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MEDITATIE 
“U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.”  
(1 Kor 12:27) 
 
We hebben het komende kerkelijk winterseizoen gekozen voor het thema “dit is 
mijn lichaam”. Het is een uitspraak van Jezus Christus zelf, die vlak voor Zijn kruisi-
ging, dood en opstanding het heilig Avondmaal viert met Zijn leerlingen. 
 
Jezus nam een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen 
ervan met de woorden: ”Neem, eet, dit is mijn lichaam.” En Hij nam een beker, 
sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: “Drink allen hieruit, 
dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot ver-
geving van zonden” (Mat 26:26-28) 
 
Deze woorden, of een variant hiervan, klinken elke keer als wij het Heilig Avond-
maal vieren in de kerk. Hier ligt de kern van ons geloof. Onze Heiland Jezus Christus 
vráágt niet om een offer, maar wordt Zélf het offer, dat ons opnieuw verbindt met 
God. Het is groter dan wij kunnen denken, en daarom noemen wij het een ‘myste-
rie’. Dat heeft niets met geheimzinnigheid te maken, maar alles met de grootsheid 
van wat hier gebeurt. Wie begrijpt ten volle de vloek van de zonde, en het wonder 
van de verzoening in Christus? 
 
Het zal je misschien verbazen, maar ook de kerk is eigenlijk een mysterie. Iets dat 
groter is en anders, dan je op het eerste gezicht zou zeggen. We zijn geen clubje 
van gelijkgestemden, geen vereniging met een statuut en een ledenlijst, geen stich-
ting zonder winstoogmerk. We zijn dat alles, maar zoveel meer.  
 
Een van de opmerkelijke dingen die over de kerk gezegd worden, is dat zij de bruid 
van Christus is. “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; 
maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeenten.” (Efeziërs 5:31-32, HSV) 
 
Een andere veel voorkomende vergelijking in de Bijbel, is de gemeente als het li-
chaam van Christus. We maken daar allemaal deel van uit (ja, jij ook), en Jezus 
Christus is, letterlijk en figuurlijk, het hoofd. Dat betekent dat Hij het voor het zeg-
gen heeft, en dat een kerk zonder Christus, is als een kip zonder kop. Het loopt 
misschien nog even rond, maar is al dood. 
 
Dit beeld vertelt ons iets over de verhouding tussen Jezus Christus en ons, maar 
ook over de manier waarop wij als gemeenteleden met elkaar verbonden zijn. De 
apostel Paulus vertelt ons daar uitgebreid over in 1 Korintiërs 12 en 13, maar ook 
op andere plaatsen (b.v. Kolossenzen 1:18). 
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Wij gaan dit jaar nadenken over de kracht van samen geloven in een verbrokkelde 
samenleving. Wat betekent het voor mij, de manier waarop ik geloof, de manier 
waarop ik met de gemeente verbonden ben, en de plaats die ik in de gemeente 
inneem. 
 
Onze eigen predikante, Inge Rouwe, heeft meegeschreven aan het boekje over dit 
thema, dat in de GemeenteGroeiGroepen zal worden gebruikt. Ook op andere 
plaatsen zal dit thema in onze gemeente ter sprake komen of behandeld worden 
(b.v. wijkavonden en kerkdiensten). 
 
  Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Peter en ik hebben een hele fijne zomervakantie gehad. We zijn samen een week 
met de boot en trein naar Engeland geweest, waar we York en Whitby hebben 
bezocht. Daniel was ondertussen op vakantie bij opa en oma de Rouwe in 
Bolsward. Daar werd hij verwend en kon spelen met zijn neefjes en nichtjes.  
 
Wij hebben genoten van Engeland. Het reizen met de boot en de trein is heerlijk 
ontspannen, waarin je vanzelf onthaast. Je kunt het in eigen tempo doen en 
ondertussen genieten van de mooie omgeving. In York bezochten we een 
‘evensong’- dienst in de York Minster. De York Minster is een prachtige, maar zeer 
toeristische kathedraal. Als je erin wilt moet je entree betalen, waardoor je 
onwillekeurig het idee hebt dat je een museum bezoekt en geen Godshuis.  
 
Gelukkig zijn er ook elke dag kerkdiensten, waarin de lof en de eer aan God 
gebracht worden. Deze diensten mag je als gelovige gratis bijwonen, mits je dat 
van tevoren aangeeft. De ‘evensong’ maakte diepe indruk op mij. We zaten vlak 
achter het jongenskoor, dat werkelijk prachtig zong, en mochten met de andere 
gelovigen getuigen van Gods eeuwige trouw, door middel van een eeuwenoude 
liturgie en liederen. Je voelt dan opeens ook dat je onderdeel bent van een grote 
christelijke gemeenschap die tijdloos is.  
 
In onze vakantie doen we ook andere dingen dan kerken bezoeken. Zo zijn we met 
onze kinderen en hun partners een midweek naar de Efteling geweest. Om de 
beurt kwamen ze een nachtje langs in het huisje waar we logeerden. Samen 
hebben we een hoop plezier gehad. 
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We hebben veel om dankbaar voor te zijn en kunnen ons na een ontspannen 
vakantie richten op het komende jaar. We leven in een bewogen tijd en ook in onze 
gemeente merken we dat. Het blijft een voortdurend aandachtspunt om als 
gemeente samen te leven, met nieuwkomers en oude getrouwen, met jong en met 
oud, met blijdschap, maar ook met zorgen.  
 
Daarom ben ik blij dat het jaarthema gericht is op samen geloven, als lichaam van 
Christus. We zijn verschillend, maar worden verbonden door Zijn Heilige Geest. 
Onze diepe wens en gebed is dat we als gemeente, in alle kwetsbaarheid en 
gebrokenheid, geraakt worden door onze Heer Jezus en samen sterker zijn dan 
wanneer we er alleen voor staan.  
 
De afgelopen maanden heb ik geschreven aan een beleidsplan voor de jeugd. 
Nadat ik dit met de jeugdouderlingen en de kerkenraad besproken heb, zal ik er 
meer over vertellen. Ondertussen zitten we op uitvoerend vlak ook niet stil. Op dit 
moment bereiden we het jeugdkampeerweekend voor. Ook hebben we een 
enthousiast catechetenteam samengesteld, waarbinnen ik zelf een aantal lessen 
ga verzorgen.  
 
