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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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“Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed” (Lucas 24:49) 
 
Deze woorden behoren tot de laatste woorden die Jezus tot zijn leerlingen richt, 
voor Hij terugkeert naar God de Vader (met Hemelvaart). Hij heeft ze net de op-
dracht gegeven, om van Hem te getuigen in Jeruzalem, maar ook ver daarbuiten, 
letterlijk een wereldwijde opdracht. Een hoopvolle boodschap dat wie in Jezus ge-
looft en zich bekeert, vrijspraak en vergeving van zonden van Hem mag ontvangen. 
 
Tegenwoordig roept alleen al het noemen van het woord “zonde” bij veel mensen, 
zowel binnen als buiten de kerk, irritatie op. Het doet veel ouderen denken aan 
een tijd waarin je angst werd aangejaagd met een strenge, straffende God, en waar 
je, hoe goed je ook je best doet, nooit goed genoeg voor bent. Wie zo redeneert, 
zet de Bijbelse boodschap eigenlijk op zijn kop. De Bijbel wil ons niet wijzen op het 
feit dat wij slecht zijn, maar op het feit dat wij door Jezus’ offer aan het kruis gered 
kunnen worden, en vrij worden van alle andere machten.  
 
De mensen in de oudheid waren vaak bang voor de goden, en hun willekeur, bang 
voor de dood, en wat hun daarna wachtte. Het evangelie van Jezus Christus werkt 
bevrijdend, en dat is te zien. Veel heidenen worden in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling christen als ze zien hoe liefdevol christenen met elkaar omgaan, als ze 
hun diepe blijdschap zien, en hoe zij zonder angst de dood tegemoet gaan. 
Wat maakt deze mensen zo anders? 
 
De vooraanstaande Amerikaanse predikant Craig Groeschel heeft een boek ge-
schreven met als titel: “De christen atheïst”. Een christen atheïst is iemand die in 
God gelooft, maar leeft alsof Hij niet bestaat. ‘Hoewel ik het liever niet toegeef,’ 
schrijft Craig Groeschel, zie ik deze vorm van atheïsme ook bij mezelf. Triest maar 
waar: christelijk atheïsme is overal. Misschien herken jij het ook wel bij jezelf. Hoe 
weet je zeker of God van je houdt, of vraag je je wel eens af of God überhaupt wel 
bestaat?  
 
Misschien kun je maar niet je eigen fouten uit het verleden vergeven, al heb je God 
wel om vergeving gevraagd. Of je gelooft wel, maar maakt je voortdurend zorgen 
over van alles en nog wat? Wat heeft jouw geloof te maken met je geluk, je ge-
meente, je keuzes, je gedachten of je geld? Of zijn dat zaken die jij zelf regelt, 
zonder God? Door zijn eigen worstelingen en missers met ons te delen, houdt 
Groeschel ons als het ware een spiegel voor. Hoe zit dat bij jou? In de Bijbel zien 
we ook zulke reacties bij de leerlingen van Jezus: onbegrip (Lucas 24:25), twijfel 
(vers 38), somberheid (vers 17), angst (vers 37), ongeloof (Lucas 17:5) machtsspel-
letjes (Lucas 22:24), menselijke manieren van denken (Matteüs 16:23), 
zelfoverschatting (Lucas 22:33 en 34). 
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Niets menselijks is hun vreemd. De tegenstelling met het begin van het boek Han-
delingen is enorm. Daar getuigt Petrus vol vuur van Jezus, dat Hij de zoon van God 
is en opgestaan uit de dood. Herinner je je Petrus nog, met zijn goede bedoelingen, 
maar met zijn grote mond? Hoe hij Jezus verloochende, en hoe dat ook een wig 
dreef tussen Jezus en hem, ook na Jezus opstanding? Het lijkt wel een ander mens, 
die hier staat. Eigenlijk is dat ook zo. Want hier spreekt de Heilige Geest, door Pe-
trus heen. Met enorm veel kracht en overtuiging. God is zichtbaar aan het werk. 
 
Nog steeds kunnen wij niet zonder. Als ik naar mijzelf kijk, weet ik dat ik ook moet 
wachten op die Heilige Geest. Zelf blijf ik ook vaak steken in die menselijke emoties 
van onmacht, onwil en halfslachtigheid. Zonder Gods Geest zou ik niet over Jezus 
kunnen vertellen en Gods woorden verkondigen. Ik vind het hoopvol dat ik ook in 
onze gemeente de Heilige Geest regelmatig aan het werk zie. De Heilige Geest heb-
ben we niet in onze broekzak zitten. We moeten erom bidden, elke keer opnieuw, 
en ernaar verlangen dat God tot ons zal spreken. 
 
Een gemeente die zich daarop richt, zal merken dat dingen langzaam gaan veran-
deren. Misschien wel een van de mooiste dingen, die Gods Heilige Geest bewerkt, 
is dat de onderlinge liefde groeit. Want de liefde is de grootste gave van de Heilige 
Geest.  
 
   Ds. Peter Elzinga 
 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Met blijdschap en grote dankbaarheid kijken Inge en ik terug op de dienst van 12 
mei, waarin wij van een aantal ambtsdragers afscheid hebben genomen, en waarin 
maar liefst acht nieuwe ambtsdragers bevestigd mochten worden in het ambt van 
ouderling of diaken. De ambtsdragers die hun periode erop hebben zitten, hebben 
heel veel werk voor onze gemeente verricht. Wat een genade dat je dan zoveel 
nieuwe ambtsdragers ziet, vol van geloof en enthousiasme, die onze Heer Jezus 
Christus, en Zijn gemeente willen dienen. Want het is niet onze gemeente, al ma-
ken wij er vol vreugde deel van uit. Hij is de baas. Het draait om Hem.  
 
Ik vind het altijd weer opvallend om te zien, dat waar Christenen zich op Jezus rich-
ten, ook de liefde tot de medemens binnen en buiten de kerk groeit. De kerkenraad 
is weer voltallig. We mogen het samen doen, en elkaar daarin ook steunen. 
 
Net zo mooi was de dienst met Pasen, waarin vier jonge vrouwen openbare belij-
denis van hun geloof aflegden, en getuigden van hun geloof: hoe God in hun leven 
het verschil heeft gemaakt.  
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Wat mij trof, en wat ik ook herken uit mijn eigen leven, is dat God niet alle proble-
men uit ons leven wegneemt, maar dat je soms, als je daar middenin zit, iets van 
de rust, de vrede en vreugde kunt ervaren, die alleen van God komt. Die is nergens 
mee te vergelijken. Al krijg je niet altijd een antwoord op de vraag waarom die nare 
dingen gebeuren in je leven, God gaat toch met je mee. Wie dat een keer heeft 
ervaren, mag dat als een zekerheid met zich meedragen, door alle zorgen heen. 
 
