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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 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt 
Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Va-
der, Vredevorst. (Jesaja 9:5) 
 

 
Het is meestal een feest als er een kindje geboren wordt. De ouders zijn blij, de 
grootouders nog veel blijer, er zijn felicitaties, cadeaus en uitnodigingen om de 
baby te komen bewonderen. Als je een beetje cynisch bent, zou je je af kunnen 
vragen, waarom dat zo is. Puur praktisch bekeken, is er immers niet veel reden tot 
vreugde.  
 
Het krijgen van een kind zet je leven op zijn kop. Je bent een groot stuk van je 
vrijheid kwijt, de moeder moet soms lang herstellen van de bevalling, en daar ligt 
dan zo’n hulpeloos wezen, dat volledig van jou afhankelijk is, en waar jij 24/7 ver-
antwoordelijk voor bent. Dan noem ik nog niet eens de slapeloze nachten van de 
ouders en de grote kosten die het hebben van een kind met zich meebrengt. 
 
Toch lijkt dat voor veel mensen geen onoverkomelijk bezwaar, sterker nog, er is bij 
veel mensen een groot verlangen om kinderen te krijgen. En er is soms veel ver-
driet, als het om wat voor reden dan ook niet lukt om een kindje te krijgen. Ja, 
baby’s zijn schattig, net zoals de meeste jonge dieren dat zijn, maar het verlangen 
naar een kind gaat veel dieper dan dat. Het is het wonder van een nieuw leven, dat 
zomaar aan je wordt toevertrouwd, in al zijn kwetsbaarheid.  
 
Het wonder ook dat je in een huwelijk van man en vrouw sámen een kind krijgt. 
Het is een extra sterke schakel, waardoor je op een nieuwe manier met elkaar ver-
bonden bent. Juist in een samengesteld gezin, zie je vaak dat er een sterke 
behoefte is aan het krijgen van een gezamenlijk kind, dat als het ware de lijm vormt 
tussen twee aparte gezinnen die door een nieuw huwelijk met elkaar zijn verbon-
den. 
 
Gewoon door er te zijn, verandert een baby in heel veel opzichten de levens van 
de mensen om zich heen. Mag dat al voor een gewoon kind gelden, hoeveel te 
meer geldt dit voor het Kind dat wij met Kerst verwachten. Door Hem verbindt God 
Zich met ons mensen op een volkomen nieuwe manier. Jezus, die wij verwachten 
met Advent, is volledig God en volledig mens. Kind van Maria en van de Heilige 
Geest.  
 
 

https://www.bible.com/nl/bible/328/ISA.9.5.NBG51
https://www.bible.com/nl/bible/328/ISA.9.5.NBG51
https://www.bible.com/nl/bible/328/ISA.9.5.NBG51
https://www.bible.com/nl/bible/328/ISA.9.5.NBG51
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Eeuwenlang al verwachten de Joden dit kind, de Messias. Nu is het eindelijk zover, 
en niet slechts een paar mensen, maar heel de mensheid zal de invloed merken 
van deze geboorte. Door Hem zal God Zijn plannen tot uitvoering brengen. Dich-
terbij dan dit, kan God niet komen. 
 
In Jezus wordt Gods liefde voor ons mensen zichtbaar en tastbaar. Het blijft verba-
zingwekkend dat Hij Zijn hemelse heerlijkheid af wilde leggen, om mens te worden 
zoals wij. Ons leven te delen, ons lijden te delen, en uiteindelijk aan het kruis heeft 
Hij onze zonde en schuld vrijwillig gedragen. Als ik dat op mij in laat werken, ont-
roert mij dat sterk. Wat moet Hij veel van ons houden, dat Hij zo dichtbij wil komen. 
Daarom wordt Hij ook “Immanuel” genoemd. Dat betekent: “God is met ons”. 
 
Op dit Kind is ook mijn hoop voor de toekomst gevestigd. Kwetsbaar als Hij als kind 
is, zal Hem eenmaal alle macht in hemel en op aarde geschonken worden. In Jesaja 
worden een paar van Zijn titels genoemd: Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. Met vreugde vertrouw ik mijn leven aan Hem toe, wat 
er in mijn leven ook mag gebeuren. 
 
   ds. Peter Elzinga 
 
VANUIT DE PASTORIE 

 
Soms vragen gemeenteleden ons wel eens, hoe het komt dat wij positief in het 
leven en in het geloof staan. Hebben wij geen twijfels, en maken wij nooit moeilijke 
dingen mee? Jazeker maken wij moeilijke dingen mee, en net zo goed als elk ander 
mens kost dat soms tijd om het “een plekje te geven”, zoals dat heet. 
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 november, was een kerkdienst die Inge 
en ik samen hebben geleid. Deze viering is elk jaar een beladen dienst. In deze 
dienst herdenken wij immers de mensen die zijn overleden, en die ons dierbaar 
waren.  
 
Dan komen er nog wel eens wat emoties los. De dag daarvoor hadden Inge en ik 
net gehoord dat een nicht van haar een einde aan haar leven heeft gemaakt. Het 
was een nicht met wie Inge veel tijd in haar jeugd had doorgebracht, en die ze elk 
jaar zeker nog een of twee keer ontmoette. Dan voelde het weer net zo vertrouwd 
als vroeger. 
 
We wisten niet eens dat ze het moeilijk had, want daar sprak ze niet over. Op foto’s 
en op Facebook stond ze altijd stralend. Maar dat was de buitenkant.  
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De worstelingen die ze had, jarenlang, hield ze verborgen, en horen wij nu pas. Inge 
zal bij haar crematie een gebed uitspreken. 
 
