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Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen 
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K.E. Huisman, Koopmansplein 99, 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
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H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2, 
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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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MEDITATIE: “Wapenrusting” 
“De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook 
redden uit de handen van deze Filistijn.” 1 Samuel 17: 37 
 
De afgelopen weken stond de geschiedenis van de jonge David op het leesrooster. 
Met veel plezier en verwondering heb ik meegelezen. Ik ken dit verhaal, net als veel 
andere gemeenteleden, voornamelijk in grote lijnen en waarschijnlijk ook nog op 
grond van de verhalen uit de kinderbijbel. Maar als je dan goed in het 
oorspronkelijke bijbel verhaal duikt, lichten er weer nieuwe inzichten op. 
 
Zo werd ik aan het denken gezet door het gedeelte waarin de jonge David naar het 
legerkamp wordt gestuurd, waar zijn broers, in dienst van koning Saul gelegerd zijn 
om tegen de Filistijnen te vechten. Daar staat Goliath al veertig dagen lang het leger 
van koning Saul uit te dagen. Een boom van een kerel, geheel gekleed in een zware, 
kostbare wapenrusting. (1. Samuel 17: 4-7). Hij spot met het leger en met de macht 
van God, op zo’n manier dat iedereen verlamd raakt en angstig wordt.  
 
David komt onbevangen aan om proviand te brengen en hoort en ziet wat er 
gaande is. En hij spreekt zijn verbazing en afschuw uit. Jongeren kunnen soms zo 
duidelijk de vinger op zere plek leggen en ongenuanceerd en simpel zeggen waar 
het op staat. Dat is niet altijd gemakkelijk te verteren, maar soms wel een wake up 
call. Het doet me denken aan de 16-jarige Noorse activiste, Gretha Thunberg, die 
alle wereldleiders de les leest over het klimaatbeleid en dat doet met dezelfde 
ongenuanceerdheid en passie. 
 
Dat kleine, onervaren mannetje stapt naar voren en zegt tegen Saul: We hoeven 
om die Filistijn toch niet de moed te verliezen Heer, Ik zal met hem het gevecht 
aangaan. (1 Samuel 17:32). Het is waanzin, maar eigenlijk weet de koning het ook 
niet meer. Alle bekende strategieën hebben tot nu toe niet geholpen. Daarom 
geeft hij David de ruimte om het op zijn manier te doen.  
 
David denkt niet in oorlogs-strategieën, maar in geloofs-strategieën. En daarmee 
verandert het hele speelveld. Hij vecht ten eerste niet voor zijn eigen overwinning, 
maar voor de goede naam van de Levende God (1 Samuel 17: 36 en 45).  
 
Ten tweede vecht hij niet op de oude manier, van top tot teen gewapend, maar 
onbeschermd en kwetsbaar. Hij vertrouwt er op dat God Hem zal bijstaan op een 
manier die bij zijn eigen vaardigheden passen, in dit geval een slinger met vijf 
steentjes.  Ten derde weigert hij om die reden het harnas van Saul aan te trekken, 
het past hem niet en het belemmert hem.  
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Wij kunnen hieruit drie geestelijke principes halen die ons kunnen inspireren 
wanneer wij voor moeilijke keuzes of beslissingen staan.  
 
De eerste is dat het niet gaat om onze eigen eer of gelijk, maar om Gods koninkrijk, 
wanneer wij in een strijd gewikkeld zijn. Daarom moeten we ons altijd afvragen 
hoe Hij onze woorden en daden zou beoordelen. Vertegenwoordigen wij Zijn 
boodschap, of onze eigen belangen?  
 
Ten tweede vraagt dat van ons dat we niet tot de tanden bewapend zijn, maar 
kwetsbaar durven te zijn, ook al is dat eng of zullen andere mensen zeggen dat je 
terug moet vechten met dezelfde wapens.  
 
