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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 
 
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: 

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
3) Sponsoring Marsyya (project World 
     Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
E. Ottens, De Rietzoom 16,  
9791 BB Ten Boer 050- 302 3564 
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:pe.elzinga@planet.nl
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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DE CONTROLE LOSLATEN  
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in 
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 
zonder mij kun je niets doen” Johannes 15: 5 
 
Met de grote vakantie in het vooruitzicht slaat de 
vermoeidheid bij veel mensen toe. Het is een 
vermoeidheid waarin je beseft dat je geleefd wordt door de dagelijkse drukte, door 
de dagelijkse zorgen en misschien ook wel door de dagelijkse sleur. Je verlangt 
ernaar de controle eens even lekker los te laten, omdat je ergens beseft dat dit kan 
helpen om straks alles wat je aandacht nodig heeft weer aan te kunnen. 
 
Het is fijn dat er periodes van rust en ontspanning mogen zijn, waarin we de 
dagelijkse beslommeringen even achter ons kunnen laten. Maar de controle 
loslaten is een hele kunst. De één kan het beter dan de ander en vaker is het zo dat 
loslaten een proces is waar je je hele leven in moet oefenen. 
 
Het is misschien verrassend dat ik in deze meditatie over het loslaten een tekst heb 
gekozen waarin de Here Jezus ons juist een beeld schetst waarin we als ranken 
dicht verbonden moeten blijven met de wijnstok, met de Here Jezus. 
 
Jezus spreekt veel over het loslaten van de controle. Hij zegt dit vanuit een 
liefdevol, pastoraal perspectief, omdat hij ziet hoe de mensen gebukt gaan onder 
het dagelijkse leven. Als hij in de Bergrede de massa toespreekt, ziet hij arme 
mensen, die pijn lijden, geschonden zijn, honger hebben en een uitweg zoeken.  
 
Jezus biedt hen die weg. Hij zegt: ik ben de weg die naar de waarheid en het leven 
leidt (Joh. 14: 6), Als je mij volgt, kom je bij de Vader in de Hemel uit, die weet wat 
jullie nodig hebben (Mat. 6: 31-34).  
 
Als we Jezus vasthouden, leert Hij ons loslaten. 
Dat is een geestelijke wet die niet vanzelf gaat. We worden in ons leven uitgedaagd 
om dit principe te oefenen. Elke keer wanneer ons dit lukt, ervaren we iets van 
Gods rust en vrede, die niet afhankelijk is van de omstandigheden waar we in 
zitten. 
 
We worden het meest geconfronteerd met het loslaten van controle wanneer het 
leven niet gaat zoals we zouden willen. Het is moeilijk en pijnlijk wanneer je door 
een langdurig ziekteproces heen gaat en er ook geen geneesmiddelen of 
therapieën zijn die hoop bieden. Of wanneer je hebt geïnvesteerd in een relatie, 
maar de ander toch een andere weg kiest.  
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Of wanneer je moet aanzien dat je kind keuzes maakt die misschien niet verstandig 
zijn. En elke keer als ik met mensen spreek die meemaken dat hun leven door 
elkaar geschud wordt, zie ik dat ze in eerste instantie verleid worden om zelf de 
controle terug te pakken. We leven niet voor niks in een maakbare samenleving. 
 
Als ze ziek worden zullen ze hun hoop vestigen op weer een nieuw medicijn of een 
nieuwe therapie om maar beter te worden. Als hun relatie strand zullen ze zo snel 
mogelijk op zoek gaan naar nieuwe alternatieven. Als hun kind onverstandige 
keuze maakt zullen ze proberen hem te beïnvloeden. Het zijn allemaal vormen 
waarmee we zelf de controle in de hand willen houden in de hoop dat de pijn en 
het verdriet weg gaan.  
 
Maar ik spreek ook mensen die langzamerhand het geheim van God ontdekt 
hebben. Dit zijn de mensen die zeggen: Ik wil graag genezen, ik wil graag een fijne 
relatie, ik wil het beste voor mijn kind, maar ik vertrouw op God, uiteindelijk vind 
ik mijn rust bij Hem en wacht ik maar af wat er gaat gebeuren.   
 
Het is geen passieve afhankelijkheid waardoor je alle levensomstandigheden 
gelaten over je heen laat komen, maar een actieve afhankelijkheid waarin je ervoor 
kiest om je leven in Gods hand te leggen en je door Hem te laten leiden.  
 
En elke keer word ik geraakt door de mensen die dit proberen te doen. Met vallen 
en opstaan leren ze vertrouwen en ik zie in hun ogen een mildheid, een 
vreugdevonk, een vrede die ik herken. Soms bij mezelf, vaak ook bij andere mensen 
die dicht bij Jezus willen blijven. Omdat we weten: Zonder Hem kunnen we niks 
doen (Johannes 15: 5b) Met Hem zal ons gegeven worden wat we nodig hebben 
(Mat. 6: 33) 
 
Ik wens jullie Gods aanwezigheid en rust met de woorden van de dichter Tineke 
Tuinder-Krause: 

Rust is 
Niet het ontbreken van activiteiten, 
De afwezigheid van problemen 
Of een omgeving zonder wanklank 
Of bijgeluiden 
 
Rust is niet te vinden 
In het naleven van regels 
En ook niet in perfectionisme 
Rust is de zekerheid dat God aan boord is, 
Ook als het stormt 
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Dat God er is 
Midden in de rumoerigheid van het leven. 
Dat Hij er is, 
Ook als je weer geconfronteerd wordt 
Met je eigen falen. 
Rust is dat Hij er is. 