Wat ben je dan verbijsterd en geschokt. We hebben de dienst op 24 november 
geleid, maar hielden het daarom niet droog. Daar schamen we ons niet voor. Het 
is niet gemakkelijk om een dienst te leiden en woorden van troost te spreken voor 
de gemeente, terwijl je zelf even sprakeloos bent. 
 
Eigenlijk zeg ik dat verkeerd. We waren emotioneel, verdrietig, maar we hadden 
wel degelijk iets te vertellen. Richt je blik op Jezus, en niet op je (moeilijke) omstan-
digheden. Wij hebben in ons leven ervaren dat dát het verschil maakt. Zo u wilt: 
dat is ons geheim. 
 
Het is een kéuze om positief in het leven te staan, en de kracht die we daarvoor 
nodig hebben, halen we niet uit onszelf, maar zoeken we bij Jezus. Met onze moei-
ten, zorgen, worstelingen gaan we naar Hem. Door gebed, bijbel lezen, muziek, 
door onze gedachten op Hem te richten, kunnen wij weer door. 
 
Dat gaat niet “automatisch” of magisch. Dat moet je oefenen, en we hebben het 
ons eigen gemaakt. Het zet ons leven weer op een ander spoor, en maakt onze 
dankbaarheid groter, omdat we ons niet richten op wat er ontbreekt, maar ons 
richten op wat we allemaal gekregen hebben. Raken we dat kwijt, beginnen wij te 
klagen, dan gaan we weer terug naar Hem. Telkens opnieuw. Want dankbaarheid 
moet geleerd worden. 
 
Zo hebben Inge en ik afgelopen weekend mogen vieren, samen met onze kinderen, 
dat wij 12,5 jaar getrouwd zijn. Ook voor ons huwelijk hebben wij hard moeten 
vechten, en het is ons gelukt om bij elkaar te blijven en de liefde vast te houden. 
Met Gods hulp. Jazeker. Via Hem konden wij elkaar weer terugvinden, als we elkaar 
soms waren kwijtgeraakt. Ons huwelijk is nu rustiger, sterker en stabieler gewor-
den. We zijn blij met elkaar en ons gezin. 
 
Door de jaren heen, door alle moeiten en zorg heen, zien we de rode draad van 
Gods helpende aanwezigheid in ons leven, soms op een heel bijzondere manier. 
Inge en ik getuigen daar ook van, en dat zullen we blijven doen, tot ons aardse 
leven is afgelopen. Hij is de enige die de leegte in ons hart kan vullen. Hij is een 
trouwe en liefdevolle God. 
 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen.  
 
   Ds. Peter Elzinga 
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MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Voor zover ons bekend, hebben de afgelopen periode de volgende 
gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. 
 
Zr. K. Slagter, is een week opgenomen geweest in het UMCG. Zij kreeg last van 
benauwdheid en er is geconstateerd dat de klachten met verkalking van de 
slagaders te maken hebben. Ze is gedotterd en heeft een stent gekregen. Op dit 
moment is ze thuis in afwachting van een verdere behandeling in januari. Ook haar 
man heeft de afgelopen maand een stent gekregen in verband met maag en 
slikklachten. Br. en zr. Slagter doen het rustig aan en zijn blij dat ze nu weer samen 
thuis zijn. 
 
Jacco Dekens, verblijft geregeld in verschillende ziekenhuizen vanwege 
behandelingen tegen kanker. De behandeling lijkt aan te slaan, maar is ook zwaar. 
Hij heeft nog een lange weg te gaan. Wilt U hem en zijn familie gedenken op alle 
mogelijke manieren? 
 
Zr. T. Hospers-Bakker, verblijft nog steeds in Maartenshof, om te revalideren en 
aan te sterken. 
 
Wilt u blijven bidden voor zuster Tineke Knol-Mook en haar familie. 
 
We noemen op deze plaats in het algemeen alleen de mensen die in het ziekenhuis 
hebben gelegen, maar er zijn veel gemeenteleden die niet genoemd worden. Zo 
zijn er gemeenteleden die langdurige pijnklachten hebben, of aan een chronische 
ziekte lijden, of ten gevolge van ouderdom steeds meer achteruitgaan. 
 
We proberen als predikanten ook naar hen toe te gaan en te luisteren naar wat er 
leeft. Maar ik realiseer me tegelijkertijd dat we als gemeente elkaar nodig hebben, 
om er te zijn voor anderen. Als iemand ziek is, is het bezoek van de dominee 
misschien wel belangrijk, maar niet genoeg.  
 
Juist een netwerk van mensen geeft draagkracht. De één doet iets praktisch, de 
ander schrijft een kaart of stuurt een mooi appje. Weer een ander bidt mee voor 
kracht en herstel. We zijn allemaal onmisbaar. Regelmatig hoor ik bij een 
huisbezoek hoe deze vorm van onderlinge zorg en aandacht op prijs wordt gesteld. 
 
In december hebben veel mensen het extra moeilijk, doordat ze te maken 
hebben met verdriet en gemis, of omdat ze zich eenzaam voelen. Wilt U om hen 
denken? 
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Dit gebed stuurde iemand mij toe. Zij had dit gelezen in ‘Petrus’ en het ontroerde 
haar. Ik deel het graag met u: 

Hier en overal 
gaan mensen 

in alle weer en wind 
door het leven 

voor wie onderweg 
gebeukt en 

gebutst raakten, 
gekromd en verkrampt, 

verwond en 
verlaten 

roepen wij tot U. 
Wees hen 

met Uw tederheid 
nabij. Heer, ontferm U! 

