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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 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden:  

b.v.: 5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 
Bij giften voor bijzondere doeleinden 

graag bestemming vermelden!! 

 
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 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 

Kerktelefoon: 
R. Menninga, Redgerstraat 16,    
9791 BH Ten Boer. 050-302 2358 
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10Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen 
opnieuw los. 11Tegen de avond kwam ze bij hem terug – 
met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach 
dat het water op de aarde verder gedaald was.  
Genesis 8:10-11 

 
Als ik deze overdenking schrijf hebben we net de persconferentie van de minister-
president gehoord, waarin hij de versoepelde regels voor de komende maanden 
aankondigt. Langzamerhand mag de samenleving weer op gang komen, nadat we 
twee maanden zo geïsoleerd mogelijk hebben geleefd. We weten nog niet wat de 
effecten van de coronacrisis op de lange termijn zullen zijn, maar veel mensen zijn 
blij dat er weer een vooruitzicht is. 
 
Nieuwe wegen zoeken… het is een actueel thema in onze samenleving.  
 
Noach en zijn familie moeten geduld hebben. Veertig dagen regen, honderdvijftig 
dagen wachten in de ark, terwijl de aarde helemaal met water bedekt is. Daarna 
begint God met Zijn Geest te werken en waait met Zijn wind over de aarde, 
waardoor het water afnam.  
 
Hoe zou Noach die wachttijd ervaren hebben? Zou hij zich kwetsbaar voelen, zou 
hij zich afvragen hoe de toekomst eruitziet? En hoe zou Zijn vertrouwen in God 
beproefd worden? Kan God uit de chaos weer nieuw leven laten ontstaan? 
 
De Bijbel vertelt elke keer weer van een nieuw begin, van Noach tot de komst van 
onze Heer Jezus. Een begin dat uiteindelijk niet in onze macht ligt, maar in Gods 
macht. Als Onze Heer gedood en begraven is, wekt God Hem op en brengt nieuw 
leven. Dat nieuwe leven is niet meer beperkt tot een groep, zoals het volk Israël en 
het is ook niet meer gebonden aan een plaats of een tijd. Ieder mens, in elk land 
en in elke eeuw mag geloven dat God opnieuw kan en wil beginnen. 
 
Wij mogen als christenen in vertrouwen naar nieuwe wegen blijven zoeken. In ons 
persoonlijke leven, in ons maatschappelijke leven en in ons kerkelijke leven. Noach 
stuurt in dat vertrouwen een duif uit om de wereld te verkennen. Eerst komt ze 
terug, maar Noach geeft niet op. Een week later komt ze met een klein olijfblaadje 
terug en na nog een week heeft ze een plekje gevonden om te nestelen. Noach 
weet dat hij verder kan gaan. 
 
Wanneer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan en uit het water omhoogkomt ziet Hij 
de hemel openscheuren en de Geest als een duif op hem neerdalen. De duif is hier 
net als bij Noach het symbool van Gods aanwezigheid.  
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Hij brengt ons de boodschap: Je bent geliefd, wees niet bang voor de chaos van het 
water, maar stap maar over de loopplank naar het nieuwe leven. 
 
Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus weggaat, maar ons niet als wezen 
achterlaat. Hij zal met de Vader vanuit de Hemel de toekomst vormgeven. Met 
Pinksteren vieren we dat wij Zijn Heilige Geest ontvangen om in dit leven te kunnen 
geloven, te kunnen troosten en te kunnen vernieuwen. 
 
We blijven nieuwe wegen zoeken, vanuit de kracht die de Heilige Geest ons 
dagelijks schenkt. In deze tijd is dat weer actueel. Hoe gaan wij als gemeente van 
Jezus Christus verder tijdens en na de Coronacrisis? We zullen ons op veel, tot voor 
kort vanzelfsprekende zaken, moeten blijven bezinnen: Hoe vieren we avondmaal 
op afstand? Hoe gaan we de diensten vormgeven als we nog met weinig mensen 
samen kunnen komen? Hoe kunnen we anderen bijstaan? Laten we dat hoopvol 
doen, niet levend vanuit angst of zorg, maar met de hoop en de kracht die Gods 
Geest ons wil geven. 
 

Ds. Inge de Rouwe 
 

Lied 982 uit het liedboek: In de bloembol is de krokus, is een vertaling van het 
Engelse lied Hymn of promise (In the bulb there is a flower) van Nathalie Alwyn 
Blakely (1930-1992).   

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 

 
Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt een toekomst, 
wat die brengt, dat weet je niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
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VANUIT DE PASTORIE 
Het is opmerkelijk hoe snel wij ons mensen aan kunnen passen aan de nieuwe si-
tuatie. De meeste mensen die ik spreek, proberen er het beste van te maken. Dat 
neemt niet weg, dat we wel terugverlangen naar de oude situatie. Met name het 
gebrek aan fysiek contact met (klein)kinderen, of met (groot)ouders wordt door 
veel mensen genoemd, als het meest lastig om aan te wennen. Het bepaalt ons 
erbij, dat wij mensen sociale wezens zijn. We hebben mensen om ons heen nodig, 
in het bijzonder de mensen van wie wij houden. 
 