Wanneer je als gemeente zulke dingen meemaakt, dan zie je God aan het werk. 
Door onze menselijke handelingen en ervaringen heen, laat Hij iets van zichzelf 
zien. Natuurlijk is onze gemeente niet perfect, en natuurlijk zijn er ook zorgen; 
maar als we alleen die kant zouden noemen, dan doen we God onrecht. Hij is wel 
degelijk ook nu en hier aan het werk, in ons midden. Reden tot dankbaarheid? Wat 
mij betreft wel. 
 
Over mijzelf gesproken, ik ben officieel weer volledig aan het werk (in mijn geval, 
nu dus 0.5 fte). Het gaat ook steeds beter met mij, maar ik kan helaas nog niet 
zeggen dat ik volledig hersteld ben. Het herstel gaat langzaam, en of ik volledig 
herstel, weet ik niet. Met name de vermoeidheid speelt mij nog parten, en ook 
drukke bijeenkomsten kan ik nog moeilijk verdragen.  
 
In veel opzichten ben ik nog wat (over)gevoelig. Dat betekent niet dat ik niet kan 
werken, maar wel anders dan voor mijn burn-out. Ik neem nu meer rust, vermijd 
sommige zaken, of schuif bepaalde dingen naar Inge toe. Zo groei ik er langzaam 
weer in, en ik hoop dat ik weer sterker zal worden, maar dat ben ik nu nog niet 
altijd. Het zij zo. Als ik zwak ben, zoek ik mijn kracht in de Heer. 
 
Wat de werkzaamheden betreft, betekent dat, dat Inge en ik soms taken naar el-
kaar toe schuiven. Toch is het goed om nog even te noemen, hoe onze officiële 
werkverdeling is, al loopt het soms wel wat door elkaar. Inge heeft de pastorale 
zorg voor wijk blauw, groen en oranje, en werkt op maandag, donderdag en vrijdag. 
Mijn wijken zijn wit, rood, paars en geel, en mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag 
en donderdag overdag. 
 
Pastoraal gesproken zijn er best veel zorgen en verdriet in de gemeente. Bidt u voor 
alle betrokkenen? Zonder gebed, en de fijngevoelige aandacht van medegemeen-
teleden, kunnen wij elkaar niet nabij zijn. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Voor zover bekend hebben de volgende gemeenteleden de afgelopen periode in 
het ziekenhuis gelegen. 
 
Br. T. Bosch, is na een spannende periode toch weer hersteld. Daar zijn we heel 
dankbaar voor. Om verder aan te sterken is hij van het ziekenhuis overgebracht 
naar het Heymanscentrum te Groningen 
 
Br. D. Boer, moest als onderdeel van zijn behandeling een ingreep ondergaan in 
het Martini ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis. 
 
Br. M. van der Meulen, werd onverwachts met hartklachten en voor onderzoek in 
het Martini ziekenhuis opgenomen. Inmiddels is een pacemaker geplaatst en is hij 
weer thuisgekomen. 
 
Het kan mij wel eens overweldigen, zoveel rouw, zoveel ziekte, zoveel zorgen, 
zoveel mensen die een moeilijke periode in hun leven meemaken. Dan voel ik mij 
soms erg machteloos, omdat ik het niet op kan lossen, en ook niet kan wegnemen. 
Wat ik wel kan doen is voor mensen bidden, en met hun spreken over wat zij 
meemaken, en hoe ze dat ervaren. Dat hoef ik niet alleen te doen. Zoveel andere 
gemeenteleden doen dat ook, sommigen vanuit een functie als ouderling of 
bezoekpersoon. Anderen op eigen initiatief. 
 
Ik hoop altijd, en dat probeer ik zelf ook, dat mensen al hun zorgen en verdriet bij 
God willen neerleggen. Hij lost niet alles onmiddellijk op, maar Hij is er wel bij. Soms 
ervaren mensen dat heel sterk, al is dat niet altijd zo. Zelf zoek ik steeds minder 
naar antwoorden op de vraag naar het waarom. Dat helpt mij niet. Ik kom daar niet 
verder mee. Wat mij wel helpt is alles met Hem te delen, zoals een kind bij alles 
naar zijn of haar ouders toegaat. 
 
  Je hoeft niet bang te zijn, 
  al gaat de storm tekeer. 
  Leg maar gewoon je hand 
  In die van onze Heer  

(Evangelisch Liedbundel 448:1) 
 
    Ds. Peter Elzinga 
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IN MEMORIAM TINE V.D. GOOT-ATTEMA (10 MAART 1935-7 APRIL 2019) 

Op 7 april jl. is geheel onverwacht overleden, te midden van haar kinderen en 
kleinkinderen, Tine v.d. Goot-Attema. Zij is 84 jaar geworden. Zij groeide op in 
Nijhuizum in Friesland op een boerderij, samen met 5 zussen en een broer. Ze was 
de 6e van de 7 kinderen. Rond haar 9e verjaardag verloor ze haar vader. Als jong 
meisje werkte ze hard mee op de boerderij.  Ook na de huishoudschool bleef ze 
daar, samen met haar zus werken, hoewel ze graag verder had willen studeren om 
onderwijzeres te worden. 
 
Op een dag kreeg haar broer Jan visite van een knappe jongeman, Arie, uit 
Groningen. Ze raakten aan de praat en werden verliefd op elkaar. Ze trouwden en 
verhuisden naar Ten Post, later verhuisden ze naar het boerderijtje bij de klapbrug. 
Ze kregen 3 zonen en 1 dochter: Wout-Jan, Sytze, Sake en Froukje. Tine voelde 
zich al gauw thuis in Ten Post. Ze was op en top boerin maar was daarnaast ook 
kerkelijk en sociaal actief en altijd betrokken bij haar medemens. Ze was een 
positieve en gastvrije vrouw en moeder, middelpunt van het gezin, met een groot 
hart voor andere mensen: kinderen, vrienden, vertegenwoordigers, jagers, voor 
iedereen stond de deur altijd wijd open en iedereen kon altijd mee-eten. Ze stond 
graag in de belangstelling en was een ondernemende vrouw, die veel dingen in 
gang heeft gezet: jeugdwerk in de kerk van Ten Post, tafeltje dekje, het winkeltje 
in Bloemhof, vrouwenwerk enz.  
 
Tine leefde voor de kleinkinderen en verzon van alles: een boek schrijven voor de 
kleinkinderen, fietstochtjes rond het Schildmeer, logeren, oppassen, niets was te 
gek. De laatste jaren nam haar gezondheid af en was het beter om wat kleiner te 
gaan wonen. Sinds 4 jaar woonde ze met Arie aan het Koopmansplein. Vorig jaar 
vierden ze hun 60-jarig huwelijk. Een prachtige dag waar ze enorm van heeft 
genoten. Daarna nam de gezondheid nog meer af en moest ze steeds meer uit 
handen geven, wat haar soms erg verdrietig maakte. Toch probeerde ze overal het 
positieve van te zien of draaide het negatieve naar het positieve.  
 
