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 MEDITATIE 
“Allen die bij mij zijn, groeten je. Groet al onze 
vrienden in het geloof. Genade zij met jullie allen” 
(Titus 3: 15). 
 
Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan. 
En nu is de tijd van gaan gekomen. Predikanten zijn 

niet alleen voorgangers, maar ook voorbijgangers. Ze blijven een aantal jaren, en trek-
ken dan weer verder. De afgelopen acht jaren hebben Inge en ik geprobeerd naar ons 
beste vermogen deze gemeente te dienen. We hebben veel kerkdiensten geleid, veel 
mensen leren kennen, veel lief en leed gedeeld, veel met mensen gebeden. Wij danken 
u en jou voor het vertrouwen dat jullie aan ons hebben gegeven. Nu gaan wij beginnen 
met een nieuwe gemeente, en jullie hopelijk snel met een nieuwe predikant. Daarmee 
is onze band echter niet verbroken. 
 
In de kerkenraadskamer hangen foto’s van alle predikanten die deze gemeente gediend 
hebben. Weldra hangen onze foto’s daar ook tussen. Voor ons is dat niet alleen een 
stuk geschiedenis. Het is veel meer dan dat. Het zijn stuk voor stuk dienaren van het 
Woord, dienaren van Jezus Christus, die in gehoorzaamheid aan, en liefde voor de Heer 
en met de talenten (en beperkingen) die zij hadden, hebben geprobeerd het Koninkrijk 
van God zichtbaar te maken in Ten Boer. Hun dienstwerk, en daarmee ook ons dienst-
werk, is niet beperkt tot één plaats of één tijd. 
 
Als wij in Leeuwarden komen, geven wij gehoor aan dezelfde opdracht. Dat is, en zal 
ook altijd blijven, een rode draad in ons leven. Je zou ook kunnen zeggen: het gaat niet 
om ons, en het gaat ook niet alleen om deze plaatselijke gemeente, het gaat over de 
verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in de concrete levens van mensen. 
Dat schept een band tussen gelovigen waar dan ook ter wereld. Ik herinner mij nog een 
groepsreis, die een collega en ik hadden georganiseerd, naar Griekenland. We traden 
in de voetsporen van Paulus en bezochten alle plaatsen die Paulus hier had bezocht, en 
waar hij gemeentes had gesticht: Neapolis, Philippi, Thessalonici, Korinthe en Athene. 
 
Als onderdeel van deze reis bezochten we ook een Grieks-Orthodoxe kerkdienst. De 
liturgie was anders dan we gewend waren, de taal verstonden we niet. En toch wisten 
we ons verbonden. Een van de Griekse dames stond op, en bood glimlachend ons haar 
zitplaats aan. Tijdloos gebaar van gastvrijheid: welkom in Gods huis. Waar Gods naam 
wordt geloofd, waar Jezus’ naam met liefde wordt uitgesproken, daar voel ik mij thuis. 
Daar bén ik thuis, verbonden door de ene Heer. 
 
De laatste maanden denk ik vaak aan Paulus, die op zoveel verschillende plaatsen het 
evangelie heeft verkondigd, gemeentes stichtte, en dan rusteloos weer verder trok, 
omdat nog niet iedereen het evangelie van Jezus Christus had gehoord.  
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Maar ook contact hield met al die plaatsen waar hij geweest was. Met alle mensen die 
hij had leren kennen, en die vrienden waren geworden. Niet zomaar vrienden, maar 
vrienden in het geloof, die dezelfde liefde voor Jezus Christus delen, en uit Zijn genade 
willen leven. Deze band zal tot in eeuwigheid blijven bestaan! 
 

Ds. Peter Elzinga 
 
 

 
VANUIT DE PASTORIE 
 
Wat hebben wij genoten van het afscheidsweekend! Woorden schieten te kort om 
jullie allemaal te bedanken voor de warmte, de liefde, de aandacht, de zorg die ieder 
van jullie in ons afscheid hebben gestoken.  
 
We wisten van te voren niet wat er komen zou. Wel kregen we een paar 
kledingadviezen: vrijdagavond moeten jullie om 19.00 uur bij de familie Huijzer zijn. En 
oh ja, doe oude kleren aan! Zaterdagmiddag moeten jullie om 15.00 uur klaarstaan in 
de pastorie. En zorg ervoor dat je er feestelijk uitziet! En Inge, wil je zondagochtend dat 
mooie blauwe jurkje aandoen?  
 