Ten derde mogen we vertrouwen op de talenten en ervaringen die God aan ons 
persoonlijk gegeven heeft. Hij geeft ons wat we nodig hebben en maakt gebruik 
van de dingen die bij ons passen. We kunnen ons natuurlijk laten adviseren door 
mensen die ervaren zijn in bepaalde situaties, maar we moeten er ook voor waken 
dat we een harnas aantrekken dat niet bij ons past en ons zelfs belemmert. 
 
Onze Heer Jezus heeft het ons voorgeleefd. Hij vertegenwoordigde niet Zijn eigen 
belangen, maar sprak over het koninkrijk van God. Dat deed hij zonder te vechten, 
zonder zich te bewapenen, op een wijze die veel mensen niet begrepen. Hij trok de 
wapenrusting van God aan, die door Zijn Heilige Geest ook aan ons wordt gegeven 
en haaks staat op de wereldse wapens.  
 
De apostel Paulus zegt het nog eens na in Efeziërs 6: 10-17: Ten slotte, zoek uw 
kracht in de Heer, in de kracht van uw macht. Trek de wapenrusting van God aan 
om stand te kunnen houden….. 
 

Ds. Inge de Rouwe 
 

 
VANUIT DE PASTORIE 

Op zondag 22 september heeft ds. Elisabeth Posthumus Meyjes afscheid genomen 
van de Kloosterkerk in Ten Boer. Na vijf jaar hier predikant te zijn geweest, gaan zij 
en haar man naar een nieuwe gemeente. Een van de redenen voor hun vertrek is 
dat haar man Martin Walton met pensioen gaat. Hij gaf les aan de universiteit in 
Groningen. Daarnaast willen ze graag wat dichter bij de kinderen zijn. Hele goede 
redenen om te vertrekken, maar bij het afscheid kon je merken dat veel gemeen-
teleden het wel jammer vonden dat zij vertrok.  
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Inge en ik waren bij de afscheidsdienst. Ds. Posthumus Meyes sprak over Johannes 
15:1-8. Dat is de tekst waar Jezus zichzelf de wijnstok noemt, en Zijn leerlingen de 
ranken. Als we in Jezus blijven, kunnen we veel vruchten voortbrengen. Zo sprak 
Elisabeth met dankbaarheid over de vruchten van vijf jaar werken in Ten Boer.  
 
Als afsluiting van de dienst gaf zij een grote ster aan de gemeente, die b.v. met 
advent gebruikt zou kunnen worden in de kerk. Inge was een van de personen die 
haar, en haar man toespraken. Zij refereerde aan Filippenzen 4:5 “Uw vriendelijk-
heid zij alle mensen bekend.”  
 
Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen onze twee gemeentes, was zij altijd een 
persoonlijke en betrokken collega. Wat dat aangaat zullen ook wij Elisabeth en 
haar man Martin missen. Voor de Kloosterkerk wacht een spannende tijd om zich 
te beraden op de toekomst. Wij wensen hun daar veel sterkte bij. 
 
Natuurlijk gebeurde er ook in onze eigen gemeente het een en ander. We hebben 
een geslaagde startweek achter de rug, met voor elk wat wils. De jongeren hebben 
een startweekend gehad op camping “de Banjer”. Ik vind het mooi als er ruimte is 
voor gezelligheid, maar ook voor diepgang. Als beiden samenkomen is dat een 
prachtig resultaat, met dank aan Inge, en aan alle jongerenwerkers uit onze ge-
meente, die zich belangeloos en met veel enthousiasme hebben ingezet. Dank 
jullie wel. 
 
Als laatste wil ik nog even melden dat Inge en ik een huis hebben gekocht aan de 
Stadsweg in Ten Boer. Het is geen geheim, dat wij ons thuis voelen in Ten Boer. 
Misschien kunnen wij op termijn onze oude dag hier doorbrengen. In de tussentijd 
zal onze dochter Meriam, het huis gaan bewonen. 
 