Hoewel ze al meerdere keren een TIA had gehad en haar krachten afnamen, zat ze 
nog vol plannen en wilde nog heel graag van alles doen. Zo wilde ze de verjaardag 
van haar kleindochter Louise, niet missen. Na een gezellige middag in gezelschap 
van o.a. Arie, haar(klein)kinderen en haar zus Akke, voelde ze zich niet lekker. Ze 
moest naar het ziekenhuis. Daar was ze vanwege een hersenbloeding niet meer 
aanspreekbaar. Terwijl Arie en de (klein)kinderen bij haar waren en voor haar 
hebben gebeden en gezongen van de Kracht van Uw Liefde, is ze nog dezelfde 
nacht overleden. 
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Tine was een gelovige vrouw. Zij putte veel kracht uit haar rotsvaste geloof en had 
een groot vertrouwen in God. Ze twijfelde nooit over Zijn bestaan en was een 
inspiratie voor de mensen om haar heen. De dankdienst voor haar leven werd 
gehouden op 11 april in de Gereformeerde Kerk van Ten Boer. Als Bijbelgedeelte 
kozen we Jesaja 40: 31a: ‘maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht’. 
Aansluitend is ze begraven op de begraafplaats te Wittewierum. 
 
Wij wensen haar man Arie, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe en 
Gods nabijheid, nu zij hun geliefde vrouw, moeder en beppe moeten missen. 
 

Ds. Inge de Rouwe 
 
KERKDIENST OP PINKSTEREN MET SIMI JADECH 
 
Zondag 9 juni vieren wij in onze kerk het Pinksterfeest. Het is misschien wel het 
meest uitbundige Christelijke feest, waar we God aan het werk zien in onze ge-
schiedenis, door de gave van de Heilige Geest. We zijn daarom blij dat Simi Jadech 
uit Appingedam, onder leiding van Joke Dorgelo, deze dienst zal opluisteren met 
inspirerende liederen.  
 
Vorig jaar zouden ze hier al komen, maar dat ging toen op het laatste moment door 
ziekte van verschillende koorleden niet door. Nu dus in de herkansing. Het thema 
van deze Pinksterdienst is “Hou houden wij de Heilige Geest vast?” Het is prachtig 
om iets van Gods Heilige Geest te ervaren. Is het mogelijk om dat “in te bouwen” 
in de gemeente, of blijft de Heilige Geest voor ons ongrijpbaar? Dit jaar dus een 
soort verdere doordenking van het werk van de Heilige Geest, anno 2019. Zoals 
gebruikelijk is deze dienst mede voorbereid door de Commissie Bijzondere Eredien-
sten. We hopen op een inspirerende dienst. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 

 

 

Vooraankondiging vanuit Diaconie/ZWO van de volgende collectes: 

·         2 juni HA-collecte is bestemd voor “Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai 
Zuidoost-Afrika - Mozambique”; Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mo-
zambique, Malawi en Zimbabwe. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, waarvan 
ruim 500.000 mensen dakloos zijn geraakt. Veel mensen leven hier vooral van zelf-
voorzienend landbouw.  

Diaconie 
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De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Dit 
betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen 
mensen de komende maanden hongerlijden. Via het wereldwijde netwerk ACT 
(Action by Churches Together) biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke 
organisaties hulp in het getroffen gebied. 
·         9 juni collecte Pinksteren bestemd voor “Bijbelverspreiding Chinese platte-
land”; De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China en voor mensen van het 
platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de Bijbel 
betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal 
geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat 
de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscur-
sussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. 
·         30 juni Werelddiaconaat “Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria”; Ruim 
2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in 
eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 
500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, 
die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en 
hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, 
water en sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims ver-
beteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten 
in de strijd tegen armoede en terrorisme.  
  
Donaties vanuit ZWO mei: 
·        De 40 dagentijd spaardoosjes heeft in totaal € 219,42 opgebracht! Met een 
kleine aanvulling vanuit ZWO is een bedrag van € 300, - overgemaakt aan Kerk in 
Actie met als afgesproken bestemming “Opvang en scholing van weeskinderen in 
Rwanda”. 
·        Projectbijdrage van €500, - voor “Koptisch Orthodoxe Kerk bestrijdt armoede 
Egypte” met project nr. Z 009102; De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in 
Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, 
maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale or-
ganisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede 
te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en 
wijk. Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale 
werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp 
of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de pro-
jecten (www.kerkinactie.nl / projecten). 
  
Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!   
  

Edwin Ottens 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk
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Binnen het College van Kerkrentmeesters hebben we afscheid genomen van Reint 
Menninga. Ongeveer 13 jaar is hij lid geweest, een lange periode, waarin hij ons 
met raad en daad heeft bijgestaan en heel veel geregeld heeft rondom het beheer 
van het kerkgebouw, Blister en de pastorie. Wij zijn Reint ontzettend dankbaar 
voor al het werk dat hij heeft gedaan. Peter Heidema is zijn opvolger en is 
ingewerkt door Reint. We vinden het fijn dat Peter het college komt versterken. 
 
Verder heeft Jan Sikkema ons ontzettend geholpen met de renovatie van de 
herentoiletgroep in Blister. Het resultaat mag er zijn! Heeft u al een kijkje 
genomen?  Voor 2020 staat de renovatie van de vrouwentoiletgroep in de 
planning. De dak overstekken van Blister zijn inmiddels ook geschilderd.  
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap 
 
 

 
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
In de verhalen van de komende weken, bereiden we ons voor op Pinksteren.  
De verhalen die we horen hebben als thema: Aangeraakt door Gods Geest. 
 

  26 mei Johannes 14:15-31 Een andere Trooster dan Jezus 

  30 mei (Hemelvaart Johannes 15:1-8 Een vruchtbaar leven door Jezus 

  2 juni Johannes 15:18-27 Gehaat vanwege Jezus 

  9 juni  
  (Pinksteren) 

Johannes 20:19- 23 
/Handelingen 2 

Getuigen van Jezus 

  16 juni Johannes 3:1-21 Opnieuw geboren 

Hierna lezen we verhalen uit Lucas: 

23 juni  Lucas8:26-39 De demonen verliezen de strijd 

30 juni Lucas 9:51-62 Jezus volgen 

 
We zijn blij dat we Iris Boer kunnen verwelkomen bij de kindernevendienst.       
Iris hielp ons altijd al mee in de jongste groepen, maar geeft vanaf nu zelf kinder-
nevendienst.  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 

   Jeugdpagina 
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We zijn altijd op zoek naar nieuwe leiding, zeker nu er na de zomervakantie 4 
mensen stoppen. Geïnteresseerd?  
Bel Janneke Vreeling, 050-302 1772 of mail vreeling.janneke@gmail.com 
 

Janneke Vreeling 
 

OPROEP NIEUWE DEURCOLLECTANTEN!!! 

