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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 
 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 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 
 
F. Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
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 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 
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 “VAN U IS DE TOEKOMST”  
  
Langzamerhand lopen de vakanties weer ten einde, de meeste scholen en werkzaam-
heden zijn weer begonnen. De kerkelijke activiteiten worden weer opgestart en de 
eerste vergaderingen zijn alweer geweest.   

 

We kijken terug op een enerverend kerkelijk jaar waarin er veel dingen door de corona-
crisis anders zijn gegaan dan wij gewend waren. De kerkdiensten konden op 
alfabetische indeling bezocht worden en veel activiteiten konden niet plaatsvinden.  
 
Het afgelopen jaar was niet altijd even gemakkelijk en velen van ons hebben het “ge-
meente zijn” gemist. Ondanks alles zijn er ook mooie initiatieven van gemeenteleden 
geweest. Gelukkig worden de maatregelen rondom corona steeds iets meer versoe-
peld en mogen en kunnen er weer meer dingen zoals het zingen in de kerk.  

 

Vlak voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van ons predikanten echt-
paar Peter en Inge en hun gezin. Nu staan wij als gemeente aan het begin van een 
nieuw seizoen en aan het begin van een vacante periode. In de komende tijd zal het 
beroepingswerk van start gaan en zal er een profielschets gemaakt worden. Samen als 
gemeente moeten we de schouders eronder zetten en aan de slag gaan.  
 
Gelukkig zijn er veel gemeenteleden erg betrokken en actief en hier zijn wij erg dank-
baar voor. Toch zijn er ook zorgen omdat niet alle wijken een ouderling en/of diaken 
hebben. Wij hopen dat deze vacatures snel worden opgevuld. Als gemeente lukt ons 
dat niet zonder de hulp van onze God en Vader.  

  
Het jaarthema voor het nieuwe seizoen luidt  
                  ‘Van U is de toekomst’.  
 
We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet omdat 
God zelf ons tegemoetkomt. We zijn niet overgeleverd aan 
onszelf, we weten van de belofte van de Geest, we zien dus 
uit naar wat God ons geeft, naar wat God ons te doen 
geeft. We leven met open handen.   

  
Sieta de Boer 

 
IN MEMORIAM HISKE VRIEZEMA-DE JONG (08-09-1944 – 14-07-2021) 
 
Na een kort ziekbed is op 14 juli in haar vertrouwde omgeving thuis overleden Hiske 
Vriezema-de Jong. Zij is 76 jaar geworden. Samen met haar man Andries woonde ze 
aan de Hendrik Westerstraat 12. Ze waren 55 jaar getrouwd. Op 8 september 1944 
werd Hiske geboren in Groningen.  



 

4 

Daar groeide ze op en verhuisde later naar Appingedam. Ze leerde Andries Vriezema 
kennen tijdens een toneelavond in Garrelsweer. Ze kregen verkering en trouwden op 
20 mei 1966. 
 
In Ten Post zijn ze gaan wonen waar, na 2 gezonde zonen Kees en Jacob, een dochtertje 
levenloos werd geboren. Dit was een groot verdriet in het leven van Hiske en Andries. 
In 2019 werd het mogelijk om baby’s die levenloos geboren zijn te erkennen. Dit heb-
ben Hiske en Andries gedaan en hebben hun dochtertje de namen Jolanda Francisca 
gegeven. Het huwelijk werd verrijkt met nog een zoon André. 
 
De kinderen groeiden op en naarmate ze ouder werden kreeg Hiske wat meer tijd. Ja-
renlang heeft ze de basisschool schoongemaakt en heeft ze bij verschillende mensen 
in de huishouding geholpen. In haar vrije tijd zong ze in een koor in Ten Post. In 1991 
volgde een verhuizing naar Ten Boer naar het ouderlijk huis van Andries aan de Hendrik 
Westerstraat. In Ten Boer voelden zij zich snel thuis en zette ze zich in voor kerk en 
maatschappij.  
 
Na de pensionering van Andries trokken ze er veel op uit. Kilometers hebben ze samen 
afgelegd op de fiets. Meerdere malen werd de Drentse Rijwiel vierdaagse gefietst. En 
ook tijdens hun vakanties met de caravan zijn er vele fietstochten gemaakt. Samen 
hebben ze een reis gemaakt in 2003 naar Israël waar ze enorm van hebben genoten.  
 
Vier kleinkinderen werden geboren. Wat was ze blij met hen. Vaak werd er opgepast 
en werden er vele spelletjes gespeeld. Wat kon ze van hen genieten. In 2013 veran-
derde haar leven totaal. Ze werd getroffen door een beroerte waarbij ze halfzijdig 
verlamd raakte en haar spraak kwijt was.  
 
Er volgde opname in Innersdijk. Na aanpassingen in hun woning en inzet van Buurtzorg 
kon Hiske na een aantal maanden revalidatie weer naar huis. Wat een doorzettingsver-
mogen heeft ze hierbij getoond. En nooit klagen.  
Ondanks alle beperkingen bleef Hiske positief en kon ze genieten van kleine dingen.  
 
