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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 
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MEDITATIE 
1 Thessalonicenzen 5: 16-18: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God 
onder alle omstandigheden” 

God altijd danken…Kan dat, ook als je alsmaar tegenslagen hebt? Als je moet leven 
met een groot verdriet? Als je net hebt gehoord dat je kind ernstig ziek is? Als je in 
de steek gelaten bent? In het pastoraat komt eigenlijk altijd de vraag ter sprake 
hoe God in de zorgen en het lijden betrokken is. Vaak wordt de vraag gesteld 
waarom dingen gebeuren. Kon God dat niet keren? Maar vaak hoor ik ook dat 
mensen zeggen: Ik ben nu wel ziek, maar ik ben ook dankbaar: voor wat ik in mijn 
leven mocht meemaken, voor mijn lieve vrouw, voor mijn kinderen.  
 
God danken onder alle omstandigheden. Gelukkig staat er niet dat we God moeten 
danken voor alle omstandigheden. Dat is een groot verschil. We mogen worstelen 
met de vragen en moeilijkheden in ons leven. We mogen zeggen: Heer dit kan ik er 
eigenlijk niet bij hebben. Of: Ik weet niet hoe ik hiermee verder moet. Maar… 
Paulus roept ons op om verder te kijken. De Bijbelse boodschap is een boodschap 
van hoop, ook als alles voorbij lijkt te zijn.  
 
We hebben de neiging om in de praktijk van ons leven met God vooral te danken 
voor de dingen die we ontvangen hebben: danken voor je gezondheid, danken voor 
de oogst, danken voor allerlei concrete zegeningen. En natuurlijk is dat goed. Bij 
alle gaven mogen we de Gever niet vergeten. Maar danken is meer, het is God 
loven en prijzen om wie Hij is. Op elk moment van de dag. Danken is je op God 
richten en niet op de, soms onmogelijke, omstandigheden.  
 
Bij danken voor alles kijken we om ons heen. Bij danken onder alles kijken we 
omhoog. Dan kijken we naar God de Vader, die zoveel liefde voor de wereld had 
dat Hij als God de Zoon zelf al het lijden op zich nam. Hij is niet alleen ver weg, op 
afstand, maar vooral ook dichtbij, omdat hij zelf ervaren heeft waar wij doorheen 
gaan. De Bijbel raadt ons aan om juist in moeilijke omstandigheden te denken aan 
God, aan wie Hij voor ons wil zijn. Zo wordt denken: danken. 
  
De komende periode staan we als gemeente stil bij danken en gedenken. We vieren 
dankdag voor gewas en arbeid en we gedenken alle gemeenteleden die we door 
de dood moeten missen. We zullen als gemeente samen danken onder alle 
omstandigheden. En laten daarbij gesteund worden door de woorden van Paulus 
die zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 8: 38-39) 
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VANUIT DE PASTORIE 
De dagen vliegen voorbij en als ik dit stukje schrijf is het bijna herfstvakantie. Peter 
en ik hopen dan samen met ons gezin van een vrije week te genieten, waarin we 
even bij kunnen tanken van de drukte. We hebben de afgelopen weken in en rond 
onze gemeente lief en leed gedeeld. We zien dat er mooie dingen gebeuren. Zo 
hebben we weer jeugdouderlingen kunnen bevestigen en zullen we begin 
december getuige zijn van een feestelijke doop en belijdenisdienst! De 
voorbereidingen daarvan zijn al in volle gang.  
 
Ook hebben we de afgelopen weken weer verschillende nieuwe gemeenteleden 
welkom mogen heten. Voordat ze worden ingeschreven gaan we altijd kennis 
maken met de nieuwe leden. We vragen dan ook waarom hun keuze op onze 
gemeente is gevallen. Op dit moment trekt onze gemeente veel jonge gezinnen 
omdat we een breed aanbod hebben voor jeugd en jongeren. Dat is niet meer 
vanzelfsprekend, zo merkte ik op een trainingsdag voor jeugdwerkers, die 
georganiseerd werd door JOP (Jong Protestant, een afdeling van de PKN). 
 
De training ging over ‘Bijbelgebruik met jongeren’. Samen met Nicole heb ik een 
mooie inspirerende dag beleefd en zijn we met nieuwe ideeën thuisgekomen.  Er 
waren 80 andere jongerenwerkers uit Noord-Nederland op de dag in Drachten 
afgekomen en ik heb met een aantal gesproken. Het viel me op dat er veel passie 
voor jongeren was, maar dat in de meeste kerken de jongeren niet meer in de 
kerkdienst komen. De enige manier om ze te bereiken is via clubwerk (weinig 
catechisatiegroepen) of incidentele jeugddiensten. Maar dan nog was de opkomst 
laag.  
 
Dat heeft alles te maken met een cultuur waarin ouders zeggen dat hun kinderen 
vanaf de middelbare school zelf mogen kiezen voor de kerk. Peter en ik staan daar 
anders in: wij geloven dat ouders hun kinderen als gewoonte moeten voorleven 
dat het hele gezin naar kerk gaat. Je krijgt toch ook niet vanaf je 12e een vrije keuze 
of je naar school mag? En we beloven bij de doop van onze kinderen toch dat we 
ze bij de Heer blijven brengen? Dat stopt niet met 12 jaar, het wordt misschien nog 
wel belangrijker! 
 
Gelukkig vinden veel mensen in onze gemeente dat ook. Wij vinden het belangrijk 
om ons als een familie-gemeente te profileren. In de diensten komen jong en oud 
samen om God te zoeken, om elkaar te ontmoeten en om als een gezin met elkaar 
op te trekken. We zien dat dit doorwerkt. En dat trekt andere gezinnen aan. 
Tegelijkertijd is het verdrietig om te horen dat omringende gemeentes kleiner 
worden of verdwijnen. Ook horen we over conflicten of moeilijkheden in andere 
gemeentes.  
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Het is vaak zo dat de mensen die zich bij ons aansluiten verdriet hebben over wat 
ze achter moesten laten. Daarom adviseren we ze om de tijd te nemen in onze 
gemeente. Ik hoop en bid dat ze bij ons een beetje kunnen herstellen en dat wij als 
gemeente warm om onze gasten en nieuwe gemeenteleden heen willen staan.  
 