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

(juf) Saskia van Dijk 
 
  
 
 

  
Mijn naam is Margriet Algra en ik ben getrouwd met Piet 
Haanstra. Het is al alweer bijna 35 jaar geleden dat we in Ten 
Boer kwamen wonen! We hebben vier kinderen: Renske, 
Berber, Wytze, Jildou en twee kleinkinderen: Fos en Edin. Ik 
vind het fijn om lid te zijn van de kerk en ik vind het ook fijn dat 
ik de komende vier jaar diaken mag zijn. Dit wordt mijn vijfde 
periode in de kerkenraad. Ik hou voor ogen dat het nodig is dat 

wij mensen ons inzetten voor kerk en medemens maar dat het Echte Werk gedaan 
wordt door de Heer onze God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. 
 
Afgelopen zondag, 12 mei ben ik bevestigd als ouderling- 
preses en is mij gevraagd of ik mij in Nieuws van Kerk en 
Kansel even wil voorstellen. Ik ben Sieta de Boer-Jongsma, 
getrouwd met Freddy de Boer, wij hebben 2 dochters en 1 
zoon en wonen alweer bijna 25 jaar aan de Bovenrijger-
weg. Ik ben werkzaam als coördinerend verpleegkundige in 
een woonzorgcentrum.  

Nieuwe ambtsdragers stellen zich aan u voor: 

mailto:vandijk10@home.nl


 

 
 

12 

Ik ben niet vreemd met het kerkelijk werk, ik ben diaken geweest en voorzitter van 
de diaconie. Dit wordt mijn eerste periode als ouderling. Samen met Gods hulp en 
samen met de andere ambtsdragers hoop ik dat ons werk ter ere van God mag zijn 
en dat de gemeente mag blijven groeien. 
 
 
Ik ben Erik van Dijken en woon met mijn vrouw Margriet en 
onze kinderen Emma en Isa alweer meer dan 20 jaar aan de 
Poldermolen. Ik werk bij LMB Oosterhof in Roodeschool en 
Ten Boer en doe daar de financiële administratie. Ervaring in 
het kerkenwerk heb ik als leiding van CJV, leiding van de 
gespreksgroep voor jong belijdende leden, als jeugdouderling 
en de laatste jaren als catecheet. Het ambt van wijkouderling 
is nieuw voor mij, maar ik zie er naar uit deze taak te vervullen 
en samen met Gods hulp op deze wijze onze kerk te dienen. 
Tot ziens in de kerk of in de wijk. 
 
 

Hallo, mijn naam is Gerrit Havinga. Al 3.5 jaar woon ik met 
Janny en kleinzoon Jurgen aan de Wigboldstraat. Daarvoor 
hebben we bijna ons hele leven op een boerderij gewoond en 
gewerkt. De boerderij is er nog steeds maar wordt wel bin-
nenkort verkocht. Dan heb ik tijd om iets anders te gaan doen. 
Het kerkenraadswerk is een uitdaging die ik graag aan ga om 
mezelf te ontwikkelen in de omgang met mensen en dan 
vooral in samenhang met het geloof. Ik hoop en bid dat ik op 
deze manier iets voor de kerk en voor mijn naaste mag bete-

kenen. 
 
 
Ik ben Wouter Meerman, getrouwd met Ria en woon aan 
de Schepperij 3. Ik heb al eerder in de kerkenraad gezeten 
als jeugdouderling, wijkouderling en 13 jaar als boekhou-
der/ kerkrentmeester.  Ik werk in het Martini Ziekenhuis als 
financieel auditor. Mijn hobby’s zijn: lezen, fietsen, hardlo-
pen, zingen en daarnaast genieten van de natuur. Ik hoop 
dat ik een steentje bij mag dragen aan het kerkenwerk als 
diaken in wijk blauw.  Samen met Gods hulp en uw hulp 
moet dat lukken. 

 



 

 
 

13 

Graag willen wij ons voorstellen als nieuw (duo-
)ambtsdragers. Sinds 1989 wonen we in Ten Boer 
en hebben binnen ons gezin 4 prachtige dochters 
mogen ontvangen. De oudste 2, Lydia en 
Marianne wonen inmiddels met hun partners 
Sander en Erwin in Loppersum. De jongste 
meiden, Margot en Lourien wonen nog bij ons 
aan de Rietzoom. Sinds 2 jaar mogen wij ons 

trotse opa en oma van kleinzoon Stijn noemen. Allebei hebben we ruime ervaring 
in het kerkenwerk, maar nog nooit als duo-ouderling! Samen mogen wij het ambt 
van wijkouderling gaan invullen. Onze wijk wordt de wijk groen. We willen ons 
inzetten om over het geloof te praten, te zingen en te beleven. 
 

Ik ben Louis Dekens, 56 jaar. Ik werk 
als verpleegkundig specialist bij 
huisarts de Jonge in Ten Boer. Vanaf 
het moment dat wij in het dorp 
kwamen wonen hebben wij ons 
betrokken gevoeld bij deze kerk. 
Begonnen als club en gespreks-
groepsleider, later jeugdouderling, 
ouderling en de laatste 7 jaren als 
catecheet. Daarnaast probeer ik tijd 
te vinden voor sport, ik houd o.a. van 
voetbal en wielrennen. Ieder jaar doe 
ik mee aan de triatlon in Ten Boer, 
georganiseerd door de 
sportrecreade, waarvan ik voorzitter 
ben. Eén van mijn grootste hobby’s is 
zingen bij Amor Cantandi en de 
Huisband. Het geloof geeft mij rust, 
kracht, steun en liefde. Dat wil ik 
graag uitdragen in woorden en 
daden. 

Ik ben Margreet Dekens-Andries, 
53 jaar geleden geboren in 
Groningen. Naast mijn werk 
(dialyseverpleegkundige UMCG) en 
gezin besteed ik mijn vrije tijd aan 
volleybal, tuinieren, lezen en anders 
actief bezig zijn. Binnen de kerk heb 
ik al in verschillende activiteiten 
mogen bijdragen: clubwerk, 
commissie Sitaniapessy (voorloper 
Mens voor Mens), kinderneven-
dienst, jeugdouderling, jeugdpagina 
NvK&K, lid van de GGG, organisatie 
interkerkelijke vrouwendagen en 
naar de Passion in Groningen. In deze 
nieuwe periode wil ik samen met 
Louis een steentje aan het werk van 
de kerk bijdragen.  
Ik heb er zin in! 
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Mijn naam is Jaap Oudman. Ik ben getrouwd met Ingrid, 
wij hebben 2 zoons en wonen sinds kort in Ten Boer. Nog 
veel te doen in en om de nieuwe woning, klussen is dan ook 
wel een hobby te noemen. Verder kan ik ook genieten van 
de natuur en het buiten zijn. Overdag ben ik werkzaam in 
de medische technologie, een supermooi vakgebied met 
betekenisvolle producten wat veel voldoening geeft. Kerke-
lijk ben ik altijd actief geweest en ook nu wil ik me inzetten 
voor deze nieuwe rol van voorzitter Diaconie. Dit in vol ver-

trouwen op onze Heer. 