Afgelopen maart kreeg ze de diagnose longkanker. Er werden uitzaaiingen geconsta-
teerd waardoor behandeling niet meer mogelijk was. Deze uitslag kwam onverwacht. 
Ze was verdrietig, maar wist dat de dood niet het laatste woord heeft en dit vertelde 
ze dan ook aan de arts.  
 
Als we aan Hiske denken dan denken we direct aan haar grote zorgzaamheid. Altijd 
zorgen voor een ander. Als een ander het maar goed heeft. Haar eigen belang drukte 
ze dan wel eens naar de achtergrond. Dit heeft ze tot het laatste toe gehad. Haar geloof 
was voor haarzelf maar zeker ook voor haar naaste familie een grote troost. Ze gaf aan 
dat ze op haar Heer en Heiland vertrouwde en dat ze naar de hemel zou gaan.  
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Maar ook vond ze het moeilijk om haar dierbaren los te moeten laten.  
 
De dankdienst voor haar leven heeft in besloten kring plaatsgevonden op 19 juli in de 
Gereformeerde Kerk van Ten Boer. De dienst werd geleid door dominee Bart Diemer 
uit Bedum. De tekst en liederen waren door haarzelf uitgezocht. De liederen ‘t 
Scheepke onder Jezus ‘hoede’ en ‘Eens, als de bazuinen klinken’ werden onder andere 
gezongen. De Bijbellezing was de bekende Psalm 23: “De Heer is mijn Herder”. 
Aansluitend aan de kerkdienst is ze begeleid naar de begraafplaats van Noorddijk. Hier 
is ze begraven naast haar dochtertje Jolanda. 
 

Fam. Vriezema 
 
 
IN MEMORIAM MEKKE JAN TEMPEL. 
 
Op 15 juli 2021 overleed Mekke-Jan Tempel op de leeftijd van 75 jaar. Twee jaar gele-
den, tijdens de zomervakantie werd hij ziek. Het bleek te gaan om astma cardiale, het 
hart komt in de problemen waardoor zich vocht in de longen ophoopt. Mekke-Jan had 
het daardoor vaak erg benauwd, en moest er rekening mee houden dat hij misschien 
niet lang meer te leven had.  
 
Mekke-Jan Tempel werd geboren in Leek, hij was de oudste van 8 kinderen, had zes 
broers en 1 zuster. Na de lagere school ging Mekke-Jan naar de Mulo in Roden. Daarna 
had hij wel dominee willen worden, maar dat wilde zijn vader niet. Die regelde een 
baan voor hem op kantoor bij Hoekstra, accountant in Roden. Later werkte hij op de 
administratie van de Prins Clausschool in Groningen. Door fusies en uitbreidingen 
kwam hij via verschillende locaties uiteindelijk bij het Alfa-college terecht en was daar 
hoofdadministrateur en hoofd personeelszaken. 
 
In 1968 trouwde Mekke-Jan met Martha. Martha Dijkman kwam uit Godlinze, haar 
ouders hadden een bakkerij in Ten Boer. Ze troffen elkaar tijdens een filmavond in Con-
grescentrum “Het Tehuis”in Groningen. De titel van de film was: “Morgen zie ik je 
weer”. Het is niet bij één morgen gebleven. Het leidde uiteindelijk tot een huwelijk in 
1968 en er kwamen 2 zoons en later nog 7 kleinkinderen. 
 
Mekke Jan nam graag het initiatief, hij was zelfstandig, en tegelijk heel sociaal (bleek 
ook op vakantiereizen). Hij liet iedereen in zijn waarde en maakte niet bij voorbaat ver-
schil tussen mensen. Hij was een gevoelig man, niet in de zin van knuffelen en 
luidruchtige emoties, maar je merkte het aan hem dat hij geraakt kon zijn, bijv. bij 
ziekte van kleinkinderen. Hij was heel betrokken bij het wel en wee van de mensen die 
hem lief waren. Zijn zorg uitte hij het best door iets te doen, niet zo zeer in woorden 
maar wel in daden.  
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Hij was geïnteresseerd in de politiek, de oorlog, hij hield van fietsen, vakantiereizen en 
muziek. Hij speelde bugel en zong in het mannenkoor en was in de kerk jarenlang jeug-
douderling 
 
Hij vertelde vrijmoedig over zijn geloof. Voorin de bijbel van Mekke Jan staat geschre-
ven: Jesaja 41 vers 10. Na het opzoeken van de tekst blijkt deze ook nog eens te zijn 
onderstreept. Er staat: 

“Wees niet bang, want ik ben bij je, 
vrees niet, want ik ben je God. 

Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen 
met mijn onoverwinnelijke rechterhand”. 

 
 
Wij wensen zijn vrouw Martha, kinderen en kleinkinderen sterkte toe en Gods nabij-
heid in dit gemis. 
                                                  Gerrit Havinga. 

