 34,95  
17-03 Bloemenfonds 82,05  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen 2018  
 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2019  
 Kerk 1.843,41  

 Zending en Werelddiakonaat 563,63  

 Evangelisatie 252,50  
Vaste Vrijwillige Bijdragen 2019  
Kerk   

 Toegezegd 104.453,50  

 Extra ontvangsten  1.268,82  

 Totale bijdragen 2019 105.722,32  

 Ontvangen bijdragen 34.674,00  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2019 71.048,32  

   
Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.768,50  

 Extra ontvangsten  500,00  

 Totale bijdragen 2019 9.268,50  

 Ontvangen bijdragen 2.651,57  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2019 6.616,93  
Evangelisatie  
 Toegezegd 6.418,00  

 Extra ontvangsten    

 Totale bijdragen 2019 6.418,00  

 Ontvangen bijdragen 1.628,74  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2019 4.789,26  

   
Overige opbrengsten  

Oud  
papier Ontvangen t/m jan 0,00  
Oud ijzer Ontvangen t/m jan 0,00  
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14 april 11.00 uur Springtime  19.00 uur  

Voorganger ds. W. van Wingerden Matthijs van Vlaardingerbroek 
m.m.v. Band Lof Huisband 

   
19 april   19.30 uur Goede Vrijdag 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 
Organist  F. Reitsema 
Koster  W.P. Burema 
Beamer  Lineke Meerman 
Collecte  Géén collecte !!!!! 

   
21 april 09.30 uur 1e paasdag/ Belijdenisdienst 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Versterk de kerk in Pakistan  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 
   -Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 
Kindercrèche Margot Dekens, Joëlle Cappon en Iris Boer 

   
22 april 09.45 uur 2e paasdag/ The Passion 

 Voor meer informatie zie pagina 15 
  
27 april Maandafsluiting Bloemhof vervallen !!   

  
28 april 09.30 uur     

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
  2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Timo en Sara Werkman 
   -Menorah Noa en Levi van Dijk 
Kindercrèche Nicole Heidema, Lourien Dekens en Rosa Boer 

Dienstenrooster: 
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5 mei 09.30 uur  

Voorganger Dhr. D. Kruyt Leek  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Syrische kerken als bakens van hoop!  
Deurcollecte Kerk    
   -voordeur Danique en Jolein Huijzer 
   -Menorah Mats en Tim van Vliet 
Kindercrèche Hilda Bulthuis, Lyanne Langereis en Astrid Hoekstra 
    
12 mei 09.30 uur Bevestiging ambtsdragers/ Moederdag 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 
   -Menorah Lucas en Tim Medendorp 
Kindercrèche Martine Dijkema, Elisa Werkman en Yara de Kam 
    
19 mei 09.30 uur Jeugddienst m.m.v. Kinderkoor Eigen Wijs 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 
   -Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 
Kindercrèche Jolanda Cappon, Marlou Vogd en Romee van Vliet 
    
25 mei 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof  
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26 mei 09.30 uur Voorbereiding H.A./ DMD    

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Dorcas  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Eva en Joas Sikkema 
   -Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 
Kindercrèche Saskia van Dijk, Rosalie Huijzer en Rianne Woldijk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 16 mei 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 23 mei, 4 juli en 29 augustus 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 
 