 
(Het gebed is geschreven door Ds. Margreet Klokke en komt uit Brug van Flu-
weel, uitgegeven door de Kloosterkerk in Den Haag)  
 

Ds. Inge de Rouwe 
 

 
UIT DE KERKENRAAD 
 

✓ De invulling van wijk oranje wordt voorlopig onderling opgelost door de 
wijkouderlingen. 

 
✓ Naast ouderling Franke Klaver is vanuit de diaconie Jaap Slagter bereid ge-

vonden de afgevaardigde van onze kerk naar bovenplaatselijke         
vergaderingen en de generale synode te worden. 

 
✓ Oud archiefmateriaal (vooroorlogse stukken) wordt onder gebracht in het 

Groninger archief. Deze stukken zijn daar alleen in te zien met schriftelijke 
toestemming van de kerkenraad.  

 
✓ Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de jeugdouderlingen, het Blister-

bestuur, WIJ Groningen en College van Kerkrentmeesters. Het gesprek ging 
o.a. over verschil van inzicht over de manier van invullen van de Blisteravon-
den.  
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✓ Blister gaat dit jaar niet open met oud en nieuw. 
 
✓ De kerkenraad gaat inhoudelijk akkoord met het conceptbeleidsplan jeugd 

2019-2021. Het is een ‘levend’ document dat actueel wordt gehouden.  
 

Els Gelling, scriba 

 

NOTULEN GEMEENTEAVOND GEHOUDEN OP 6 NOVEMBER 2019. 
 
OPENING: 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering met gebed. 

 
BEGROTING 2020: 
 
* Kerk en Menorah: er wordt een korte toelichting gegeven. 
 

✓ De kosten van het torentje vallen hoger uit dan geraamd doordat er extra 
(deel) vervangingen zijn gedaan. 

 
✓ Er is voor 2020 een tekort van bijna € 30.000, - begroot. Dit komt o.a. door 

noodzakelijk onderhoudswerk. Daarbij hebben wij dit jaar nog 10% extra ge-
investeerd in de predikantsplaats, (zoals vorig jaar door de gemeente 
besloten). 

 
✓ Duurzaamheid kerkgebouw: er is een projectgroep opgericht die het ko-

mende jaar de mogelijkheden gaat onderzoeken en ons gaat adviseren om 
de kerk te verduurzamen. Leden van deze projectgroep zijn: Anne Wietsma, 
Gert Kruizinga, Reint Menninga, Peter Heidema en Simon Vreeling.  

 
                                      
Opmerkingen vanuit de gemeente: 

-  Is er beleid hoe om te gaan met 0 betalers. Dit wordt meegenomen naar  
   Commissie van Kerkrentmeesters en Moderamen. Wel indachtig het gegeven,  
   dat het een vrijwillige bijdrage is. 
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* Diaconie: wat binnenkomt, gaat er ook grotendeels weer uit. 
 
Er is een gift van € 5.000, - binnengekomen. Dit is geoormerkt voor de arme kant 
van Ten Boer en dient als zodanig besteed te worden. 
 
GIVT = DIGITAAL COLLECTEREN 
 
Dit is nu voor iedereen beschikbaar, naast de collectebonnen en contant geld. 
Zondag 15 december wordt er een korte presentatie over Givt gegeven.  
 
THEMA DOPEN 
Ds. Inge de Rouwe geeft een korte inleiding. De kracht van de PKN is dat er 
ruimte is voor verschillende stromingen en richtingen. In onze plaatselijke kerk 
geldt, dat nu alleen belijdende leden hun kind kunnen laten dopen, de niet 
belijdende partner stemt hier mee in.  
 
In de Hervormde gemeente mogen ook doopleden hun kind laten dopen. Door de 
fusie in 2004 zat men toen met 2 verschillende praktijken. Er is toen een nieuw 
artikel opgenomen waarin de kerkenraad zelf mag besluiten wat men wil.  
Slotsom: we laten het eerst zoals het is, de vragen en opmerkingen worden 
meegenomen door de Kerkenraad en het Moderamen. 
 
Sluiting. We sluiten de avond af met het zingen uit ELB. 212 
 
 
 
 
 

Beste mensen, nog enkele weken en dan mogen we het kerstfeest vieren. 
Dit is voor de diaconie altijd een drukke tijd, maar dat geeft niets we organiseren 
de diverse acties met veel plezier. Een deel van de acties zijn in de vorige N.v.K. en 
K. al benoemd, hieronder nog wat meer uitleg: 
  

• Kerstouderenmiddag: is op zaterdag 14 december, om 14.30 uur beginnen we 
in Menorah. Tussen 18.00 en 18.30 uur sluiten we de middag na een lekkere 
maaltijd weer af. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort rondgebracht door 
de Diaconie. 
 

• Kerstattenties rondbrengen bij gemeenteleden is dit jaar op zondag 15 decem-
ber na de kerkdienst. Wij rekenen op onze voltallige gemeente om deze 
kerstattenties rond te gaan brengen.  

 

Diaconie 
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Het is een mooie gelegenheid om ook een goed gesprek te hebben met 1 of 
meerdere oudere gemeenteleden. 

 

• De arme kant van de (voormalige) gemeente Ten Boer laten we ook dit jaar niet 
in de kou staan. Samen met andere kerken uit de gemeente stellen we op 
woensdag 18 december ca. 35 kerstvoedselpakketten samen die we daarna 
gezamenlijk bezorgen.  

 
We krijgen hiervoor een overzicht van de burgerlijke gemeente Groningen. De 
mensen die op deze lijst staan, weten dat ze van ons een pakket krijgen en 
waarderen dit dan ook zeer. Daarnaast worden vanuit de diaconieën nog be-
zorgadressen aangedragen die voor zover bij de diaconieën bekend hiervoor in 
aanmerking komen. 