We zijn dankbaar dat Teye en Saskia van Dijk samen het ambt van jeugdouderling 
gaan vervullen en op D.V zondag 13 oktober bevestigd worden. Zij komen in de 
plaats van Jan Afman, die met zijn vrouw gaat verhuizen naar Leek. We zullen hem 
missen en wensen hem een mooie toekomst daar! 
 
Naast mijn werk voor onze kerk ben ik ook landelijk actief. Zo word ik steeds meer 
gevraagd door andere partijen om iets te vertellen over onderling pastoraat in de 
kleine groep. Ik geef voor het derde jaar een workshop bij de landelijke dag van het 
Evangelisch Werkverband, ik schrijf weer mee aan de nieuwe bijbel-studies en ik 
train Gemeente Groei Groepen in andere gemeentes.  
 
Kortgeleden werd ik zelfs benaderd door de EO, met de vraag of ik door Andries 
Knevel geïnterviewd wil worden voor zijn nieuwe programma. Begin september zal 
het voorgesprek met de redactie plaatsvinden. We wachten het maar af! 
 
Peter en ik zijn heel blij met onze samenwerking als predikanten van deze 
gemeente en kijken uit naar een jaar waarin we samen met u de Here God mogen 
dienen in Ten Boer. Een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
 

Ds. Inge de Rouwe 
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MEELEVEN EN OMZIEN  
 
In de vorige editie stond vermeld dat Broeder T. Bosch, weer was thuisgekomen 
uit het ziekenhuis en goed herstelde. Helaas bereikte ons het droevige bericht dat 
hij toch nog onverwachts overleden is op 30 juli 2019, in bijzijn van zijn familie. Zijn 
In Memoriam staat elders in het blad. 
 
Br. P. Werkman, moest aan het begin van de zomervakantie opgenomen worden 
in het ziekenhuis in verband met hartklachten. Inmiddels is hij weer thuis aan het 
herstellen en hopen hij en de zijnen dat zijn gezondheid redelijk stabiel blijft. 
 
Zr H. Bulthuis, is geopereerd aan haar heup en mocht snel weer naar huis, waar ze 
op dit moment aan het herstellen is. Dit verloopt voorspoedig. 
 
Zr. H. Huijzer-Guichelaar, heeft veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht in verband 
met de bestraling van borstkanker. Gelukkig hoefde ze hiervoor niet opgenomen 
te worden. Het gaat naar omstandigheden goed, hoewel de behandelingen ook de 
komende periode doorgaan.  
Onze gedachten, gebeden en kleine attenties gaan naar hen uit. 
 

Naast je lopen (LEV) 

Mijn ziel wat ben je rusteloos 
en hart wat ben je bang 
mijn hoofd wat maal je eindeloos 
ik pieker al zo lang 
 
Om dat wat er gebeuren kan 
maar meestal niet gebeurt 
ik weet het maar toch heeft de angst 
mijn dag ermee gekleurd 
 
Maar midden in de onrust 
klinkt een zachte stem: 
 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
gelukkig wie dat doet 
wie heel zijn leven op Hem bouwt 
ooit maakt Hij alles goed 
en tot die tijd er is 
blijft Hij naast je lopen. 
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Uw vrede brengt mijn ziel tot rust 
mijn hart is niet meer bang 
Uw woord dat mijn gedachten sust 
maakt dat ik verder kan. 
 

Ds. Inge de Rouwe 
 

Hallo gemeenteleden/Hei menighetsmedlemmer,  
Voor degene die het nog niet weten, ik ben het aankomende half jaar afwezig i.v.m. 
mijn laatste HBO-Verpleegkunde stage die ik ga lopen in Noorwegen. Ik ben hier 
inmiddels al en spreek al enkele woordjes Noors ☺. Op zondag 18 augustus zijn 
mama, mijn tante Jannet en ik hier aangekomen. Zij zijn inmiddels weer naar huis 
vertrokken. Tot eind januari blijf ik hier, zoals het nu lijkt. Voor de mensen die het 
leuk vinden om mij eens een kaartje te sturen, hierbij mijn adres: 
Jotunveien 20 – hus 101, 3913 Porsgrunn, Norway. 
 
Voel u a.u.b. niet verplicht! Overigens is Noorwegen een duur land, dus ik zal niet 
iedereen een kaart terugsturen. Mijn ouders en zusje willen u vast op de hoogte 
houden hoe het met mij gaat en als u wellicht Facebook of Instagram heeft, kunt u 
ook via deze weg mijn ervaringen volgen. Tot volgend jaar!/Vi ses neste år!  
Met vriendelijke groet/Med vennlig hilsen,  
 

Margot Dekens 
 

 
IN MEMORIAM TJEERD BOSCH (1937 – 2019) 
 
Op 30 juli 2019 is, na een periode van afnemende krachten en een kort ziekbed, 
overleden broeder Tjeerd Bosch. Hij is 81 jaar geworden. Hij woonde samen met 
zijn vrouw aan de Schout de Boerstraat in Ten Boer.  
 
Tjeerd werd geboren in Jubbega (Friesland) op 16 november 1937 in een gezin van 
5 kinderen. Zijn vader was agrariër, en ook Tjeerd begon zijn werkzame leven in de 
tuinbouw. Hij heeft zijn leven lang liefde gehouden voor tuinieren, al was het dan 
alleen maar de zorg voor de eigen (moes)tuin. 
 
Tijdens zijn militaire dienst werd hij hospik, en dat beviel zo goed dat hij besloot 
daarna de verpleging in te gaan. In die tijd leerde hij ook zijn toekomstige vrouw, 
Rikstje Bijma, kennen. Na 8 jaar verkering trouwden zij in 1965 in Zuidlaren. Allebei 
werkten zij een tijd lang in Dennenoord. Later ging Tjeerd Bosch werken in het 
Academisch ziekenhuis. 
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Naast zijn werk, was hij ook als vrijwilliger actief. Veel heeft hij voor de kerk gedaan, 
maar ook in de politiek was hij actief, voor de RPF, en verleende daar allerlei hand- 
en spandiensten, zeker in verkiezingstijd. Tevens heeft hij vele jaren gezongen in 
het koor Excelsior. Voor al zijn vrijwilligerswerk ontving hij zelfs een lintje. Met zo’n 
druk leven was er soms weinig tijd voor het eigen gezin, iets waar hij achteraf wel 
wat spijt van had. 
 