 
BELIJDENISDIENST OP ZONDAG 17 OKTOBER 
 
We zijn dankbaar en blij dat een grote groep jongeren uit onze gemeente op zondag 17 
oktober belijdenis van hun geloof willen afleggen! Het is in verband met corona al 
enige keren verschoven, maar we hebben afgesproken dat het nu echt doorgaat en dat 
we kijken naar mogelijkheden om er een groot feest van te maken.  
 
We zullen ons de komende periode geestelijk voorbereiden op wat komen gaat en ik 
wil u en jou vragen om te danken voor Gods trouw en te bidden voor de jongeren. 
 
Hun namen zijn: 

• Rozemijn Wiersema 

• Joas Tuinhof 

• Erik Berends 

• Sjoert Meuleman 

• Marlisa Meuleman- van der Goot 

• Angelique Bulthuis 

• Mike Heemskerk 

• Amelia Zuidema 

• Eline Bolt 

• Astrid Hoekstra 

• Iris Boer 

Ds. Inge de Rouwe  
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VERSLAG BEVESTIGINGSDIENST PETER ELZINGA EN INGE DE ROUWE IN DE 
KURIOSKERK TE LEEUWARDEN 
 
Op een regenachtige zondagmiddag scheen de zon in de Kurioskerk in Leeuwarden. Het 
was een feestelijke zondagmiddag. Het was de dag dat onze oud-predikanten Peter 
Elzinga en Inge de Rouwe officieel werden bevestigd als predikant in de protestantse 
wijkgemeente Leeuwarden Huizum-West. Een bijzonder moment voor de gemeente, 
aangezien ze al 3 jaar op zoek was naar een geschikte kandidaat voor de vacature.  
 
Op uitnodiging van de bevestigingscommissie van de Kurioskerk waren wij, Wouter en 
Ria Meerman en Louis en Margreet Dekens, als afgevaardigde van de kerkenraad en 
gemeente van Ten Boer aanwezig in deze intrededienst. We werden warm welkom 
geheten en kregen een gereserveerde plaats aangeboden. Er waren meer genodigden 
aanwezig vanuit familie en andere buurgemeenten.   
 
De gemeente was blij met de komst van Peter en Inge. Er werden blije liederen 
gezongen, ondersteund door een (gelegenheids)-koor en band Spirit. De officiële 
bevestiging werd geleid door ds. Joh. Bakker. De overdenking werd geleid door Inge. 
Het thema was levend water. Inge vroeg aan de kinderen van de kindernevendienst 
welk flesje water ze het meest aansprak: het water uit de vijver of het levende water 
uit de kraan. Welk water zou je het meest verfrissen en je dorst lessen?  
 
Het kind wat als eerste de preekbingo zou winnen, had de eerst keus. Ook ander 
kerkgangers kregen een papier voor een wegstreep-bingo. Er waren vele liefhebbers 
en Inge had op deze manier een ontspannen eerste stap gezet. De dienst werd na het 
amen van de preek overgedragen aan Peter, hij verzorgde het tweede deel van de 
dienst. Samen hebben ze hun eerste kerkdienst mogen houden, als duo-predikant van 
de Kurioskerk.  
 
Het was mooi dat we als afgevaardigden van Ten Boer ook nog kort de afgelopen 8 
jaren van Peter en Inge in Ten Boer mochten memoreren. Ria Meerman heeft deze 
jaren samengevat in een prachtig fotoboek, waarin ook het afscheidsweekend een 
mooie plaats heeft gekregen. Het boek werd door Ria aangeboden aan Peter en Inge 
en ze waren blij verrast met het mooie aandenken.  
 
Het was mooi om te zien hoe Peter en Inge zich welkom voelen in hun nieuwe 
gemeente. Ze zijn met open armen ontvangen en gaan vol enthousiasme hun nieuwe 
taak oppakken, zich gesterkt wetend door de kracht van de Heer, zonder wie ze dit alles 
niet zouden kunnen doen. Samen op de voorste golf van het geloofsleven, leven door 
de gemeente van God en Jezus Christus.  
 
Alhoewel Peter en Inge niet meer als predikant zijn verbonden aan onze gemeente, 
houden we wel contact.  
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Inge zal in de belijdenisdienst op zondag 17 oktober voorgaan in de dienst en is via de 
World Servants-groep ook nog verbonden met Ten Boer. Wij kijken terug op 8 mooie 
jaren dat Peter en Inge onze gemeente hebben geleid, vanaf 22 augustus 2021 is dit in 
de Kurioskerk in Leeuwarden. 
 

Wouter, Ria, Louis en Margreet 

 
 
 

 
Wilt u 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?  
 
De intrededienst van Peter en Inge in wijkgemeente Huizum-West in Leeuwarden was 
op 22 augustus. Er zijn een viertal kerkenraadsleden bij aanwezig geweest. 
Helaas heeft zr. Hilda Bulthuis ontheffing aangevraagd voor het ambt van bejaarden 
diaken, hetgeen haar door de kerkenraad is verleend. 
 