We hopen dat God ons wil zegenen in ons persoonlijk leven, en in ons kerkenwerk. 
Als Hij niet meewerkt, als Hij niet aanwezig is, in al onze activiteiten, dan heeft ons 
kerk-zijn geen zin. Er zijn veel zorgen in de gemeente, van pastorale aard. Wij ho-
pen dat mensen, juist in moeilijke omstandigheden, iets van de vrede van God 
mogen ervaren. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 
IN MEMORIAM KLAZIENA POSTMA-DIJKHUIS (1924-2019) 
 
Klaziena Dijkhuis werd geboren op 11 mei 1924 in Spijk, als dochter van Pieter 
Dijkhuis en Renske Klein, in een gezin met 14 kinderen. Zij was de jongste van het 
stel. Toen zij als jonge meid op een boerderij in de huishouding werkte, leerde zij 
daar Gerke Postma kennen, die voor zijn werk wel eens op die boerderij kwam. 
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Van het een kwam het ander. Zij trouwden op 15 november 1951 en Klaziena ver-
huisde naar Friesland, naar Kollumerpomp. Zij en haar man gingen daar wonen in 
het huis, waar zijn ouders zelf ook hadden gewoond. Zij heeft daar 65 jaar ge-
woond. 
 
Klaziena was huisvrouw. Naast het huishouden, deed zij ook de administratie van 
het bedrijf van haar man. Zij en haar man kregen geen kinderen, maar wel hadden 
ze een hond, die voor hun bijna even belangrijk was. Tante Sien, want zo werd ze 
door de familie vaak genoemd, hield van kamperen: eerst een tent, later een cara-
van, en nog weer later een vaste plek in Drouwen. 
 
In 1998 overleed haar man. Klaziena bleef achter in Kollumerpomp. Na een lelijke 
val werd zij opgenomen in Innersdijk in Ten Boer. Daarvandaan was de stap naar 
Bloemhof niet zo groot meer. Hier kon nichtje Rennie een beetje op haar passen. 
Dat heeft ze erg gewaardeerd. 
 
Klaziena was een vrouw met veel humor, en tot op het laatste toe had zij een 
scherpe, heldere geest. Haar grootste hobby was het lezen van boeken. Dat deed 
ze graag en veel.  Zij klaagde niet snel, maar nam de dingen zoals ze kwamen. Al 
kon ze een gesprek wel pratend houden, toch was zij een gesloten vrouw. Wat diep 
in haar leefde, of hoe ze haar geloof in God beleefde, daar sprak ze niet of nauwe-
lijks over.  
 
Op 12 september 2019 overleed ze plotseling. Niemand had het echt zien aanko-
men. Zij is 95 jaar geworden. De herdenkingsbijeenkomst werd op 17 september 
in besloten kring gehouden, bij het crematorium te Groningen. Zij had een tekst en 
wat liederen uitgezocht voor haar afscheid.  
 
Als Bijbeltekst was dat Jesaja 40:6-8 “Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een 
bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover 
waait. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeu-
wig stand.” 
 
Alles verandert, alles gaat voorbij. Is er iets waaraan ik mij vast kan houden? Ja, dat 
is er. God is nog steeds dezelfde, trouwe en betrouwbare God. Daar kunnen wij 
hoop en kracht uit putten. Als liederen koos zij voor psalm 84 en 27. Beiden noe-
men nadrukkelijk een verlangen naar het huis van God. De plek waar God is, daar 
is het goed toeven. In deze hoop, hebben wij afscheid van haar genomen. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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MEELEVEN EN OMZIEN  

Hallo Gemeenteleden. 
Zoals sommige van u al weten, studeer ik momenteel in het buitenland, in 
Tromsø te Noorwegen. Tromsø ligt 350 km boven de poolcirkel en inmiddels is 
hier de eerste sneeuw gevallen. Al meerdere keren heeft, het prachtige feno-
meen, het Noorderlicht zich laten zien en het is ontzettend mooi. 