De kinderen en kleinkinderen ervoeren hem als een principiële man, die stond voor 
waar hij in geloofde. Dat het geloof in God voor hem belangrijk was, leed geen 
twijfel. Hij leerde hun ook dat christen zijn betekent dat je je medemens helpt. Zelf 
liet hij dat zien in zijn omgeving. Zelden werd er tevergeefs een beroep op hem 
gedaan. 
 
Bij het ouder worden bleven er veel dingen om dankbaar voor te zijn: het contact 
met de (klein)kinderen, het kunnen helpen van een buurman, werken in de tuin, 
een eindje fietsen met zijn vrouw of het lezen van het Friesch Dagblad. 
 
Een aantal maanden geleden werd hij ernstig ziek, zelfs in die mate dat er voor zijn 
leven gevreesd werd. Hij mocht ervan herstellen, en er volgden enkele maanden 
waarin hij weer op krachten kwam. Tot vrij plotseling zijn toestand achteruitging. 
Na onderzoek en een ziekenhuisopname, besloot hij om thuis te sterven. Daar is 
hij te midden van zijn dierbaren op 30 juli overleden. Het laatste jaar was broeder 
Bosch, want zo kende iedereen hem, heel rustig, en die rust ervoer hij als een ge-
schenk van God. 
 
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op 6 augustus in onze eigen kerk, de 
Gereformeerde Kerk van Ten Boer. Centraal stond Romeinen 14:8b “Hetzij wij dan 
leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.” Dit vers uit de bijbel sloot goed aan 
bij de geloofsbeleving van broeder Bosch. Hij had een rotsvast geloof dat hoe de 
omstandigheden ook zijn, ja zelfs in het aangezicht van de dood, wij geborgen mo-
gen zijn bij onze hemelse Vader. Wij zijn Zijn eigendom, en niets of niemand kan 
ons roven uit Zijn hand. 
 
De liederen pasten daarbij, geloofsliederen waarin het vertrouwen op God door-
klinkt. Heel bijzonder was ook dat een aantal kleinkinderen Opwekking 630 zongen 
“Vader, U bent goed”. Wat een troost en bemoediging, als je zó, zelfs na je dood, 
nog mag getuigen van je geloof. Boven de rouwkaart stond de volgende tekst: 
 
 Leer mij naar Uw wil te hand’len, 
 ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len; 
 neig mijn hart en voeg het saam 
 tot de vrees van Uwen naam. 
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 HEER, mijn God, ik zal U loven, 
 heffen ’t ganse hart naar boven; 
 ‘k zal Uw naam en majesteit 
 eren tot in eeuwigheid. 
 
 Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, 
 in heel ons leven en ook als wij sterven. 
 
Aansluitend aan de dienst hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op 
de Nieuwe Begraafplaats in Ten Boer. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen sterkte toe en Gods nabijheid in dit gemis. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
TOELATING TOT DE HEILIGE DOOP (2) 
 
Ik verwijs nog even naar het stuk uit het vorige kerkblad (nr.5-2019), dat uitlegt hoe 
ons doopbeleid op dit moment is, en wat er eventueel aan gewijzigd zou kunnen 
worden. Zoals toen al vermeld, zal de bespreking van dit onderwerp plaatsvinden 
op de gemeenteavond van woensdag 6 november 2019 om 20.30 uur in Menorah. 
 
Aangezien er geen vragen of opmerkingen rondom dit onderwerp zijn 
binnengekomen, gaan wij er van uit dat een extra informatieavond in oktober niet 
nodig is. Uiteraard staan wij nog steeds open voor een gesprek of vragen hierover. 
 
Wat betekent de doop 
 
In onze kerk kennen wij twee sacramenten: de doop en het avondmaal. Beiden zijn 
zij door Jezus ingesteld, en als opdracht meegegeven aan Zijn leerlingen. Voor het 
avondmaal zouden wij kunnen denken aan Lucas 22:14-20. Voor de doop kunnen 
wij denken aan Matteüs 28:16-20. God werkt op een speciale manier door deze 
twee sacramenten, en daarom noemen wij ze “heilig” (= bijzonder, apart gezet). 
 
Dat betekent ook dat wij zorgvuldig met deze sacramenten om moeten gaan. Het 
is niet zomaar een vorm of gewoonte door mensen bedacht, maar door Jezus 
Christus zelf ingesteld. Het is de taak van iedere kerk, om de gemeente bij Woord 
en sacramenten te bepalen. In 2.000 jaar, is dat nooit veranderd. 
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Het zendingsbevel 
In het zogenaamde zendingsbevel van Jezus, want zo wordt het gedeelte uit 
Matteüs 28:16-20 genoemd, noemt Jezus een aantal belangrijke aspecten van de 
doop: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen 
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” 
 
Als we dit goed lezen, zien we dat discipelschap en doop hand in hand gaan. 
Tegelijk is de uitnodiging breed (“alle volken”), en is het de doop zélf, die mensen 
tot leerlingen van Jezus maakt. Pas daarná komt het houden van Gods geboden 
aan de orde. In de theologie zeggen we dat de genade als geschenk van God 
voorafgaat aan onze menselijke handelingen en keuzes. Als de doop eenmaal is 
bediend, is de vraag: wat gaat dit genadegeschenk in jouw leven betekenen? Daar 
is maar één antwoord op mogelijk: discipelschap. 
 
Doopbelofte 
Betekent dit dan dat wij geen voorwaarden mogen stellen aan de toelating tot de 
doop? In onze kerk is altijd het belang van de doopbelofte van de ouders 
onderstreept, juist om het bijzondere karakter van de doop te bewaren. In de 
doopbelofte komt de vraag aan de ouders of zij hun kind willen opvoeden in het 
geloof zodat het zelf tot het doen van belijdenis kan komen.  
 
Als een van de ouders belijdenis heeft gedaan, en de andere niet, vinden we het 
belangrijk dat ook die betrokken wordt bij de doop, zij het met een wat andere 
vraag. Voor de ouder die belijdenis heeft gedaan, en zijn of haar kindje wil laten 
dopen, is het wezenlijk dat de partner, die (nog) geen belijdenis heeft gedaan, de 
doop en de geloofsopvoeding wel van harte ondersteunt. 
 
In de manier waarop wij in onze kerk meestal de doop vieren (d.w.z. de doop aan 
zuigelingen, en niet aan volwassenen), horen doop en belijdenis onlosmakelijk bij 
elkaar. Het kind wordt gedoopt, al kan hij of zij er zelf nog niet voor kiezen. Daarin 
wordt Gods verbond zichtbaar, oftewel de genade van God gaat vóór onze daden 
of keuzes. Tegelijk wordt de doop pas compleet als de mens “ja” wil zeggen tegen 
God, nadat God zo nadrukkelijk “ja” gezegd heeft tegen ons. Om dat te kunnen 
doen, is het nodig dat het kind op de weg naar volwassenheid leert wie God is.  
 