We weten dat we kwetsbaar zijn, zowel in ons persoonlijke leven als in de 
gemeente. We kunnen de gemeente alleen dienen en opbouwen als we dit 
biddend doen en bij alles God de eer geven. Peter en ik willen u dan ook vragen 
om aanhoudend te danken en te bidden: Voor elkaar, voor de gasten, voor de 
gemeente en voor alle vrijwilligers die in de gemeente actief zijn.  
 
Ik wil u daarbij ook attent maken op de gebedsgroep die elke eerste zondag van de 
maand om half 9 in Menorah voorbede doet voor alles wat er in onze gemeente 
speelt. Iedereen is welkom om mee te bidden! 
 
Een hartelijke groet, ook namens Peter,  

ds. Inge de Rouwe 
 
 

 
MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Voor zover ons bekend, hebben de afgelopen periode de volgende gemeenteleden 
in het ziekenhuis gelegen: 
 
- Jacco Dekens, heeft te horen gekregen dat hij kanker heeft. Hij is onder behande-
ling in een gespecialiseerd ziekenhuis in Utrecht. In de komende periode moet hij 
daar regelmatig heen voor behandeling. Na een paar dagen ziekenhuis, mag hij dan 
weer thuis herstellen tot de volgende kuur. Stuurt u hem een kaartje of attentie? 
 
- Br. M. Tempel, werd tijdens zijn vakantie, met ernstige hartklachten opgenomen 
in het ziekenhuis. Na enige dagen werd hij overgebracht naar het UMCG. Daarna is 
hij even thuis geweest, maar ondertussen alweer een keer terug geweest voor be-
handeling van de hartproblemen. Hij is nu thuis. 
 
- Zr. D. Smit-Haak, werd voor verschillende klachten ruim een week opgenomen in 
het Martini ziekenhuis. Zij is inmiddels weer thuis, en hoopt daar weer wat aan te 
sterken. In deze zelfde periode kwam haar man Jan Smit te overlijden. Van hem 
vindt u een In Memoriam elders in dit kerkblad. 
 
 



 

 6 

- Zr. M. Zuidema-Wedema, moest voor een darmoperatie naar het Martini zieken-
huis. Deze is goed geslaagd. Zij is thuisgekomen, en herstelt daar verder. 
 
- Zr. T. Hospers-Bakker, is opgenomen in het UMCG voor een nieuwe hartklep. Er 
waren wat complicaties tijdens de operatie, zij ligt nu op de hartbewaking. 
 
Wat kan ziekte toch een enorme impact hebben. Als predikanten begeleiden wij 
regelmatig gemeenteleden, die hiermee te maken hebben. Zowel de zieken zelf als 
de mensen die om hun heen staan, worden soms flink door elkaar geschud. Zeker 
als de ziekte lang duurt en de uitkomst onzeker is, zet het je leven op zijn kop. 
 
Als mensen herstellen, zijn wij blij voor hun, en danken wij God voor de genezing. 
Als dat uitblijft, proberen wij terug te grijpen naar het fundament van ons leven, 
onze God. Steeds meer besef ik dat je dan op een gegeven moment de controle en 
het zoeken naar antwoorden los moet laten, omdat je die gewoon niet hebt.  
 
Dat voelt vaak als verlies, maar juist dan komt er ruimte om ons toe te vertrouwen 
aan onze hemelse Vader. Het is een diep besef, dat wat er ook gebeurt, en hoe 
moeilijk de weg ook mag zijn, dat God daar doorheen met ons meegaat, en wie op 
Hem vertrouwen niet, nee nóóit, uit Zijn handen zullen vallen. 
 
  Je hoeft niet bang te zijn 
  Al gaat de storm tekeer, 
  leg maar gewoon je hand 
  in die van onze Heer. 
 
  Je hoeft niet bang te zijn 
  al gaan de lichten uit. 
  God is er en Hij blijft 
  Als jij je ogen sluit. 
    (ELB 448:1,3) 
 
   Ds. Peter Elzinga 
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IN MEMORIAM JAN SMIT (1935 – 2019) 
 
Op 10 oktober 2019 is, na een kort ziekbed, overleden broeder Jan Smit. Hij is 84 
jaar geworden. Hij leefde samen met zijn vrouw aan de Reddingiusstraat in Ten 
Boer. De laatste twee jaar woonde hij, vanwege toenemende belemmering van li-
chaam en geest, in Bloemhof. 
 
Jan Smit werd geboren op 2 juni 1935 in Stedum, als 2e kind in een gezin van 5 
kinderen. In zijn jonge jaren werkte hij op een rozenkwekerij en bij een boer in Ste-
dum. Daarna werkte hij als kraanwagenchauffeur bij de Nam.  In 1961 leerde hij 
Derkje Haak kennen, met wie hij in 1964 zou trouwen. Ze gingen wonen in Ten 
Boer, eerst aan de Stadsweg, en later aan de Reddingiusstraat. Het getrouwde le-
ven bracht veel moois. Al snel werden de drie dochters, Anita, Renée en Henriët 
geboren. Jan kreeg een andere baan, bij Lommerts in Delfzijl, daar heeft hij tot aan 
zijn VUT gewerkt. 
 
Naast het werk had Jan verschillende liefhebberijen. Als elftalleider was hij actief 
bij voetbalvereniging Omlandia en alle zaterdagen was hij te vinden langs de lijn. 
Hij hield volièrevogels die hij wel eens ten toon stelde en waar hij af en toe prijzen 
mee won. Ook ging hij graag naar gym. Na zijn werkzame leven was hij nog actief 
als vrijwilliger, onder andere als portier in Bloemhof. Jan had een gul, vrijgevig en 
zorgzaam karakter. Zo heeft hij vaak bij zijn dochters geklust en heel wat familie en 
vrienden geholpen met verhuizen. De zorgzaamheid van Jan uitte zich met name 
in het doen van dingen. Praten over gevoelens vond hij lastiger.  
 