 
  
 
 

 
We kijken met blijdschap en dankbaarheid terug op een indrukwekkende 
paasdienst waarin de getuigenissen van Esmee, Louise, Brenda en Rianne centraal 
stonden. Het was een warme dag, de kerk puilde uit met gasten en de deuren naar 
buiten stonden open. We zongen uit volle borst van de opgestane Heer, met 
begeleiding van band en orgel. Veel mensen waren geraakt en ontroerd. Hieronder 
volgen hun getuigenissen op schrift, zodat u ze nog eens na kunt lezen. Wilt u 
bidden voor deze jonge vrouwen, ook nu ze hun weg samen met God vervolgen? 
En wilt u voortdurend bidden voor alle andere (jonge) mensen die hun weg daarin 
nog zoeken?   

Ds. Inge de Rouwe 
 

 
Goedemorgen allemaal, hier sta ik dan. Ik wil jullie graag 
iets vertellen over hoe ik nu tot de keuze ben gekomen om 
belijdenis te gaan doen. Toen ik 15/16 was had ik niet veel 
met het geloof, was ermee opgegroeid en leerde veel over 
het geloof maar op die leeftijd had ik er gewoon heel wei-
nig mee. Op een bepaald punt kreeg ik een vriend die niet 
geloofde. Dit heeft mij wel aan het denken gezet, niet di-
rect natuurlijk maar een jaar of 2 later.  
 

Ondertussen volgde ik elk jaar dapper de catechisatie, het ene jaar in een groep, 
het andere jaar apart. Op een bepaald punt wou ik heel graag belijdenis doen en 
zat na een tijd ook op belijdeniscatechisatie maar uiteindelijk mocht ik niet mijn 
belijdenis doen.  

Belijdenis/ paasdienst 
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Door vele mensen werd ik erop beoordeeld dat mijn vriend niet geloofde, ze waren 
bang dat mijn geloof eronder zou lijden. Ik begon toen heel erg te twijfelen aan 
mezelf, pak ik het dan zo verkeerd aan? Waarom beoordelen mensen mij op zo’n 
nare manier als het voor mij wel goed voelt?  
 
Op een duur heb ik met een vriend van mij de Alpha cursus gevolgd. Deze cursus 
gaf me een frisse kijk op het geloof, mensen van verschillende kerken met verschil-
lende meningen. Ik heb tijdens deze cursus geleerd dat ik geen verkeerde christen 
ben en dat God van mij houdt op de manier zoals ik ben. Op dat moment wist ik 
het zeker ik wil belijdenis doen. dat was zo’n 3 jaar geleden. Er zijn in die drie 3 jaar 
veel dingen veranderd, veel voor mezelf op moeten komen maar ik wist toen en ik 
weet nu nog steeds dat God naast mij stond tijdens die reis en met mij mee liep.  
 
En nu sta ik hier, in deze gemeente, ik word geaccepteerd in de kerk en dat heeft 
mij enorm gelukkig gemaakt, en daar ben ik dankbaar voor. Ik dank God dat hij elke 
stap van de weg bij mij is, en dat God mij hier heeft gebracht waar ik nu ben. Dank 
u wel. 
 
 

Hallo allemaal, ik ben Louise, 20 jaar oud. En wil jullie graag 
mijn getuigenis van mijn geloof vertellen. Ik wil ten eerste God 
mijn Vader en Schepper bedanken voor het leven dat Hij mij 
heeft gegeven. Ik heb in de afgelopen 20 jaar een heleboel 
geleerd over mijzelf, het geloof, de wereld en de mensen om 
mij heen. ik ben opgegroeid in een liefdevol en christelijk 
gezin. Ik heb hier altijd en nog steeds een veilige plek samen 
met mijn ouders, broers en zussen. Ik heb in mijn jonge jaren 
de christelijke basisschool bezocht in Ten Boer en later het 

Gomarus college in Groningen. Hier heb ik veel geleerd over het geloof en heb ik 
mogen opgroeien in het veilige christelijke wereldje.  
 
Daarna ben ik gaan studeren in Enschede en moest ik daarom ook op mij zelf gaan 
wonen. Dit was niet makkelijk want ik moest opeens opnieuw beginnen in een hele 
andere wereld dan ik gewend was. Ik had het geluk dat ik 3 hele lieve huisgenoten 
heb ontmoet waar ik ook heel fijn mee heb samengewoond. Maar ondanks alle 
leuke dingen dat jaar, zat ik niet helemaal op mijn plek. Mijn studie beviel niet en 
ik voelde me ook niet altijd zo goed. Daarom ben ik na een jaar hiermee gestopt en 
teruggegaan naar Ten Boer en in september begonnen als verkoopmedewerker bij 
de WE. Ik voel mij daar op mijn plek. En ik merkte een heel verschil met hoe ik mij 
voelde met het jaar ervoor. Ik zit lekker in mijn vel. 
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Als ik terugkijk zie ik dat God mij heeft geleid naar waar ik nu ben. Het plan dat God 
heeft gaat niet altijd als een rechte weg vooruit. En dat merk ik nu. Ik vind het heel 
wonderlijk dat de almachtige God mij liefheeft en mij leidt. En dat is waarom ik 
vandaag belijdenis doe. 
  
Voor mij is het waar dat God bestaat. Maar hoe kan God echt van mij houden?  Dat 
vond ik maar moeilijk te bevatten. Ik stond stil bij het bijzondere wat Jezus voor 
ons heeft gedaan. Hij ging aan het kruis om onze zonde te vergeven, zodat wij weer 
een directe relatie met God kunnen hebben, via jezus! Hierin zie ik hoeveel God 
opgaf voor ons, Hij offerde zijn eigen zoon, dan moet Hij wel echt heel veel van ons 
houden. Ik weet nu dat ik God wil volgen en die relatie met Hem wil aangaan. Ik wil 
met hem leven en mij inzetten voor zijn koninkrijk.  
 
De afgelopen 20 jaar heb ik een heleboel geleerd, en daar zijn twee belangrijke 
dingen uitgekomen. En dat is dat ik God mag liefhebben boven alles en mijn naaste 
als mijzelf. Dat zijn twee hele mooie en moeilijke waardes en wat een eer is om 
hiernaar te leven ondanks dat dat niet altijd makkelijk is. Maar toch wil ik mij 
inzetten om dit na te streven. Voor Jezus, voor God en de Heilige Geest. En ik wil 
nog zoveel meer leren maar met God naast mij, daar kies ik voor.  
 

Ik ben Esmee, 17 jaar en ik zeg vandaag ja tegen God. Ik ben 
geboren en getogen in Ten Boer en zit al mijn hele leven in 
deze kerk. Nu zeg ik wel heel leuk mijn hele leven, alsof dat 
heel erg lang is, maar dat valt ook wel weer mee. In mijn 17-
jarig bestaan heb ik een aantal dingen meegemaakt die be-
hoorlijk veel impact op mij hebben gehad. 