Die geloofsopvoeding vindt voor het grootste deel plaats in het gezin, waarin het 
kind opgroeit. En aangezien geloven méér is dan alleen een aantal uiterlijke vormen 
(zoals kerkgang, bidden of Bijbellezen), en ten diepste gaat om de 
vertrouwensband, de relatie tussen God en mij persoonlijk, is geloofsoverdracht 
bijna alleen mogelijk, als de ouder(s) zelf discipel van Jezus Christus willen zijn. 
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Je zou kunnen zeggen: het is daarom geen onredelijke vraag aan de ouders, of zij 
hun kind christelijk willen opvoeden, en ook niet of zij zelf in God geloven, op Hem 
vertrouwen en naar Zijn geboden willen leven. Eenmaal volwassen geworden kan 
het kind dan de verantwoordelijkheid voor de eigen doop op zich nemen, door 
openbare belijdenis van het geloof te doen.  
 
Voorwaarden stellen bij de doop? 
 
Hiermee heb ik nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of een kerk 
“voorwaarden” mag stellen voor de doop. Dat antwoord is aan u op de 
gemeenteavond. Wel zal ik altijd het belang van beide aspecten blijven 
benadrukken, hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken in onze oren. 
 
Het vrije aanbod van Gods genade, dat aan alles voorafgaat wat wij kunnen doen 
of zeggen, én de opdracht om antwoord te geven op Jezus vraag aan ons of we Zijn 
volgelingen willen zijn. Geloof, geschenk en opdracht. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
BELIJDENISGROEP EN START CATECHISATIEGROEPEN 
BELIJDENIS DOEN? 
Eind september willen we graag weer beginnen met een groep voor mensen die 
erover na denken of ze belijdenis willen doen. Het klinkt groot, maar belijdenis 
begint eigenlijk klein, namelijk bij een groeiende wens om Jezus te volgen. Wat dat 
precies betekent wijst zich de rest van je leven uit. Als je belijdenis van je geloof 
doet, zet je een stap in het openbaar. Je getuigt van de hoop die je met je 
meedraagt dat God van je houdt en dat je dit zichtbaar wilt maken in je leven. 
Samen met de gemeente vier je deze hoop. Mijn ervaring is dat dit een prachtig 
moment in je leven is, waarop je in je geloof versterkt wordt en de gemeente van 
Jezus Christus versterkt wordt door jouw aanwezigheid. 
 
Ik spreek regelmatig mensen die wachten op het moment dat ze het zeker weten. 
Dat vind ik eigenlijk zo jammer. Want waar wacht je op? Welke dingen in het leven 
weet je eigenlijk zeker? Hoe gaan andere mensen om met geloofszekerheid en 
geloofstwijfel? Waarom zou je geen belijdenis doen?  Dit zijn zeker vragen die we 
gaan bespreken, naast de betekenis van het onze Vader en de betekenis van de 
Geloofsbelijdenis die we in onze kerk uitspreken.  
 
Mocht je nog twijfelen, maar wel willen nadenken over het belijden van je geloof, 
dan ben je hier op de goede plek. En als je al een verlangen hebt om belijdenis te 
doen, ben je zeker van harte welkom!  
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Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent. Ik zal deze groep begeleiden, je 
kunt me altijd even aanspreken in de kerk of me bellen (050-230 9276) of appen: 
06-81547288 
 

Ds. Inge de Rouwe 

CATECHISATIE 
Eind september starten we ook weer met de catechisatiegroepen.  
We hebben de volgende globale indeling gemaakt: 

Jongste groep (12/13 jaar) op maandagavond. De leiding wisselt af tussen:  
Teye van Dijk, Eelko Kingma en ds. Inge de Rouwe. 
 
Middengroep (14-16) op maandagavond. De leiding wisselt af tussen:  
Teye van Dijk, Eelko Kingma en ds. Inge de Rouwe. 
 
16+ op dinsdagavond om de twee weken. De leiding is in handen van  
Hennie Wiersema en Peter Edward Boer. 
 
Voor 18+ zijn er verschillende opties: Je kunt meedoen aan Youth Alpha, aan een 
Gemeente Groei Groep of aansluiten bij de belijdenisgroep. Iedereen krijgt nog een 
persoonlijke uitnodiging, met de startdatum van zijn of haar groep. 

 
 

Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO: 

·     De collecte op 29 september is bestemd voor “Vrede verbindt over grenzen”. 
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede 
over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo 
werken in Colombia vrouwelĳke leiders uit verschillende kerkgenootschappen 
samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is 
er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het ver-
binden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. 
In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitro-
vica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, 
scholing en gezamenlĳke bedrĳfjes.  

Donaties vanuit Diaconie/ZWO (juli/september 

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

Diaconie 
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·       “Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië”, proj. nr. N00600; In De extreme 
droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken 
en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. 
Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. 
Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger. Kerk in 
Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen 
beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk 
in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwan-
gere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, 
ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In 
die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de 
weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid.  

·       “Ruimte voor christenen”, proj. nr. Z00400; In Pakistan maken christenen 
maar twee procent van de bevolking uit; een kleine minderheid van kwetsbare 
mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is 
voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nau-
welijks plaats lijkt te zijn voor hen. De kerk speelt niet alleen een grote rol in 
het leven van de christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke gespreks-
partner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in Pakistan, 
schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk 
van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd 
door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke 
kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is 
hard nodig, want nog altijd worden er aanslagen gepleegd tegen minderheden. 
Samen met moslims zet de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is 
voor iedereen. 

De volgende organisaties/stichtingen die door de Diaconie/ZWO meerjarig wor-
den ondersteund, zijn verblijd met een donatie (€ 200,-): 

·       Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwer-
king, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en 
evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen 
bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland 
bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen 
dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarm-
sten gesteund en bemoedigd worden met de blijde boodschap en barmhartige 
daden. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, 
geslacht of politieke overtuiging (www.mensenkinderen.nl); 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie
https://www.kerkinactie.nl/projecten/kerk-en-gemeenteopbouw
http://www.mensenkinderen.nl/
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·      Agapè wordt gevormd door een groep mensen die gepassioneerd is om het 
evangelie van Jezus Christus in Nederland te verspreiden. O.a. door christenen 
te laten groeien in een persoonlijk en Geest vervuld leven en leren je leven te 
delen in je eigen omgeving of op de plek waar God hen naartoe stuurt. Stich-
ting is voor de financiering volledig afhankelijk van giften (www.agape.nl). 