  
De afgelopen weken zijn onderstaande acties geweest, Alle gevers bedankt hier-
voor! 
 

• Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november jl. is de jaarlijkse Dorcas Voedselactie bij 
supermarkt COOP in Ten Boer gehouden. Met de inzet van 24 vrijwilligers zijn 
er op beide dagen 112 volle voedseldozen ingezameld evenals een rijkelijk ge-
vulde collectebus. Als diaconie kijken wij dan ook terug op een zeer geslaagde 
actie en willen alle vrijwilligers hierbij nogmaals bedanken voor hun bijdrage.  
 
In een aantal Dorcas sorteercentra in Nederland worden door andere vrijwil-
ligers de uiteindelijke voedselpakketten samengesteld uit alle ingezamelde 
voedseldozen. Het grootste deel van deze voedselpakketten zullen nog voor de 
kerst bij de mensen in Oost-Europa worden afgeleverd (zie ook www.dorcas-
voedselactie.nl). 

 

• De chocoladeletteractie voor de Voedselbank Stad 
Groningen heeft dit keer 183 letters opgeleverd, 
waarvan een deel al is uitgedeeld aan de kinderen tij-
dens het bezoek van Sinterklaas aan de voedselbank.  

  
 
Tot zover een overzicht en stand van zaken van de diaconie.  
Namens de diaconie  

 
Jaap Oudman 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.dorcasvoedselactie.nl&d=DwMFaQ&c=wgu6hzw1MOrcVMSMqu8IcS59mhBvl1Fc7tKn_Em0PVg&r=a8vITjT5MQ8ln_nksubDDp-_YOkoVSiFypNBbowFGVY&m=3vrEab0PGbIwTAccarjxwBzKecSF5gtI4eCJS-6q80E&s=b-tXZ-JKaIhEsK1Uz5e-FwCUVHKqAYpT4SGmw-wd3f8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.dorcasvoedselactie.nl&d=DwMFaQ&c=wgu6hzw1MOrcVMSMqu8IcS59mhBvl1Fc7tKn_Em0PVg&r=a8vITjT5MQ8ln_nksubDDp-_YOkoVSiFypNBbowFGVY&m=3vrEab0PGbIwTAccarjxwBzKecSF5gtI4eCJS-6q80E&s=b-tXZ-JKaIhEsK1Uz5e-FwCUVHKqAYpT4SGmw-wd3f8&e=
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Kerstcollecte op 25 december is bestemd voor “kinderen in Moldavië”: 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven 
met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel 
mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis 
achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aan-
gewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee 
opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een 
goede maaltijd.  

De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. 
Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania 
wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en 
hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk 
in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook 
worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?  

 Donaties vanuit Diaconie/ZWO (november/december) 

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

Ø  “Noodhulp in vergeten land (Centraal Afrikaanse Republiek)”, proj. nr. 
N00600; De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter 
wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze 
voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden 
toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier 
noodhulp via haar internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance.  

      Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig! 2,9 miljoen inwoners 
hulp nodig. Meer dan de helft van de bevolking van 4,6 miljoen inwoners is 
christen, een kwart hangt inheemse godsdiensten aan en 15% is moslim. Er 
zijn veel spanningen tussen christenen en moslims. Beide groepen staan el-
kaar regelmatig naar het leven.  

      Volgens de Verenigde Naties hebben 2,9 miljoen mensen hulp nodig, waarvan 
1,6 miljoen zeer dringend. Meer dan een 0,5 miljoen mensen zijn naar buur-
landen gevlucht: Tsjaad, Congo, Kameroen, Soedan en Zuid-Soedan. En meer 
dan 620.000 mensen zijn op de vlucht in eigen land.  

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-in-vergeten-land
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Ø  “Maatjes voor aidswezen (Zambia)”, proj. nr. Z009077;  

      Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Lange tijd zorgden opa’s 
en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die 
ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in 
Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 
worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.  

     Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook 
nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden 
doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onder-
houden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten 
te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd 
om naar school te gaan.  

      Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of 
visser, dagloner of verkopen iets op straat.  Meisjes belanden geregeld in de 
prostitutie. Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om 
naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men 
deze kinderen mijdt vanwege hun aidsachtergrond.  

      Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kindgezinnen onder hun hoede ge-
nomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en 
materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een oplei-
ding af te maken. 

·     De HA-collecteopbrengst van 1 september jl. met bestemming “Geiten voor 
Moldavië” is aangevuld tot een bedrag van €750, -. 

·     Ter ondersteuning van de Dorcas Voedsel Actie heeft ZWO een bedrag van € 
300,- gedoneerd aan Dorcas. 

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

Edwin Ottens 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/maatjes-voor-aidswezen
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Digitaal collecteren met Givt 
Sinds een paar zondagen is het ook in onze kerk mogelijk om tijdens de collecte 
digitaal te kunnen geven met de Givt app. Tijdens de gemeenteavond is hier een 
korte presentatie overgehouden, we hebben flyers uitgedeeld in de kerk, en 
tijdens de collecte wordt een kort promotiefilmpje afgespeeld.   
 
In deze Nieuws van Kerk en Kansel in het kort hoe Givt te gebruiken is: 
De Givt app is te downloaden via de App Store of Google Play op de mobiele 
telefoon. In de groene collectezakken is een ontvanger bevestigd. Tijdens de 
collecte kan een bedrag in de Givt app geselecteerd worden waarna de telefoon 
vlakbij de collectezak gehouden moet worden.  
 