Dat sluit mooi aan bij ons jaarthema. Want in de kerk is het niet anders dan in het 
gewone leven. Daar missen we onze geestelijke familieleden, met wie wij samen 
het lichaam van Jezus Christus vormen. Geloven doe je in hoofdzaak samen. Zo is 
het altijd geweest, en zo zal het ook altijd blijven. Deel uitmaken van iets dat groter 
is dan jijzelf, dat zin geeft in het leven, en hoop voor de toekomst. Ook als gelovigen 
functioneren we het beste, als we samen zijn. Dat is ook een geluid, dat ik veel 
hoor: mensen missen de kerkelijke gemeenschap: het met elkaar verbonden zijn, 
de hand op de schouder, het samen beleven van je geloof. 
 
Al lijkt het erop dat de corona regels versoepeld zullen gaan worden, toch zal het 
nog een lange tijd duren, voor we weer kerk kunnen zijn, zoals we dat gewend wa-
ren. Daarin vragen we ook uw en jouw geduld. 
 
Ik hoop van harte dat deze moeilijke corona tijd voor veel mensen aanleiding zal 
zijn om zich te herbezinnen over de keuzes die zij maken, en over het leven zelf. 
Als we niet altijd controle hebben over ons leven, of wat er om ons heen gebeurt, 
worden we dan angstig en onzeker? Of gaan we op zoek naar een fundament dat 
ook houvast biedt in moeilijke tijden? 
 
Ik hoop van harte het laatste. Dat fundament is Jezus Christus. Met Hemelvaart 
vieren wij dat Jezus naar de hemel is gegaan, en daar alle macht heeft ontvangen 
in hemel en op aarde. Daar bereidt Hij voor ons een plaats. Daar waar geen dood 
of ziekte of corona ooit zal kunnen komen. Het geeft mij in elk geval rust. Wat er 
ook gebeurt, wat er ook nog zál gebeuren, Hij zal als laatste spreken. De macht en 
de glorie is aan Hem. 
 
Ik zou u en jou willen vragen om met ons in contact te blijven, met de telefoon, 
mail of gewoon op straat, als we elkaar tegenkomen. Samen staan we sterk, niet 
alleen tegen corona, maar ook in het geloof. Mocht je wél bang of onzeker zijn, 
aarzel dan niet om voorbede te vragen. We bidden graag voor je.  
Till we meet again… 
    Ds. Peter Elzinga 
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MEELEVEN EN OMZIEN 

Als predikanten zijn wij ons bewust dat we niet 
iedereen horen of zien die zorg nodig heeft. We zijn 
afhankelijk van jullie allemaal om ons te informeren 
over wat je bezighoudt, waar je je zorgen over maakt 
of waar je blij mee bent. We kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen: laat het ons weten! Voel je nooit 
bezwaard om contact met ons op te nemen. 
 
We hebben gelukkig ook ambtsdragers en 
wijkwerkers die samen met ons zorg dragen voor de gemeente. Ook in de 
GemeenteGroeiGroepen is het goed om aandacht voor elkaar te hebben en ons zo 
nodig om ons advies te vragen wanneer je hoort of ziet dat iemand meer nodig 
heeft. Zelf kun je veel doen om naar een ander te luisteren, verderop in dit nummer 
kun je lezen hoe je met behulp van de vijf vingers van het pastoraat zelf verdieping 
in een (telefoon) gesprek aan kunt brengen. 
 
In deze rubriek noemen we de mensen waarvan we weten dat ze in het ziekenhuis 
of een verpleeghuis zijn opgenomen. Ook daarvoor geldt, laat het ons weten. 
 
In het vorige nummer schreven we dat Zr. A Dijkstra- Friso, naar Bloemhof was 
gebracht om de zorg te krijgen die ze nodig had. Zij is inmiddels overleden. Elders 
in dit blad vindt u een In Memoriam. 
 
De behandeling van Jacco Dekens, gaat nog steeds door. Hij is ook weer voorzichtig 
begonnen met revalidatie van zijn been. 
 
Zr. A van der Beek-Kuizenga, mocht weer thuiskomen uit het Heymanscentrum. 
 
Zr. Petra de Jonge, heeft de afgelopen maanden veel pijn gehad vanwege een 
hernia. De hernia gaat niet vanzelf weg en ze moet geopereerd worden. Door de 
coronacrisis leek daar eerst geen uitzicht op, maar tot haar grote opluchting wordt 
ze woensdag 13 mei geopereerd.  Na de operatie mag ze naar huis, waar ze naar 
verwachting zes weken moet revalideren.  
 