Vrijdagavond had de leiding van Impact ter afsluiting van het seizoen allemaal 
balspellen bedacht: Meer dan dertig kinderen en jongeren speelden in kleine teams 
tegen elkaar. Peter, Daniel en ik werden ook ingedeeld. Het was supergezellig en aan 
het eind kreeg Daniel een bal uitgereikt met alle namen van de deelnemers erop en 
een mooie herinneringsmok met een groepsfoto van het wadloopavontuur. 
 
Zaterdagmiddag groeide onze voorpret al toen we een draaiorgel en een ijscokar zagen 
voorrijden, dat zag er zo feestelijk uit! Nadat we werden opgehaald waren we 
sprakeloos bij het zien van de kerkzaal. Er was een prachtige overzichtstentoonstelling 
gemaakt van ons leven in deze gemeente. En de bloemenarrangementen maakten alles 
nog feestelijker: We voelden ons vorstelijk onthaald. Met een mooie corsage op 
mochten we plaatsnemen op twee ‘tronen’ om de hele middag audiëntie te kunnen 
houden. 
 
Daar hebben we niet meer op kunnen zitten, van 15.00 tot 18.30 uur stroomden er 
mensen binnen met wie we even konden spreken. Tussendoor kwamen er 
verschillende groepen uit de kerk iets presenteren: CJV en de KND hadden een filmpje 
gemaakt, de Israël groep presenteerde een aandenken, World Servants zong een lied 
en alle Gemeente Groei Groepen hadden met elkaar een GGG-krant samengesteld.  
 
 



 

5 

Ondertussen speelden Jan Wolfs en Peter Edward de sterren van de hemel. Overal was 
aan gedacht door het voorbereidingscomité: de wachtenden konden de 
tentoonstelling bekijken, de mensen die klaar waren konden genieten van een ijsje op 
het terras (Daniel heeft er 4 gegeten!) Het was daarmee niet alleen een afscheid, maar 
ook een nieuwe start van onze gemeente na de coronacrisis. We konden elkaar weer 
ontmoeten en genieten van alles wat er leeft in de kerk. 
 
Na dit ontvangst was onze tafel mooi gedekt en konden we zo aanschuiven aan een 
maaltijd, die we niet zelf hoefden klaar te maken. 
 
Zondagochtend een volle kerk. We zongen het dak er af. Wat was dat weer heerlijk. Wij 
zijn dankbaar dat we op deze manier afscheid konden nemen!  
 
Namens de gemeente hebben we een mooie tuinset gekregen waar we heel blij mee 
zijn. En een prachtig kunstwerkje, dat altijd met ons mee zal gaan: twee kleine 
figuurtjes die elkaar vasthouden en samen op een grote golf staan. De symboliek 
daarachter raakte ons diep. 
 
Lieve gemeente, we kijken terug op 8 jaar waarin we veel van jullie gehouden hebben. 
Wij zijn dankbaar voor de liefde die we terug hebben gekregen. Dit gaat met ons mee 
en draagt ons in het werk in de volgende gemeente.  
Ga met God en tot ziens! 

 
Ds. Peter Elzinga en ds. Inge de Rouwe 
 

 

MEELEVEN EN OMZIEN 
 
Zr. Bosch-Bijma en Zr. Bus-Oudman, die in de vorige 
editie genoemd zijn, zijn inmiddels weer thuisgekomen. 
 
Broeder J. Hoekstra, heeft drie weken in het ziekenhuis 
gelegen met nierproblemen. Hij is inmiddels weer 
thuis, maar zal nog enige onderzoeken moeten 
ondergaan. De familie wil iedereen langs deze weg 
alvast bedanken voor al het medeleven. 
 
Zr. S. de Vries-Veldman, heeft een aantal dagen in het 
Martini ziekenhuis gelegen. Zij is tijdelijk opgenomen in Maartenshof, in afwachting 
van verdere behandeling. 
 
Zr. R. Kazemier-Haan, is geopereerd aan haar heup en na een kort verblijf in 
revalidatiecentrum Vliethoven in Delfzijl weer thuisgekomen. 
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Zr. Beukema-Heemstra, heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze mocht 
weer naar huis en is op 26 juni thuis overleden. Elders in het blad vindt u een In Me-
moriam.  
 
Br. en zr. Vast-Schilthuis, hebben hun dochter Heidy verloren. Heidy is begin mei plot-
seling overleden. Br. Vast heeft de ziekte van Kahler en zal hiervoor behandelingen 
ondergaan. 
 