In de app kunt u meerdere collectes toevoegen. Op het scherm volgt een 
bevestiging dat het gekozen bedrag(en) is/zijn gegeven. Geven vanuit huis of een 
andere omgeving, bijvoorbeeld tijdens het meekijken via Kerkdienst Gemist, kan 
ook. In de app is de lijst van onze gemeente met de collecten te kiezen. Naast 
deze digitale manier van betalen blijft het mogelijk om met contant geld of 
collectebonnen te geven.  
 
Let op:  
als u de GIVT-app heeft gedownload is het belangrijk dat u zich hiervoor registreert. 
In de app volgt u het stappenplan. Heeft u vragen over de app dan kunt u bij een van 
de diakenen of rentmeesters terecht. Wij hopen dat iedereen zoveel mogelijk 
gebruik gaat maken van deze manier van betalen!  
 
Vaste vrijwillige bijdrage 2019 
Graag verzoeken wij gemeenteleden die hun bijdrage voor 2019 nog niet hebben 
betaald dat - zo mogelijk - nog dit jaar te doen. Dat geldt niet voor 
gemeenteleden die de bijdrage automatisch laten incasseren.  
 
Dankdagcollecte 
De dankdagcollecte heeft dit jaar een bedrag van ruim € 11.000, - opgeleverd. Dit 
is meer dan we hadden gehoopt. Onze grote dank gaat uit naar iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen! 
 
Vaste vrijwillige bijdrage 2020 
Tijdens de gemeenteavond werd de begroting gepresenteerd voor 2020. Het tekort 
van ca. € 30.000, - viel niet bij iedereen in goede aarde. Toch kan deze “tegenvaller” 
niet geheel een verassing zijn.  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Vorig jaar heeft de gemeente “ja” gezegd tegen 10% extra uren voor onze predikant 
Inge de Rouwe die ingezet worden voor onze jeugd (periode van 2 jaar). Daarnaast 
zijn er in 2020 de nodige onderhoudswerkzaamheden te doen die niet langer kunnen 
wachten. We hopen dat we met onderhoudswerken aan onze kerkelijke gebouwen 
ook op uw hulp en steun kunnen rekenen. Hiermee kunnen de kosten mogelijk 
verlaagd worden. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap 
 
 
 
 

 
 
 
VOLG DE STER! 
‘Volg de ster!’ Dat is het 
thema waarmee we dit jaar 
op weg zijn naar Kerst. 
Samen met de wijze 
mannen uit het oosten gaan 
we op zoek naar de 
pasgeboren koning. We 
lezen een aantal verhalen 
uit het Oude Testament, 
over voorouders van Jezus 
die genoemd worden in het Matteüs-Evangelie. De rode draad wordt daarbij 
gevormd door de wijze mannen uit het Oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren 
Koning van de Joden.  
 
In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij– steeds meer over deze 
Koning. Met de lange lijst van voorouders maakt Matteüs duidelijk dat Jezus 
helemaal bij Israël hoort. En dat de Joodse heilige boeken al veel over hem 
vertellen.  
 
Sommige personen in de lijst hebben nog een extra betekenis: de verhalen over 
hen laten al iets zien over wie Jezus is en wat Hij gaat doen. Als een ster wijzen ze 
de weg naar het Kind Immanuel, ‘God is bij ons’. Op de zondagen van advent volgen 
we vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. 
 

                   JEUGDPAGINA 
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UITNODIGING OUDER/KIND CATECHISATIE VOOR DE 
MAANDAGAVONDGROEPEN 
 
Het leek ons als catecheten goed om dit jaar de ouders een keer uit te nodigen bij 
catechisatie. Zo kunt u kennis maken met onze methode en werkwijze. We 
maken een leuk programma waarbij u samen met uw kind betrokken wordt! 
 
We nodigen u uit voor maandagavond 6 januari: 
✓ De jongste groep (12/13 jaar) heeft catechisatie van 19.00 tot 19.45 uur. 

✓ De middengroep (14-16) heeft catechisatie van 20.00 -20.45 uur. 

Als u in beide groepen een kind hebt zitten mag u bij beide momenten aanwezig 
zijn, of u komt in overleg met uw kinderen bij één groep. 
We zien u allen graag op deze avond, 
 

Teye, Eelco, Louise en Inge 
 
WERKVAKANTIE VOOR JONGEREN IN EEN 
ONTWIKKELINGSLAND (WORLD SERVANTS)                                 
Op zondag 24 november hebben we een mooie 
informatieavond gehad over de mogelijkheid om op 
werkvakantie naar een ontwikkelingsland te gaan.  
De opkomst was overweldigend, ca. 40-50 mensen.  
 
Hieronder waren vooral belangstellenden om mee te gaan of om mee te helpen.  
De groep jeugd uit Zuidwolde/Bedum, die afgelopen zomer naar Malawi is 
geweest, heeft een inspirerende presentatie gehouden. Hieruit kwam duidelijk 
naar voren hoe waardevol een dergelijk project is voor zowel deelnemers als 
inwoners omdat je veel van elkaar kunt leren en voor elkaar kunt betekenen.  
 
We zijn verheugd dat meerdere jongeren en volwassenen hebben aangegeven 
serieus te overwegen om mee te gaan en/of mee te helpen. We hebben met 
elkaar afgesproken dat in januari een vervolgbijeenkomst plaatsvindt onder 
leiding van iemand van World Servants. Hij zal nog meer vertellen en uiteraard 
alle vragen beantwoorden.  
 
Deze avond is gepland op zondag 19 januari om 19.30 uur in Menorah. Wees 
welkom en neem gerust ook je ouders en/of vrienden mee.  
We hopen dan alle belangstellenden (wederom) te ontmoeten! 
 