Laten we als gemeente om elkaar heen blijven staan in gebed, gedachten en 
gedrag. Wilt u oog houden voor de alleenstaanden? Voor veel mensen wordt het 
nu stil, omdat we ons weer meer naar buiten gaan richten. Voor hen is het fijn om 
ook de komende periode gebeld te worden of een kaartje te krijgen. 
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DE VIJF VINGERS VAN HET PASTORALE TELEFOONGESPREK 

Hoe kun je in deze tijd omzien naar de mensen in je 
gemeente of in je omgeving, terwijl je te maken hebt 
met afstand? Veel predikanten en kerkelijk werkers 
worstelen met die vraag, daarom bieden de 
Protestantse Theologische Universiteit en de 
Theologische Universiteit in Kampen op dit moment 
een serie webinars aan waarin de vraag centraal 
staat hoe je pastoraat kunt bieden in Corona tijd.  
 
Theo Hettema, docent nascholing (PTHU) en 
beleidsmedewerker pastoraat voor de PKN, vroeg 
mij of ik samen met hem een deel van deze cursus wilde geven. Zo zaten op een 
woensdagavond vijftig cursisten achter de laptop te luisteren naar het college dat 
Theo gaf over alledaags pastoraat in Coronatijd.  
 
Ik was enthousiast over het model dat hij heeft ontwikkeld, de vijf vingers van het 
pastorale gesprek. Ieder gemeentelid dat wel eens iemand belt of bezoekt kan hier 
wat aan hebben. We zijn allemaal een beetje pastor voor de ander, omdat we 
elkaar als broeders en zusters in het geloof willen bemoedigen. Maar hoe doe je 
dat? 
 
De vijf vingers: 
Als je iemand ontmoet geef je hem of haar normaal gesproken een hand, en bij 
afscheid doe je dat vaak ook. Als je iemand belt kun je elkaar niet aanraken of zien. 
Je laat wel weten dat je naar de ander wilt luisteren. Dat is op zich al een waardevol 
geschenk. We geven in het pastorale telefoongesprek eigenlijk ook een 
denkbeeldige hand, niet alleen als groet, maar ook als teken dat je elkaar een 
beetje vast wilt houden. 
 
Duim: Zonder duim kun je niks vastpakken. Zo is het ook met de eerste fase van 
een gesprek waarin je contact maakt en een soort ‘contract’ afsluit. Wat bedoelen 
we daarmee? Je neemt even de tijd om je naam te noemen en de reden waarom 
je belt: ‘Hallo, met… (eventueel je functie) ‘Ik dacht aan je en wilde even horen hoe 
het gaat’. Dit is het contactgedeelte.  
 
Daarna vraag je: ‘past het dat ik nu bel’, of ‘heb je 10 minuten tijd om met me te 
praten?’ Dit is het contractgedeelte. Degene die je belt kan zich nu op het gesprek 
richten, maar ook zeggen dat het niet past. Dat is ook goed, want je wilt dat de 
ander er iets aan heeft.  
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Eventueel kun je dan afspreken dat je op een ander geschikter tijdstip terugbelt: 
zal ik je morgen om 20.00 uur terugbellen?  
 
Wijsvinger: Wat zie je of hoor je? Benoem wat je hoort of ziet aan het begin van 
het gesprek, maar zonder oordeel. Het helpt de ander namelijk om zich te richten 
op het nu. Het helpt als het ware met het opstarten van het gesprek.  
 
Als je met iemand belt zie je de ander vaak niet, maar toch kun je wel even je 
aandacht op de vraag richten hoe hij of zij erbij zit. ‘Waar ben je op dit moment?’  
‘Wat was je aan het doen toen ik belde?’ Ik hoor dat je een slok koffie neemt, ga 
gerust verder’ 
 
Middelvinger: Benoemen van gevoelens. Meestal begin je met de vraag: ‘Hoe gaat 
het met je?’ Daarna begint de ander te vertellen. Je kunt doorvragen op de 
gevoelens die mensen door laten klinken. ‘Je zegt dat je blij bent met… wat maakt 
je blij?’ Je bent bezorg over de toekomst, waar denk je dan aan? Noem alleen dat 
wat je hoort, maar ga niet invullen.  
 
Ringvinger: probeer een beeld te krijgen van de belangrijke waarden. Wat is 
belangrijk voor deze persoon? Wat maakt zijn of haar leven de moeite waard? Door 
niet op feiten, maar op waarden door te vragen help je de ander om zich te 
heroriënteren: Waar gaat het werkelijk om? 
 
Pink: probeer zicht te krijgen op het geloof en de inspiratie van de ander. Algemene 
vragen kunnen zijn: ‘Wat houdt je op de been?’ ‘Wat geeft je hoop?’ Maar je kunt 
ook vragen naar een geliefde Bijbeltekst of lied. Je kunt ook zelf iets inbrengen: 
‘Afgelopen zondag hoorde ik een preek over..,’ ‘Vanochtend las ik.. ‘. Als je daarbij 
vertelt waarom het jou aansprak kan het de ander ook helpen iets te delen. 
 