 
Ds. Inge de Rouwe 

 
 
 
BELIJDENIS DOEN?  
 
Eind september willen we graag weer beginnen met een groep voor mensen die 
erover na denken of ze belijdenis willen doen. Het klinkt groot, maar belijdenis 
begint eigenlijk klein, namelijk bij een groeiende wens om Jezus te volgen. Wat dat 
precies betekent wijst zich de rest van je leven uit.  
 
Als je belijdenis van je geloof doet, zet je een stap in het openbaar. Je getuigt van 
de hoop die je met je meedraagt dat God van je houdt en dat je dit zichtbaar wilt 
maken in je leven. Samen met de gemeente vier je deze hoop. Mijn ervaring is dat 
dit een prachtig moment in je leven is, waarop je in je geloof versterkt wordt en de 
gemeente van Jezus Christus versterkt wordt door jouw aanwezigheid. 
 
Ik spreek regelmatig mensen die wachten op het moment dat ze het zeker weten. 
Dat vind ik eigenlijk zo jammer. Want waar wacht je op? Welke dingen in het leven 
weet je eigenlijk zeker? Hoe gaan andere mensen om met geloofszekerheid en 
geloofstwijfel? Waarom zou je geen belijdenis doen?  Dit zijn zeker vragen die we 
gaan bespreken, naast de betekenis van het onze Vader en de betekenis van de 
Geloofsbelijdenis die we in onze kerk uitspreken.  
 
Mocht je nog twijfelen, maar wel willen nadenken over het belijden van je geloof, 
dan ben je hier op de goede plek. En als je al een verlangen hebt om belijdenis te 
doen, ben je zeker van harte welkom! Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je 
bent. 
 
Ik zal deze groep begeleiden, je kunt me altijd even aanspreken in de kerk of me 
bellen (050-230 9276) of appen: 06-8154 7288 
 

Ds. Inge de Rouwe 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Inge en ik kijken terug op een jaar, waarin veel gebeurd is. Allereerst veel mooie 
dingen, waar we blij mee zijn. Dan denk ik aan het feit dat ik weer mocht herstellen 
van mijn burn-out, al blijft de vermoeidheid mij af en toe nog wel parten spelen. 
Ook heel bijzonder was het feit dat Inge bevestigd mocht worden als predikant aan 
onze gemeente. Al daarvoor, toen ik nog ziek was, heeft ze vrijwillig veel taken en 
kerkdiensten overgenomen binnen de gemeente.  
 
Dat ik haar bevestiging als predikant op 3 februari van dit jaar mee mocht maken, 
en mee kón maken, was heel bijzonder. Niet alleen ben ik vreselijk trots op haar, 
dat ze na een lange weg van studie, werk en gezin, nu eindelijk deze mijlpaal bereikt 
heeft. Dat zeker ook, maar het gaat verder dan dat. 
 
Toen Inge en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, was het ons allebei heel duide-
lijk, dat God ons niet alleen voor onszelf samen had gebracht, maar dat Hij ook een 
doel had met onze verbintenis, die nog verder ging, en waarin we samen Hem zou-
den dienen. Wij hebben toen volmondig ja tegen elkaar gezegd, en ook tegen God, 
dat wij bereid waren om Hem te dienen, welk plan Hij ook voor ons bedacht had. 
Wij konden toen niet voorzien, dat het hierop uit zou draaien: dat Inge als predi-
kant onze gemeente samen met mij mag dienen. Laat alles zijn tot eer van Gods 
naam. 
 
De toekomst ligt open. Ik weet niet welke plannen God nog meer met ons heeft, 
maar onze overtuiging van 13 jaar geleden, is onveranderd. Wij zullen Hem blijven 
dienen, of dat in Ten Boer is, of waar Hij ons ook in de toekomst zal brengen. Wij 
willen niet alleen luisteren naar onze eigen verlangens, maar ruimte geven voor 
Hem. Dat is ook wel spannend. Want daarmee moeten wij de controle over ons 
eigen leven loslaten. Toch durven we het aan, omdat we op God vertrouwen, en 
weten dat Hij ons door veel onrustige jaren heen, toch steeds heeft gezegend. Hij 
zal ons wel een weg wijzen, die wij kunnen gaan. 
 
Wij zijn ook heel dankbaar dat het goed gaat met onze kinderen. Onze dochter 
Meriam studeert Nederlands aan de universiteit van Groningen, en dat gaat voor-
spoedig. Ook is zij inmiddels verloofd, en zal zij D.V. volgend jaar gaan trouwen. 
Joas staat op het punt om op kamers te gaan. Wat is er mooier om te zien dat je 
kinderen hun eigen leven opbouwen, en daarbij God ook willen betrekken. En Da-
niël is ons zonnestraaltje. Altijd vrolijk en altijd vriendelijk, en nog volop kind. 
 
Als ik dat zo opschrijf, ben ik mij bewust, dat het bijna klinkt als een sprookje. Dat 
is het niet.  Wij hebben in ons leven moeten knokken voor dat wat wij belangrijk 
vinden.  
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Inge en ik hebben moeilijke huwelijksjaren gekend, net als veel andere echtparen. 
Ook mijn ziekte heeft een behoorlijke stempel op Inge gedrukt. Haar eerste man is 
overleden na een lang ziekbed. Nu had zij weer een zieke man in huis.  
 