Verder gedenken we alle mensen die hier niet genoemd worden, maar wel behandeld 
worden in het ziekenhuis. Ook zijn er enkele gemeenteleden die wachten op een 
operatie.  
 
Alie Dekens-Bolhuis en Johan Dekens stuurden ons deze wens die we graag willen 
delen ter bemoediging: 
 

Seenbede (Anneli van Rooyen) 
Die Here is voor jou, Sy lig op jou pad 

Hy neem jou na waters van rus 
Die Here is langs jou, jou vesting en rots 

Hy laat jou staan op die hoogte 
 

Die Here is om jou, die duister word lig 
Hy laat jou lamp helder skyn 

Die Here is bo jou van Hom kom jou hoop 
Jou siel sal Hy ewig bewaar, Hy is by jou 

Sy seën gee Hy uit en Hy leer jou Sy waarheid 
Hy stuur Sy engele na jou 

Die Here is voor jou, Sy lig op jou pad 
Hy neem jou na waters van rus 

Die Here is langs jou, jou vesting en rots 
Hy laat jou staan op die hoogte 

 
Die Here is om jou, die duister word lig 

Hy laat jou lamp helder skyn 
Die Here is bo jou van Hom kom jou hoop 
Jou siel sal Hy ewig bewaar, Hy is by jou 

Sy seën gee Hy uit en Hy leer jou Sy waarheid 
Hy stuur Sy engele na jou! 
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IN MEMORIAM HENDERIKA BEUKEMA-HEEMSTRA 

 
Op zaterdag 26 juni 2021 is, na een kort ziekbed thuis overleden zuster Henderika Beu-
kema-Heemstra. Zij is 83 jaar geworden. Zij woonde in de aanleunwoningen van 
Bloemhof in Ten Boer.  
 
Henderika Heemstra werd geboren op 5 mei 1938 in Middelstum. Henderika was haar 
officiële naam, maar Rika was haar roepnaam. Zij groeide op in een gezin met vijf kin-
deren, waarvan zij de derde was. Vanaf haar derde levensjaar ging ze naar de 
kleuterschool, en daarna volgde nog 8 jaar lagere school. Op 15-jarige leeftijd ging zij 
werken, in gezinnen en in een winkel. 
 
In 1957 leerde zij op een gezellige toneelavond Johannes Beukema kennen. Twee jaar 
later, in 1959, trouwden zij en gingen wonen in Ten Post. Het echtpaar Beukema werd 
verblijd met drie kinderen: Jan, Kees en Jolanda. Daarna kwam de aanhang. Er werden 
negen kleinkinderen geboren. Zij mochten ze zien opgroeien. Bijna elk jaar gingen ze 
naar hun vaste vakantieplekje op camping Kennedypark in Hellendoorn. Daar konden 
ze even tot rust komen. 
 
Na 35 jaar in Ten Post te hebben gewoond, verhuisden zij naar Roden, om daar wat 
kleiner te gaan wonen. Samen hebben Rika en haar man hier nog 17 jaar mogen wo-
nen. In 2011 overleed Johannes, na een gelukkig huwelijk van 52 jaar. Helaas heeft hij 
niet meer mee kunnen maken dat zijn achterkleinkinderen werden geboren. Rika 
moest alleen verder, en al bleef het verdriet en het gemis, toch wist ze samen met haar 
familie en vrienden wel weer wat van het leven te maken. Langzamerhand ging haar 
gezondheid achteruit. Daarom besloot zij wat dichter bij de kinderen te gaan wonen, 
in Ten Boer. Daar heeft zij nog een paar goede jaren gehad, en kwam zelfs nog wat 
oude bekenden uit Ten Post tegen.  
 
Rika was een zorgzame moeder, die altijd thuis was voor haar kinderen. Ook was zij 
een fijne oma voor de kleinkinderen, op wie zij wel eens paste. Ze kon ook heel duidelijk 
zijn: nee was nee en tijd was tijd. Zij verveelde zich niet snel. Ze hield van spelletjes. 
Bijna elke avond was ze met haar man een half uurtje aan het sjoelen. Ook hield ze van 
handwerken, en ze zat niet snel om een praatje verlegen. Thuis maakte ze het graag 
gezellig, ook voor zichzelf. Een bosje bloemen, of even wat lekkers, maakte een heel 
verschil. 
 