Een van de moeilijkste dingen uit het leven van Jan en Derkje, was het overlijden 
van hun dochter Henriët. In hun verdriet vonden zij troost in het geloof. In leven 
en dood zijn wij veilig in Jezus armen. Jan had al lange tijd klachten, maar pas later 
werd duidelijk dat hij de ziekte van Huntington had. Deze ziekte had een grote im-
pact op het leven van Jan en zijn vrouw. Om die reden verhuisde hij ook naar 
Bloemhof, waar hij de zorg kon krijgen, die hij nodig had. Lichamelijk en geestelijk 
werd hij steeds zwakker, tot hij op 10 oktober overleed. 
 
De uitvaartdienst werd gehouden op 16 oktober in de Gereformeerde kerk van Ten 
Boer. Veel blijde geloofsliederen werden gezongen, waarin doorklinkt dat wij bij 
God geborgen zijn, de eeuwig trouwe God, die van ons mensen houdt. Wat een 
troost in moeilijke omstandigheden. Een van de kleinkinderen had een fotocollage 
gemaakt op de beamer, met foto’s uit het leven van Jan. Aansluitend aan de dienst 
hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Oude Begraafplaats in 
Ten Boer. 
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Hoe verdrietig het afscheid ook is, als Christenen geloven we dat niet de dood het 
laatste woord heeft, maar God. Dat vertrouwen klinkt door in de tekst boven de 
rouwkaart: 
 
 “Leef met de gedachte dat het begin geen einde is, 
 maar het einde het begin van alles is.” 
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en Gods nabij-
heid, nu zij afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde man en (groot)vader. 
 
   Ds. Peter Elzinga  
 
 
IN MEMORIAM MENKO DOORN (1935 – 2019)  
 
Op 10 oktober 2019 is, na een periode van ziekenhuisopnames en afnemende 
krachten, toch nog onverwachts, overleden broeder Menko Doorn. Hij is 84 jaar 
geworden. Hij woonde samen met zijn vrouw aan het Koopmansplein in Ten Boer.  
 
Menko Doorn werd geboren op 6 mei 1935 in Middelstum als jongste uit een gezin 
van vier. Hij had een goede smaak en hield van mooie dingen. Na school koos hij 
voor een baan in de mannenmode. Toen hij begin 20 was, ontmoette hij Wolly 
Noorman op een reünie van school. Zij trouwden met elkaar en hun huwelijk 
duurde bijna 57 jaar.  Het echtpaar Doorn kreeg twee kinderen. In 1964 werd 
Menno geboren en in 1967 volgde Marja.  
 
Menko was een levensgenieter met veel humor. Hij hield van een goed glas wijn, 
van cabaret, van muziek en de natuur op de eilanden Ameland en 
Schiermonnikoog.  Maar ook dichtbij huis mocht hij graag een wandeling maken, 
eerst in Middelstum en later in Ten Boer. Met zijn vrouw kon hij alles delen. 
Het geloof in God was voor hem een grote steun, al liep hij daar niet mee te koop. 
Hij beschouwde dat als een privézaak tussen God en hem. Hij stond positief en 
dankbaar in het (geloofs)leven. 
 
Bij het ouder worden kreeg hij een ernstige ziekte, waar hij goed van herstelde. 
Enkele jaren later moest hij opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen. Er 
volgden enkele spannende maanden, waarbij hij enige malen dicht bij de dood 
stond. Een intensieve periode, maar ook een periode met veel goede gesprekken. 
Net toen hij definitief op leek te knappen, kwam er een terugval, waaraan hij op 10 
oktober overleed.  
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De afscheidsbijeenkomst is gehouden in Menorah op 15 oktober in besloten kring. 
Er klonken mooie luisterliederen als “Suzanne” van Herman van Veen, en J.S. Bach: 
“Bist Du bei mir” alsmede het Groningse “ ’t Goie leven” van Lianne Abeln, geba-
seerd op prediker 9:7-12.  
 
Daarnaast lazen we Psalm 105, waarin Gods trouw van geslacht op geslacht bezon-
gen wordt, en het blijde Psalm 116: “Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw groten naam te danken.” Aansluitend aan de dienst is hij be-
graven op de oude begraafplaats van Ten Boer. 
 
Boven de rouwkaart stond een couplet van de reeds genoemde Psalm 105: 
 
 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
 Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
 Tot in het duizendste geslacht. 
 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
 Bevestigt Hij van kind tot kind. 
    (Psalm 105:5 oude berijming) 
 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen de troostende aanwezigheid van onze God in 
dit gemis. 
 
   Ds. Peter Elzinga 
 
 
 
 
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
 
Op 24 november sluiten we het kerkelijke jaar af. Het kerkelijk jaar begint ieder 
jaar met advent, een tijd om ons voor te bereiden op de komst van de Messias, 
Jezus Christus. Hij is de Zoon van God, die naar de aarde zou komen. Zijn komst 
was al lang geprofeteerd, en lang door God beloofd.  
 
Via Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren komen we tenslotte 
uit bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze wordt ook wel Eeuwigheids-
zondag genoemd, omdat we vooruitzien naar het moment dat Jezus Christus in 
macht terug zal keren naar de aarde, en de werkelijkheid, zoals wij die kennen, 
met al haar onrecht, geweld, ziekte en dood, volledig zal vernieuwen. Zijn heer-
schappij zal eeuwig duren. 
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Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij tevens de gemeenteleden 
die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Hun namen worden nog eenmaal midden 
in onze kerk voorgelezen. Daarbij wordt een kaars aangestoken. Licht is een sym-
bool van hoop. Daarom brandt in de kerk altijd de Paaskaars. Daarmee spreken we 
uit dat de opgestane Heer de hoop is voor deze wereld, en ook voor onze geliefde 
doden. 
 