Ik studeer aan de Arctic University of Norway en doe 3 verschillende modules, Sami 
Art, Oxford English en Visual Anthropology, daarnaast volg ik Noors om de taal te 
leren. Augustus jongstleden ben ik door mijn ouders naar Schiphol gebracht en half 
januari 2020 kom ik terug. 

Anne-Margreet Teune 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Franke Klaver is bereid gevonden de afgevaardigde van onze kerk naar 
bovenplaatselijke vergaderingen en de generale synode te worden. 
De samenstelling van het moderamen is op dit moment als volgt: ds. Peter Elzinga/ 
ds. Inge de Rouwe, Sieta de Boer (preses), Louis Dekens (2e preses) Els Gelling 
(scriba), Simon Vreeling, Jaap Oudman en notulist Anja Ottens. 
 
Hedwig Huijzer heeft te kennen gegeven, dat zij wegens persoonlijke 
omstandigheden ontheffing vraagt voor haar functie als ouderling. Deze wordt 
haar verleend. De kerkenraad is dankbaar voor alles wat zij de afgelopen periode 
heeft betekend voor de kerk en haar wijk en wenst haar sterkte. 
 
Ook Jan Afman heeft -wegens verhuizing - afscheid moeten nemen. Hiervoor is 
hij met een bloemetje tijdens de dienst van 1 september bedankt. Met blijdschap 
kan de kerkenraad melden, dat zijn functie van jeugdouderling wordt 
overgenomen door Teije en Saskia van Dijk. Zij worden (indien geen gegronde 
bezwaren worden ingediend) 13 oktober bevestigd. 
 
Eelco Kingma gaat het team van catecheten versterken. Seerp Palsma is bereid 
gevonden om ook de functie als wijkwerker voor Bloemhof op zich te nemen 
 
Dit jaar doet de diaconie weer de coördinatie voor de Dorcas voedselactie: 8 en 9 
november 2019. De diaconie heeft een gift van € 5.000 ontvangen ter besteding 
aan de “armenzorg”. Invulling hiervan zal worden afgestemd met andere kerken. 
 

Els Gelling, scriba 
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Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO: 

·      De Werelddiaconaat collecte op 13 oktober is bestemd voor “Bendejongeren 
opgeleid tot topkok in Colombia”. In de sloppenwĳken van Bogotá komen jon-
geren heel gemakkelĳk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in 
Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de 
gevaarlĳkste wĳken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jon-
geren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich 
zowel ex-FARC-soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colom-
bia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met 
elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke 
proces van vrede en verzoening.  

·      De zendingscollecte op 3 november is bestemd voor “Goede predikanten op-
leiden in Zambia”. De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 
tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt 
de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theolo-
gische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs.  

Omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predi-
kanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie 
collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: 
Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorgan-
ger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 
2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huis-
vesting. Helpt u mee? 

Donaties vanuit Diaconie/ZWO (oktober) 

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

·       “Noodhulp in Zuid-Soedan”, proj. nr. N00690; Jarenlang vochten de christe-
lijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-
Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een bur-
geroorlog uitgebroken.  

Diaconie 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-in-zuid-sudan-2
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Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 
miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongers-
nood ligt voortdurend op de loer. 6 miljoen Zuid-Soedanezen zijn nu 
afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking 
in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jon-
geren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de 
getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld.  

Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen inge-
richt. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen 
Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen 
van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. Door de conflicten is het onveilig om 
hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by 
Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in 
Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. 

·      “Aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië”, proj. 
nr. W15101; Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt onge-
veer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen 
blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Veel kinderen zijn 
al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het bui-
tenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen 
groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich 
eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer. Bij 
het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare 
kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psy-
chosociale hulp aangeboden.  

 
Vele ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond 
kunnen komen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet 
of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. 
Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn 
ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in 
de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. Bethania voorziet vanuit haar dagcen-
trum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van 
thuiszorg en een warme maaltijd.  