De afscheidsdienst is gehouden op 1 juli in de Gereformeerde kerk (PKN) van Ten Boer. 
Zij had zelf verschillende liederen uitgekozen, en ook de Bijbellezing: de bekende en 
geliefde Psalm 23. Haar vertrouwen in God was groot, en dat klonk ook bij haar af-
scheid. Aansluitend aan de kerkdienst is zij begraven op de begraafplaats van 
Wittewierum, naast haar man. 
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Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe en Gods nabij-
heid in dit gemis. Rika liet voor hen een gedichtje achter: 
 
  Grote God, wil toch bewaren 
  Al diegenen waar ik van hou. 
  Heer, er zijn zoveel gevaren 
  Maar veel groter is Uw trouw! 
  Laat Uw liefde hen omringen 
  In een wereld hard en koud. 
  Doe met hen hier grote dingen, 
  U die van elk schepsel houdt. 
 

Ds. Peter Elzinga 
 

 
 
 

We hebben een prachtig afscheidsweekend van onze predikanten gehad, waar meer 
mogelijk was, dan we aanvankelijk dachten. Er kon zelfs uit volle borst gezongen 
worden tijdens de dienst: heerlijk! 
 
Maar nu zitten we dan toch echt een poos zonder dominee! 
Wilt u daarom in de komende tijd in eerste instantie uw wijkouderling of - diaken op 
de hoogte brengen wanneer er vreugdevolle, ernstige of anderszins belangrijke zaken 
in uw huishouding spelen?  
 
Uw scriba is afwezig in de periode van 12 t/m 22 juli.  
 
Het duurzaamheidsteam werkt aan het opstellen van een basisnotitie van onze 
gebouwen. Er is een offerte aangevraagd om van het bouwdeel uit ‘1970’ de spouw te 
isoleren. Ook wordt er een aanvraag gedaan om de gewelven te isoleren. De kosten 
voor het isoleren worden opgenomen in de begroting van volgend jaar. 
Er is een subsidie voor coronamaatregelen ontvangen. 
 
Helaas zijn er geen reacties gekomen op de vacature schoonmaak. We roepen u op om 
met ons mee te denken voor invulling van de vacature. 
 
Het jaarthema van de PKN voor het volgende seizoen is: ‘Van U is de toekomst’. 
We hopen er samen een bruisend nieuw seizoen van te maken! 
Allemaal een heel fijne, ontspannen vakantie gewenst! 
 

Els Gelling, scriba 
 
 

Van de Kerkenraad –juni 2021 
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEZOEKEN KERKDIENSTEN VANAF 11 JULI 2021 
 
Tijdens de zomervakantie, vanaf zondag 11 juli t/m zondag 15 augustus kan iedereen 
die naar de kerk wil gaan dit doen.  
U hoeft zich hiervoor NIET aan te melden. 
 
Na 15 augustus wordt (onder voorbehoud) de volgende alfabetische indeling 
gehanteerd: 

• Zondag 22 augustus en 5 september* kunt u de dienst bezoeken indien uw 
achternaam begint met letter(s) A t/m Ma; 
 

• Zondag 29 augustus en 12 september kunt u de dienst bezoeken indien uw 
achternaam begint met letter(s) Me t/m Z; 
 

• *Zondag 5 september, 19.00 uur Dankzegging niet op alfabet, opgave niet 

nodig. 

Om de registratie van uw bezoek vlotter te laten verlopen vragen wij u om thuis al-
vast een ‘briefje’ te schrijven en te deponeren in de bus bij de ingang van de kerk.  
 
Op dit briefje moet staan: 

- uw naam en namen van de gezinsleden die meegaan 

- adres (evt. tel.nr.) 

- datum van bezoek  

 
Het gebruik van een mondkapje mág, maar is niet meer verplicht.  
 
Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of 
voor het aantal bezoekers, zal dit direct bekend gemaakt worden via de website en 
afkondigingen in de kerk.  
 
Als u een dienst bezoekt zal dit geregistreerd worden. De gegevens zullen na 4 weken 
vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de website. 
 

 
 

 

Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO: 

1 augustus 2021 – Dorcas. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van 
de allerarmsten.  

Diaconie 



 

10 

Zij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis 
verkeert. Zij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens 
en in bloeiende gemeenschappen. Voor meer informatie zie: www.dorcas.nl 

15 augustus 2021 - Collecte Kerk in Actie Zending- Pakistan - Christenen staan sterker 
in hun geloof. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je 
wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch be-
vraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een 
bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat 
zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim 
zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Voor meer 
informatie zie: www.Kerkinactie.nl/christeninpakistan       

5 september 2021 – Stichting Open Doors (Heilig Avondmaal) Open Doors steunt 
christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels 
en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open 
Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en nood-
hulp. 