Mijn vader is in 2009 overleden en ik heb het daar nog steeds 
moeilijk mee. Gelukkig heb ik familie en vrienden waarmee 
ik hierover kan praten. En ik praat erover met God. Vorig jaar was geen gemakkelijk 
jaar voor mij. Ik had een zware depressie waar ik nu nog herstellende van ben. Ik 
had bijna geen energie en kon nog maar net 2 uurtjes naar school. Ik was in behan-
deling van een psycholoog en kreeg medicijnen. Door die medicijnen gaat het 
stapje voor stapje beter met mij. Ik bad in die periode erg veel, maar niet voor 
mezelf. Ik bad juist voor anderen.  
 
Op het moment dat ik mij beter ben gaan voelen ging ik wel bidden voor mezelf.  
’s Avonds had ik vaak last van heel veel negatieve gedachtes in mijn hoofd.  
Gelukkig kon ik toen nog wel bedenken dat ik al mijn problemen bij God neer kan 
leggen. Ik ging bidden en kreeg toen een vlaag van rust over me heen.  
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Toen heb ik God echt ervaren! Vanaf dat moment begon ik te beseffen hoe liefde-
vol God wel niet is. Hij heeft mij geholpen om mij beter te laten worden. Ik ben 
daardoor veel sterker in mijn geloof gaan staan. En nu mag ik dus ja zeggen tegen 
God. De ja die ik vanaf het begin van het belijdenistraject al wil zeggen, en nu offi-
cieel voor jullie mag zeggen. Ja ik kies voor God! 
 
 
 

Hallo allemaal, ik ben Rianne Woldijk en ben 20 jaar oud. 
Graag wil ik jullie vertellen wat voor mij persoonlijke keuze 
is geweest om vandaag JA te zeggen tegen God en een le-
ven samen met hem aan te gaan. Van kleins af aan ben ik 
opgegroeid met het geloof. Ook ben ik vanaf jonge leeftijd 
bezig met zingen. Vaak in koren, maar ook wel alleen zoals 
vandaag. Zo komen we gelijk bij het puntje muziek. Dit is 
naast bidden een grote verbintenis tussen God en mij. 
Wanneer ik zing of muziek luister heb ik het gevoel dat God 

bij mij is. 
 
Helaas heb ik in mijn korte leven al veel moeilijke dingen meegemaakt. Al deze 
dingen ga ik vandaag niet met jullie delen, maar deze momenten hebben er wel 
voor gezorgd dat ik erg veel twijfelde aan het geloof en aan God. Ik hoorde vaak in 
de kerk en van mensen om mij heen dat God altijd zo goed, groot en liefdevol was, 
maar in mijn ogen was dat op deze momenten echt niet zo. Ik was vaak verdrietig, 
moe en ongelukkig. Deze ongelukkigheid sloeg zo’n 3 jaar geleden over in een 
zware depressie. Ondanks dat mensen hier niet open en eerlijk over praten, doe ik 
dat wel.  
 
Deze periode vond ik ontzettend zwaar. Ik vroeg mij vaak af waar die liefdevolle, 
goede God was en waarom hij mij niet wilde helpen. Ondanks dit gevoel ben ik 
altijd nog naar de kerk geweest en heb altijd nog mooie nummers geluisterd, maar 
op een of andere manier raakte mij dit niet meer. In ieder geval niet meer zoals het 
mij raakte voor mijn depressie. 
 
In deze gemeente en daarbuiten zijn een paar mensen geweest aan wie ik veel heb 
gehad in deze zware periode. Ik heb veel gesprekken met deze mensen gehad en 
kon altijd bij ze terecht, hoe laat het ook was. Dit gaf mij toen een erg goed gevoel. 
Op een avond toen ik er helemaal doorheen zat en met een paar van deze mensen 
samen was wisten wij niet meer wat we aan moesten met deze situatie waar ik in 
zat.  
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Toen besloten we te gaan bidden, eigenlijk als een soort laatste redding. Op het 
moment dat we in gebed waren voelde ik opeens zo’n rustig en vredig gevoel in 
mijn lichaam wat niet met een pen te beschrijven valt. Het gevoel dat God echt bij 
mij was. Vanuit deze ervaring wist ik het zeker dat God er is en al die tijd ook was 
geweest. Dit is voor mij de grootste reden geweest om zeker te weten dat ik mijn 
leven wil leven samen met God. 
 
Ook is het na deze ervaring beetje bij beetje beter met mij gegaan. Ik ben ervoor 
gaan strijden om mijn depressie en de dingen die hierbij kwamen kijken te over-
winnen, dit keer niet alleen maar samen met God. Het was een lange weg, maar 
als ik kijk waar ik nu sta kan ik alleen maar trots zijn. 
 

Ik weet dat het geloof niet altijd gemakkelijk is en dat er nog wel meer moeilijke 
momenten zullen komen, maar ik weet nu ook dat God er dan altijd zal zijn en mij 
niet loslaat. Ik wil graag groeien in relatie met God. Ik sta nog maar aan het begin 
van iets heel moois en elke dag leer ik weer om een stukje meer naar God toe te 
groeien. 
 

 
 
 

Beste gemeenteleden, anderhalf jaar geleden zijn wij 
van de stad naar de Groene Zoom in Ten Boer 
verhuisd. Daar wonen wij met heel veel plezier. Qua 
kerk zijn we een tijdje zoekende geweest. We merkten 
dat we letterlijk en figuurlijk wat verder van de stad af 
kwamen te staan. Gaandeweg ontstonden er door de 
vele activiteiten steeds meer contacten binnen deze 
gemeente. Wat ons heel erg op viel was het warme 
onthaal. We voelen ons altijd en overal welkom. En nu zijn we lid geworden. We 
hopen een goede tijd te hebben.  
 
Maar wie zijn we nu eigenlijk? Van links naar rechts op de foto. Als eerste staat 
Suzan op de foto. Zij is verpleegkundige in de thuiszorg. Daarnaast zit Noa. Zij is 10 
jaar en zit in groep 6, en houdt van dansen. Tussenin zit Andy, onze waakhond. 
Sinds afgelopen januari in ons gezin.  Daarnaast zit Frank, leraar wiskunde in het 
voortgezet onderwijs. Als laatste staat Tess op de foto. 11 jaar oud, groep 7, zit op 
paardrijden. 

 
Frank, Suzan Tess en Noa Turkstra 

Nieuw ingekomen in onze gemeente 
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BOERDERIJDIENST 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
door de Evangelisatiecommissie voor een 

boerderijdienst op zondag 23 juni 2019 
We zijn blij dat we u en jou dit jaar 

wederom mogen uitnodigen op 
“Boerderij Elgersma” 

Boersterweg 55, Ten Boer 
 

Vanaf 10 uur staan koffie, thee en limonade klaar! 
Neem(t) u/jij iets lekkers mee voor erbij. 