Inge de Rouwe en Angelique Boer 
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KINDERCRÈCHE 

 
Lijkt het je leuk om 1 keer in de 2/3 maanden op de aller-
kleinsten te passen? Naast oppas meiden/jongens zoeken 
we vooral ook volwassenen die een oogje in het zeil kunnen 
houden. Is dit wat voor jou?  
 
Aanmelden kan via: helenemuilwijk@hotmail.com  
 

Hélène Muilwijk 
 

 

 

 
Op vrijdagavond 13 december 2018 
hopen we in onze kerk een muziek- 
en samenzangavond te houden. Deze 
avond wordt georganiseerd door een 
aantal enthousiaste christenen uit 
Ten Boer. 
 
Het Gereformeerd Drachtster Man-
nenkoor o.l.v. Minne Veldman zal 
voor u prachtige kerstliederen zingen 
onder begeleiding van Jorrit Woudt 
op orgel en piano.  
 
Daarnaast zal Noortje van Middelkoop een muzikale bijdrage leveren op panfluit. 
Het geheel zal afgewisseld worden met samenzang onder begeleiding van Jorrit 
Woudt op het orgel en enkele Bijbellezingen.  
 
Aanvang: 20.00 uur 
Toegangsprijs: € 7,50 (incl. 1 consumptie tijdens de pauze) 
 
U wilt hier natuurlijk bij zijn! Daarom kunt u nu alvast uw toegangskaart reserveren 
of kopen bij De Vakman Wiersema, Nijverheidsweg 2 in Ten Boer of via telefoon-
nummer 050-302 1023. 
 
   Wouter Meerman 

Kerstconcert met samenzang “Komt allen tezamen” 
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Donderdag 19 december a.s. gaan we ons voorbereiden op het komende 
Kerstfeest. 
 
Woensdag 8 januari 2020 verzorgen de heren R. Buisman en S. Brink uit Bedum 
een lezing met beelden over hun fietstocht door Laos, Cambodja en Vietnam. 
 
Ook in het nieuwe jaar 2020 zijn als altijd gasten van harte welkom. 

We vergaderen in Menorah van 14.30 – 16.30 uur. Voor vervoer kunt u bellen tot 
12.00 uur naar A. Kooistra-Medema, tel nr. 302 2185. 

 
     
CAROLS MET KAMERKOOR AMOR CANTANDI 
 

 
Op zondag 22 december luidt het kamerkoor 
Amor Cantandi de kerstdagen in met een 
grote variëteit aan Christmas Carols. Oude 
bekenden en nieuwe favorieten worden om 
19.30 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer 
ten gehore gebracht.  
 
Deze traditionele Carol avonden zorgen al 
jaren voor een volle Kloosterkerk en ze zijn 
een terugkerend onderdeel van het koorseizoen. Eén van de redenen waarom 
deze Carol avond inmiddels een succes is, is omdat een deel van de Carols uit 
volle borst meegezongen mag worden.  
 
Maar natuurlijk ook vanwege de rustieke Kloosterkerk, de warme chocolademelk, 
brandende kaarsjes, het orgelspel van Kees Steketee en de prachtige Carols van 
het koor. Onder leiding van Luuk Tuinder hoopt het kamerkoor ook deze keer 
weer veel mensen in kerststemming brengen.  
 
De toegang is gratis, met een vrije gift bij de uitgang. In verband met de 
beschikbare zitplaatsen is het verstandig tijdig aanwezig te zijn. Meeluisteren via 
de kerktelefoon kan ook! 
Voor meer informatie: www.amorcantandi.nl 

 

http://www.amorcantandi.nl/


 18 

 
   
 
 
 
                    2E KERSTDAG: KERST STERRENJACHT MET KOFFIETAFEL 
 

De kindernevendienst en leden van verschillende 
GemeenteGroeiGroepen nodigen u en jou van harte uit  

voor het 
familiekerstfeest op 2e kerstdag. 

 
 De kindernevendienst heeft een mooie kerstviering voorbereid. 

Een sterrenjacht: een viering waarin we opzoek gaan naar 
het Koningskind, naar talenten in onze gemeente en 
de boodschap die God voor eenieder van ons heeft. 

 
Enkele leden van verschillende GGG 

verzorgen tijdens deze viering de koffietafel. 
 

Op zondag 15 en 22 december staan ze na de dienst 
klaar met briefjes, waarop staat wat u 

mee kunt nemen op 2e Kerstdag. 
Denk hierbij aan (zelfgebakken) cake, koekjes, 

kerststol, chocolaatjes of drinken.  
 

U kunt uw bijdrage meenemen naar de viering. 
Lukt dit niet dan mag u het ook inleveren bij de pastorie.  

 
Opgeven is niet nodig, iedereen is welkom! 

Neem gerust iemand mee!  
2e kerstdag- aanvang 10:00 uur (inloop 9:30 uur) – in Menorah 

Namens de voorbereidingscommissie 
 

Marjan Zagaria, Alice Havinga,  
Martine Huijzer, Lourien Dekens,  

Ingrid Oudman en André Vriezema 
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DECEMBERNIEUWS VAN MENS VOOR MENS! 
 
Het einde van het jaar nadert weer met rasse 
schreden... Hoog tijd dus weer om de  
knieperties-iezers op te warmen. 
 

We gaan op zeer korte termijn weer los met het bakken van de kniepertjes en 
nieuwjaarsrolletjes. Ook dit jaar weer met de onontbeerlijke hulp van Ria + fami-
lie Meerman. 
 