          Alle collectes worden van harte aanbevolen. 

 Donaties vanuit Diaconie & ZWO in juni/juli: 

Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan een 2-tal hulpprojecten van Kerk in Actie 
(www.Kerkinactie.nl /projecten): 

• “Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening, in Rwanda” met project nr. Z009058; 
Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in 
Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met 
werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ont-
dekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere 
landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen ver-
beteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert 
de Kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen ver-
der kunnen. 

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. 
De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij heb-
ben minder trauma’s dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit 
zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan 
op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad.  

http://www.dorcas.nl/
http://www.kerkinactie.nl/christeninpakistan
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De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw 
steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren 
over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, po-
ezie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, 
sport, zang.  

• “Nieuwe kansen voor straatmeisjes, in Ghana” met project nr. K001495; Ghana is 
een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan 
hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.  

Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat-
werken en leven. Toen Joyce 13 jaar was namen haar ouders haar samen met haar 
jongere broertjes en zusjes vanuit het noorden naar de hoofdstad Accra in het zui-
den. Ook daar was het leven niet makkelijk. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, 
maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer.  

Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum Lifeline. Ze kreeg de 
kans om het kappersvak te leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce 
heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. 
Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht 
vanaf 14 jaar.  

Een enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal werkers begeleiden 
de meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het centrum, dat een oase van rust 
is in de drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, 
make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ze worden een hechte groep, die el-
kaar ook na de opleiding tot steun is. 

• Stichting Compassion die kinderen wil bevrijden van armoede in “Jezus” naam, is 
verblijd met een donatie van (€ 200,-. Compassion gelooft in lange termijn-ontwik-
keling via lokale Kerken. De hulp start zo vroeg mogelijk, daarom werken ze met 
(zwangere) moeders, baby's en kinderen. (www.compassion.nl) 

•  De collecte van 16 mei jl. met bestemming “Voedselbank Groningen” is aange- 

  vuld tot een bedrag van € 500, -. 

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

   Frank Turkstra 

http://www.compassion.nl/
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DANKBRIEVEN OP GIFTEN VAN ZWO EN DIACONIE. 

Regelmatig kunnen jullie lezen dat er giften zijn uitgegeven aan bepaalde doelen, maar 
wat jullie misschien niet weten is dat we zo nu en dan ook dankbrieven terug krijgen. 
Deze brieven worden behandeld tijdens de diaconievergaderingen en het leek ons leuk 
om er eens een brief uit te lichten en deze met jullie te delen. 

Deze brief kregen we terug van MAMAS voor kinderen in Afrika: 

HARTELIJK DANK voor de mooie gift van 200 euro die wij mochten ontvangen. Uw steun 
is onmisbaar voor de Zuid-Afrikaanse MAMAS die dagelijkse zorg, liefde en veiligheid 
bieden aan meer dan 60.000 kinderen. Fijn dat u dat nu mede mogelijk maakt. 

Wij vroegen de MAMAS om een boodschap voor u. Dit is wat zij u willen zeggen: 

"Wat goed dat u samen met ons in actie wilt komen voor de meest kwetsbare kinderen 
van Zuid-Afrika! In ons prachtige land leven miljoenen kinderen in extreme armoede. 
Wij staan op om hen te helpen. want ieder kind verdient het om onbezorgd te spelen, 
te leren, te lachen en te bouwen aan een toekomst. Mensen noemen ons MAMAS, want 
MAMAS weten wat een kind nodig heeft, MAMAS kijken niet weg als een kind in nood 
is en MAMAS nemen altijd verantwoordelijkheid. Dank u wel dat u ons daarin steunt!" 

Met vriendelijke groet, Sharon Campman, relatiemanager. 

Klaas Kremer 

 

 
 
 

Het klinkt nog erg ver weg, maar wij zijn al begonnen met de voorbereidingen van de 
begroting voor 2022. Mochten de commissies wensen hebben, dan kunnen die door-
gegeven worden aan Harry Horneman, e-mail penningmeester-cvk-
gk@pkntenboer.nl. 
 
De tweede camera in de kerkzaal is inmiddels vervangen. Als het goed is ervaart ie-
dereen thuis nu een scherper beeld. 
 
Het schilderwerk van de pastorie loopt volgens planning. In 2022 worden de werk-
zaamheden daarvoor afgerond. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
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In het verleden is een kleine kopieermachine aangeschaft om snel een enkele of ge-
ringe aantallen te kopiëren.  De grote kopieermachine is, i.v.m. kostenbesparing, 
bedoeld voor grotere aantallen.   
 