Daarna steken wij in deze speciale dienst een kaars aan voor alle mensen die ons 
dierbaar waren en ons ontvallen zijn, maar die niet bij name genoemd worden. De 
laatste kaars steken wij aan voor de nood in deze wereld, en denken daarbij aan 
alle mensen die door geweld of op de vlucht zijn omgekomen. Daarna is er gele-
genheid, voor iedereen die dat wil, om zelf een waxinelichtje aan te steken.  
 
Dit jaar noemen wij de volgende namen: 
 
Br.  Willem Geessienus (Wim) Groenewold overleden 29-12-2018 87 jaar 

Zr. Hilje Grietje (Hillie) van der Klok-Oudman overleden 31-12-2018 76 jaar 

Br. Henk Boer     overleden 31-01-2019 90 jaar 

Zr. Trijntje (Tine) van der Goot-Attema   overleden 07-04-2019 84 jaar 

Br. Tjeerd Bosch    overleden 30-07-2019 81 jaar 

Zr. Klaziena Postma-Dijkhuis   overleden 12-09-2019 95 jaar 

Br. Jan Smit     overleden 10-10-2019 84 jaar 

Br. Menko Doorn    overleden 10-10-2019 84 jaar 

 
Het thema voor deze viering is nog niet bekend. Ik vind het bijzonder dat Inge en ik 
deze bijzondere dienst dit jaar voor het eerst samen mogen leiden. Samen met veel 
gasten die in de kerk of via internet deze dienst mee zullen maken. Al missen wij 
onze geliefden, die door de dood ons zijn ontvallen, wij geloven dat een ieder die 
zijn of haar vertrouwen in dit leven op Jezus Christus heeft gesteld, met Hem eeu-
wig zal leven.   
 
Jezus Christus zegt: ”Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, 
ook al is hij gestorven.” (Johannes 11:25). Het leven eindigt niet bij de dood, maar 
als wij thuiskomen bij God, en eeuwig bij Hem mogen zijn. Dat is de hoop die in ons 
leeft. In dat vertrouwen gedenken wij onze geliefde overledenen. Ruimte voor ver-
driet én hoop. 
 
We hopen en bidden dat het een gezegende dienst mag zijn 
 

   Ds. Peter Elzinga 
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Hallo allemaal, ons is gevraagd om ons zelf voor te stellen in onze nieuwe functie 
van jeugdouderlingen (in het duo ambt) 

 
Voor wie ons nog niet kent, wij zijn Teye en 
Saskia van Dijk. Samen met onze 3 kin-
deren (Sem, Noa en Levi) wonen wij 
inmiddels 19 jaar met veel plezier in Ten 
Boer! Teye werkt als borduurmeester in 
Roden en velen zullen Saskia kennen als 
'juf Saskia' vanwege haar werk als leer-
kracht op de Fontein.  
 
We zijn beide al op meerdere vlakken ac-

tief binnen de gemeente. Zo is Teye voorzitter van Mens voor Mens en geeft hij al 
een paar jaar catechisatie aan de jongste jeugd van het voortgezet onderwijs. Sas-
kia geeft al een heel aantal jaren kindernevendienst en doet daarnaast nog wat 
kleinere activiteiten. 
 
De taak van jeugdouderling is ons niet vreemd, een aantal jaren geleden hebben 
we deze taak ook 4 jaar op ons genomen. Omdat we allebei hart hebben voor kin-
deren, voor de jeugd en veel voldoening halen uit het feit dat we 'onze kinderen' in 
contact mogen brengen met God onze Vader hoefden we niet zo lang na te denken 
op de vraag of we jeugdouderling wilden worden.  
 
We gaan deze taak samen doen, omdat we hopen dat het dan beter te combineren 
is met onze tijdrovende banen en alle activiteiten en drukte binnen ons gezellige 
maar drukke gezinsleven. 
 
Samen met Siep de Jonge, ds. Inge de Rouwe en alle andere mensen die al zo actief 
zijn voor onze jeugd hopen we er 4 goede, vruchtbare jaren van de te maken. Dit 
alles in dienst van God en de gemeente............... 
 
Een hartelijke groet, 

Teye en Saskia van Dijk 
 
 
 
 
 

Nieuwe ambtsdragers stellen zich aan u voor: 
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UIT DE KERKENRAAD 
 
AMBTSDRAGERS 2020 

Het lijkt nog maar net geleden, toch is het weer zover dat we moeten omzien  
naar nieuwe ambtsdragers.  

Per april 2020 zijn de volgende ambtsdragers aftredend:  

-        br. Edwin Ottens    diaken (penningmeester) 

-        zr. Anneke Zijlema- Hoeksema  diaken/bejaardendiaken 

-        br. Siep de Jonge     jeugdouderling 

-        zr. Tineke Wolfs-Buirs   bejaarden ouderling 

-       br. Harry/zr. Rian v.d. Wolde- van Helden diaken (wijk paars) 

 
Daarnaast is er nog de volgende vacature: 
- vacature    ouderling (wijk oranje) 
 
U ziet het: volgend jaar weer een aantal open plekken. De kerkenraad doet een 
klemmend beroep op u om te helpen de pastorale zorg in onze gemeente 
voortgang te doen vinden.  
 
Binnen onze gemeente geldt de afspraak dat gemeenteleden in principe niet 
binnen 2 jaar na aftreden opnieuw in enig ambt worden bevestigd. Dit houdt in, 
dat gemeenteleden die in 2019 zijn afgetreden, nu slechts in bijzondere 
omstandigheden kunnen worden bevestigd.  
 