Vóór de vakantie hebben we de eerste stappen gezet die nodig zijn voor het zoeken 
naar een nieuwe predikant. Als kerkenraad en profielschetscommissie gaan we ons 
bezinnen, wat voor gemeente we zijn en wat voor predikant we zoeken. Op korte 
termijn zult u als gemeente hierin gehoord worden. 
 
Da. C.S.A. Minnaard, predikant in Garrelsweer, wordt tijdens onze vacante periode 
onze consulent. Zij zal ook de kerkenraadsvergaderingen bijwonen en de 
beroepingscommissie adviseren. 
 
Mevr. J. (Jeltsje) Elzinga-Bakker – ons wel bekend- is bereid gevonden het 
crisispastoraat op zich te nemen. 
 

Els Gelling, scriba 

 
Belangrijke informatie voor bezoeken kerkdiensten vanaf 19 september 2021 
 
Met ingang van zondag 19 september a.s.* kan iedereen die naar de kerk wil gaan dit 
doen. U hoeft zich hiervoor NIET aan te melden en niet (meer) te registreren. 
 
Wel hanteren we nog de 1,5 meter en wordt u door een coördinator naar een plek 
gewezen. Hierdoor is het wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te 
zitten. Hiervoor graag uw begrip. Bij een volle kerkzaal kan het zijn dat u verwezen 
wordt naar Menorah om daar de dienst via een livestream bij te wonen.  
 

Van de kerkenraad (september 2021 
 



 

9 

Het dragen 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. 
 
*Voor zondag 12 september geldt nog de volgende indeling: 
Op zondag 12 september kunt u de dienst bezoeken indien uw achternaam begint met 
letter(s) Me t/m Z. 
 

 
 

 
 
Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO: 
 
12 september 2021 - Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk 
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 
'gekliederd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en 
samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van 
en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in 
aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
  
26 september 2021 - Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Zending 
Israël/Palestina - Joods en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien 
als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind 
maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze 
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities 
en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/israelpalestina 
 
3 oktober 2021 - Israëlcollecte Protestantse Kerk - Kerk en Israël 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. 
Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we 
lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in 
de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de 
gemeenten als naar buiten toe.  
 

Diaconie 
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De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie 
met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
17 oktober 2021 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst 
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en 
oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens 
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van 
Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst 
meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame 
samenleving. Meer lezen: kerkinactie.nl/Kameroen.  
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
  
   Frank Turkstra 

 
 

 
 

BEGROTING 2022 
 
Op dit moment wordt de begroting 2022 voorbereid door het College van 
Kerkrentmeesters. Om de begroting zo goed mogelijk te kunnen opzetten moeten de 
plannen voor het komende jaar reeds nu opgemaakt worden. Op basis van de geplande 
activiteiten kan dan bepaald worden wat dit gaat betekenen voor de kerkelijke 
begroting. 
  
Voor de gebruikelijk uitgaven uit de kerkelijke begroting zullen we commissies e.d. 
benaderen om zo de benodigde informatie te vergaren. Echter vaak komt het voor dat 
we met onverwachte uitgaven worden geconfronteerd waarmee in de begroting geen 
rekening is gehouden. Om dit te vermijden is het belangrijk om tijdig te plannen wat 
we in het komende jaar gaan uitgeven.  
 
Wij doen hierbij dan ook een oproep om uiterlijk 15 september bij de penningmeester 
kenbaar te maken met welke activiteiten rekening moet worden gehouden in de 
kerkelijke begroting 2022 (mailen naar: penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl). 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 

 

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters 
 

mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
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EEN TOTAALOVERZICHT VAN DE STARTWEEK ACTIVITEITEN: 
 
Op zondag 12 september wordt er een ontmoetings-avond georganiseerd in Menorah. 
Aanvang 19.30 uur 
 
Op dinsdag 14 september wordt er een ontmoetings-morgen georganiseerd in 
Menorah. Aanvang 10.00 uur 
 
Op dinsdag 14 september en donderdag 16 september zal er een wandeltocht 
gehouden in en nabij ten Boer van ongeveer 5 km. Tijdens de wandeltocht kan men 
met elkaar spreken over het jaarthema: “Van u is de toekomst” en overige 
onderwerpen die tijdens het wandelen naar boven komen. Aanvang 18.30 uur en 20.00 
uur. Na het wandelen een kopje koffie/thee in Menorah met iets lekkers. Graag van te 
voren aanmelden bij Wouter Meerman, 06-4971 7125 of 050-302 4008. 
 
Op zaterdag 18 september is ‘kickstartopdecamping’ start voor de jeugd. Zie voor meer 
info de rubriek van de jollen (jeugdouderlingen). 
 
Op zaterdag 18 september is er ’s morgens een kans voor de mountainbikers en 
diegenen die dit wel eens willen doen. Zie voor meer info de rubriek van de jollen. 
 
Op zaterdag 18 september is er ’s middags een programma voor de kinderen van de 
kindernevendienst.  Zie voor meer info de rubriek van de kindernevendienst. 
 
Op zondag 19 september vanaf 09.30 uur koffie/thee waarna om 10.00 uur de 
startdienst zal beginnen met ds. Diemer uit Bedum. 
 