Aan alle vrijwilligers en commissies die wel eens een grotere kopieerklus hebben het 
verzoek om die tijdig aan Kor Huisman (nvkenk@pkntenboer.nl door te geven die dan  
de klus zal klaren.  
 
Namens College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 

UITGIFTE COLLECTEBONNEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS  

In verband met coronamaatregelen in de maanden juli en augustus geen uitgifte 
collectebonnen. Na de vakantie gaan we de situatie opnieuw bekijken. 

Fijne, zonnige en gezegende zomermaanden toegewenst. 

Afhilla Zuidema 

 
 

 
 
 
 
EEN BERICHTJE VAN DE JEUGDOUDERLINGEN.  
 
De laatste tijd zaten er veel van jullie in spanning, 
heb ik mijn diploma gehaald...? Gelukkig, voor 
zover wij weten, is iedereen geslaagd! Zoals elk 
jaar zijn we met wat lekkers bij de geslaagden 
langs geweest om ze te feliciteren.  
 
We hopen dan ook dat we niemand overgeslagen 
hebben, is dat wel het geval, schroom dan niet en 
laat het ons weten! Natuurlijk ook voor iedereen 
die voor zijn/haar opleiding geslaagd is, hartelijk 
gefeliciteerd! 
 
 

   Jeugdpagina 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze dominees Peter en Inge. Vooral 
Inge heeft veel voor jullie als jeugd en voor ons betekend en we zullen ze dan ook gaan 
missen, maar wensen ze een gezegende tijd toe in Leeuwarden. 
 
We hebben de afgelopen tijd al nagedacht en zijn met een aantal leuke creatieve 
mensen uit de gemeente bijeengekomen om te brainstormen over het 
kickstartweekend.  
 
We zijn een paar opties aan het bekijken en hopen dat we er wat moois van kunnen 
maken met z’n allen. Een echt kickstartweekend, met een knaller het nieuwe jaar in! 
 
Dus houden jullie het weekend van 18 en 19 september alvast vrij in je agenda?? 
 
Geniet van de vakantie en hopelijk zien we jullie tijdens het kickstartweekend! 
 
Groetjes  
 

Teye, Saskia, Meinie en José  
 

 

 
 
 
 
 

 
Woensdag 8 september D.V. is de eerste vergadering, dan komt ds. K.G. Pieterman 
uit Niekerk met dia's ons iets vertellen over kruiden/bloemen en bomen die 
voorkomen in de Bijbel. Tevens is dat ook nog onze uitgestelde jaarvergadering. 
 

We vergaderen zoals altijd in Menorah van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. 
 

Gasten zijn van harte welkom. 
 

Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar: 
mevr. A. Kooistra tel. 302 2185. 

 
Het bestuur 
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1. NIEUW BIJBELSPEL: RONDJE BIJBEL 

 
Net Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) lanceert binnenkort een gloednieuw 
spel: Rondje Bijbel. Dit spel, waarin wielrennen en Bijbel bij elkaar komen, daagt de 
spelers uit om de Bijbel op een nieuwe manier te ontdekken.  
 
Meer informatie over het spel vindt u op www.debijbel.nl/rondjebijbel 
Het spel is vanaf juli beschikbaar in de webshop van het NBG: 
shop.bijbelgenootschap.nl  
 

2. NBG-PODCAST ‘OP WEG MET DE NBV21’  

 
Wat hebben bijbelverhalen 21e-eeuwse Nederlanders te zeggen?  
En waarom zijn er zoveel verbeteringen aangebracht in de Nieuwe Bijbelvertaling?  
Hierover laten inspirerende sprekers als Almatine Leene, Frank Bosman, Henk Stoor-
vogel en Jona Lendering hun licht schijnen, in de podcast ‘Op weg met de NBV21’ van 
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).  
 
De eerste aflevering is nu beschikbaar via: https://nbv21.nl/nbv21-podcast 
 

Lija Biewenga 

 

 

 

 
 
 
 
Graag wil ik alle lieve mensen bedanken, voor de mooie kaarten, die ik gekregen heb. 
Ik was er heel blij mee, 95 jaar is een hele leeftijd. En ook de bloemen vanuit de kerk 
waren prachtig. Hartelijk bedankt. 
 