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

Edwin Ottens 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/levensreddende-zorg-voor-kwetsbare-ouderen-en-kinderen
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We kunnen terugkijken op een seizoen waarin er van alles is gebeurd. Grote 
klussen waren de renovatie van het damestoilet van Blister en het herstel van de 
kerktoren. Daarbij hebben we hulp gekregen van veel gemeenteleden, waarvoor 
onze dank!  
Na de zomervakantie zijn we met veel zin weer van start gegaan. Ook dit seizoen 
zullen we weer allerlei werkzaamheden gaan doen in en rondom de gebouwen. 
Komende weken zal de begroting voor 2020 verder opgesteld worden.  
 
RUIMTEN RESERVEREN MENORAH EN BLISTER 

Het komt regelmatig voor dat er overleggen worden gehouden in Menorah en 
Blister zonder dat onze koster daarvan op de hoogte is. Dat is niet de bedoeling. 
  
Voor alle bijeenkomsten, zowel doordeweeks als in het weekend (dus ook voor een 
kort overlegje na de kerkdienst op zondag), moet er een reservering gedaan 
worden bij onze koster Wildrik Burema. Zijn gegevens staan voorin Nieuws van 
Kerk en Kansel. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap 
 
 

 
 
 
De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer 
begonnen en de startweek van de kerk is geweest. 
Met veel van jullie hebben we een fantastische 
kickstart-weekend op de camping gehad!  En dus 
wordt het nu tijd dat we ook weer gaan beginnen met 
Impact.  
 
Impact is de jeugdclub van onze kerk. In 2 groepen 
komen we 1 keer per maand bij elkaar op de vrijdagavond om gezellige dingen te 
doen, contact met elkaar te hebben, dingen te bespreken die ons bezig houden, 
zoeken naar wat geloven en God in ons leven betekenen, spellen te spelen en 
gewoon lekker te chillen.  

                   JEUGDPAGINA 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 



 

 11 

Ook doen we mee aan de landelijke spelavonden van Sirkelslag, wat altijd erg 
leuk en spannend is! 
 
Impact Kids is voor groep 7/8 van de basisschool: van 19.00 – 20.30 uur 
Impact Young is voor klas 1/2/3 van het voortgezet onderwijs: van 20.30-22.00 
uur 
 
Hierbij de planning voor dit seizoen: 
 

18 oktober Kennismaking en bosspel 19.00 kids              
20.30 young 
 

15 november Sirkelslag Kids 19.00 -21.00 kids 
21.00 uur young: chillen 
 

13 december Kerstdiner en Kerst-
Challenge 

19.00 – 22.00 gezamenlijk voor 
beide groepen 
 

1 januari Nieuwjaarsduik Tijd en info volgt 
 

24 januari Zwemmen  Voor beide groepen 
 

7 februari Sirkelslag Young 19.00 – 22.00 alleen voor Young! 

13 maart Spel avond 19.00 kids               
20.30 young 
 

10 april Goede vrijdag Tijd en info volgt 
 

15 mei Afsluiting  Tijd en info volgt 
 

 
We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten! 

Groeten Team Impact: Inge, Annely, Louise, Alice en Martine 
 
PS: De communicatie rondom Impact gaat voornamelijk via WhatsApp.  
 Voor diegenen die nog niet in de groeps-app van impact zit, of in de groeps-app 
voor ouders, geef dan je nummer even door aan Martine (06-2555 6112).  
 

Wil je het liever via de mail, geef dat dan even door via 
huijzerwietsma@gmail.com 

mailto:huijzerwietsma@gmail.com
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In plaats van de familiedienst zondag 13 oktober a.s. komt Jan Jaap Wubs 

met tekst, muziek en spel: “Johannes vertelt.” “ 
 

Johannes vertelt” is een muzikale Bijbelstudie, kerktheater, cabarévangelie, 
scripturetainment, geef het maar een naam. Het gaat natuurlijk om de inhoud! 

Om het Woord, om precies te zijn. 
 

Met het Evangelie van Johannes als leidraad, maken we tijdens deze voorstelling 
een muzikale wandeltocht. In twaalf nieuwe liedjes, afgewisseld met korte 

overdenkingen en persoonlijke verhalen, kijken we mee over de schouder van 
Johannes, in het leven van Jezus. 