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

Edwin Ottens                                                                                            

 
 
 

Stand van zaken met het onderhoud van onze kerktoren: 
Nadat de toren van het dak is gehaald en voor de kerk op het plein is geplaatst, is 
het houtwerk deels vervangen. Ook is het zink dat aan de onderkant van de lijn zit 
vervangen. De windvaan en bijbehorende bol zijn schoongemaakt en geverfd. Het 
hekwerk was in de hoeken er slecht aan toe en ligt in onderhoud bij de aannemer. 
De gietijzeren versiering is gestraald en zal worden gecoat. De schilder heeft het 
geheel geschilderd. Het wachten is op het hekwerk en dan kan de toren 
teruggeplaatst worden. Dit zal naar verwachting op 13 september gebeuren. 
 
Begroting 2020: 
Herinnering aan alle commissies: graag vóór 15 september financiële input 
aanleveren voor de nog op te stellen totaalbegroting voor 2020. Dat kan per mail 
naar Harry Horneman, e-mailadres: penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap 
 

 
 

 

De voorbereiding voor het samenstellen van het jaarboekje is in volle gang. 
Wijzigingen/aanvullingen, ook indien u naar aanleiding van de nieuwe wet  
Algemene Verordening Gegevensbescherming, niet vermeld wil worden,  
gaarne aanleveren uiterlijk zaterdag 14 september a.s. 
 
bij Kor Huisman, Koopmansplein 99, e-mailadres: nvkenk@pkntenboer.nl 
 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 

Jaarboekje 2019-2020 

http://www.agape.nl/
mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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Maandag 9 september:  ZINGEN IN BLOEMHOF 
 
Omdat het vorig jaar een geslaagde avond was,  
is er ook in deze startweek een zangavond in 
Bloemhof. Iedereen is welkom op maandag  
9 september van 19.00 tot 20.00 uur in de zaal  
in Bloemhof.  
 
Voor koffie wordt gezorgd, muzikale medewer-
king door organist Jan Wolfs en zang van Louis Dekens.  
Als u graag wilt komen, maar u hebt geen vervoer kunt u contact opnemen met 
Louis Dekens, tel: 302 3149. 
 
Dinsdag 10 september:  UITSTAPJE NAAR APPINGEDAM 

 
Voor de ietwat oudere leden van onze kerk wordt 
een uitstapje georganiseerd: 
  
13.15 uur - vertrek bij de kerk Wigboldstraat 
14.00 uur - rondvaart door Appingedam 
15.00 uur - koffie/ thee + gebak bij Paviljoen 

 
16.00 uur - bezichtiging Synagoge o.l.v. een gids.  
17.15 uur - terug in Ten Boer, in Menorah gaan we 
een drankje nuttigen.  
18.00 uur - worden soep en broodjes geserveerd.  
19.00 uur - ronden we dit samenzijn af en kan ieder 
weer naar huis 
  

Wij verwachten een goede opkomst en een gezellige middag. 
De kosten bedragen € 12,50 euro per persoon. 

Te betalen bij vertrek naar Appingedam. 
 
Opgave graag voor dinsdag 3 september bij de Fam. Palsma, H. Westerstraat 16, 
via de mail:  seerp@palsma.eu  of tel: 050-302 1459 of 06-1014-2642   

   PROGRAMMA STARTWEEK 2019 

mailto:seerp@palsma.eu
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Woensdag 11 september: KINDERMIDDAG 
 
 
 

 

 

CREATIEVE WORKSHOP VAN ‘KOFFERTJE CIS’ 

SPRINGKUSSEN 

LEVENSGROOT TWISTER-SPEL 

KINGEN 

Tijd:   van 14.45 tot 17.00 uur 
Plaats:   Blister en Menorah 
Voor wie:  alle jongens en meiden van 4 tot 12 jaar.  

Neem gerust een vriend of vriendin mee! 
 

Janneke Vreeling 
 
Donderdag 12 september: BELEVINGSTOCHT ’je bent een kei'. 

Je bent een kei! Wist je dat? Ga mee op be-
levingstocht om te ontdekken hoe de Here 
God naar je kijkt. Wandelen brengt in bewe-
ging en daarom word je uitgenodigd om al 
wandelend aandacht te geven aan wie je 
bent in Christus en in zijn kerk.  

We lopen een route in en om het dorp van 
ca 5 km, waarbij we op speciale plaatsen 

stilstaan bij aspecten die met het thema van de startweek te maken hebben. Er 
worden teksten of beelden aangereikt voor bezinning en voor gesprek. 

Er start een tocht om 19:00 uur en een tocht om 21:00 uur. Tussen 21:30 uur en 
21:00 uur staat er koffie/thee met lekkers in de kerk voor je klaar. 

Ik zou het fijn vinden als je je van tevoren opgeeft. 
Dat kan via mail: wandelpastoraatmirjam@gmail.com of tel: 06-5333 2533.  
Ook is het mogelijk je aan te melden bij Roelof-Jan Wiersema tel. 302 1023 
     
  Mirjam Mulder 

mailto:wandelpastoraatmirjam@gmail.com
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Vrijdag 13 september: Wat maak je MENU?  

In de STARTWEEK gaat we samen eten.  
Nee, deze keer is het geen stamppotbuffet maar 
we vragen u ZELF iets lekkers te maken en met 
elkaar te delen.  

Het motto is: Wat maak je MENU? 
Dus: bereid thuis uw favoriete recept en neem 
het mee naar Menorah zodat we met elkaar en 
van elkaars maaltijd kunnen genieten.  
 
Voor het dessert wordt gezorgd. Borden en bestek zijn in Menorah aanwezig.  
Aanvang: 18.00 uur. Aanmelden en meer info bij Menke Wietsma,  
Tel.: 050-302 1935 of per mail: akwietsma@gmail.com 

 

 
Zaterdag 14 en zondag 15 september 2019. 
Kickstart op de camping!  
 
Voor wie? Voor alle jongeren van 12+ (middelbare 
school) organiseren we een kampeerweekend op 
de Banjer! 
 