Ook het nieuwe werk is niet alleen leuk, maar ook vermoeiend en veeleisend. Wat 
betekent het om predikant te zijn. In de eerste jaren van je predikantschap komen 
er veel dingen op je af. Gelukkig kunnen Inge en ik daar goed over praten. 
Niet in de laatste plaats houdt het wel en wee van de gemeenteleden ons bezig. 
Verschillende mensen, die wij inmiddels goed kennen, moeten een moeilijke weg 
gaan. Het verdriet en het lijden van mensen is niet eenvoudig om aan te zien. Het 
raakt ons diep. Ik kan nog wel meer zorgen noemen, maar dat ga ik niet doen. 
 
We staan nu voor de vakantie, en wij willen in die vakantie heel bewust genieten 
van de rust, van vriendschap, van elkaar, van alle mooie en goede dingen in het 
leven. Wat de dag van morgen brengt, weet ik niet. Maar vandaag mag ik leven, 
dankbaar voor alles wat ik heb gekregen. En als er moeilijke dingen op mijn pad 
zullen komen, weet ik zeker dat ik niet alleen hoef te gaan. God gaat met mij mee. 
 
Ik wens u een goede vakantietijd toe. 
   Ds. Peter Elzinga 
 
VAKANTIE PREDIKANTEN 
 
Ds. Inge de Rouwe heeft vakantie van 15 juli tot 4 augustus.  
Ds. Peter Elzinga heeft vakantie van 8 juli tot 4 augustus.  
Mochten er dringende zaken zijn, die niet kunnen wachten, neemt u dan contact 
op met uw wijkouderling of met de scriba of voorzitter. Zij zullen u ook eventueel 
door kunnen verwijzen naar de voorganger die de beide predikanten tijdens de 
vakantie vervangt. 
 
MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Voor zover bekend hebben de volgende gemeenteleden de afgelopen periode in 
het ziekenhuis gelegen. 
 
Br. T. Bosch, is na een periode van revalidatie en krachten herwinnen in het 
Heymanscentrum te Groningen, weer thuisgekomen. Het herstel gaat goed. 
 
Zr. T. Knol-Mook, is enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels is 
zij weer thuis. 
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Br. A. Smit, heeft een week in het ziekenhuis gelegen met verschillende klachten. 
Hij is weer thuis, met wat extra thuiszorg. 
 
Zr. B. de Vries-Veldman, is een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen met een 
te laag zoutgehalte. Na behandeling mocht ook zij weer naar huis. 
 
Vakantie. Het klinkt mooi, maar vakantie van je gezondheidsproblemen is er niet. 
Dat kan zwaar op je drukken. De onzekerheid van een ziekte, die chronisch wordt, 
maar waar je niet meer van geneest, de lichamelijke en geestelijke beperkingen 
van het ouder worden, of een lang behandeltraject zonder zicht op het eindresul-
taat.  
 
Terecht wordt gezegd dat gezondheid een van de kostbaarste dingen is die je kunt 
hebben. Vaak merk je dat het meeste op momenten dat de vanzelfsprekendheid 
van een gezond lichaam weg is. Toch is ziekte en tegenslag onlosmakelijk verbon-
den met dit aardse, gebroken bestaan. We kunnen kanker niet de wereld uit 
helpen, en al zouden we dat wel kunnen, blijven er nog zoveel andere ernstige 
ziektes over. 
 
Hoe kun je leven met al die beperkingen en onzekerheid? Voor mij is daar maar 
één antwoord op mogelijk. Leg alles in Gods handen. Nee, Hij geeft ons niet altijd 
de genezing waarnaar wij verlangen. Toch is Hij erbij, hoort en ziet Hij onze nood, 
en is Hij de constante factor in een mensenleven: van wieg tot graf. Dat geeft mij 
rust, en ik hoop dat het u ook rust geeft in moeilijke omstandigheden. 
  
  Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 
  Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
  moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst van de strijd, 
  zijn liefd' en ontferming vertroosten m' altijd. 
 
  Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 
  dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 
  dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
  en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 
 
  Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
  de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 
  Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
  dan rijst nog mijn loflied: "Zijn goedheid is groot!" (LvdK 470) 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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TOELATING TOT DE HEILIGE DOOP (1) 
 
Met elkaar in gesprek 
Heel veel zaken in onze plaatselijke gemeente, zijn geregeld door de kerkorde, zeg 
maar het wetboek, van onze landelijke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. 
Een aantal onderwerpen laat de kerkorde over aan de plaatselijke gemeente. Daar-
bij gaat het niet om onbelangrijke zaken, maar om dingen als het wel of niet 
zegenen van een relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht, stemrecht, deel-
name aan het Heilig Avondmaal en ook de toelating tot de Doop. 
 
Deze kwesties vindt onze kerkenraad zo belangrijk, dat zij het wenselijk vindt dat 
de gemeenteleden hierover hun mening te kennen geven. Het is goed om dit met 
enige regelmaat te doen. Wij hebben daarom afgesproken in het beleidsplan van 
onze gemeente dat we om het jaar een belangrijke kwestie met de gemeente wil-
len bespreken. Voor dit jaar staat het doopbeleid op de agenda. 
 
Uitgangspunt is allereerst te horen wat er leeft in de gemeente. Het gesprek met 
elkaar is niet vrijblijvend. Mocht er aanleiding toe zijn, dan behoort een beleidswij-
ziging tot de mogelijkheden. 
 