 
Het gaat over thema's als geloof, vergeving en liefde, maar ook over twijfel, 

vragen en (her)ontdekkingen.  
In deze voorstelling krijgt Johannes' boodschap een nieuwe vorm. 

Jan Jaap sluit zo aan bij een lange traditie waarin het goede nieuws van Jezus 
wordt doorgegeven. 

 
Speelduur: 2 x ca 45 minuten (met pauze) 

Aanvang 15.00 uur in Menorah 
 

Allen van harte welkom 
Namens evangelisatiecommissie 

              Sake van der Goot 
 
 
Zondag 27 oktober a.s. is om 11.00 uur, een dienst die verzorgd wordt door de fa-
milie Likumahua. Dit is een Molukse familie uit Tiel bestaande uit bijna allemaal 

broers en zussen. 
 

Zij willen samen met ons een bijzondere dienst organiseren en ons verrassen met 
hun muzikale talent en geloofsgetuigenis. 

 
Vooraf is er koffie/thee, inloop 10.30 uur. 

Zie voor meer informatie de website van de kerk. 
 
Namens de evangelisatiecommissie  

Maria Myles 

Evangelisatiecommissie 
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BIJBELZONDAG 2019 
 

Op zondag 27 oktober wordt in veel kerken 
in ons land de Bijbelzondag gehouden van 
het Nederlands Bijbel Genootschap 

 
In onze gemeente besteden wij er op 20 oktober aandacht aan in verband met 
de Evangelisatiedienst die op 27 oktober gehouden wordt. Het thema van de 
Bijbelzondag is: “Ik wens jou…., Ik wens jullie vrede” Johannes 20: 19 
 
De kindernevendienst gaat zich bezighouden met een brief van Paulus, met 
vragen, een rebus, enz. Romeinen 1:1-7. “Ik wens jullie toe dat God, onze Vader 
en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.” 
 
Er zal ook een collecte gehouden worden en wij vragen uw hulp bij het ver-
spreiden en vertalen van de Bijbel wereldwijd. Omdat er nog zoveel mensen 
zijn die geen eigen Bijbel hebben in hun eigen taal.  
 

Lija Biewenga-de Grijp 
 
 

 
Beste allen,  

Wat hebben we een prach-
tige verkoop gehad van 
onze BOLCHRYSANTEN! 

Twee zaterdagen met heel mooi weer, vrijwilligers die 
mee wilden helpen en weer mooie, grote planten bij 
de deuren....  

Allereerst dank aan iedereen die op welke manier dan ook bij heeft gedragen aan 
deze succesvolle actie!! Zonder jullie hulp kunnen we niet als bestuur zijnde. 

Het resultaat van deze prachtige actie mag er dit keer ook weer zijn. We zitten tot 
dusver op een opbrengst van ruim € 1.700!! Dit is een enorm mooi bedrag voor het 
kindertehuis in Hongarije....Hartelijke groet namens Mens voor Mens, 

Teye van Dijk 
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Vergadering van donderdag 10 oktober a.s.:  
De heer F. van der Laan, afgevaardigde van de 
Alzheimer Stichting, afdeling Groningen, gaat 

een lezing verzorgen over: Dementie-Alzheimer. Bij velen van ons wel bekend. 
 
We vergaderen in Menorah van 14.30 – 16.30 uur. Gasten zijn als altijd van harte 
welkom.  Voor vervoer kunt u bellen tot 12.00 uur naar A. Kooistra-Medema, tel 
nr. 302 2185. 

Het bestuur 
 
 

Zaterdag 2 november 2019 D.V.  
 
hoopt het Gereformeerd Groninger Mannenkoor, 
o.l.v. Jaap de Kok, het Oratorium ‘De Schepping’ 
ten gehore te brengen in de Geref. Kerk (PKN), 
Wigboldstraat 3 Ten Boer. Aanvang: 20.00 uur. 
 