  Wouter Meerman 
 
EEN BERICHT VOOR ALLE JEUGD VAN DE JEUGDOUDERLINGEN! 
 
Het is begin september, de scholen en de sportclubs zijn weer begonnen, het ‘normale’ 
leven draait weer op volle toeren. Nu nog hopen op een mooie nazomer en veel 
ontmoetingen met elkaar! 
 
We hopen dat jullie een prettige vakantie hebben gehad waarin tijd was voor 
ontspanning en vermaak om je zo weer op te kunnen laden voor een nieuwe periode.  

      Startweek seizoen 2021-2022 
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Een nieuwe groep of klas op school, misschien ben je wel gestart met een (nieuwe) 
studie, moet je dit schooljaar examens doen, neem je een tussenjaar of ben je juist aan 
het werk gegaan. Voor ons allemaal ligt er weer een jaar vol nieuwe kansen en 
uitdagingen vóór ons..........Wat je ook doet op dit moment, zie je ergens tegenop of 
heb je juist de tijd van je leven, je mag je gedragen weten door Gods Liefde! 
 
Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, dus.................Jeugd van Ten Boer, hebben jullie je 
al opgegeven voor onze knallende start tijdens ‘kickstartopdecamping 2021'???? We 
zijn dolblij dat wij als jeugdouderlingen superfijne hulp hebben van een aantal 
vrijwilligers en 'rotten in het vak’ voor wat betreft het organiseren van het Kerkkamp. 
Alleen hadden we nooit zoiets groots op poten kunnen zetten.  
 

• De ‘kickstartopdecamping’ is de start van het kerkelijk seizoen met de jeugd. 

Na alle onmogelijkheden in de coronaperiode een nieuwe mogelijkheid om 

elkaar te ontmoeten, lol te maken met elkaar en wellicht nieuwe mensen ont-

moeten.  Wat houdt deze ‘kickstart’ nou in? Op zaterdag 18 september wordt 

er voor alle jeugd van groep 7/8 (Impact) tot aan de leeftijd van ongeveer 21 

jaar van alles georganiseerd op de boerderij van de familie Muilwijk aan het 

Eemskanaal bij Ten Post.  

 

• Voor de jeugd van Impact (groep 7 en 8 basisschool) en de tieners t/m 15 jaar 

houden we in de middag een zeskamp. Wil je hieraan meedoen, geef je dan 

op bij de Impactleiding als je in groep 7 of 8 zit (of bij 1 van de jeugdouder-

lingen als je niet in de Impactapp zit). Groep 7 en 8 jullie zijn vanaf 13.45 uur 

welkom zodat we om 14.00 uur kunnen starten met de zeskamp! De zeskamp 

zal duren tot ongeveer 17.00 uur.  

 

• Val je in de leeftijdsgroep ‘brugklas t/m een jaar of 15' dan ben je welkom om 

behalve mee te doen aan de zeskamp ook je tentje op te zetten voor een over-

nachting. Wil je hieraan meedoen, geef je dan op via 

kickstartopdecamping@gmail.com! Jullie kunnen dan vanaf 12.00 uur komen 

om alvast je tent klaar te maken. Opgeven kan t/m het weekend van 11 sep-

tember, daarna krijg je van ons een informatiebrief met alles wat je moet 

weten over het kamp.  

 

• Voor iedereen van 16-21 jaar houden we er rekening mee dat je op zaterdag-

middag veelal iets hebt van sport of een bijbaantje, jullie worden na opgave 

verwacht om 17.00 uur om je tentje op te zetten waarna we om 18.30 geza-

menlijk gaan eten. Geef je je op via kickstartopdecamping@gmail.com ?? 

mailto:kickstartopdecamping@gmail.com
mailto:kickstartopdecamping@gmail.com
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Hoe het weekend er verder uit gaat zien, dat houden we nog even als een verrassing, 
maar er zal heel veel te beleven zijn dat beloven we alvast! We hopen uiteraard op heel 
veel aanmeldingen! Neem gerust een vriend of een vriendin mee als je dat leuk vindt 
en dan gaan we er iets gaafs van maken met elkaar! 
 
Voor alle overige lezers van dit stukje hebben we nog een tweetal oproepjes; we zijn 
voor het laten slagen van het kamp nog op zoek naar EEN KOOKPLOEG voor de 
zaterdagavond. En op zondagochtend 19 september gaan we na het ontbijt naar de 
kerk om de startdienst bij te wonen. We zoeken nog mensen die als CHAUFFEUR willen 
dienen richting de kerk en om 9.40 uur bij de familie Muilwijk willen zijn om een 
groepje jeugd op te halen. Wie o wie? Opgeven kan bij 1 van de jeugdouderlingen.  
 
Een groet van ons allen, 
 

Meinie en José Bosker (meinibosker@gmail.com/ josetraas@live.nl)  
Teije en Saskia van Dijk (t.vandijk10@home.nl) 

 
 
MOUNTAINBIKE AVONTUUR 
 
Op zaterdag 18 september willen wij, jullie gemeenteleden, uitdagen voor een moun-
tainbike avontuur. Het idee is om jullie mee te nemen naar de mountainbike route van 
Gieten/Gasselte. Daar is de mogelijkheid om een mountainbike en een helm te huren 
voor de mensen die zelf geen mountainbike bezitten. De kosten hiervan bedragen on-
geveer € 27.50 per fiets + helm.  
 