Huidig beleid 
Op dit moment is het zo binnen onze gemeente, dat alleen belijdende leden de 
doopvragen bij de bediening van de heilige Doop kunnen beantwoorden. Het is 
mogelijk om dit uit te breiden tot doopleden. Dat is ook de vraag waar het bij de 
bespreking om gaat. 
Bij de doop van een kind dient nu minimaal één van de doopouders belijdend lid 
te zijn. De eventuele doopouder, die niet belijdend lid is, zal gevraagd worden vol-
ledig met de beantwoording door de (belijdende) partner in te stemmen. Wij 
vinden het belangrijk om als een van beide ouders geen belijdenis heeft gedaan, 
deze wel volledig te betrekken bij het doopgebeuren, maar deze geen vragen te 
stellen, waarop hij of zij, niet volmondig ja kan zeggen. 
 
Procedure 
In de kerkenraad hebben we een procedure vastgesteld om de bespreking van dit 
onderwerp mogelijk te maken. Wij hebben niet het idee dat dit onderwerp heel 
sterk speelt binnen onze gemeente, maar wij zijn ons ook bewust dat wij ons daarin 
kunnen vergissen. 
 
In principe zal de bespreking plaatsvinden op de gemeenteavond, die plaats zal 
vinden na de kerkdienst op dankdag voor gewas en arbeid, op woensdag 6 novem-
ber 2019 om 20.30 uur in Menorah. 
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Mocht er behoefte aan zijn, zijn we graag bereid om ergens in oktober een speciale 
avond te beleggen over dit onderwerp. Laat het ons a.u.b. weten, hoe u hierover 
denkt, en wat wij nodig hebben als gemeente om tot een afgewogen oordeel te 
komen. 
 
In het volgende nummer van Nieuws van Kerk en Kansel zal ik inhoudelijk ingaan 
op de betekenis en (theologische) achtergrond van de heilige Doop. Wij nodigen u 
en jou van harte uit om op wat voor manier dan ook (mail, brief, app, persoonlijk 
gesprek) uw en jouw gedachten hierover aan ons kenbaar te maken. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
UIT DE KERKENRAAD  

In de kerkenraadsvergadering van 29 mei werd met een handdruk en dankwoord 
afscheid genomen van de oud-ambtsdragers. In september/oktober zal nog een 
“laatste” contactmoment zijn met de oud-ambtsdragers, om zogezegd de cirkel 
rond te maken.   
 
De nieuwe ambtsdragers zijn als volgt ingedeeld: 

Wijk Groen:  Louis en Margreet Dekens. 

Wijk Geel:  Erik van Dijken. 

Wijk Blauw:  Gerrit Havinga en Wouter Meerman (diaken). 

Wijk Wit 2:  Margriet Algra (diaken). 

 
Het voorstel voor het jaarthema is “Dit is Mijn Lichaam”.  Het jaarthema van de 
PKN is de laatste jaren erg algemeen. Het specifieke Christelijke aspect wordt hierin 
gemist. We nemen het thema van de Gemeente Groei Groepen over, die is dit jaar: 
“Dit is Mijn Lichaam”.  Dit thema kan aangevuld worden met het jaarthema van de 
PKN: “Een goed verhaal”. Elementen uit het aangeboden PKN-materiaal zijn goed 
te gebruiken en zullen zeker ook worden gebruikt.  
 
De Protestantse Kerkbode wordt voorlopig niet meer uitgebracht. De uitgever is 
failliet. Er wordt verzocht om een donatie, zodat de Kerkbode kan blijven bestaan 
en uitgegeven kan worden. Het verzoek wordt neergelegd bij de diaconie en 
evangelisatiecommissie. 
 

Els Gelling, scriba 
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VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE/ZWO: 

·       De collecte op 14 juli is bestemd voor “vakantiepret voor kinderen in ar-
moede”. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke kerken en organisaties die armoede in Ne-
derland bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas. Kerk in Actie wil 5.000 
kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie 
zorgt voor een vrolijke tas en lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en 
kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de 
buurt. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals ar-
moedebestrijding bij kinderen. 

·       Heilig Avondmaal collecte op 1 september is bestemd voor “Geiten voor Mol-
davië”; Moldavië is het armste land van Europa. Veel ouderen zijn eenzaam en 
moeten zichzelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk 
zijn gaan zoeken. Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of 
groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kin-
deren te voeden en om hun rekeningen te kunnen betalen. Sommige gezinnen 
hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, gei-
ten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen (klein) vee kopen om 
zodoende hun inkomen te verhogen. 
 
Organisatie Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze 
arme gezinnen helpen door ze ieder een drachtige geit (€ 78,-) te schenken. Hier-
mee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk 
en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt 
meer zelfvoorzienend. De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door ie-
mand van de kerk en worden persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Op deze 
manier ontstaan er goede contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaat-
selijke kerken, die zo op een heel praktische manier Gods liefde kunnen laten zien. 

Donaties vanuit Diaconie/ZWO-juni: 

·       Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe (€ 400,-): Het RDF 
wordt al jaren beheerd door PKN’s werkgroep Classicaal Regionaal Overleg, die een 
18-tal regionale organisaties financieel ondersteunt, waaronder: Stichting Exodus-
huis Groningen, Open Hof Groningen, Gevangenenzorg, Interkerkelijke Stichting 
Dovenpastoraat Groningen-Drenthe.  

Diaconie 
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·      TEAR (€200,-): Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht 
door wereldwijd hulp te bieden via lokale organisaties en kerken. Recht doen is 
voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen 
aan om de wereld mooier te maken. (www.tear.nl); 

·         Agapè (€200,-): Agapè wordt gevormd door een groep mensen die gepas-
sioneerd is om het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verspreiden. O.a. 
door christenen te laten groeien in een persoonlijk en Geest vervuld leven en leren 
je leven te delen in je eigen omgeving of op de plek waar God hen naartoe stuurt. 
Stichting is voor de financiering volledig afhankelijk van giften (www.agape.nl). 