Om 11.00 uur begint de dienst, voor de dienst zingen we een aantal liederen. 
Ds. Inge de Rouwe gaat voor en er is muzikale medewerking door De Huisband. 

Er is geen crèche en kindernevendienst,  
maar tijdens de dienst is er natuurlijk aandacht voor de kinderen! 

 
Na afloop is er voor iedereen iets te eten en te drinken. 

We hopen dan ook dat iedereen nog een tijdje blijft voor een gezellig samenzijn. 
Wij willen u dit jaar vriendelijk verzoeken zelf uw bestek, bord en beker mee te 

nemen.  
Voor zitplaatsen wordt gezorgd. In verband met het parkeren graag zoveel 

mogelijk op de fiets komen. 
Voor vervoer of vragen kunt u contact opnemen met Alida Bolt. 

We hopen op een goede en gezellige dag als gemeente en u en jou te 
verwelkomen!!! 

 
Hulp gevraagd!!! Om deze dag goed te laten verlopen zijn we zijn nog dringend 
op zoek naar mensen die: 

- materialen willen vervoeren (stoelen e.d.) 
- willen helpen bij het klaarzetten van de stoelen 
- koffie/thee/limonade in willen schenken voor de dienst 
- soep willen koken 
- salades/ovenschotels willen meenemen 
- willen helpen bij de catering  
- willen helpen bij het opruimen 

Graag aanmelden bij Alida Bolt, tel. 302 4568, mail alidabolt@hetnet.nl  
(met vermelding waarmee u/jij wilt helpen). 
Zonder hulp lukt het ons niet! 
 

de Evangelisatiecommissie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2X6TRrCWyIkzJM&tbnid=jusK4ob0ZsRlOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurplaten.nl/pages/zoek.asp?zoek%3Dtraktor&ei=OJduU_0ugvQ50aOBiAM&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNFEfEr-3PjkYdPXTTDmwAjwAArRbA&ust=1399842960877100
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Hallo allen, even weer nieuws van ons als commissie. Aller-
eerst zijn we u nog steeds de opbrengst van de rolletjes en 
kniepertjes verschuldigd......deze actie heeft het mooie be-
drag van € 630 opgebracht!!  

Onze eerstvolgende actie zal een FLESSEN ACTIE zijn en wel op zaterdag 6 juli!      
We komen dan weer huis aan huis uw statiegeldflessen ophalen. Bent u die och-
tend niet thuis maar wilt u wel flessen aan ons kwijt, hang dan gerust de boel aan 
de deur dan nemen we het ook wel mee. Vind je het leuk om ons een keer te helpen 
met deze actie meld je dan gerust aan bij iemand van de commissie.  

Alvast vooruitlopend op de periode na de zomer......op zaterdag 14 en 21 septem-
ber komen we weer het dorp rond met PRACHTIGE BOLCHRYSANTEN. Noteert u 
dit alvast op de kalender? Voor nu hopen we allereerst dat u met ons mee wilt 
sparen voor de flessenactie van 6 juli. Tot dan.... Namens Mens voor Mens 

Teije van Dijk 

 

 
 

 
Voor mijn 85e verjaardag op 29 april jl. kreeg ik een mooie bos bloemen van de 
kerk. Daarnaast heb ik vele kaarten van gemeenteleden mogen ontvangen. Harte-
lijk dank daarvoor! Hartelijke groeten,  
 

Johanna Hofman – Dijkema 
 
Hartelijke dank voor de prachtige bloemen uit de kerk en de mooie kaarten die we 
kregen voor ons 50-jarig huwelijk. Samen met onze kinderen –kleinkinderen –fa-
milie en vrienden zijn we dankbaar dat we die dag mochten vieren. 
Hartelijke Groet van  

Wim en Etty Offringa 
 
Zoals vele van jullie weten heb ik zes weken lang een chemokuur en een bestraling 
ondergaan. Dit in verband met het feit dat bij mij slokdarmkanker werd geconsta-
teerd. Nu de behandeling is afgerond moet ik zes tot acht week wachten om te 
bekijken of het resultaat heeft gehad. We hopen en bidden ervoor dat het goed 
mag gaan, vele mensen hebben ook voor ons gebeden.  

Dankbetuiging 
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Door mij persoonlijk te benaderen, voelde heel goed. Het was voor mij en Karsien 
een heftige periode en willen jullie allemaal bedanken voor het meeleven en jullie 
steun. Ook willen wij jullie vriendelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen 
die wij hebben ontvangen. Mede namens Karsien een hartelijke groet. 
 

Jan Slagter 
 
Bedankt voor de mooi bloemen en de kaarten die wij hebben ontvangen voor ons 
50-jarig huwelijk. Wij zijn God heel dankbaar dat wij dit mochten beleven. 
Vriendelijke groet, 
   Piet en Matty Zuidema 

Beste gemeente, met veel vreugde heb ik op eerste paasdag, middels de volwas-
sendoop, mogen getuigen van mijn geloof in Jezus Christus. Met deze doop zeg ik 
ja tegen een leven met Jezus en begraaf ik het leven zonder Hem. Het heeft mij 
enorm goed gedaan deze stap te kunnen zetten. Het geeft me rust en vrede in mijn 
hart. Daarnaast ervaar ik dat God een duidelijk plan met mij heeft en dat Hij mij 
nodig heeft. Het is een zegen dat ook ik onderdeel mag zijn van Zijn Koninkrijk.   

Ik kan er niet omheen dat de weg met Jezus een enorme zoektocht voor mij is. Hij 
leert mij groeien in geloof en Hij leert mij steeds meer inzien dat deze soms wat 
dromerige, wispelturige en heel soms wat eigenwijze jongen precies mag zijn zoals 
hij is. Dit is voor mij een relatie met Jezus waar het geloof om draait. Leren groeien 
en met name leren vallen en opstaan. Een weg met Jezus bestaat uit zoveel hobbels 
en die mogen we overwinnen in de kracht van Zijn aanwezigheid.  Met deze stap 
verbind ik mij tevens aan de Stadskerk. De Stadskerk presenteert zich als enthou-
siaste en eigentijdse kerk met veel jonge mensen. Het voelt voor mij als een plek 
waar ik thuis hoor en waar ik tot bloei mag komen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat 
zien dat laat ik over aan Hem.   