De toegangsprijs is voor volwassenen € 10,00 en 
voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00, inclusief 
programmaboekje.  

 
Kaarten kunt u kopen ’s-avonds in de kerk of u kunt ze bestellen via veer9@ziggo.nl 
(dan liggen ze ’s-avonds op naam gereed in de kerk). 

 
 

 

 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk voor mijn ver-
jaardag. Ook voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen, het was 
overweldigend. Heel hartelijk dank. 
 
   J. Boss-Ridder, Bloemhof 1, kamer 323 
 
Hartelijk dank voor de kaarten en het mooie boeket uit de kerk. Vrijdag 9 augus-
tus heb ik een nieuwe heup gekregen en het herstel gaat goed. 
 

Hilda Bulthuis, Lindenstraat 3 

Dankbetuiging 

mailto:veer9@ziggo.nl
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‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, een mooi lied maar nog veel mooier als je iets 
overkomt en je weet dat Hij met je meegaat. Niet alleen God gaat met mij, met 
ons, mee, maar ook zoveel mensen die het laten weten d.m.v. een kaartje, tele-
foontje, appje, mailtje, bloemetje of bezoekje. Zo lief en verwarmend om te 
ervaren dat er aan je gedacht wordt, BEDANKT!!   
    
Na de operatie en bestralingen is nu de hormoontherapie aan de gang, het gaat 
goed, maar heeft wel zijn tijd nodig. Samen met het lied ‘Hoop in mij’ van Reyer 
gaan we de weg vervolgen! 
Lieve groet,  

Hedwig Huijzer, Bouwerschapweg 33  
 
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, die ik voor mijn 80 ste verjaardag 
mocht ontvangen. En de kaarten en felicitaties die wij, ook Hiske met haar 75ste 
verjaardag mochten ontvangen. Heel hartelijk dank. 
 

Andries en Hiske Vriezema, H. Westerstraat 12 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Zondag             6 oktober        Koffiedrinken na de dienst. 

Dinsdag            8 oktober        Diaconie                                        19.45 uur 

Woensdag       9 oktober        College van Kerkrentmeesters  19.45 uur 

Donderdag         10 oktober       P. C. O. B                                        14.30 uur 

 

Woensdag          16 oktober       Moderamen                                  19.45 uur 

 

Zondag                27 oktober       Koffiedrinken na de dienst    

Woensdag    30 oktober      Kerkenraadsvergadering             19.45 uur 

Donderdag  31 oktober      Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel. 

Zaterdag         2 november    Concert Geref. Groninger Mannenkoor   

20.00 uur 

 

Kerkelijke agenda 
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01-09 br. A. Vriezema, in verband met zijn 80 ste 

verjaardag en naar Hergen Fekken, in verband met zijn 54 ste verjaardag 
en als dank voor gedane werkzaamheden als jeugdouderling naar br. Jan 
Afman. 

 
08-09 zr. K.S. Wiersema-Grashuis, in verband met haar 85 ste verjaardag 
 
15-09 zr. E.H.J. Gelling-Velema, die wegens een blessure haar  
  vakantie heeft moeten afbreken, en een 3-tal extra bloemstukjes naar  
 zr. S. Deekens-Venema 
 zr. I. Huisman-Martens 
 Jacco Dekens 

22-09 zr. J. Boss-Ridder, in verband met haar 82 ste verjaardag 
 

29-09 zr. H.H. Huijzer-Guichelaar, als dank voor gedane 
  werkzaamheden als wijkouderling 

 

 

 

 
     

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

  7-10-2019 83 J. Boer - Dijkstra    

  7-10-2019 80 A. Huijzer - Schep    

10-10-2019 80 Zr. M.J.T. Bus    

14-10-2019 95 J. Land    

14-10-2019 72 C.M.A. Huisman - Top    

18-10-2019 78 H.H. Vink - Modderman    

25-10-2019 71 G. de Vries - Kiewiet    

  2-11-2019 80 G. Wierenga - Boer    

      

 

 Verjaardagen 

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

 Zr. L. Viel, van de Protestantse gemeente Groningen. 
 