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

Edwin Ottens 

 
 
 

Ben Deekens is gestopt als hulpkoster. Tijdens een overleg met alle kosters hebben 
we hem bedankt voor zijn inzet voor onze gemeente. 
 
De rommelmarkt heeft ruim € 2.600 opgebracht. De helft van de opbrengst is voor 
de kerk, de andere helft voor Stichting Ambulance Wens. 
 
Een oproep aan alle commissies: graag vóór 15 september financiële input 
aanleveren voor de nog op te stellen totaalbegroting voor 2020. Dat kan per mail 
naar Harry Horneman, e-mailadres: penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl.  
 
Voor de controle van de financiële stukken van de kerk van 2019 zijn wij op zoek 
naar twee gemeenteleden die een boekhoudkundige achtergrond hebben of 
affiniteit met boekhouding hebben. Aanmelden daarvoor kan bij Harry Horneman 
(zie hierboven het mailadres).  
 
Regelmatig hebben we bijzondere, grote en ook kleine, activiteiten in onze kerk en 
Menorah. Het is voor onze koster, Wildrik Burema, fijn om vroegtijdig informatie 
te krijgen zodat er een zorgvuldige afstemming kan plaatsvinden.  
 
Wildrik is telefonisch te bereiken op 050-364 2150 en per mail via 
w.burema52@gmail.com.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.tear.nl/
http://www.agape.nl/
mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
mailto:w.burema52@gmail.com
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Het jeugdwerk heeft een druk seizoen beleefd.  De leiding heeft zich waanzinnig 
ingespannen om het de jeugd naar de zin te maken en hun de waarden van het 
Christen zijn te laten ervaren.  Alle leiding heel erg bedankt daarvoor. Wij willen 
iedereen die als leiding stopt, bedanken voor al het goede werk wat jullie hebben 
verricht voor onze jeugd.  Net als iedereen die wel doorgaat hebben jullie in ons 
uniek team van jeugdwerkers meegewerkt om onze kinderen te laten groeien in 
het geloof.  
 
En echt, we hebben bij onze kerk een voorrecht met de grote groep aan leiding. 
We vinden het misschien normaal bij onze kerk maar laten we ons bewust zijn dat 
we gezegend zijn met zoveel jeugdwerkers.  Wij willen ook namens alle 
jeugdwerkers iedereen feliciteren met het behaalde diploma. Voor velen een 
inspannende en spannende tijd. Nu eindelijk de welverdiende vakantie.  Diegene 
die het helaas niet hebben gehaald, kop op, je hebt deze ervaring opgedaan en dat 
is voor het volgend jaar een voordeel.   
 
Normaal gesproken sluiten we het seizoen af met een gezellige avond, dat is voor 
dit jaar niet gelukt. We hopen dit in het startweekend te kunnen compenseren.  
Ook willen wij nog even het volgende nog benoemen:     
             
Opbrengst huis-aan-huis-collecte Jeugdwerk 
 
De Taakgroep Jeugdwerk is dankbaar en blij dat er met de huis-aan-huis-collecte 
een bedrag is opgehaald van € 2.910,40. Wij willen iedereen hartelijk bedanken 
voor hun gift en zullen er zorg voor dragen dat het geld goed zal worden besteed. 
Tevens willen we de jongeren van de CJV bedanken voor het rondbrengen en weer 
ophalen van de enveloppen.  
 
Verder willen wij jullie een fijne vakantieperiode toewensen en hopen na de zomer 
weer met z’n allen te kunnen starten aan een nieuw seizoen. 
Tot snel, 
 

Siep en Jan 
 
 
 

   Jeugdpagina 
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KICKSTART OP DE CAMPING: HOUD HET WEEKEND VAN 14 SEPTEMBER VRIJ! 
 
Ook dit jaar gaan we in de startweek weer met onze jongeren naar camping de 
Banjer. Iedereen die dan op de middelbare school zit is welkom. We gaan daar een 
nacht slapen, maar je kunt je ook opgeven voor een dag. 
 
Het weekend begint op zaterdag 14 september rond het middaguur en eindigt op 
zondagmiddag. Alle ingrediënten van vorig jaar zitten er weer in: uitdaging, 
verdieping, chillen, eten, muziek maken, enz. Eind augustus komt het 
programmaboekje uit van de startweek. Daar staat in hoe je je op kunt geven en 
wat we gaan doen. 
 
Hartelijke groet, namens het kickstart comité,  
 

Ds. Inge de Rouwe 
 
 
AFSCHEID/OVERSTAPDIENST GROEP 8 
 
Zondag 7 juli hopen we een dienst te houden waarin het afscheid van de kinderen 
van groep 8 van de kindernevendienst centraal staat. Zij zullen daarbij de overstap 
maken van de kindernevendienst naar de catechisatie en Impact Young. Aan deze 
dienst zullen ze op verschillend manieren meewerken. 
 