Wilt u deze ook dit jaar weer bestellen? Dat kan door middel van het bijgevoegde 
bestelformulier, maar.... even een belletje of mailtje naar één van de bestuursle-
den volstaat natuurlijk ook!  Bestellingen kunnen doorgegeven worden t/m 
zondag 22 december a.s.!   
 
Op 31 december vanaf 10.00 komen we de bestellingen bezorgen, gepast betalen 
vinden we fijn... 
 
Nog niet alle blaadjes zijn van de bomen maar zodra dit het geval is gaan we weer 
op pad met emmers en vegers. We zullen dan bij de Bloemhofhuisjes de dakgo-
ten schoon gaan maken zodat ze daar ook winterklaar zullen zijn...Altijd een 
dankbare klus in deze donkere dagen. 
 
Namens Mens voor Mens wil ik u allen alvast Gezellige en Gezegende Feestdagen 
wensen en een voorspoedig en gezond 2020!! 
 

Teye van Dijk 

 
DOE MEE AAN DE WEEK VAN GEBED  
19 T/M 25 JANUARI 2020 
 
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week 
van Gebed voor de eenheid van de christenen in 
2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 
naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan 
het gewone. 
 
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door 
samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid 
voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek 
te geven.  
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De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van 
het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. 
Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en 
daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden.  
 
Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het Evangelie het eiland bereikt. 
Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta 
herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voor-
bereid. 
 
De samenkomsten zijn afwisselend in alle kerken in Ten Boer, een mooie vorm 
van eenheid. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt. 
 

Maria Myles 
 
 

 

 

Hierbij een overzicht van de avondmaalszondagen  

Zondag   9 februari 
Zondag 14 juni 
Zondag 06 september 
Zondag 15 november 
 

 

 

 

Denkt u bij het schrijven van kerst – en nieuwjaarskaarten  
aan hen die elders verblijven. Zij stellen uw medeleven zeer 
op prijs 
 

Hergen Jacob Fekken 

André Huisman 

Nanning Noorman 

Sophia Rozema 

Avondmaalszondagen 2020 
 

Elders verpleegden 
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Hartelijk dank voor de vele kaarten en voor de bloemen van de kerk op mijn 
verjaardag, ik hoop dat ik er nog lang plezier van mag hebben. Tel maar uw 
zegeningen, één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen, dan ziet ge Gods 
wonderen door alles heen. 
  J.P. Hellinga 
 
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen en de vele kaarten die  
ik mocht ontvangen voor mijn 80 ste verjaardag. 
  Grietha Wierenga 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de bloemen uit de kerk de kaarten  
en telefoontjes die ik heb ontvangen na mijn darmoperatie.  
Wij kregen een positief bericht dat er geen uitzaaiingen zijn, wij zijn heel 
dankbaar voor dit bericht. Hartelijke groet,  
  Piet en Matty Zuidema 
 
 

 
03-11 Zr. G. Wierenga-Boer, in verband met haar 80 ste  verjaardag 

06-11 Br. J. Boss, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

10-11 Zr. W. Bolhuis-Prins, in verband met haar 88 ste  verjaardag 

17-11 Zr. A. Kol-Meijer, in verband met haar 87 ste verjaardag 

24-11 Zr. D. Hogendorf-Jeuring, in verband met haar 91 ste verjaardag 

01-12 de doopouders br. en zr. Meinie en José Bosker, en naar  
br. en zr. Kevin en Elly van der Veen 
 

08-12 Br. en zr. F.IJ. Klaver-Haveman, ter gelegenheid van hun 50-jarig 
  huwelijk, en naar zr. P.H. de Jonge-Rodermond, ter bemoediging 
 

Dankbetuiging 

De bloemen uit de Kerk zijn met  
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Vrijdag         13 december       Impact/ Blister                                19.00 uur 
        Geref. Drachtster mannenkoor      20.00 uur 

Zaterdag      14 december       Kerstmiddag voor ouderen             14.30 uur 
Zondag        15 december        C J V/ Blister                                      19.30 uur 
Maandag     17 december        Catechisatie 12/13-jarigen              19.00 uur 
                                                                            14/15- jarigen              20.00 uur 
Donderdag 19 december         P. C. O. B                                            14.30 uur 
Zondag           1 januari             Koffiedrinken na de dienst 
Zondag           5 januari             C J V/ Blister                                     19 30 uur 
Maandag       6 januari             Catechisatie 12/13-jarigen              19.00 uur 
                                                                           14/15- jarigen             20.00 uur 
          Moderamen    19.45 uur 
Dinsdag          7 januari             Catechisatie 16 +                             19. 30 uur  
Woensdag      8 januari            C. v. K. team duurzaamheid               19 30 uur 
Maandag      13 januari            Catechisatie 12/13-jarigen              19.00 uur 
                                                                            14/15-jarigen              20.00 uur 
                                                     Toerusting avond                               19.30 uur 
Dinsdag         14 januari            Ouderlingenberaad   19.45 uur 
Zondag          19 januari          Informatieavond World Servants.  19.30 uur 
Donderdag   23 januari          Samenstellen N. v. K. en K.  10.00 uur 
 

 
 

 
BINNENGEKOMEN: 

Zr. W. Nieboer, van de Protestantse gemeente Loppersum 

Br. G.M. Zijlema,  -vorige keer ten onrechte uitgeschreven- 
 
VERHUISD: 

Daniël Zuidema 

Br. T. Bosch 

Zr. J. Slagter  

Zr. A.E. de Jong en br. M. Schaaphok met hun kinderen Jelmer en Marit,  

Louise van der Goot 

Kerkelijke mutaties 
 

Kerkelijke agenda 
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BELIJDENIS: 
Zr. J. Bosker-Traas 