Het is goed om te bedenken dat je niet altijd alles kunt gebruiken, maar het kan je 
helpen om het gesprek meer diepgang te geven. Als je op een gegeven moment 
merkt dat het gesprek ‘klaar’ is, kun je ook weer teruggaan naar de duim. ‘Fijn dat 
we elkaar gesproken hebben, vind je het prettig als ik nog eens bel?’ (Misschien kun 
je een termijn noemen). Het kan ook helpen om wat luchtiger te eindigen, zodat 
de overgang naar het gewone leven wat soepeler verloopt. 
 

Ds. Inge de Rouwe 
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IN MEMORIAM ALIE FRISO-DIJKSTRA (1925-2020) 
 
Aaltje Friso werd geboren op 21 november 1925 te Zuidbroek in een gezin met 7 
kinderen. Het gezin Friso verhuisde in de jaren 30 naar de Bouwerschapweg in Ten 
Boer. Na de oorlog werd Alie dienstmeisje bij het doktersgezin in Ten Boer. In 1948 
ontmoette ze Henk Dijkstra uit Winsum. Twee jaar later trouwden ze. Ze gingen 
wonen in Winsum, eerst woonden ze bij iemand in, en later konden ze in Winsum 
een eigen huisje kopen. Alie heeft hier goede jaren beleefd. In 1955 verhuisden ze 
naar Uithuizermeeden, om daar een eigen kwekerij te beginnen. 
 
Alie en haar man kregen samen vijf kinderen. Ook hier voelden ze zich thuis, maar 
het was een periode van hard werken, met een druk gezin en een eigen bedrijf. 
In 1966 verhuisden ze naar Ten Boer, waar ze een zaak met groente en fruit begon-
nen. Alie deed de winkel en haar man ging venten. Slechts enkele jaren later werd 
Henk ziek, en op 15 maart 1972 overleed hij. Alie moest alleen verder, met een 
opgroeiend gezin en met een bedrijf. In 1975 verkocht ze de zaak, en ging wonen 
aan de Vijverweide.  
 
Alie vond het moeilijk om met de dood van haar man om te gaan, en om haar ge-
voelens daarover te uiten. Langzaam begon ze een ander leven op te bouwen. Ze 
maakte nieuwe vriendinnen, en genoot erg van de kleinkinderen. Ook was ze actief 
in de vrouwenbond van de kerk. Toen ze het tachtigste levensjaar gepasseerd was 
kreeg ze veel gezondheidsklachten. Om die reden verhuisde ze naar de Marskra-
mer. 
 
In januari van dit jaar brak ze bij een val haar heup. Hiervoor moest ze naar het 
ziekenhuis, en later naar “de Twaalf Hoven” in Winsum. Toen bleek dat ze niet 
meer beter zou worden, is zij nog naar Bloemhof verhuisd, waar ze enkele weken 
later, op Goede Vrijdag (10 april), is overleden. De laatste weken waren lichamelijk 
en geestelijk zwaar voor haar. Door de coronacrisis kon zij geen bezoek ontvangen 
van haar familie, en dat vond zij heel erg. Met veel moeite kreeg de familie uitein-
delijk toestemming, dat twee van haar kinderen bij haar mochten zijn in de laatste 
dagen van haar leven. De andere kinderen en kleinkinderen hebben niet persoon-
lijk afscheid van haar kunnen nemen. 
 
Alie was een echte oma, die met veel plezier oppaste op de kleinkinderen, van ze 
genoot, en ze natuurlijk verwende. Ook had ze maar liefst 11 achterkleinkinderen. 
Zij putte veel kracht uit haar geloof. Met de moeilijke gebeurtenissen in haar leven, 
en de plaats van God daarin, kon ze soms ook wel worstelen. Toch was haar ver-
trouwen in God, uiteindelijk sterker dan de vragen.  
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Zo stond het ook in de tekst boven de rouwkaart: “Maar ik vertrouw op U, Heer. 
Want U bent mijn God. Mijn leven is in Uw handen.” (Psalm 31:15,16A) De af-
scheidsdienst vond plaats op woensdag 15 april in onze kerk. Vanwege de corona-
maatregelen, mochten er maar dertig mensen bij de dienst aanwezig zijn. De over-
denking ging over de bovengenoemde Bijbeltekst. Kinderen en kleinkinderen 
werkten op verschillende manieren mee aan deze dienst.  
 
Na afloop hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats, op de oude be-
graafplaats van Ten Boer. Wij wensen haar familie toe dat zij zich getroost mogen 
weten door het feit dat haar aardse strijd nu gestreden is, en zij thuis is gekomen 
bij haar Hemelse Vader. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
VIERING HEILIG AVONDMAAL OP ZONDAG 14 JUNI GAAT DOOR 
 
Kortgeleden hebben wij als moderamen vergaderd. Daarbij hebben we het o.a. ge-
had over de viering van het avondmaal tijdens de dienst van 14 juni: moet deze 
doorgaan, en zo ja, op wat voor manier? Ik hoef u niet te vertellen dat een reguliere 
avondmaalsviering er op dit moment niet in zit, en ook niet in de nabije toekomst.  
 