In 2019 zijn afgetreden:  

-     br. Gert Kruizinga   ouderling/preses 

-     zr. Seerp/zr. Ineke Palsma-Pastoor ouderling (wijk geel)/ vice-preses 

-     br. Arjan Cappon   diaken/voorzitter 

-     zr. Hilda Bulthuis   diaken (wijk blauw) 

-     zr. Hedwig Huijzer-Guichelaar  ouderling (wijk oranje) 

 
Indienen namen: 

Tot en met zondag 17 november 2019 heeft u de gelegenheid de kerkenraad te 
attenderen op belijdende leden van onze gemeente die u geschikt acht voor het 
ambt van ouderling en/of diaken.  
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Volgens het huidig kerkrecht kunnen zowel belijdende leden als doopleden namen 
aanleveren. De kerkenraad hoopt dat veel gemeenteleden van deze mogelijkheid 
gebruik maken: het is een goede zaak als er onder de samenstelling van de 
kerkenraad een zo breed mogelijk draagvlak ligt. 
 
Voor het indienen van namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het 
ambt van ouderling en diaken kunt u gebruik maken van het losse formulier dat u 
als bijlage aantreft. Als u meer namen wilt indienen dan dat er regels op het papier 
staan, kunt u deze namen aan de achterkant of op een apart vel papier vermelden. 
U mag natuurlijk ook zelf een briefje schrijven.  
 
De gemeenteleden die zullen worden benaderd naar aanleiding van de ingevulde 
formulieren kunnen zelf aangeven welk ambt voor hen het meest geschikt is. 
 
Het formulier kan worden ingeleverd bij de scriba, Els Gelling, Vierendeel 16, Ten 
Boer. Ook kunnen deze op zondag 3 november, 10 november en 17 november 
2018 in de daarvoor bestemde bussen worden gedeponeerd, die bij de uitgangen 
van de kerk staan opgesteld. 
 
Zowel het formulier, als (eventueel) een zelfgeschreven brief moeten voorzien zijn 
van uw naam én handtekening. De kerkenraad ziet uw reactie met belangstelling 
tegemoet en hoopt dat u hieraan in groten getale gehoor wilt geven.  
 

Els Gelling, scriba 
 
 
 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 6 NOVEMBER 2019. 
 
Zoals gebruikelijk wordt na de dankdienst voor Gewas en Arbeid een gemeente-
avond gehouden. Op deze avond wordt de begroting 2020 behandeld. En er wordt 
uitleg gegeven over digitaal collecteren in de kerk met Givt. 
 
Na de pauze zal het thema ‘Dopen’ op de agenda staan. De gemeenteavond is in 
Menorah en begint rond 20.30 uur. U wordt allen van harte uitgenodigd!  
 

Els Gelling, scriba 
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Beste mensen, de vakantie ligt alweer een poosje achter ons. We zijn dus weer 
uitgerust en vol enthousiasme gestart met het invullen van de diaconale taken die 
op ons pad komen.  

Acties die in voorbereiding zijn en die alvast genoteerd kunnen worden zijn: 

• Dorcas voedselactie bij de Coöp op vrijdag 9 november 8 en zaterdag. Het 
kan zijn dat u benaderd wordt om als vrijwilliger mee te werken.      Indien 
u zelf denkt ‘hé, dat is wat voor mij’, meld dit dan bij 1 van de diakenen 
zodat u ingeroosterd kunt worden. 

• Evenals de afgelopen jaren willen we weer een chocoladeletteractie hou-
den voor de Voedselbank Groningen. Dit was een groot succes de 
afgelopen keren. Het zou mooi zijn dat we het resultaat van afgelopen jaar 
minimaal kunnen evenaren. De letters kunnen in de hal van de kerk/Me-
norah afgegeven worden. Deze actie loopt vanaf zondag 4 t/m zondag 24 
november. 

•  
• Kerstouderen middag, is op zaterdag 14 december. De gemeenteleden 

van 75 jaar en ouder krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.  

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

Jaap Oudman 

HA-collecte op 10 november is bestemd voor “Mercy Ships Holland”: 

In navolging van Jezus wil Mercy Ships hoop en genezing brengen aan kansarme 
mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden. Met vrijwilligers bemande zieken-
huisschepen wordt medische zorg verleend en training gegeven. Door de jaren 
heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen 
in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingspro-
jecten. Ca. 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand 
van een havenstad, daarom is een schip de beste en relatief goedkoopste manier 
om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Een ziekenhuisschip 
biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te 
houden.  

Diaconie 
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Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bij-
voorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze 
vrijwilligers te waarborgen. Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij 
aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder 
andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesis-
ten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land 
blijven verbeteren nadat een ziekenhuisschip vertrokken is. (www.mercyships.nl) 
 
Stand van zaken inzamelen voor voedselbank Stad Groningen  
Tot en met augustus dit jaar hebben wij als kerk in totaal 7 volle dozen aan pro-
ducten ingezameld en een geldbedrag van € 188,-. Hoewel dit wederom minder is 
dan voorgaande jaar (9 volle dozen en € 307,- aan donaties) zijn wij als diaconie blij 
met uw bijdragen. Ondanks dat de economie verder aantrekt, zijn nog ruim 600 
gezinnen in de stad Groningen e.o. die onder de armoegrens leven en wekelijks 
afhankelijk zijn van de voedselbank.  
 
De voedselbanken leveren zo een wezenlijke bijdrage aan het verhelpen van (ver-
borgen) armoede en tegen gaan van verspilling van voedsel. De voedselbank Stad 
Groningen werkt met ruim ca. 100 vrijwilligers om voedselverspilling tegen te gaan 
en op een voedselveilige en duurzame manier bij onze klanten te krijgen! M.a.w. 
de voedselbanken in Nederland zijn blijvend en voor de diaconie ook een reden om 
de voedselinzamelactie door onze kerk te blijven ondersteunen. (www.voedsel-
bank-groningen.nl) 
 

 Donaties vanuit Diaconie/ZWO (oktober) 
Vanuit ZWO zijn de volgende organisaties/stichtingen verblijd met een gift 
van € 200,-: 

·      Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Onze veldmedewerkers en 
projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalon-
derwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. 
(www.wycliffe.nl) 

·      Stichting Compassion. Kinderen bevrijden van armoede in “Jezus” naam. 
Compassion geloofd in lange termijn-ontwikkeling via lokale kerken. De hulp 
start zo vroeg mogelijk, daarom werken we met (zwangere) moeders, baby's 
en kinderen. (www.compassion.nl) 

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

   Edwin Ottens 

http://www.mercyships.nl/
http://www.voedselbank-groningen.nl/
http://www.voedselbank-groningen.nl/
http://www.wycliffe.nl/
http://www.compassion.nl/
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Werkgroep Duurzaamheid Gebouwen 

De werkgroep Duurzaamheid Gebouwen is begin oktober gestart en zal 
maandelijks bij elkaar komen. Eerst zal de werkgroep de complete huidige situatie 
van alle gebouwen in kaart brengen. Daarna zullen er plannen voor de toekomst 
gemaakt worden.  
 