Mocht je zelf in het bezit zijn van een mountainbike kan deze natuurlijk worden mee-
gebracht. We willen vroeg fietsen zodat iedereen nog de hele middag over heeft voor 
andere activiteiten. We willen graag verzamelen om 8.00 uur voor de kerk, zodat we 
om 9.00 uur kunnen starten met de route. Na het sportieve gedeelte zullen wij afsluiten 
met koffie en appelgebak (op eigen kosten)   
 
Wil je mee, stuur dan even een bericht met de hieronder gevraagde informatie naar 
Meinie Bosker 06-5245 5854 of Rick Boven 06-4690 9624 . Opgave sluit op zondag 12 
september, in verband met het reserveren van de huurfietsen. 
 
Naam:  Emailadres:  Telefoonnummer: 
Fiets huren of eigen fiets meenemen: 
Lichaamslengte:   (voor maat huur fiets) 
Deze mountainbike route is geheel op eigen risico. Wij hopen dit avontuur met een 
leuke groep broeders en zusters te beleven. 
 

Rick en Meinie 
 

mailto:meinibosker@gmail.com/
mailto:josetraas@live.nl
mailto:t.vandijk10@home.nl
tel:+31652455854
tel:+31646909624
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Beste jongens en meisjes, de zomervakantie is voorbij! Inmiddels zijn jullie al weer een 
tijdje naar school geweest. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en nu 
weer met plezier naar school gaan! 
 
Ook de kindernevendienst is na de 
vakantie weer begonnen. We kunnen nog 
steeds niet elke zondag met z’n allen naar 
de kerk. Daarom sturen we, net als voor 
de vakantie, de materialen elke week 
weer via de mail op.  
 
We werken dan in de kerk en thuis aan 
hetzelfde thema van Bijbel Basics. Je kunt 
het Bijbelverhaal thuis lezen en de 
werkbladen of andere opdrachten 
(tijdens de kerkdienst) maken.  
 
De komende weken werken we uit het Bijbelboek Ester, over een Joods meisje dat haar 
volk van de ondergang redt. Daarna werken we over de profeten Ezra en Nehemia. Krijg 
je de materialen nog niet, en wil je dit wel graag? Stuur dan een berichtje naar 
kndtenboer@gmail.com. 
 
Hopelijk kunnen we snel weer met iedereen tegelijk naar de kerk en zien we jullie daar 
weer allemaal! Tot het zover is, hopen we dat je op deze manier met ons mee doet! 
 

 
Ook hopen we jullie te zien tijdens de 
startweek, op de kindermiddag in 
Menorah, zaterdag 18 september. Het 
belooft een creatieve, maar ook 
actieve middag te worden!  
 
Deze middag is voor groep 1 t/m 6.  
 
 

De kinderen van groep 7 en 8 mogen deze middag mee doen met de spelactiviteiten 
van Impact. Jullie zijn van harte welkom van 14.00 uur – 16.00 uur op de boerderij van 
familie Muilwijk. Via Impact krijg je verdere informatie. Tot gauw!  
 
Hartelijke groeten, de leiding van de kindernevendienst 
 

mailto:kndtenboer@gmail.com
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EERSTE NBV21-BIJBELS ROLLEN VAN DE PERS 

Bij Royal Jongbloed in Heerenveen zijn de eerste 
exemplaren van de NBV21 van de drukpers gerold. ‘Ik 
verheug me erop dat iedereen deze bijbel straks kan 

lezen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). 

 
‘Ik ben er trots op dat wij deze bijbel mogen druk-
ken’, aldus Matty Groen. Royal Jongbloed maakt de 
verschillende uitvoeringen van de NBV21 die het 
NBG uitgeeft, waaronder de standaardeditie, de compacte editie, de luxe editie en de 
huwelijksbijbel.  
 
Deze en andere edities zijn te bekijken en vooruit te bestellen via   
https://shop.bijbelgenootschap.nl/nbv21.  
 
  Lija Biewenga 
 

 
 
 

Voor corona kwamen we elke eerste zondag van de maand in 
een klein groepje bij elkaar om te danken, voorbede te doen 
voor zieken en voor mensen die het moeilijk hebben, maar ook 
voor zaken die zich afspelen in onze gemeente. Tijdens de co-
rona heeft dit bij elkaar komen stilgelegen.  
 
Zondag 5 september was het weer de eerste zondag van de maand en hebben we dit 
weer opgepakt, omdat we ervan uitgaan dat God dit zegent. 
 