Ondanks de (mogelijke) versoepelingen, zullen we niet eerder dan 1 juli op een 
(enigszins) normale manier, kerkdiensten kunnen houden. Ook dan nog zullen er 
niet meer dan honderd mensen bij elkaar mogen zijn in het kerkgebouw. We heb-
ben in onze afweging meegenomen dat de landelijke PKN-kerk adviseert om de 
vieringen van het avondmaal wel door te laten gaan. 
 
Het moderamen heeft besloten, om de viering van het Heilig Avondmaal op 14 juni 
door te laten gaan, maar dan wel op afstand. U kunt thuis, vanachter uw laptop of 
iPad, de kerkdienst volgen en thuis het avondmaal met ons meevieren.  
 
U moet zélf voor brood en wijn zorgen. Dit geldt ook voor de gemeenteleden, die 
anders brood en wijn thuisbezorgd krijgen door de diaconie. Daarom brengen wij 
u ruim op tijd op de hoogte. Wij beseffen dat we normaal samen eten van één 
brood, om daarmee onze eenheid als gemeente van Jezus Christus, symbolisch 
weer te geven. 
 
Praktisch gesproken is het echter voor ons niet mogelijk om in één of twee dagen 
bij elk gemeentelid brood en wijn te bezorgen. Vandaar dat wij voor deze ene keer 
dit aspect loslaten.  
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Normaal gesproken is er op een zondag, waarop wij het Heilig Avondmaal vieren, 
’s avonds in de kerk een Dankzeggingsdienst. Deze zal niet doorgaan, maar via Stu-
dio Hoop zullen wij een uitzending besteden aan de betekenis van het avondmaal. 
Op deze manier hopen wij toch op een zinvolle en opbouwende manier samen het 
avondmaal te kunnen vieren. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
UIT DE KERKENRAAD (mei 2020) 

In deze tijden van corona wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het digitaal 
kijken. Het is nu ons hoofdcommunicatiemiddel geworden i.p.v. iets wat onder-
steunend is. We horen echter veel geluiden dat de beeldkwaliteit onder de 
maat is. Door het College van Kerkrentmeesters zal er een nieuwe, betere ca-
mera worden aangeschaft. De evangelisatiecommissie heeft aangegeven deze 
aanschaf te willen bekostigen. 

De collectes lopen behoorlijk terug. Hierbij een vriendelijk verzoek om wel te blij-
ven geven via bijvoorbeeld GIVT of door het over te maken. Zie hiervoor pagina 
14 en 15 van Nieuws van Kerk en Kansel. 

 
Voorlopig wordt het zoeken naar nieuwe ambtsdragers on hold gezet. De af-
tredende ambtsdragers zullen hun ambt iets langer blijven vervullen. 
 
Het avondmaal van 14 juni en de dankzegging zullen op een andere manier ver-
lopen dan normaal.  Hierover leest u elders in Nieuws van Kerk en Kansel. 
 
De ambtsdragers zitten tijdens de dienst op het podium: omdat we willen laten 
zien, dat de predikant wordt ondersteund door een ouderling en diaken. 
 
De boerderijdienst van 21 juni wordt nu ook een normale dienst en verplaat-
sen we van 11.00 uur naar 9.30 uur. 
 
De kerkenraadsvergadering van 3 juni wordt verschoven naar 24 juni a.s. zo-
dat we als kerkenraad, indien het dan toegestaan is, toch nog één keer voor 
de zomervakantie bij elkaar kunnen komen. 
 
De acties voor World Servants blijven zo veel mogelijk doorgaan. De bloemen-
groet wordt weer op de oude, vertrouwde wijze door Hilda Bulthuis verzorgd. 
 
    Els Gelling, scriba 
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Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO: 

·      21 mei (voedselbank): Stad Groningen. Als kerk collecteren wij 1 keer per jaar 
voor de Voedselbank Stad Groningen. Door het coronavirus zijn wij als kerk 
‘voorlopig’ niet in staat om de maandelijks voedselartikelen in te zamelen. Het 
mag u/je duidelijk zijn dat er veel gezinnen financieel getroffen zijn door deze 
pandemie en veel meer gezinnen in de stad Groningen e.o. onder de armoe-
grens (zullen komen) leven en wekelijks afhankelijk (zullen) zijn van de 
voedselbank. De voedselbank levert zo een wezenlijke bijdrage aan het verhel-
pen van (verborgen) armoede en het tegengaan van voedselverspilling.  

·      31 mei (pinksterzending): Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk in 
Marokko. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor 
niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko 
Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn chris-
ten.  

 
Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 
studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en 
leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt 
hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getrau-
matiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist 
met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? 