  G. Hoeksema-van der Woude, Swierengapad 6 

http://www.debijbel.nl/rondjebijbel
http://www.shop.bijbelgenootschap.nl/
https://nbv21.nl/nbv21-podcast
https://nbv21.nl/nbv21-podcast
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Als je ziek bent en/of geopereerd moet worden is het fijn om door middel van kaartjes, 
berichtjes en telefoontjes te vernemen dat er vanuit de gemeente met je meegeleefd, 
en gebeden wordt. Hartelijk dank hiervoor, het heeft me geraakt en ik waardeer het 
zeer. Vriendelijke groet. 

Klaas Kremer, Wigboldstraat 28  

Heel hartelijk wil ik bedanken ook namens Arie voor de mooie kaarten en de bloemen 
van de kerk voor mijn 80 ste verjaardag. 
 
Ook nog namens onze zoon Nanning voor de kaarten voor zijn verjaardag 28 april jl. 
Zijn adres is nu tijdelijk: Ter Laan 8F, 9781 HN Bedum. Vriendelijke groet. 

 
Gré Noorman, Vierendeel 3 

 
Wij zijn dankbaar en blij, dat we 3 juni jl. met onze kinderen en kleinkinderen ons 55-
jarig huwelijk hebben mogen vieren. We willen eenieder bedanken voor de mooie 
bloemen van de kerk en de bezoekjes die we mochten ontvangen. Hiervoor onze dank. 
Warme groet van 
 
  Jaap en Ina Venhuizen, Herepad 17 
 

 

 

 

OVERLEDEN: 

     Zr. H. Beukema-Heemstra, op 28 juni, in de leeftijd van 83 jaar. 

 

VERHUISD: 

     Zr. M.I.T. van Vliet. 

     Zr. F. Rijzebol. 

     Br. N.J.J. Noorman. 

 
VERTROKKEN: 

     Zr. A.A. Zwart. 

 

HUWELIJK: 

     Brenda Oosterhuis is 6 juni jl. getrouwd met Justin Boom.  

 

 

Kerkelijke mutaties 
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22-7-2021 87 Mevr. C.H. Moltmaker   

28-7-2021 72 M. Wietsma - Stulp   

     

29-7-2021 79 F. Zuur   

30-7-2021 71 J. Bos   

30-7-2021 85 H. Lenting   

4-8-2021 77 J.C. Groenendijk   

12-8-2021 89 A.J. van der Goot   

16-8-2021 74 G. Rodermond - van Oosten   

18-8-2021 77 B.J. Deekens   

20-8-2021 70 J.S. Kleiwerd - Douma   

20-8-2021 73 M.G. Renkema - Noorman   

20-8-2021 82 S.S. Fongers - Noon   

20-8-2021 78 R.G. van der Woude - Roersma   

22-8-2021 92 G.J. Ritzema - Eisenga   

22-8-2021 94 J. Heidema - Holthof   

22-8-2021 76 B. Renkema   

23-8-2021 56 Hergen Fekken   

26-8-2021 86 A.H. Dekens - Bolhuis   

28-8-2021 91 J.W. Bakker   

1-9-2021 82 A. Vriezema   

2-9-2021 90 T.H. Hospers - Bakker   

4-9-2021 87 K.S. Wiersema - Grashuis   

5-9-2021 83 A. Noorman   

6-9-2021 83 W. Maarleveld - Wubs   

8-9-2021 72 M. van der Meulen   

     

8-9-2021 78 J. Bolt   

9-9-2021 83 G. Rozema   

 

 Verjaardagen 70 + 
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6 juni zr. R. Bosch-Bijma, en naar 

zr. T. Bus-Oudman, beiden zijn thuisgekomen na een 
kort verblijf in Woonzorgcentrum De Pelster, 
respectievelijk Maartenshof, en naar: 
br. en zr. J. Venhuizen-Vegter, ter gelegenheid van 
hun 55-jarig huwelijk. 
 

13 juni Zr. G. Hoeksema-van der Woude,, in verband met haar 95 ste 
 verjaardag en naar: 

br. T. Waterborg, in verband met zijn 80 ste verjaardag 
en naar het bruidspaar 
Justin Boom en Brenda Oosterhuis, zij zijn vrijdag 11 juni jl. getrouwd. 
 
 

20 juni Zr. G. van Zanten-Ridder, in verband met haar  
96 ste verjaardag, en naar: 

 zr. G.J. Noorman-Mars, in verband met haar 80 ste  
verjaardag. 
 

27 juni Zr. A. Kloosterhuis-Vredevoogd, in verband met haar 92ste verjaardag en 
naar: 

 zr. S.J. de Vries-Veldman, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en 
naar: 

 fam. K.J. Kremer, ter bemoediging. 
 