Het thema van de dienst hebben we samen bedacht en is ‘Niemand is als jij!’ Het 
lijkt in deze tijd erg belangrijk wat je doet, wat je kunt en hoe je eruitziet. In het 
dagelijks leven kijken we veel naar uiterlijkheden en Social media draagt daar ook 
erg aan bij. Het gaat er alleen niet om hoe mooi je eruitziet, of je hele bijzondere 
dingen kunt, hoeveel ‘likes’ je op je foto’s krijgt en hoeveel ‘vrienden’ jou volgen. 
Vaak vinden we het heel belangrijk wat een ander van ons vindt. Maar het gaat er 
juist om wie jij ècht bent, dat je goed bent zoals God je heeft bedacht en gemaakt 
en dat je jezelf mag zijn! 
 
Vooral wanneer je de overstap maakt naar een nieuwe school, naar nieuwe 
vrienden en nieuwe plaatsen spelen deze zaken natuurlijk een grote rol. We 
wensen Thijs Tebbens, Tim van Vliet, Riëtte Boersma, Jolein Huijzer en Sara 
Werkman een fijn afscheid en een goede overstap. Blijf daarbij vooral jezelf in de 
tijd die voor je ligt, want er is niemand zoals jij!!! 
 
Namens leiding van de kindernevendienst 
   Ineke Werkman 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Zo vlak voor de zomervakantie nemen we niet alleen afscheid van de kinderen van 
groep 8. Ook stoppen er een aantal leidsters van de kindernevendienst. Jannieta 
Venhuizen en Marian Dijkstra: bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en ideeën! 
Gelukkig heeft Karin Sikkema toegezegd ons kindernevendienst-team te willen 
versterken, daar zijn we heel erg blij mee! Maar…. we hebben nog iemand nodig 
die eens in de 4 weken kindernevendienst wil gaan geven, anders krijgen we onze 
bezetting niet rond. Interesse? Schiet dan één van de leiding aan om informatie te 
vragen. 
 
In de zomervakantie is er, net als andere jaren, gewoon kindernevendienst voor 
alle groepen. We splitsen dan op in 2 i.p.v. in 4 groepen, omdat er dan vaak veel 
minder kinderen zijn. We doen een spelletje, kijken een film of spelen lekker bui-
ten. 

Janneke Vreeling 
 

NACHT ZONDER DAK (NZD) 

Als afsluiting van het jeugdseizoen hebben Impact en CJV een Nacht zonder Dak 
georganiseerd. We zouden een nacht in een zelfgemaakt krotje gaan slapen, om zo 
te ervaren hoe het is om op straat te leven en om geld in te zamelen voor TEAR. 
Dit is een Nederlandse organisatie, die samen met lokale kerken en mensen, hulp 
biedt aan straatjongeren in arme landen, zoals Bolivia. Er leven daar veel tieners 
en jongeren op straat, vanwege armoede, gebroken gezinnen en onveilige 
gezinssituaties. Er is veel geweld op straat en ook veel drugsgebruik en lijmsnuiven. 
Tear komt op voor deze straatjongeren en wil met hen werken aan een mooie 
toekomst! 
 
Voordat we deze actie konden gaan uitvoeren, moesten er uiteraard activiteiten 
gedaan worden om geld in te zamelen voor dit doel. Zo zijn er taarten en cakes 
gebakken, tuinklussen gedaan, statiegeldflessen opgehaald, sponsor-zwemmen, 
kaarten en boekjes verkocht, en paardrijlessen gegeven. Ook konden de 
deelnemers zich aanmelden op de website www.nachtzonderdak.nl, en zich via 
deze site laten sponsoren.  
 
Bij de boerderijdienst hebben we ook actie gevoerd en reclame gemaakt voor NZD. 
Er zijn toen o.a. mentos-rollen verkocht, en tegen betaling sponzen gegooid naar 
vrijwillige gemeenteleden. 
 
En toen was het zover: vrijdag 28 juni hielden wij onze Nacht Zonder Dak, op het 
plein tussen Blister en Menorah. We begonnen rond 18.30 uur met een actie-
avond, waar veel publiek op af kwam.  

http://www.nachtzonderdak.nl/
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Er werden auto’s gewassen (en ook enkele NCD’ers kregen een wasbeurt!), er was 
een BBQ, er werd geschminkt, haren gevlochten, en nagels gelakt, je kon slaan op 
een boksbal en er was livemuziek. Wat was het gezellig en wat fijn dat er zoveel 
mensen kwamen om onze acties te steunen!! 

Nadat onze bezoekers weer naar huis waren gegaan, begonnen wij met het 
opbouwen van onze slaapplekken. Met dozen, plastic, tape, touw en tafels werden 
prachtige bouwwerken gemaakt, sommige zelfs met ramen, deuren en 
schoorsteen! Maar daar kropen we vervolgens natuurlijk niet direct in. We hebben 
bij het kampvuur nog een tijd zitten kletsen, spelletjes gedaan en de restjes 
hamburgers op zitten eten. Uiteindelijk belandde toch iedereen in zijn/haar doos 
en werd het eventjes stil op het plein.  
 
Sommigen hebben redelijk geslapen, voor anderen was de nacht erg kort. Ik citeer 
een deelnemer: “de grond was hard, de zon en het licht van de lampen waren een 
beetje fel, de dozen en zeilen waren nat, vies en vochtig geworden, de rook van het 
kampvuur stonk een beetje, de wind was koud, maar verder: hartstikke goed 
geslapen!” 
 
Rond 8.30 uur werd iedereen weer een beetje wakker en kregen we een heerlijk 
ontbijtje aangeboden door de Taakgroep Jeugdwerk. Veel duffe hoofden, wallen 
onder de ogen, maar wel blij, want we hebben er een supermooie ervaring bij! En 
we hebben ontzettend veel geld opgehaald. Ons doel was € 1.000, en veel van ons 
waren bang dat we dat niet zouden gaan redden…. Maar het voorlopige 
eindbedrag is: € 2.774,75!!! 
 