OVERLEDEN: 

 Zr. K. Postma-Dijkhuis, in de leeftijd van 95 jaar. 
 
VERHUISD: 

 Zr. A. van der Beek-Kuizenga 

 Kevin Cappon 

 Tobias Tuinhof  

 Roel Holt 

 Fam. J. Dijkema  

 Br. J. Afman 

 

Ontvangen Collecten en giften Bedrag 

Kerkcollecten  

7-jul Jeugdwerk 220,67  

14-jul Vakantiepret voor kinderen in armoede 237,72  

21-jul Kerk 218,25  

28-jul Binnenlands diaconaat 152,40  

 Onderhoudsfonds 117,55  

4-aug Kerk 191,10  

11-aug Diaconie 241,51  

18-aug Kerk 221,04  

25-aug Diaconie 200,90  

 Onderhoudsfonds 135,90  

   
 
   

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

Kerkelijke mutaties 
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Deurcollecten  

7-jul Kerk 87,28  

14-jul Bloemenfonds 63,01  

21-jul Kerk 73,65  

28-jul Bloemenfonds 50,65  

4-aug Kerk 75,02  

11-aug Bloemenfonds 99,90  

18-aug Kerk 76,50  

25-aug Bloemenfonds 55,75  

Giften   

25-aug Gift t.b.v. orgel-uit dankbaarheid 50,00  

Vaste Vrijwillige Bijdragen  
Kerk Toegezegd 107.165,00  

 Extra ontvangsten  1.533,82  

 Totale bijdragen 2019 108.698,82  

 Ontvangen bijdragen 79.065,71  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2019 29.633,11  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 9.094,50  

 Extra ontvangsten  550,00  

 Totale bijdragen 2019 9.644,50  

 Ontvangen bijdragen 6.359,84  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2019 3.284,66  

   

Evangelisatie  

 Toegezegd 6.892,50  

 Extra ontvangsten    

 Totale bijdragen 2019 6.892,50  

 Ontvangen bijdragen 4.467,39  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2019 2.425,11  

   

Overige opbrengsten  
Oud  
papier Ontvangen t/m augustus 1.817,11  

Oud ijzer Ontvangen t/m augustus 255,00  
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6 oktober 09.30 uur Israëlzondag 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 

…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Jolanda Cappon, Joëlle Cappon en Rosa Boer 

   

13 oktober 09.30 uur Werelddiaconaat 15.00 uur  

Voorganger Ds. I. de Rouwe Jan Jaap Wubs 

Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema A.H. Vriezema 

Beamer Martin Schaaphok Lineke Meerman 

Collecte Werelddiaconaat Werelddiaconaat 

Deurcollecte Kerk Kerk 

...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Nienke Medendorp, Jolein Huijzer en Elisa Werkman 

  

20 oktober 09.30 uur Bijbelzondag  
Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Ned. Bijbelgenootschap                   

  2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Timo en Sarah Werkman 

…Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Lineke Meerman, Thijs Tebbens en Astrid Hoekstra 

26 oktober 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    
 
  

Dienstenrooster: 
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27 oktober 11.00 uur   Worshipband fam. Likumahua 

Koster W.P. Burema  
Beamer Els Gelling/Lineke Meerman  
Collecte Evangelisatiecommissie  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Danique en Jolein Huijzer 

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Eliza Muilwijk, Rosalie Huijzer en Yara de Kam 

  

3 november 09.30 uur Voorbereiding H.A. /Jeugddienst 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Onderwijs in Zambia  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppas Martine Dijkema, Lyanne Langereis en Romee van Vliet 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk 24 oktober 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 31 oktober, 12 december 2019 en 23 januari 2020 

 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid 

Nieuws van Kerk en Kansel digitaal 
te ontvangen, aanmelden via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 