De werkgroep bestaat uit Anne Wietsma, Gert Kruizinga, Reint Menninga, Simon 
Vreeling en Peter Heidema.  
 
Begroting 2020 en Givt 

Tijdens de gemeenteavond na Dankstond voor Gewas en Arbeid op woensdag 6 
november zal naast de uitleg van de begroting voor 2020 kort stilgestaan worden 
bij Givt, een service waardoor iedereen mee kan doen aan een collecte, ook zonder 
contant geld (digitaal collecteren).  
 
Ter voorbereiding op de presentatie van de begroting zal op zondag 3 november 
na de dienst een overzicht uitgereikt worden bij de uitgangen van de kerk. In de 
volgende uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel zal de gehele begroting 
gepubliceerd worden.  
 
Dankdagcollecte 

Net als voorgaande jaren willen wij ook nu de dankdagcollecte onder uw aandacht 
brengen. Wij gebruiken de inkomsten van de collecte om de financiële huishouding 
van uw kerk in balans te houden.  
 
2019 

Vanaf dit jaar hebben wij een domineesechtpaar die zich vol enthousiasme inzet 
voor u en jou. Samen met alle vrijwilligers die onze gemeente rijk is zetten wij ons 
in om een warme en energieke gemeente te zijn waarin iedereen welkom is en zich 
veilig en thuis mag voelen. Dit doen wij in de wetenschap dat God van ons houdt 
en dat wij de liefde die wij van Hem ontvangen mogen uitdelen.  
 
Tal van initiatieven zijn (en worden) gedaan om onze onderlinge band te 
versterken. Denk bijvoorbeeld aan de startweek van afgelopen september, de 
bijzondere diensten die we houden, het koffiedrinken ná de dienst, feestelijke 
gebeurtenissen die georganiseerd worden tijdens de Kerst of Pasen, de 
GemeenteGroeiGroepen.  

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
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Daarnaast is er onlangs ook het nodige onderhoud van 
de kerkgebouwen geweest. We hebben de toiletgroep 
in Blister vernieuwd en onze toren heeft onlangs een 
opknapbeurt gehad.  
 
Balans  

De dankdagcollecte is dit jaar geprognotiseerd op  
€ 9.500, -. Vorig jaar heeft de collecte een bedrag 
opgeleverd van ruim € 11.000, -. Om een financieel 
gezonde gemeente te blijven hebben wij uw steun ook dit jaar weer nodig.  
We hopen dat u zich betrokken voelt en uw gemeente een warm hart toedraagt.  
 
Het zou mooi zijn om onze doelstelling voor de dankdagcollecte te halen. Wij 
rekenen op u! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap 
 
 
 
DISTRIBUTIE NIEUWS VAN KERK EN KANSEL 
 
Dankzij medewerking van een +/- 30-tal leden van onze gemeente valt, sinds de 
oprichting in 1967, ons kerkblad “Nieuws van Kerk en Kansel” regelmatig bij u in de 
bus. Een 2-tal medewerkers t.w. Hielko Lenting en Diny Jongsma hebben om 
gezondheidsredenen aangegeven hun werkzaamheden, na tientallen jaren, tot 
hun spijt te moeten stoppen.  
 
Hielko en Diny heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange bijdrage en inzet.  
 
Theo de Vries is bereid gevonden het bezorgen van ons blad in een gedeelte van 
wijk blauw op zich te nemen.  
 
Gretha Heidema heeft de organisatie rond het klaarleggen en laten bezorgen van 
ons blad op zich genomen. Zij is telefonisch te bereiken: 050-302 3346.  
 
Theo en Gretha succes en plezier gewenst bij jullie werkzaamheden. 
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VOLG DE STER! 
 
‘Volg de ster!’ Dat is het thema waarmee we dit jaar op weg zijn naar Kerst. Samen 
met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren koning. 
We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus 
die genoemd worden in het Matteüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij 
gevormd door de wijze mannen uit het Oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren 
Koning van de Joden.  
 
In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij– steeds meer over deze 
Koning. Met de lange lijst van voorouders maakt Matteüs duidelijk dat Jezus 
helemaal bij Israël hoort. En dat de Joodse heilige boeken al veel over hem 
vertellen.  
 
Sommige personen in de lijst hebben nog een extra betekenis: de verhalen over 
hen laten al iets zien over wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze 
de weg naar het kind Immanuel, ‘God is bij ons’. Op de zondagen van advent volgen 
we vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. 
 

 
 

                   JEUGDPAGINA 
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WERKVAKANTIE VOOR JONGEREN IN EEN ONTWIKKELINGSLAND     
                               
In juni van dit jaar is er een bijeenkomst voor de jeugd 
geweest waarin hen gevraagd is welke activiteiten ze als 
jeugd graag zouden willen binnen onze gemeente. Hierin 
kwam naar voren dat ze heel graag een keer op 
werkvakantie naar een ontwikkelingsland willen.  
 
Daarom zijn we gestart met onderzoeken of het mogelijk 
is om dit in de zomer van 2021 via World Servants te organiseren. Het leek ons 
goed om te starten met een informatieavond en hier samen over na te denken.  
 
Dus ben je tussen de 15 en 28 jaar jong en ben je geïnteresseerd om 
vrijwilligerswerk in het buitenland te doen met een groep leeftijdsgenoten en mee 
te bouwen aan een school, woningen of een kliniek, kom dan op: 
 

zondag 24 november a.s. 
om 19.30 uur 

naar de informatieavond  
in Menorah/Blister. 