 
·      14 juni (HA-collecte): Afrika - dilemma tussen coronavirus en hongervirus door 

lockdown. Op het Afrikaanse continent met 1,3 miljard inwoners in 54 landen, 
zijn inmiddels ook mensen besmet met het coronavirus. De meeste Afrikaanse 
landen zijn in 'Lockdown' gegaan en hebben het virus zo in toom weten te hou-
den. Veel Afrikanen beseffen dat het coronavirus een groot gevaar is voor de 
meest kwetsbaren onder hen: de mensen die in ver afgelegen dorpen en in 
overbevolkte sloppenwijken wonen. Daar hebben ze weinig mogelijkheden om 
zich aan de veiligheidsrichtlijnen van hygiëne en afstand tot elkaar te houden.  

 
Daarnaast zijn er ook grote zorgen over mensen met het hiv-virus, tuberculose 
of die ondervoed zijn. Het is aannemelijk dat deze mensen hard geraakt kun-
nen worden door het coronavirus.  
 
                                       

Diaconie 
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De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft 
inmiddels veel economische gevolgen. Voor arme mensen zonder sociale ze-
kerheid betekent ziek worden of opgesloten zitten: geen geld op de plank en 
dus geen eten, kinderen die niet naar school kunnen. In veel landen is er dus 
meer angst voor de honger die op de loer ligt, dan voor ziek worden 
(www.kerkinactie.nl). 
 

Donaties vanuit Diaconie/ZWO April - Mei: 

Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan het onderstaande project van Kerk in 
Actie: 

·  Opvang en scholing van weeskinderen – Rwanda: met project nr.  Z009061; 
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen 
in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en re-
gelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.  

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) 
waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. 
Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan 
jonge kinderen. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen.  

Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. 
Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt 
daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlich-
ting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, 
districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht 
over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei 
thema's (www.kerkinactie.nl / projecten). 

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

·       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 gepassio-
neerd is om het evangelie van Jezus Christus in Nederland te verspreiden. O.a. 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.tear.nl/
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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 naar-
toe stuurt. Stichting is voor de financiering volledig afhankelijk van giften 
(www.agape.nl). 

De collecteopbrengst van 15 maart ‘’Noodhulp Zuid-Soedan” en van 29 maart 
“Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana” is verder aangevuld tot een bedrag 
van € 500,-. 

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

Edwin Ottens 

 
 
 

Collecten via Givt 

Graag wijzen wij nog een keer op het gebruik van 
de Givt app voor de collecten. Hierbij staat de 
QR-code die voor onze gemeente is aangemaakt 
waarmee u/je in de app komt. 
 

Ook is de Givt app te downloaden in de Google 
Play Store (Android toestellen), de App Store 
(Apple toestellen). 
   
Voor het geven van een bijdrage uit de lijst kunt 
u/kun je de volgende stappen volgen:  
  

1. Open de app. 

2. Kies het bedrag dat u wilt/je wil geven. 

 (Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe 

te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat 

u/je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk 

dan nogmaals op het plusje en kies uw/je bedrag voor de derde collecte). 

3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de lijst. 

4. Vul ‘Ten Boer’ in bij het zoekbalkje. 

5. Selecteer ‘Geref. Kerk (PKN) Ten Boer’ en toets onder in je scherm op geven. 

6. Druk tot slot op “volgende” om de gift te voltooien. 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.agape.nl/


 
 

15 

 
 
Vragen over Givt? Neem dan contact op met iemand van de Diaconie of van het 
College van Kerkrentmeesters.  
 
De bijdragen aan de collecten zijn ook over te maken op het IBAN-bankrekening-
nummer NL94 RABO 0306 357 925. Graag daarbij de datum van 
de collecte vermelden en om welke collecte het gaat.  
 
Camerasysteem 
Vanwege de geringe beeldkwaliteit zal er een nieuw camerasysteem worden aan-
geschaft voor in de kerkzaal. Daarnaast is het zo dat waar de camera eerst als 
extra dienstverlening middel fungeerde, het nu ons hoofdcommunicatiemiddel is 
geworden.   
 
Renovatiewerkzaamheden 
Binnenkort worden er afspraken gemaakt voor de renovatie van het toilet in de 
pastorie en in het najaar zullen er schilderwerkzaamheden plaatsvinden, ook in 
de pastorie. 
 
Namens College van Kerkrentmeesters 
 

Jolanda van der Knaap 
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EEN BERICHTJE VAN DE JEUGDOUDERLINGEN! 
Goh, en dan ineens zijn er zoveel dingen die anders zo vanzelfsprekend zijn ineens 
'een ver van ons bed show’…Aandacht voor geslaagde scholieren, een afscheids-
dienst voor de groep 8 jeugd van de kindernevendienst, de 'gewone' 
catechisatieavonden, gewoon, maar o zo waardevol om contact te hebben met 
onze jeugd. We denken ook aan kindernevendienst, (die overigens op dit moment 
super opgepakt wordt in de Studio Hoop afleveringen,) de Boerderijdienst, een Be-
lijdenisdienst die nu niet door kunnen gaan....... 
 