Het is voor ons niet eenvoudig om erachter te komen waar voorbede voor nodig is en 
we stellen het op prijs als ons gebedspunten worden aangereikt. Heeft u een gebeds-
punt kom dan op de bijeenkomst. Of deponeer een briefje in de daarvoor bestemde 
kistjes (deze staan bij de in- en uitgangen van de kerk) of stuur een mail naar: 
Menke Wietsma: menkewietsma@gmail.com (tel. 050-302 1935)  
 
U/ jij mag hierbij de (voor) naam noemen, maar dat hoeft niet. Kan ook vriend(in), 
zoon/dochter, buurvrouw, buurman enz. In de bijeenkomst wordt hardop gebeden, wil 
je dit niet dan is dat ook prima, laat dit geen reden zijn om niet te komen. Meedenken 
en meeluisteren is net zo belangrijk. Uiteraard is alles vertrouwelijk en onder geheim-
houding. 
 
Moment van gebed: Elke eerste zondag van de maand 8.30 uur Menorah. 

Moment van gebed 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/nbv21
mailto:menkewietsma@gmail.com
tel:050-3021935
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MINICONCERT JOKE BUIS 
 

Op zondag 24 oktober 2021 om 11:00 uur zal Joke Buis een miniconcert geven in de 
Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer.  
 
Joke Buis is als zangeres bekend van oude liederen als 
"lichtstad met uw paarlen poorten" in een nieuw jasje. 
Sinds 2019 maakt ze ook nieuwe persoonlijke liedjes.  
 
U wordt hierbij van harte uitgenodigd deze bijzondere 
dienst bij te wonen. De dienst is ook live te bekijken en 
beluisteren via de website. Achteraf terugkijken is, i.v.m. 
uitzendrechten, helaas niet mogelijk. 
 
Groeten van de Evangelisatiecommissie  

 
 
 

 
Woensdag 8 september jl. hebben wij onze eerste, tevens uitgestelde jaarvergadering 
van dit seizoen gehouden. Ds. K. G. Pieterman uit Niekerk heeft ons, met gebruik van 
dia’s, verteld over kruiden/bloemen die voorkomen in de Bijbel. Het is voor ons allen 
een zeer gezellige en vooral leerzame middag geweest. 
 
Het programma voor de komende tijd is: 
 

➢ Woensdag 13 oktober komt Jolanda van der Knaap-van der Beek uit Sint 
Annen iets laten zien en vertellen over haar hobby fotografie. Ze is be-
stuurslid van fotoclub “Objectief” in Ten Boer. Als ze gaat wandelen of 
fietsen neemt ze vaak haar fototoestel mee. 

 
➢ Woensdag 10 november komt iemand van de gemeente van het ”WIJ 

team” vertellen over “WMO-voorzieningen en diensten” 
 

➢ Woensdag 15 december kerstwijding. 
 
We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.  
Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar mevr. A. Kooistra  tel:302 2185 . 
 

Het bestuur. 

Evangelisatiecommissie 

tel:302%202185
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   Ontmoeting, 

 heb je weer een verlangen om elkaar te ontmoeten? 
 

Na een corona-stop van al 17 maanden is het nu weer mogelijk om elkaar te 
ontmoeten. Wij willen dan ook graag een ontmoeting-avond (12 september van 19.30 
– 20.30 uur) en een ontmoeting-ochtend (14 september van 10.00 – 11.00 uur) in 
Menorah houden voor alle gemeente leden. U hoeft zich hier niet voor op te geven. 
 
Op deze ontmoeting avond/ochtend willen wij elkaar 
ontmoeten en een goed gesprek met elkaar hebben onder 
het genot van een kopje koffie. Wij zullen u het een en ander 
uitleggen over de gemeente groei groepen en binnen welke 
mogelijkheden we dit kunnen doen. Het zou dan ook fijn zijn 
als u allemaal komt en wij willen u uitnodigen iemand mee te nemen. 
 
Wat is een Gemeente Groei Groep? 
Een kleine groep kan een belangrijke rol spelen in het leven van mensen. Je wordt bijv. 
lid van een GGG-groep om contacten op te doen. Ik leerde snel mensen kennen, zag 
hoe er vriendschappen groeiden, verjaardagen werden gevierd en mensen elkaar 
hielpen bij een verhuizing. Dat is het mooie aan de kleine groep. We gaan op zondag 
de kerk in en uit; maar wat houdt kerk-zijn de rest van de week in? 
Lees meer over GGG in het algemeen online op; 
www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen/ 
 
Bent u helaas verhinderd om op de avond of ochtend te komen maar ben je wel 
geïnteresseerd in deze ontmoeting, bel dan even met iemand van het team. 
 

Ingrid Oudman   050 – 302 5186 
Sake van der Goot  050 – 302 3177 
Menke Wietsma   050 – 302 1935 
 
 
Het is weer zover, de jaarlijkse BOLCHRYSANTENACTIE. 
Dit jaar wederom verzorgd door World Servants. 
 
Op zaterdag 18 en zaterdag 25 september worden de bolchrysanten 
huis aan huis verkocht. Dus alle reden om thuis te blijven. Uiteraard 
kunt u ook naar het dorpsplein komen om één of meerdere 
bolchrysanten te kopen. Houdt u er dan wel rekening mee dat de 
bolchrysanten echt heel groot zijn. 
 

http://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen/
https://www.ewv.nl/
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Dit alles is alleen mogelijk dankzij de geweldige inzet en medewerking van weer een 
hele hoop boeren, burgers en buitenlui We hopen u te zien! 
 