4 juli Predikantsechtpaar Peter en Inge Elzinga-de Rouwe 
 
11 juli Zr. T. Kruizinga-Kuizenga, zij is zondag 11 juli 101 jaar geworden. 
  

 
 

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

2-mei Kerk 216,00  

9-mei Noodhulp, Libanon/Jordanië  458,00  

13-mei Kerk 101,45  

16-mei Voedselbank Stad Gr.  363,10  

23-mei Pinksterzending, Egypte  197,00  

30-mei Kerk 191,10  

30-mei Onderhoudsfonds 178,30  

6-jun Noodhulp, Griekenland  417,00  

13-jun Kerk 121,50  

13-jun HA -Samen tegen Corona 429,00  

20-jun Kerk 148,50  

27-jun Binnenlands diaconaat  128,20  

27-jun Onderhoudsfonds 71,20  

Deurcollecten 

2-mei Bloemenfonds 96,50  

9-mei Kerk 95,00  

13-mei Bloemenfonds 84,50  

16-mei Kerk 120,00  

23-mei Kerk 83,50  

30-mei Bloemenfonds 66,60  

6-jun Kerk 98,00  

13-jun Bloemenfonds 63,00  

20-jun Kerk 21,00  

27-jun Kerk 43,00  

   

   

   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Giften Diverse (collecte-)giften in de maand mei voor de kerk 60,00  

 Diverse (collecte-)giften in de maand juni voor de kerk 150,00  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   

Kerk   

 Toegezegd voor 2021 109.971,00  

 Extra ontvangsten  2.148,82  

 Totale bijdragen 2021 112.119,82  

 Ontvangen bijdragen 67.594,34  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-06-2021 44.525,48  

   

Zending en Werelddiakonaat 

 Toegezegd voor 2021 10.351,00  

 Extra ontvangsten  125,00  

 Totale bijdragen 2021 10.476,00  

 Ontvangen bijdragen 5.767,31  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-06-2021 4.708,69  

   

Evangelisatie 

 Toegezegd voor 2021 6.692,00  

 Extra ontvangsten  40,00  

 Totale bijdragen 2021 6.732,00  

 Ontvangen bijdragen 3.691,36  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-06-2021 3.040,64  

   

Overige opbrengsten  

   

Oud papier Ontvangen t/m Mei (23.085 kg) 1.565,78  

Oud ijzer bestemd voor World Servants - 
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Zondag  18 juli Koffiedrinken na de dienst 10.30 uur 

Zondag 22 augustus Koffiedrinken na de dienst  10.30 uur 

Dinsdag 24 augustus Moderamen 19.45 uur 

Woensdag 1 september Kerkenraad 19.45 uur 

Dinsdag 7 september Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 8 september P.C.O.B. 14.30 uur 

Donderdag  9 september Samenstellen/verspreiden N.v.K. en K. 10.00 uur 
 
 
 
 

 

 
 

18 juli 09.30 uur   

Voorganger Ds. J. van den Berg Appingedam  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  

   

25 juli 11.00 uur !!   

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

   

   

Dienstenrooster: 

Kerkelijke agenda 
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1 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. T.E. Heslinga Veendam  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Dorcas  
Deurcollecte Kerk  

   

   

8 augustus 11.00 uur !!   

Voorganger Dhr. M. van Heijningen   
                                      Dorkwerd  

Organist B. Geuchies  
Koster M. van der Meulen  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

   

15 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. H.C. Marchand Groningen  
Organist J. Wolfs  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Zending - Pakistan  
Deurcollecte Kerk  

   

   

22 augustus 09.30 uur    

Voorganger Ds. R. Renooy Winsum  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Bloemenfonds  
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29 augustus 09.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal  

Voorganger Ds. J. van den Berg Appingedam  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

   

5 september 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen Ds. M.H. Langenburg Middelstum 

Organist B. Geuchies B. Geuchies 

Koster M. van der Meulen M. van der Meulen 

Beamer Lineke Meerman Martin Hoekstra 

Collecte Kerk Kerk 

   2e H.A. Stichting Open Doors  
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

   

   

5 september 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof  

   

12 september 09.30 uur  

Voorganger Ds. M. de Jager Delfzijl  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Missionair werk Nederland  
Deurcollecte Kerk  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 2 september a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
N. v. K. en K. zal verschijnen op DV. 9 september, 28 oktober en 16 december. 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

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

 
 

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