 
Door vrijwilligerswerk in het buitenland bouw je aan verandering, zowel voor jezelf 
als voor de ander. Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt 
grenzen. Een ander dienen verandert alles! Ben je nu al nieuwsgierig? Op de 
website www.worldservants.nl vind je veel informatie.  
 
Een groep uit Zuidwolde/Bedum is afgelopen zomer naar Malawi geweest en heeft 
dit ervaren als een avontuur dat hun leven heeft veranderd. Een deel van de groep 
is deze avond aanwezig om ons volop te informeren en inspireren! We sluiten af 
met een drankje in Blister. We zien jullie graag de 24ste! 
 

Inge de Rouwe en Angelique Boer 
 
P.S.:  
Een dergelijk project heeft impact op de hele gemeente en het zorgt voor 
verbinding tussen alle generaties binnen een gemeente. Wanneer het project 
doorgang vindt, zult u (ook als u niet binnen bovenstaande doelgroep valt) zeker 
nog van ons horen! 

 
 

 

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

 
 
 
 

 
Vergadering van donderdag 14 november a.s. met de heer M.C. Hollebrandse uit 
Roodeschool kunnen we genieten van een fietstocht door de mooie natuur van 
Nederland met dia’s. 
 

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

Het bestuur 
 
 
 

Kerstconcert “Komt allen tezamen” 
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SPEEL SAMEN DE BIJBELQUIZ IN WINSUM. 

 
Op D.V. woensdagavond 20 november wordt 
in Winsum de jaarlijkse Bijbel quiz van het 
Nederlands Bijbelgenootschap gehouden. Er 

wordt gespeeld in teams van vijf personen maar individueel meedoen kan ook. Ie-
dereen is van harte welkom op 20 november in GKV, De Poort. Borgweg 36 in 
Winsum. 
 
De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur af-
gelopen zijn. Bij de uitgang is er een collecte voor het NBG, bestemd voor 
prentenbijbelboekjes voor kinderen in Moldavië. Aanmelden kan tot 12 november 
per e-mail: ewbiewenga@hetnet.nl of bellen mag ook: 050-553 5316 
Zie voor uitgebreide info op de website van onze gemeente 
Uw contactpersoon van het NBG:  
 

Lija Biewenga-de Grijp 
 

 
 

 
 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en kaarten die wij moch-
ten ontvangen voor de geboorte van onze dochter Willemijn. Heel hartelijk dank!  
 

Meinie en José Bosker 
 

De afgelopen weken heb ik het heel vaak gehoord: Een ongeluk zit in een klein 
hoekje…. En dan zit je in mijn geval zomaar ruim 8 weken in het gips! Wat is het 
dan leuk om de bloemen uit de kerk en van zoveel mensen op veel manieren 
aandacht te krijgen! Allemaal heel erg bedankt: ik ben er nog niet, maar het wordt 
allemaal wel weer een stuk gemakkelijker. Zeker ook voor mijn uitstekende 
mantelzorger Henk! 
 

Els Gelling 
 

Graag wik ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen, die ik mocht 
ontvangen voor mijn 80 ste verjaardag. Een hartelijke groet van  
 

Adri Huijzer -Schep 
 

Dankbetuiging 
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Zaterdag           2 november      Blisteravond                             20.30 uur 
Zondag              3 november      Koffiedrinken na de dienst 
Zondag              3 november      Avond CJV/ Kerkenraad  18.00 uur 
Maandag          4 november      Catechisatie 12/13-jarige      19.00 uur 
                                                                              14/15-jarige      20.00 uur 
Woensdag        6 november      Gemeenteavond    20.30 uur 
Maandag         11 november     Catechisatie 12/13-jarige      19.00 uur  
                                                                              14/15-jarige      20.00 uur 
Maandag         11 november      College van Kerkrentmeesters  19.45 uur 
Dinsdag            12 november      Werkgroep Duurzaamheid (CvK) 19.45 uur 
Dinsdag            12 november      Catechisatie 16 +                       19.30 uur 
Donderdag      14 november      P.C.O.B                                        14.30 uur 
Vrijdag             14 november      Impact/ Blister                            19.00 uur 
Maandag         18 november      Catechisatie 12/13-jarige        19.00 uur 
                                                                               14/15-jarige       20.00 uur 
Dinsdag           19 november       Ouderlingenberaad                    19.45 uur 
Zondag            24 november       Koffiedrinken na de dienst 
Zondag            24 november       CJV Menorah/ Blister            19.30 uur 
Maandag        25 november       Catechisatie 12/13-jarige     19.00 uur  
                                                                               14/15-jarige     20.00 uur 
Dinsdag          26 november        Catechisatie 16 +                  19.30 uur 
Zaterdag         30 november       Blisteravond                                20.30 uur 
Maandag          2 december        Catechisatie 12/13-jarige   19.00 uur 
                                                                                14/15-jarige   20.00 uur 
Woensdag       4 december        Moderamen                                19.45 uur 
Zondag             8 december        Koffiedrinken na de dienst 
Maandag         9 december        Catechisatie 12/13-jarige      19.00 uur 
                                                                               14/15-jarige     20.00 uur 
Dinsdag          10 december       Catechisatie 16-jarige            19.30 uur 
Woensdag     11 december        Kerkenraadvergadering               19.45 uur 
Donderdag    12 december        Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 
        10.00 uur 
Vrijdag           13 december        Muziek- en samenzangavond m.m.v. het 
                                                       Geref. Drachtster Mannenkoor 20.00 uur 

Kerkelijke agenda 
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06-10 br. M.J. Tempel, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
13-10 zr. M.G. Zuidema-Wedema, zij is weer thuisgekomen 
  uit het ziekenhuis. 

20-10 zr. D. Smit-Haak, ter bemoediging 

27-10 zr. T. Bus-Oudman, in verband met haar 81 ste verjaardag 

 

 
 

 
BINNENGEKOMEN: 

Br. R. Muilwijk en zr. D. Muilwijk-Winkelman, van de 
Hervormde gemeente te Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post. 