Het is voor iedereen een hele nare, bijzondere tijd en wij als jeugdouderlingen den-
ken daarbij speciaal aan onze jeugd. Het fysieke contact met vrienden en 
vriendinnen wat al wekenlang op een zeer laag pitje staat (lang leve de Social me-
diamogelijkheden die het in deze tijd mogelijk maken om op een andere manier 
toch in contact te blijven met elkaar) maar toch.......Wat kun je behoefte hebben 
aan contact met leeftijdsgenoten en als dat dan ineens wegvalt, valt dat ook voor 
een grote groep jongeren heel zwaar!  
 
Zoals hierboven al genoemd is, is het voor ons op dit moment ook lastig om een 
overzicht te hebben van scholieren die geslaagd zijn. Hierbij dus een oproep aan 
allen, in het bijzonder ook de wijkwerkers: Komt jullie ter ore dat er een scholier 
uitslag heeft gekregen over wel of niet geslaagd zijn, dan horen we dit heel graag! 
Het zal anders gaan dan anders, maar we gaan er in ieder geval aandacht aan be-
steden!  
 
Ben jij zo'n scholier die nog in spanning zit te wachten of je nu klaar bent en ge-
slaagd, of dat je toch aan de slag moet voor het één of ander, of misschien op een 
bizarre manier wel ineens bent gezakt terwijl je hoopte je cijfers met het landelijk 
examen nog op te halen?? Weet dat er EÉN is die altijd over je waakt! Of je nou 
dolblij bent of even in zak en as zit. HIJ zal er zijn voor jou.........Ook wij als jeugd-
ouderlingen zijn op een afstandje veel met jullie bezig, jullie zitten veel in onze 
gedachten en gebeden. 
 
We wensen jullie allemaal, jong en oud(er) alle sterkte toe ook voor de komende 
tijd! Groeten van de jeugdouderlingen, 
 

Siep de Jonge, ds. Inge de Rouwe, Teye en Saskia van Dijk  

   Jeugdpagina 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Vlak voordat we door Corona niet meer naar de kerk mochten, had de leiding van 
de kindernevendienst besloten om de komende periode kindernevendienst te ge-
ven vanuit een andere methode. De methode waar we mee werken, gebruiken we 
al erg lang en voldoet niet altijd helemaal meer aan onze wensen en ideeën.  
 
We zouden 2 maanden gaan werken met de methode Bijbel Basics, van het Neder-
lands Bijbelgenootschap. Toen kwam het Corona-virus en lag de kindernevendienst 
helemaal stil. Gelukkig hebben we in de vorm van de Studio Hoop kinderneven-
dienst-edities toch een manier gevonden om de kinderen van onze gemeente 
(maar ook daarbuiten, hebben we gehoord!) te bereiken. We gebruiken hiervoor 
iedere week de verhalen van de methode Bijbel Basics. 
 
De afgelopen weken hebben we verteld over David. Op 24 mei hebben we het over 
het verhaal: De Heer is mijn Herder, in de week erop is het Pinksteren. In juni volgt 
er blok van 4 weken met verhalen uit het evangelie van Mattheus over Gods 
nieuwe wereld. 
 

Janneke Vreeling 
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Hoi allen, net als zoveel activiteiten, ligt ons werk van 
Mens voor Mens op dit moment eigenlijk zo goed als 
stil. Helaas hebben we onder de huidige 
omstandigheden moeten beslissen om onze reis naar 
Hongarije af te blazen, dit echt tot onze grote spijt!  

 
Door de reis van de World Servants-gangers volgende zomer zullen wij 
genoodzaakt zijn onze reis uit te stellen tot 2022 en dat is nog een behoorlijk eind 
weg!  

Voor nu staat een ieders gezondheid uiteraard voorop en zodra er weer mogelijk-
heden zijn om iets te gaan doen, op welke manier dan ook, zullen we ons weer in 
gaan zetten voor onze medemens zoals u dat van ons gewend bent. 

Ik wens u namens het bestuur van Mens voor Mens alle gezondheid en kracht toe 
in deze periode! 

Teye van Dijk 

 

 
 

 
 
Hartelijk dank voor de kaarten en het mooie boeket bloemen uit de kerk welke ik 
heb mogen ontvangen na mijn knieoperatie afgelopen 13 maart, mijn herstel gaat 
voorspoedig! 
 
         Rudy Claus-Smid 
 
 
Lieve mensen, plotseling zitten we zoveel mogelijk thuis. Geen bezoek van 
kinderen en kleinkinderen, en toen werd ik ook nog ernstig ziek! Twee keer 
longontsteking. Hele spannende dagen. Gelukkig is het ten goede gekeerd, en het 
gaat weer wat beter. De zondag, waarop ik 84 jaar ben geworden, de bloemen uit 
de kerk. Heel veel kaarten met goede woorden en prachtige boeketten bloemen. 
Heel veel dank daarvoor! Samen met Joukje ben ik heel erg dankbaar. Een warme 
groet voor allen!! 
   Ab Haak 
 

Dankbetuiging 
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Bij deze wil ik graag iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en whatsapp 
berichten die ik mocht ontvangen. Na mijn operatie in Zuid-Duitsland is het herstel 
gelukkig voorspoedig verlopen. En ben nu met mijn rechterbeen volop aan het re-
valideren.   
 