Alle NCD’ers, Impacters, CJV’ers, hulp-ouders, sponsoren en bezoekers: heel erg 
bedankt voor jullie inzet en giften!! Geweldig dat we in zo’n korte tijd zoveel geld 
bij elkaar hebben weten te halen. We hebben het geld overgemaakt naar Tear. 
Groeten namens de organisatie,  

Martine Huijzer 
 

GEEF VOOR BRAILLE BIJBELBOEKEN IN ANGOLA. 
Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola 
is één van de armste landen van Afrika en blinden 
worden vaak niet als volwaardige mensen gezien. Veel 

Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een 
diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille 
Bijbelboeken is er niet. Angola is een land in bittere armoede. Overal zie je sporen 
van de jarenlange burgeroorlog. Mensen wonen in krotten, kinderen kunnen vaak 
niet naar school en iedereen heeft wel iemand verloren. Juist in een arm land met 
slechte hygiëne, zijn veel mensen met beperkingen zoals blindheid. 
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Zélf de Bijbel lezen. Gelukkig zijn er christelijke centra die deze mensen helpen. 
Blinden leren er onder andere braille. Ontzettend belangrijk, want dit verstrekt hun 
eigenwaarde en geeft blinden het gevoel dat ook zij ertoe doen. Geld voor kostbare 
braille Bijbelboeken hebben deze centra niet. Daarom vragen wij uw steun om de 
wens van blinden in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen. Helpt u 
mee? 
 
Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website   
  
Contactpersoon: Lija Biewenga-de Grijp 

  
 

 
 

 
 
Hartelijke dank voor de mooie bloemen en kaarten voor mijn 85e verjaardag.  
Groeten, 

Henk van Bijssum, Wedmanstraat 12 
 
In totaal ben ik 2 maanden opgenomen geweest vanwege een operatie aan de 
blaas en ernstig ziek zijn. Hierbij mocht ik meeleven ervaren van de gemeente door 
voor mij in gebed te gaan en het sturen van kaarten. De gebeden hebben mij echt 
geholpen. De Here God heeft mij nog tijd van leven gegeven. Gemeente, hartelijk 
dank, ik ben erg dankbaar. 
 
   T. Bosch, Schout de Boerstraat 19 
 
Langs deze weg, wil ik alle mensen bedanken voor de mooie kaarten, die ik heb 
gekregen. Ook voor de bloemen vanuit de kerk, heel hartelijk bedankt. 
 
   G. Hoeksema-van der Woude, Swierengapad 6 
 
Graag wil ik iedereen via deze weg bedanken, die op welke manier dan ook aan mij 
gedacht heeft rondom de operaties die ik heb gehad: vele kaartjes, bloemen en 
bezoekjes. Het heeft mij in die periode, maar ook nu, heel goed gedaan te weten 
dat er aan je wordt gedacht. Ik ben er nog niet, de revalidatie gaat rustig aan door, 
maar ik kan gelukkig wel steeds meer. 
Hartelijke groet,  

Ingrid Oudman, Riekele Prinsstraat 4 
 

Dankbetuiging 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website
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Zondag    7 juli      Koffiedrinken na de dienst. 
Zondag    4 aug.     Koffiedrinken na de dienst. 
Donderdag 25 aug.     Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 
 

 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

Br. A.J.W. Rijzebol en zr. T.R. Rijzebol-van der Veen, met hun kinderen Emma, 
Mark en Lian 
 
Zr. B.J. van der Broek 
 

VERHUISD: 

Fam. S. Vreeling 

 

 
 
 
 

 
 
26-05 Br. en zr. H. Rodermond-van Oosten, ter gelegenheid van hun 50-jarig 
  huwelijk en naar zr. T. Klei-van Bijssum, in verband met 
  haar 90 ste verjaardag. 
30-05 Br. J. Boss, in verband met zijn 85 ste verjaardag. 
02-06  Dhr. K.H. Toren, in verband met zijn 90 ste verjaardag. 
09-06 Zr. G. Hoeksema-v.d. Woude, in verband met haar 
  93 ste verjaardag. 
16-06 zr. G. van Zanten-Ridder, in verband met haar 94 ste verjaardag. 
23-06 zr. J. C. Elgersma-Zijl, als dank voor de gastvrijheid tijdens de 

boerdijdienst. 
30-06 zr. T. Zijlema-Roeters, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
 
 

Kerkelijke mutaties 
 

Kerkelijke agenda 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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N.B. In plaats van geboortejaar wordt nu datum verjaardag en leeftijd vermeld. 