Wat gaan we doen? Zaterdagmiddag kun je tussen 13.00 en 14.00 uur beginnen 
met het opzetten van je tent. Ook hebben we eventueel slaapplaatsen als je zelf 
geen tent hebt. (Geef bij je opgave op met hoeveel mensen je komt en of je een 
tent meeneemt). 
 
Dit jaar kun je je ook opgeven als je niet wilt kamperen, maar wel mee wilt doen 
aan de activiteiten! Om 15.00 uur beginnen we met een actief programma op en 
rond het water. Daarna gaan we nog van alles doen, waaronder verdieping, samen 
eten, kampvuur en open podium.  
 
Het thema is: “You never walk alone”. Je wordt ingedeeld in een kleine groep met 
wie je het hele programma samen doorloopt. Elke groep heeft een coach die met 
jullie optrekt en leiding geeft. De volgende ochtend fietsen we met z’n allen naar 
de startdienst in de Gereformeerde kerk.  
 
Wat kost het? Niks, het kampeerweekend is een onderdeel van de startweek. Het 
belangrijkste is dat je je welkom voelt, dat je het fijn vindt dat je bij onze kerk hoort 
en dat we samen een start maken van het nieuwe seizoen.  

mailto:akwietsma@gmail.com
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Hoe meld je je aan? Meld je voor dinsdag 10 september aan via dit mailadres: 
kickstartopdecamping@gmail.com Geef daarbij op: je naam, adres en leeftijd, het 
nummer waarop je bereikbaar bent, of je met een groepje komt en of je wel/niet 
blijft slapen. Als er dingen zijn waarmee wij rekening moeten houden, horen we 
dat ook graag. 
Namens het voorbereidingsteam: Sjoert, Marlisa, Peter Edward, en ds. Inge  
 
Kampvuur/open podium, zaterdag 15 september 

Iedereen die zich betrokken voelt bij onze jeugd en 
jongeren nodigen we uit voor het kampvuur en open 
podium op zaterdagavond. Het begint om 21.00 uur. 
Vorig jaar was het een groot succes en werden we 
verrast door talentvolle optredens. Een aanrader! 
 

Startzondag 15 september  

Na de startweek met tal van activiteiten voor 
jong en oud is het zondag 15 september 
STARTZONDAG. Het thema van de startzondag is 
‘Dit is mijn lichaam’, dit is ook het jaarthema van 
onze kerk en de Gemeente Groei Groepen.  
 
Na de startdienst zullen er in en rondom de kerk, 
tal van activiteiten zijn voor zowel jonger als 
ouder zoals bijvoorbeeld: 
 

 koffie-/ theedrinken in de kerk rondom verschillende thema’s waarbij u/je 

zelf kunt kiezen bij welk thema u/je aansluit, 

 fotospeurtocht, 

 verschillende spelactiviteiten, zowel binnen als buiten, 

 het Gave TALENTEN-spel, 

 ontspannen in Blister met tafeltennis, tafelvoetbal en een gezellig muziekje, 

 film kijken. 

Tussen 13.30 en 14.00 uur sluiten we deze dag af met een eenvoudige lunch van 
soep met een bolletje. Wat zou het mooi zijn als u en jij besluiten om deze dag mee 
te maken want we zijn toch allemaal leden van hetzelfde lichaam. We hebben 
elkaar allemaal nodig, eenieder met zijn/haar eigen gaven. 
 

Roelof-Jan en Hennie Wiersema 

mailto:kickstartopdecamping@gmail.com
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NIEUWS MENS VOOR MENS. 
Hallo allemaal, weer fris en fruitig terug van de zomerva-
kantie even weer een update van onze commissie. 

De komende periode zullen we het met een afgeslankte be-
zetting moeten doen. Ons commissielid Margot zit voor haar studie een aantal 
maanden in Noorwegen dus moeten we even roeien met de riemen die we heb-
ben. Minder mankracht betekent meer werk met de komende actie, dus dat brengt 
ons meteen op het volgende punt: DE BOLCHRYSANTENACTIE!  

Op zaterdag 14 en zaterdag 21 september komen we 
weer langs de deuren met de welbekende, prachtige 
bolchrysanten! Voor deze jaarlijkse happening zijn we 
nog naarstig op zoek naar hulp voor beide zaterdagen! 
Wil jij/wilt u ons helpen dan kun je je opgeven bij 1 van 
onze commissieleden (Simon, Enola, Teye). Dit kan per 
mail, per telefoon of door iemand even aan te spreken 
in de kerk.  Vele handen maken licht werk....   

Met een vriendelijke groet namens Mens voor Mens,  
Teye van Dijk 
 

 
 

 
Waarom zou je je opgeven?  
Omdat het gezellig is. Omdat je geloofsgesprekken hebt en mensen op een andere 
manier leert kennen. Omdat je met vragen kunt zitten en/of twijfels en door de 
gesprekken steun kunt ondervinden. 
 
Waar pas je tussen?  
De deelnemers zijn van alle leeftijden vanaf 18 jaar tot ver boven de 80! Dus je bent 
nooit te oud (of te jong) Ook van buiten onze kerk is iedereen welkom. 
De groepen zijn globaal per leeftijd ingedeeld en de groepsgrote is in principe tus-
sen 6-12 personen.  
 
Waar gaat het over?  
We werken vanuit een boekje, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband. 
Onze predikant Inge de Rouwe heeft meegeschreven aan dit boekje. Het thema 
wordt landelijk door allerlei andere Gemeente Groei Groepen gebruikt.  

De GemeenteGroeiGroepen (GGG) beginnen weer! 
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Dit jaar gaat het over de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samen-
leving. In onze gemeente is het ook het kerkelijk jaarthema, zodat er ook over 
gepreekt wordt. Kom een keer vrijblijvend.   
 

Zaterdag 7 september 2019 organiseert het Evangelisch Werkverband een Ge-
meenteGroeiGroepen dag in Harderwijk.  Ben je leider van een GGG of andere 
bijbelstudiekring dan biedt deze dag je toerusting voor je taak. Ben je deel van een 
GGG of Bijbelstudie groep dan kun je op deze dag bemoedigd worden en leren hoe 
je een geloofsgesprek voert met anderen. Ook als je het verlangen hebt om een 
groep te starten ben je van harte welkom. 
 