GEDOOPT: 

Zr. J. Bosker-Traas 

Willemijn Trijnie Bosker 

Noud Peter van der Veen 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 
Zr. H. Vegter en haar kinderen Kevin, Kim, Mike en Lisa Frieling 

VERTROKKEN: 

Zr. F. Dijkema-Rodrigues de Oliveira 
 
 
 

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

13-12 90 G.C. Dijkhuizen - Moltmaker   

18-12 79 Zr. F. Nienhuis   

20-12 82 E.W. Biewenga   

22-12 79 A. v. d. Knaap - Hoogendoorn   

     

23-12 76 K. Reitsema - Bakker   

25-12 84 W.A. Zijlema   

28-12 81 J.D. Boer   

28-12 72 P.O. Zuidema   

31-12 83 R.S. Claus - Smid   

31-12 73 J.G. Smedes   

02-01 73 M.K. Tempel - Dijkman   

03-01 81 D. Smit - Haak   

06-01 76 G. Zijlema   

12-01 90 G. Koers - Post   

12-01 80 DJ. Vink   

12-01 81 C.H. van Bijssum - Knol   

13-01 75 S. Deekens - Venema   

14-01 92 Z. Palsma - Flikkema   

14-01 76 G. Wiering - Bakker   

16-01 79 R. Bosch - Bijma   

22-01 95 A. Wiersma - van Til   

 Verjaardagen 
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Kerkcollecten  

06-10 Kerk en Israël 307,64  
13-10 Werelddiakonaat 497,22  
20-10 NBG 253,35  

 Onderhoudsfonds 138,02  
27-10 Evangelisatiecommissie 297,28  

Deurcollecten  
06-10 Bloemenfonds 103,50  
13-10 Kerk 106,00  
20-10 Bloemenfonds 53,80  
27-10 Kerk 42,55  

Giften  
09-11 Huis-aan-huis collecte dankdag 11.149,00  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

Kerk Toegezegd 107.215,00  

 Extra ontvangsten  2.240,51  

 Totale bijdragen 2019 109.455,51  

 Ontvangen bijdragen 100.249,98  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2019 9.205,53  

Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 9.094,50  

 Extra ontvangsten  550,00  

 Totale bijdragen 2019 9.644,50  

 Ontvangen bijdragen 8.113,45  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2019 1.531,05  

Evangelisatie  
 Toegezegd 6.892,50  

 Extra ontvangsten   0 

 Totale bijdragen 2019 6.892,50  

 Ontvangen bijdragen 5.815,65  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2019 1.076,85  

Overige opbrengsten  
Oud Papier     Ontvangen t/m oktober 2.194,44  
Oud IJzer         Ontvangen t/m november 455,00  

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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15 december 09.30 uur 3e advent   

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Danique en Jolein Huijzer 

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Saskia van Dijk, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

   
22 december 09.30 uur 4e advent   
Voorganger mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen 

Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Els Gelling  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk 

...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppas Eliza Muilwijk, Yara de Kam en Rosalie Huijzer 

   
25 december 09.30 uur 1e Kerstdag m.m.v. het koperensemble Volharding 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kinderen in Moldavië  
Deurcollecte Kerk 

Kinderoppas Lineke Meerman, Romee van Vliet en Thijs Tebbens 

   
26 december 09.30 uur 2e Kerstdag familie kerstfeest 

                                   voor meer informatie zie pagina 18 

Koster A.K. Wietsma  
   
   

   
28 december 16.30 uur Maandsluiting Bloemhof    

   

Dienstenrooster: 
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29 december 09.30 uur   
Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk in actie  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk    

...voordeur Tess Turkstra en Jesse Muilwijk 

…Menorah Noa Turkstra en Sennah Muilwijk 

Kinderoppas Martine Dijkema, Jolein Huijzer en Marlou Vogd 

   
31 december   19.00 uur Oudejaarsdag 

Voorganger  Ds. I. de Rouwe 

Organist  J. Wolfs 

Koster  W.P. Burema 

Beamer  Els Gelling 

Collecte  Kerk 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

   
1 januari 2020 10.00 uur Nieuwjaarsdag 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer   
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   
5 januari 2020 09.30 uur 

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  
Organist F. Reitsema  
Koster M. van der Meulen  
Beamer   
Collecte Kas ACD  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Tara en Henriëtte Muilwijk 

Kinderoppas Nicole Heidema, Sara Werkman en Lourien Dekens 
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12 januari 2020 09.30 uur 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer   
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Eline Hummel en Eva Sikkema 

…Menorah Joas en Thirza Sikkema 

Kinderoppas Margot Dekens, Rozemijn Wiersema en Eline Bolt 

   
19 januari 2020 09.30 uur Week van Gebed 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer   
Collecte Diaconie  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Fedde Langereis en Isa van Dijken 

…Menorah Jelmer en Marit Schaaphok 

Kinderoppas Eliza Muilwijk, Lyanne Langereis en Joëlle Cappon 

   
25 januari 16.30 uur Maandsluiting Bloemhof  

   
26 januari 2020 10.00 uur Schoolkerkdienst 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer   
Collecte School/kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Samuel Uit Oude Groeneveld en Timo Werkman 

…Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Jolanda Cappon, Rosa Boer, Elisa Werkman en Rosalie Huijzer 
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####################################### 
 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel 
 

wenst u allen Gezegende Kerstdagen 
 

en een voorspoedig Nieuwjaar  
 

##################################### 

 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk 16 januari 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 23 januari, 27 februari en 2 april 2020 
 
 
 
 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal 
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