Erik Berends, van Geref. Kerk Vrijgemaakt Ten Boer 

Br. E. Bulthuis en zr. J.W. Bulthuis-Riedstra met hun 3 kinderen Rianne,  
Angelique en Raymond, van de Christelijk Geref. Kerk Thesinge. 

 
OVERLEDEN: 

 Br. M.G. Doorn, in de leeftijd van 84 jaar. 

Br. J. Smit, , in de leeftijd van 84 jaar. 

VERHUISD: 

      Zr. I. Kazemier-Haan 
 
VERTROKKEN: 

    Br. G.M. Zijlema 
 
 
 
 
 

Kerkelijke mutaties 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met  
een hartelijke groet gegaan naar: 
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N.B. In plaats van geboortejaar wordt nu datum verjaardag en leeftijd vermeld. 

02-11 80 G. Wierenga - Boer  9791MD 

06-11 71 R. Heidema  9791JJ 

07-11 98 J.P. Hellinga  9791LB 

10-11 75 K. Venhuizen - Vegter  9791EK 

13-11 75 W. Offringa  9791MD 

15-11 88 W. Bolhuis - Prins  9791MB 

17-11 77 A.E.A. Schraa - Smeenk  9791AA 

17-11 73 A. Warris - Aalders  9791MA 

19-11 87 A. Kol - Meijer  9791LA 

21-11 94 A. Dijkstra - Friso  9791MB 

28-11 72 E. Offringa - Raangs  9791CR 

02-12 91 D. Hogendorf - Jeuring  9791LA 

10-12 96 G. Veenstra - Oosterhuis  9791LB 
 

     

 
Kerkcollecten  

1-sept. Kerk 217,17  

 Heilig Avondmaal - Geiten voor Moldavië 514,56  

8-sept. Kerk 292,55  

15-sept. Kerk 311,04  

22-sept. JOP (jeugdwerk protestantse kerk) 202,65  

29-sept. Vredesweek  200,39  

 onderhoudsfonds 147,60  

   

 Verjaardagen 

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

1-sept. Kerk 88,56  

8-sept. Bloemenfonds 70,95  

15-sept. Kerk 71,85  

22-sept. Bloemenfonds 97,26  

29-sept. Kerk 64,56  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen  
  

Kerk Toegezegd 107.165,00  

 Extra ontvangsten  1.621,51  

 Totale bijdragen 2019 108.786,51  

 Ontvangen bijdragen 86.338,60  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2019 22.447,91  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 9.094,50  

 Extra ontvangsten  550,00  

 Totale bijdragen 2019 9.644,50  

 Ontvangen bijdragen 6.968,17  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2019 2.676,33  

  

Evangelisatie  

 Toegezegd 6.892,50  

 Extra ontvangsten    

 Totale bijdragen 2019 6.892,50  

 Ontvangen bijdragen 4.880,23  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2019 2.012,27  

   

Overige opbrengsten  
Oud papier Ontvangen t/m september 2.058,54  

Oud ijzer Ontvangen t/m september 375,00  
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3 november 09.30 uur Voorbereiding H.A. /Jeugddienst 

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

…Menorah Lucas en Tim Medendorp 

Kinderoppas Martine Dijkema, Lyanne Langereis en Romee van Vliet 

   

6 november   19.30 uur Dankstond 

Voorganger  Ds. P.J. Elzinga 

Organist  J. Wolfs 

Koster  W.P. Burema 

Beamer  Martin Schaaphok 

Collecte  Kerk 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

   

10 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. P.J. Elzinga Ds. I. de Rouwe 

Organist B. Geuchies B. Geuchies 

Koster W.P. Burema W.P. Burema 

Beamer Janou Slagter Martin Schaaphok 

Collecte Kerk Kerk 

   2e H.A. Stichting "Mercy Ships Holland" 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

...voordeur Tess Turkstra en Jesse Muilwijk 

…Menorah Noa Turkstra en Sennah Muilwijk 

Kinderoppas Hélène Muilwijk, Marlou Vogd en Sara Werkman 

   

10 november 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof       

Voorganger Ds. P.J. Elzinga  

Dienstenrooster: 
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17 november 09.30 uur 

Voorganger Ds. C.G. Spijker Oostwold  
Organist B. Geuchies  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Els Gelling  
Collecte Kerstattenties/ouderenmiddag  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Jesse en Sennah Muilwijk 

…Menorah Henriette Muilwijk en Eline Hummel 

Kinderoppas Nicole Heidema, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema 

   

24 november 09.30 uur Laatste zondag kerkelijk jaar 

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

Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Pastoraat eigen jeugd  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Eva en Joas Sikkema 

…Menorah Thirza Sikkema en Fedde Langereis 

Kinderoppas Hilda Bulthuis, Jolein Huijzer en Thijs Tebbens 

   

30 november 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof    

   

1 december 09.30 uur 1e advent DMD   

Voorganger Ds. I. de Rouwe  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerstpakketten gem. Ten Boer  
Deurcollecte Kerk  
...voordeur Jelmer en Marit Schaaphok 

…Menorah Isa van Dijken en Samuel Uit Oude Groeneveld 

Kinderoppas Jolanda Cappon, Lourien Dekens en Joëlle Cappon 
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8 december 09.30 uur 2e advent m.m.v. Cantra Libre 

Voorganger Ds. H.S. Huizinga Bedum  
Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter /Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
...voordeur Timo en Sara Werkman 

…Menorah Noa en Levi van Dijk 

Kinderoppas Nienke Medendorp, Rosa Boer en Elisa Werkman 

   

15 december 09.30 uur 3e advent   

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

…Menorah Mats en Tim van Vliet 

Kinderoppas Saskia van Dijk, Astrid Hoekstra en Lyanne Langereis 
 

 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd 
uiterlijk 5 december 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 12 december 2019 en 23 januari en 27 februari 2020 
 
 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te 
ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 

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