Het thema van deze dag: 'Dit is Mijn lichaam' Het belang van samen geloven in 
een verbrokkelende samenleving. Een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting 
en toerusting. Locatie De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk 
 
Deze dag is gratis. Inclusief koffie, thee en lunch. Voor de organisatie en de 
workshops willen we je vragen om wel een ticket te bestellen: 
www.ewv.nl/wat-doen-we/seminars-conferenties/gemeentegroeigroepen-dag/  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Sake van der Goot, 050- 302 3177, Ingrid Oudman en of Menke Wietsma 
en voor volledig overzicht programma en workshops zie mededelingenbord in de 
kerk en Menorah. 
 

 

 

Zendingsfeesten Veenklooster € 250,--. Zij organiseren jaarlijks de pinksterfeesten 
in Veenklooster en wil zo de boodschap van Gods liefde doorgeven aan de wereld 
om hen heen. Door middel van verkondiging van het woord en diverse activiteiten. 
 
Protestantse kerkbode € 250,--. Om doorstart van de Protestantse Kerkbode mo-
gelijk te maken is een gift gegeven. De doorstart is gelukt. 
 
Leger des Heils € 250,--. Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat 
ze geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans van een menswaardig be-
staan. Met onze gift kunnen ze mensen helpen die anders buiten de boot vallen. 
Samenleven doe je niet alleen. 
 

Donaties vanuit de Evangelisatiecommissie 
 

http://www.ewv.nl/wat-doen-we/seminars-conferenties/gemeentegroeigroepen-dag/
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Stichting Alpha-cursus Nederland € 250,--. Ontmoeten, vragen en ontdekken dat 
doe je op de Alphacursus. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door 
over interessante onderwerpen. Een geloofscursus waar je leert wat het christelijk 
geloof inhoudt. 
 
Bright Fame € 250,--. De missie van Bright Fame is naast vrouwen en mannen te 
staan die in de prostitutie werken. Frits Rouvoet heeft hier over verteld bij ons in 
de kerk in een dienst waarin hij voorging. Bright Fame help om dromen waar te 
maken, schouder aan schouder, van hart tot hart om uit de prostitutie te stappen. 
Geloof, betrokkenheid en professionaliteit zijn hierbij sleutelwoorden. 
 
A Rocha € 308,05. Zij zijn een wereldwijde beweging van christenen, die vanuit hun 
geloof zorgen voor Gods schepping. Ze dragen zorg voor natuurbeheer en monte-
ring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering 
en genieten van de natuur. De boerderijdienst-collecte is voor A Rocha bestemd. 
    

Bouko Feitsma 
 

 

 
Dit was het thema van de boerderijdienst 2019 op de boerderij 
van mevrouw Elgersma op zondag 23 juni jl. Tijdens de dienst 
werden zaken besproken die als doel hadden duurzamer te 
leven.  De verschillende tips die vervolgens werden gegeven 
door gemeenteleden willen we graag met u delen; 
 

• Natuurazijn en groene zeep gebruiken voor de schoonmaak.  

• Met de fiets naar school i.p.v. met de scooter 

• Eigen bord, bestek en beker mee naar de boerderijdienst/papieren beker 
vaker gebruiken 

• Uitzoeken waar je kleding vandaan komt, of kopen bij de kringloopwinkel.  

• Minder vlees eten: nasi met ei is ook heel lekker ☺  

• Niet elke dag shampoo en douche gebruiken. * wel shampoo dat natuurlijk 
afbreekbaar is.  

• Bij het geven van een kadootje: geef een ervaring, geen spullen.  

• Als je weggaat: verlichting uit doen.  

• Verwarming eerder lager zetten.  

• Op de fiets naar het werk 

Rentmeesterschap, hart voor de schepping 
 

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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• Brood in een bakje meenemen, niet in een plastic zakje 

• Onkruid wieden i.p.v. verdelgen met gif  

• Niet koken uit pakjes 

• Niet met plastic werken 

• Groente uit de supermarkt niet in plastic zakjes doen.  

• Nederlandse producten eten, zowel vlees/zuivel als groente/fruit.  

• Fairtrade producten kopen  

• Geen eten weggooien  

• Geen plastic tasjes vragen bij de winkel 

• Dopper gebruiken 

• De app “too good to go” gebruiken.  Je haalt voor € 4,99 boodschappen die 
bijna aan de datum zijn.  Dit betekent minder voedselverspilling. 

• Extra trui aan, knus op de bank samen.  

• Koop elders niet wat Ten Boer u biedt!  
 
Dit zijn bruikbare en fijne tips om mee aan de slag te gaan.  Zo kun je al snel een 
beetje groener worden dan dat je (misschien) al was. Voor nog meer adviezen zijn 
er verschillende mooie boeken verschenen, 2 titels daarvan willen we met u 
delen: “Groen op hakken”, duurzamer leven voor iedereen. Uitgegeven door 
Sestra. “Ontplastic”, 101 simpele manieren om plastic uit je leven te bannen en 
de wereld te redden. Uitgegeven door HarperCollins  
 
De voorbereidingscommissie van de boerderijdienst.  
 

 
 
 
 

In september beginnen de meeste verenigingen weer met het winterseizoen, zo 
ook de P.C.O.B. Evenals voorgaande jaren is er voor de eerste vergadering een pre-
dikant gevraagd. Gelukkig is ds. P.J. Elzinga daartoe bereid en wel met het 
onderwerp: “Ethische vragen aangaande leven en sterven”. 

We vergaderen donderdag 12 september a.s. om 14.30 uur in Menorah.           
Gasten zijn als altijd van harte welkom.  Voor vervoer kunt u bellen tot 12.00 uur 
naar A. Kooistra-Medema, tel nr. 302 2185. 

Het bestuur 
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Ik wil u van harte bedanken voor de bloemen, kaarten en andere blijken van 
belangstelling, die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte. Dat heeft mij erg goed 
gedaan. 
  Dik Boer 
 
 
Allen hartelijk bedankt voor de felicitaties en kaarten die ik mocht ontvangen voor 
mijn 87 ste verjaardag en ook voor de bloemen uit de kerk. 
 
  Arie van der Goot 
 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk en de vele mooie kaarten die ik 
voor mijn verjaardag mocht ontvangen. Hartelijke groeten. 
 
  S. Groenewold-Nieboer 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen uit de kerk en de kaarten die ik 
mocht ontvangen voor mijn verjaardag. Ook mijn zoon Hergen heeft vele kaarten 
mogen ontvangen voor zijn verjaardag 23 augustus. Heel hartelijk dank. 
 

C.H. Moltmaker  

Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten en felicitaties, die wij mochten ontvangen 
voor ons 55-jarig huwelijk. De belangstelling heeft ons goed gedaan. 