  Anton Haakma 
 
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie woorden en uw 
belangstelling bij het afscheid van Jan, hebben op ons een diepe indruk gemaakt. 
Dank daarvoor! 
   Derkje Smit-Haak en kinderen 
 
Lieve mensen. Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en de prachtige bloemen van de kerk, het was overweldigend en juist 
in deze tijd waarin je geen bezoek krijgt en toch het medeleven dat doet je heel 
goed, ook namens Fokko wensen wij jullie allemaal Gods nabijheid toe voor de 
komende tijd. hartelijke groet van ons beiden. 
 

Jannie Zuur-Berends 
 

 
 

 
 

14-05 Moderamen 
24-06 Kerkenraad 

 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

Zr. P.A. de Weert, van de PKN-kerk te Ulrum. 

OVERLEDEN: 

Zr. A. Dijkstra-Friso, op 10 april, in de leeftijd van 94 jaar. 

VERHUISD: 

A.J. Smit 

Fam. S.A. Zagaria 

 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Zr. M. Post-Vegter 

Kerkelijke mutaties 
 

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

23-5 73 C. Kamphuis   

25-5 91 T. Klei - van Bijssum   

26-5 79 S.E. Kremer - Weeseman   

30-5 86 J. Boss   

4-6 85 F. Holtman - van der Goot   

10-6 94 G. Hoeksema - van der Woude   

11-6 77 W. Holtman - Havenga   

12-6 85 A. van der Knaap   

     

13-6 79 T. Waterborg   

14-6 87 A.J. Smit   

17-6 95 G. van Zanten - Ridder   

17-6 77 Mevr. M. Steenhuis   

18-6 79 G.J. Noorman - Mars   

22-6 81 H. Wierenga   

23-6 83 E. Vast - Schilthuis   

25-6 71 A.K. Wietsma   

25-6 91 A. Kloosterhuis - Vredevoogd   
 

 
 
 
 
 

12-04 zr. G. Entjes-Nijburg, in verband met haar 86 ste 

verjaardag. 

19-04 zr. A. van der Beek-Kuizenga, zij kwam thuis na een 
verblijf in het Heymanscentrum. 

26-04 br. A. Haak, in verband met zijn 81 ste verjaardag. 

03-05 br. H. van Bijssum, in verband met zijn 86 ste verjaardag. 

10-05 zr. H. Beukema-Heemstra, in verband met haar 82 ste verjaardag. 

 Verjaardagen 

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

1-mrt Kerk 235,80  

8-mrt Missionair werk, Nederland 294,35  

11-mrt Kerk 363,45  

15-mrt Noodhulp, Zuid-Soedan  307,75  

22-mrt Kerk 239,70  

29-mrt Werelddiaconaat - Ghana  320,00  

29-mrt Onderhoudsfonds 122,50  

Deurcollecten  

1-mrt Bloemen 74,50  

8-mrt Kerk 112,95  

11-mrt Bloemen 50,00  

15-mrt Kerk 25,00  

22-mrt Bloemen 60,00  

29-mrt Kerk 15,50  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   

Kerk Toegezegd voor 2020 107.085,23  

 Extra ontvangsten  1.038,82  

 Totale bijdragen 2020 108.124,05  

 Ontvangen bijdragen 32.868,76  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2020 75.255,29  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2020 9.280,91  

 Extra ontvangsten  500,00  

 Totale bijdragen 2020 9.780,91  

 Ontvangen bijdragen 2.767,18  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2020 7.013,73  

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

 Toegezegd voor 2020 6.838,91  

 Extra ontvangsten  0,00  

 Totale bijdragen 2020 6.838,91  

 Ontvangen bijdragen 1.643,12  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2020 5.195,79  
   

Overige opbrengsten  

Oud papier Ontvangen t/m maart (14.774kg) 760,58  

Oud ijzer Ontvangen t/m maart 75,00  
 

 
 
 

17 mei 09.30 uur  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   

21 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Voedselbank Groningen  
Deurcollecte Kerk  
   

24 mei 09.30 uur  

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

Dienstenrooster: 
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31 mei 09.30 uur 1e Pinksterdag  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Pinksterzending - Marokko  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  

   
7 juni 09.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal                                                   

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
   

14 juni 09.30 uur Heilig Avondmaal   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs   
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
    2e H.A. Afrika- dilemma tussen corona- en hongervirus  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

21 juni 09.30 uur - Vaderdag 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Koster A.H. Vriezema  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Kerk  
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28 juni 09.30 uur Afscheid groep 8 kindernevendienst                                                     

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Eigen jeugdwerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  

   

5 juli 09.30 uur Grunneger Dainst 

Voorganger Ds. K.G. Pieterman  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Binnenlands diaconaat  
Deurcollecte Bloemenfonds  

 

 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk D.V. donderdag 25 juni a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
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 2 juli, 3 september en 22 oktober 2020 

  
 

 
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 

 