 
 

9-7 85 I. Huisman - Martens   

11-7 99 T. Kruizinga - Kuizenga   

13-7 86 S. Groenewold - Nieboer   

22-7 85 C.H. Moltmaker   

28-7 70 M. Wietsma - Stulp   

     

29-7 77 F. Zuur   

30-7 83 H. Lenting   

4-8 75 J.C. Groenendijk   

12-8 87 A.J. van der Goot   

16-8 72 G. Rodermond - van Oosten   

18-8 75 B.J. Deekens   

20-8 71 M.G. Renkema - Noorman   

20-8 80 S.S. Fongers - Noon   

20-8 76 R.G. v. d. Woude - Roersma   

22-8 92 J. Heidema - Holthof   

22-8 90 G.J. Ritzema - Eisenga   

22-8 74 B. Renkema   

26-8 84 A.H. Dekens - Bolhuis   

23-8 54 Hergen Fekken   
 
 
 
 
 

 

 Verjaardagen 

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

Kerkcollecten  

24-mrt Stop kinderarbeid in India - nagekomen 107,50  

5-mei Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 263,27  

12-mei kerk 266,40  

19-mei kerk 295,30  

26-mei Dorcas 182,70  

 onderhoudsfonds 132,45  

30-mei Missionair werk 154,00  

Deurcollecten  

24-mrt kerk - nagekomen 43,50  

5-mei kerk 99,32  

12-mei bloemenfonds 86,90  

19-mei bloemenfonds 120,25  

26-mei kerk 49,45  

30-mei bloemenfonds 83,20  

Vaste Vrijwillige Bijdragen  
Kerk Toegezegd 105.665,00  

 Extra ontvangsten  1.303,82  

 Totale bijdragen 2019 106.968,82  

 Ontvangen bijdragen 56.255,86  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2019 50.712,96  

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 9.094,50  

 Extra ontvangsten  550,00  

 Totale bijdragen 2019 9.644,50  

 Ontvangen bijdragen 4.387,73  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2019 5.256,77  

Evangelisatie  

 Toegezegd 6.892,50  

 Extra ontvangsten    

 Totale bijdragen 2019 6.892,50  

 Ontvangen bijdragen 2.964,46  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2019 3.928,04  

Overige opbrengsten  
Oud papier  

 Ontvangen t/m mei 1.166,63  
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Oud ijzer Ontvangen t/m mei 255,00  

Rommelmarkt  

                     50% Kerk, 50% Ambulancewens 2.636,92  
   

UITGIFTE COLLECTEBONNEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019 

 De uitgifte van collectebonnen is normaal op de 1e en 3e maandag van de maand 
van 19.00 – 19.30 uur in Menorah. In verband met de zomermaanden vindt uit-
gifte op onderstaande dagen plaats. 
 

- juli                 - alleen de 1e maandag (1 juli 2019) 
- augustus       - geen uitgifte 
- september    - 1e en 3e maandag van de maand 

 
Fijne, zonnige en gezegende zomermaanden toegewenst. 
Met vriendelijke groet, 
  

Afhilla Zuidema 
 

 
OPROEP NIEUWE DEURCOLLECTANTEN!!! 

 

 
Na de zomervakantie nemen we afscheid van Jolein, Tim en Sara als deurcollec-
tanten. Hierdoor blijven er niet zo heel veel kinderen meer over die we in kunnen 
roosteren na de zomer.  Zit je op de lagere school en lijkt het je leuk om af en toe 
bij de deur te staan met de collectezak? Meld je dan nu bij me aan.... Hoe meer 
kinderen er willen, hoe minder vaak je aan de beurt hoeft te zijn. Heb je hier eerst 
nog een vraag over, dat kan natuurlijk ook! In beide gevallen mag je me hierover 
mailen of bellen: t.vandijk10@home.nl of 050-302 4150. 
 
Ik hoop weer op een aantal nieuwe aanmeldingen, geven jullie dit berichtje door 
aan iedereen voor wie het belangrijk kan zijn?? Dank je wel! 
 

 
(juf) Saskia van Dijk 
 
 

 

mailto:vandijk10@home.nl
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7 juli 09.30 uur afscheid groep 8 kindernevendienst 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Jeugdwerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Eva en Joas Sikkema 

   -Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Margot Dekens, Lyanne Langereis en Elisa Werkman 

   
14 juli 09.30 uur   

Voorganger Dhr. H. Kruyt Leek  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Vakantiepret voor kinderen in armoede 

Deurcollecte Bloemenfonds  
….voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

….Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Martine Dijkema, Rosalie Huijzer en Romee van Vliet 

   
21 juli 09.30 uur   

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen 

Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Post  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
….voordeur Timo en Sara Werkman 

….Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Hilda Bulthuis, Marlou Vogd en Rianne Woldijk 

   

 Geen maandafsluiting Bloemhof   
 

 

 

 

    

Dienstenrooster: 
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28 juli 09.30 uur   

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Binnenlands diaconaat        2e voor het onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
…voordeur Danique en Jolein Huijzer 

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Jolanda Cappon, Aline Doornenbal en Esra Dijkstra 

4 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. J.S. Helmantel Midwolda  
Organist J. Wolfs  
Koster A. H. Vriezema  
Beamer Lineke meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppas Nienke Medendorp, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

11 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Els Gelling  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 

Kinderoppas Eliza Muilwijk, Lourien Dekens en Joëlle Cappon 

18 augustus 09.30 uur    

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 

…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Lineke meerman, Rosa Boer en Elisa Werkman 
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24 augustus 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 

25 augustus 09.30 uur Voorbereiding H.A.   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok/ Willem Hoekstra 

Collecte Diaconie       2e voor het onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Nicole Heidema, Yara de Kam en Rosalie Huijzer 

   
1 september 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. I. de Rouwe Ds. M.H. Langenburg  

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster A.H. Post A.H. Post 

Beamer Janou Slagter/ Lineke Meerman Lineke Meerman 

Collecte Kerk Kerk 

   2e H.A. Geiten voor Moldavië  
Deurcollecte Kerk Kerk 

...voordeur Timo en Sara Werkman 

…Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Hélène Muilwijk, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

   
1 september 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof 

 
 
 
 

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

uiterlijk donderdag 22 augustus 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 29 augustus, 3 oktober en 31 oktober 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 
 