   Gerrit en Jacqueline Rozema 

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties met ons 55-jarig huwelijk en ook 
voor de bloemen uit de kerk, daarbij ook hartelijk dank voor de kaarten met Fokko 
zijn verjaardag. Het was allemaal overweldigend. Hartelijke groeten.  
 

Fokko en Jannie Zuur 
 

 

Dankbetuiging 
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Woensdag      4 september     Moderamen         19.45 uur 
Dinsdag         10 september    Diaconie                20.00 uur   
Donderdag   12 september     P.C.O.B                   14.30 uur 
Dinsdag         17 september     College van Kerkrentmeesters  19.45 uur 
Zondag          21 september     Koffiedrinken na de dienst 
Maandag      23 september     Toerusting avond    19.30 uur 
Dinsdag         24 september     Ouderlingenberaad    19.45 uur 
Woensdag    2 oktober             Moderamen             19.45 uur 
Donderdag   3 oktober             Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 
 
 

 
 
07-07 zr. H.H. Huijzer-Guichelaar, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 

en naar br. en zr. F. Zuur-Berends, ter gelegenheid van hun 50-jarig 

huwelijk. 

14-07 zr. T. Kruizinga-Kuizenga, in verband met haar 99 ste verjaardag en naar 

zr. S. Groenewold-Nieboer, in verband met haar 86 ste verjaardag. 

21-07 zr. C.H. Moltmaker, in verband met haar 85 ste verjaardag. 

28-07 br. J.D. Boer, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar  

br. H. Lenting, in verband met zijn 83 ste verjaardag. 

04-08 br. P. Werkman, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

11-08 br. A. van der Goot, in verband met zijn 87 ste verjaardag. 

18-08 br. en zr. Rozema-Hofstee, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk, en 

naar zr. H.A. Bulthuis, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 

25-08 zr. J. Heidema-Olthof, in verband met haar 92 ste verjaardag 

Kerkelijke agenda 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met  
een hartelijke groet gegaan naar: 
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BINNENGEKOMEN: 
      Br. A. Haakma en zr. A. Haakma-Pluim, met hun dochter Sandra,  
     van de Chr. Geref. Gemeente Groningen. 
     Br. S. Boersma en zr. B. Boersma, met hun 3 kinderen Berend Jan,  
     Riëtte en Diederik van de Chr. Geref. Kerk te Thesinge. 
 
OVERLEDEN: 
     Br. T. Bosch, in de leeftijd van 81 jaar 
 
VERHUISD: 
     Zr. T. Kruizinga-Kuizenga 
     Br. R. Slagter 
     Fam. G. Havinga-Scherpenzeel 
     Br. K.E. Huisman en zr. C.M.A. Huisman-Top 
     Zr. A. Huijzer-Schep 
     Fam. S. Vreeling-Reitsema 
 
 

 

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

1-9-2019 80 A. Vriezema    

2-9-2019 88 T.H. Hospers - Bakker    

4-9-2019 85 K.S. Wiersema - Grashuis    

5-9-2019 81 A. Noorman    

6-9-2019 81 W. Maarleveld - Wubs    

8-9-2019 70 M. van der Meulen    

8-9-2019 75 H. Vriezema - de Jong    

8-9-2019 76 J. Bolt    

9-9-2019 81 G. Rozema    

14-9-2019 78 J. Haak - van Houten    

23-9-2019 82 J. Boss - Ridder    

1-10-2019 74 W. Offringa    

1-10-2019 70 J.C. Kamphuis - Swierenga    

 Verjaardagen 

Kerkelijke mutaties 
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Kerkcollecten   

2-jun kerk 208,73  

 HA Mozambique 501,95  
9-jun Bijbelverspreiding op Chinese platteland 340,70  

16-jun kerk 204,76  
23-jun Evangelisatiecommissie - boerderijdienst 308,05  
30-jun Wereld diaconaat 200,90  

 Onderhoudsfonds 103,65  
Deurcollecten   

2-jun bloemenfonds 67,10  
9-jun kerk 114,75  

16-jun kerk 85,62  
23-jun bloemenfonds 43,70  
30-jun bloemenfonds 47,35  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  
Kerk Toegezegd 106.725,00  

 Extra ontvangsten  1.433,82  

 Totale bijdragen 2019 108.158,82  

 Ontvangen bijdragen 72.504,60  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2019 35.654,22  
Zending en Werelddiakonaat  
 Toegezegd 9.094,50  

 Extra ontvangsten  550,00  

 Totale bijdragen 2019 9.644,50  

 Ontvangen bijdragen 5.795,25  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2019 3.849,25  
Evangelisatie   

 Toegezegd 6.892,50  

 Extra ontvangsten    

 Totale bijdragen 2019 6.892,50  

 Ontvangen bijdragen 4.009,46  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2019 2.883,04  

   
Overige opbrengsten  

Oud papier Ontvangen t/m juli 1.648,13  
Oud ijzer Ontvangen t/m juli 255,00  

 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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1 september 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

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

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster A.H. Post A.H. Post 

Beamer Janou Slagter/ Lineke Meerman Lineke Meerman 

Collecte Kerk Kerk 

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

...voordeur Timo en Sara Werkman 

…Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Hélène Muilwijk, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 

   
1 september 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  

   
8 september 09.30 uur   

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Danique en Jolein Huijzer  

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Saskia van Dijk, Romee van Vliet en Marlou Vogd 

   
15 september 09.30 uur Startdienst  

Voorganger Ds. P. Elzinga en ds. I. de Rouwe 

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Daniël Elzinga en Daniël Medendorp 

…Menorah Lucas en Tim van Vliet 

Kinderoppas Margot Dekens, Rianne Woldijk en Aline Doornenbal 

   
   

   

Dienstenrooster: 
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22 september 09.30 uur m.m.v. Bas zanggroep 

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist B. Geuchies  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte JOP (Jeugdwerk PKN)  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Tess Turkstra en Jesse Muilwijk 

…Menorah Noa Turkstra en Sennah Muilwijk 

Kinderoppas Martine Dijkema, Esra Dijkstra en Eline Bolt 

28 september 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

29 september 09.30 uur  

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Post  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Vredesweek    --      2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 

Kinderoppas Hilda Bulthuis, Rozemijn Wiersema en Lourien Dekens 

6 oktober 09.30 uur Israëlzondag 

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

…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Jolanda Cappon, Joëlle Cappon en Rosa Boer 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 26 september 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 3 oktober, 31 oktober en 12 december 2019 

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