Bovenal wil ik jullie als gemeente bedanken voor alle betrokkenheid in de moeilijke 
tijden die wij als gezin (mijn vader en moeder, mijn zusje, broertje en ik) hebben 
gekend en voor de bemoedigende gesprekken die we hebben gehad. De laatste 
dienst met het optreden van de band waarin Jelto Jan speelde staat in mijn geheu-
gen gegrift maar daarnaast ook de mooie avonden die we hebben gehad op de CJV, 
de club en de (niet altijd even enthousiast bezochte), maar wel leerzame catechi-
saties.  Het is mooi om zulke persoonlijke herinneringen aan deze gemeente over 
te houden en voor deze basis ben ik de gemeente dan ook zeer dankbaar. Ik wens 
jullie als gemeente een vreugdevolle en gezegende toekomst toe.                                                                                                                                                                           
.                                         Peter Zwart 
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Vrijdag 24 mei  G.G.G. 25+ Pup quiz-avond  19.30 uur 
Zaterdag 25 mei  Blisteravond    19.00 uur 
Zondag 26 mei  Koffiedrinken na de dienst 
Woensdag 29 mei Kerkenraad    19.45 uur 
Vrijdag 14 juni  Impact     19.00 uur 
Woensdag 19 juni Moderamen    19.45 uur 
Dinsdag 25 juni  Ouderlingenberaad   19.30 uur 
Zaterdag 29 juni  Blisteravond    19.00 uur 
Zondag 2 juli  Koffiedrinken na de dienst 
 
 

 

 
 

BINNENGEKOMEN: 

Br. A.F. Turkstra en zr. S.C. Turkstra-Fekken, met hun kinderen Tess en Noa,  
van de Christelijk Geref. Gemeente Groningen 

 
VERHUISD: 

Zr. J.Z. Menninga  

 

BELIJDENIS afgelegd door: 

Esmee Vogd 
Louise van der Goot 
Rianne Woldijk 
Brenda Oosterhuis 

 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Zr. J. Renkema 

 

VERTROKKEN: 

Br. P. Zwart 
Zr. E. Afman 
 
 

 

Kerkelijke mutaties 
 

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

 

25-5 90 Mevr. T. Klei - van Bijssum    

26-5 78 Mevr. S.E. Kremer - Weeseman    

30-5 85 Dhr. J. Boss    

02-6 84 Dhr. J. Smit    

02-6 90 Dhr. K.H. Toren    

04-6 84 Mevr. F. Holtman – v. d. Goot    

10-6 93 Mevr. G. Hoeksema - v d. Woude    

11-6 76 Mevr. W. Holtman - Havenga    

12-6 84 Dhr. A. van der Knaap    

      

13-6 78 Dhr. T. Waterborg    

14-6 86 Dhr. A.J. Smit    

17-6 94 Mevr. G. van Zanten - Ridder    

17-6 76 Mevr. M. Steenhuis    

18-6 78 Mevr. G.J. Noorman - Mars    

22-6 80 Dhr. H. Wierenga    

23-6 82 Mevr. E. Vast - Schilthuis    

25-6 70 Dhr. A.K. Wietsma    

      

25-6 90 Mevr. A. Kloosterhuis – Vredevoogd    

04-7 77 Dhr. J. Schraa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verjaardagen 
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21-04 Br. T. Bosch, die is opgenomen voor revalidatie in het Heymanscentrum 

te Groningen, en naar 
 br. en zr. D. Kooistra, ter bemoediging 
28-04     br. en zr. W. Offringa-Raangs, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk, 

en naar 
zr. J.A. Hofman-Dijkema, in verband met haar 85 ste verjaardag 

05-05 br. en zr. P.O. Zuidema-Wedema, ter gelegenheid 
  van hun 50-jarig huwelijk, 
12-05 zr. K. Postma-Dijkhuis, in verband met haar 85 ste  verjaardag 

19-05 Br. J.D. Boer, en naar br. M. van der Meulen, beiden zijn weer 
thuisgekomen uit het ziekenhuis 

 
 
 
 
 

 

Kerkcollecten   
24-03 Stop kinderarbeid in India  161,05  
31-03 Kerk 206,20  

 Onderhoudsfonds 156,10  
07-04 Kerk 275,50  
14-04 Springtime 3.115,00  
21-04 Versterk de kerk in Pakistan 473,23  
28-04 Kerk 230,40  

 Onderhoudsfonds 165,27  

 40 dagen tijd 189,42  
Deurcollecten   

24-03 Kerk 55,74  
31-03 Bloemenfonds 77,66  
07-04 Kerk 34,25  
21-04 Kerk 117,90  
28-04 Bloemenfonds 73,10  

   

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

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Vaste Vrijwillige Bijdragen  
   
Kerk Toegezegd 104.705,50  

 Extra ontvangsten  1.268,82  

 Totale bijdragen 2019 105.974,32  

 Ontvangen bijdragen 43.292,25  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2019 62.682,07  
   

Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 8.793,50  

 Extra ontvangsten  550,00  

 Totale bijdragen 2019 9.343,50  

 Ontvangen bijdragen 3.168,98  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2019 6.174,52  
   

Evangelisatie Toegezegd 6.501,00  

 Totale bijdragen 2019 6.501,00  

 Ontvangen bijdragen 2.087,59  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2019 4.413,41  
   

Overige opbrengsten  
  

Oud papier Ontvangen t/m maart 704,48  
Oud ijzer Ontvangen t/m april 60,00  

 
 
 

 

26 mei  09.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal/Doe Mee Dienst 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Dorcas    - 2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Eva en Joas Sikkema 

   -Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kindercrèche Saskia van Dijk, Rosalie Huijzer en Rianne Woldijk 

  

  

Dienstenrooster: 
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30 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Post  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Missionair werk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Nienke Medendorp, Eline Bolt en Esra Dijkstra 

   
2 juni 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. M.H. Langenburg Middelstum 

Organist B. Geuchies B. Geuchies 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Beamer Els Gelling Willem Hoekstra 

Collecte Kerk Kerk 

    2e H.A. Noodhulp slachtoffers cycloon Idai - Mozambique 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

   -voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

   -Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kindercrèche Hélène Muilwijk, Aline Doornenbal en Rozemijn Wiersema 

   
2 juni   16.30 uur H.A. in Bloemhof 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 

  
9 juni 09.30 uur 1e Pinksterdag m.m.v. Gospelkoor Simi Jadech  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Els Gelling  

Collecte 
Bijbelverspreiding op Chinese 
platteland   

Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Timo en Sara Werkman 

   -Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kindercrèche Eliza Muilwijk, Iris Boer en Lourien Dekens 
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16 juni 09.30 uur Vaderdag                                      

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
   -voordeur Danique en Jolein Huijzer 

   -Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kindercrèche Lineke Meerman, Joëlle Cappon en Rosa Boer 

  
23 juni 11.00 uur Boerderijdienst “Boerderij Elgersma” Boersterweg 55 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
   
29 juni 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof 

  

30 juni 09.30 uur   
Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Post  
Beamer Els Gelling  
Collecte Werelddiaconaat     -       2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
   -voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

   -Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 

Kindercrèche Nicole Heidema, Yara de Kam en Astrid Hoekstra 

7 juli 09.30 uur afscheid groep 8 kindernevendienst 

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

   -Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kindercrèche Margot Dekens, Lyanne Langereis en Elisa Werkman 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 27 juni a.s. voor 18.00 uur op Fivelstraat 33. 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

N.v.K. en K. verschijnen op 4 juli, 29 augustus en 3 oktober 2019 
  

 
 

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal 

te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 
 