Datum: 18 september zuidzijde van Ten Boer, 25 september noordzijde van Ten Boer 

Tijd:  10.00 tot 13.00 uur 

Locatie: Dorpsplein en huis-aan huis verkoop 

Prijs:  € 8,-- per stuk en 2 voor € 15,-- 

Opbrengst voor World Servants 

 

 

 

 
 
 

Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten en bloemen 
die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in Maartenshof. 
Hartelijk dank. 
  Trijn Bus-Oudman. 
 
Hartelijk dank voor de mooie kaarten die ik heb gekregen voor mijn verjaardag van 13 
juli jl. en ook voor de mooie bloemen vanuit de kerk. Groeten van 
 
  S. Groenewold-Nieboer. 

 
Hartelijke dank voor de vele kaarten en telefoontjes, die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in Maartenshof. Na thuiskomst ook nog de bloemen uit de kerk, een echte 
verrassing en gaf mij een gevoel van verbondenheid met elkaar. Bovenal is mijn dank 
aan onze God en Vader die mij de kracht heeft gegeven om weer naar eigen huis te 
kunnen komen. 
 
  S.J. de Vries-Veldman. 
 
Overweldigend en hartverwarmend waren de reacties tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve vrouw Hiske, onze moe en oma. Wij willen een ieder bedanken 
die, op welke wijze dan ook, zijn medeleven heeft betoond. Dit is ons tot grote steun 
geweest. 
 

Andries Vriezema, kinderen en kleinkinderen. 
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OVERLEDEN: 

Zr. H. Vriezema-de Jong, op 14 juli, in de leeftijd van 76 jaar. 

Br. M.J. Tempel, op 15 juli, in de leeftijd van 75 jaar. 

Zr. M.G. van Zanten-Ridder, op 20 juli, in de leeftijd van 96 jaar. 

 

VERHUISD: 

Zr. A. Kol-Meijer. 

Zr. E. Norden. 

Br. P.J. Doornenbal. 

Fam. R. de Vries-Boer. 

 
VERTROKKEN:  

Fam. P.J. Elzinga-de Rouwe. 

Zr. B.J. van den Broek. 

 

HUWELIJK: 

Eelco Kingma en Azeb Estefanos zijn op 15 juli jl. getrouwd.  

 

 
 

 
 

Zondag  19 september Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Dinsdag 28 september Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Zondag 3 oktober Moment van gebed 08.30 uur 

Zondag 3 oktober Koffiedrinken na de dienst 10.30 uur 

Dinsdag 5 oktober Moderamen 19.45 uur 

Woensdag 13 oktober P.C.O.B. 14.30 uur 

Zondag  17 oktober Koffiedrinken na de dienst 10.30 uur 

Woensdag 20 oktober Kerkenraad 19.45 uur 

donderdag 28 oktober Samenstellen/verspreiden N.v.K. en K. 10.00 uur 
 

 

Kerkelijke mutaties 
 

Kerkelijke agenda 
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14-09 80 J. Haak - van Houten   

23-09 84 J. Boss - Ridder   

01-10 76 W. Offringa   

01-10 72 J.C. Kamphuis - Swierenga   

03-10 85 M. van Zanten-Dwarshuis   

07-10 82 A. Huijzer - Schep   

14-10 97 J. Land   

14-10 74 C.M.A. Huisman - Top   

18-10 80 H.H. Vink - Modderman   

28-10 81 K. van der Laan   

 
 
 

 
 
 
 

18 juli Zr. C.H. Moltmaker, in verband met haar 87 ste verjaardag. 

25 juli De bewoners van Bloemhof. 

1 aug. Br. H. Lenting, in verband met zijn 85 ste verjaardag. 

8 aug. Br. A.J. van der Goot, , in verband met zijn 89 ste verjaardag. 

15 aug. Zr. S.J. de Vries-Veldman, zij is thuisgekomen na een kort verblijf in 
 Maartenshof, 

22 aug. Zr. A. Warris-Aalders, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar 
br. en zr. B. Renkema, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. 

29 aug. Zr. A.H. Dekens-Bolhuis, in verband met haar 86 ste verjaardag, en naar 
 br. J.W. Bakker, in verband met zijn 91 ste verjaardag. 

5 sept Zr. T.H. Hospers-Bakker, in verband met haar 91 ste  verjaardag en naar 
zr. K.S. Wiersema-Grashuis, in verband met haar 87 ste verjaardag. 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
 

 Verjaardagen 70 + 
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Kerkcollecten 

04-07 Eigen jeugdwerk 195,70 

11-07 kerk 189,00 

18-07 Diaconie  165,75 

25-07 kerk 130,70 

25-07 onderhoudsfonds 117,30 

Deurcollecten 

04-07 kerk 104,10  

11-07 bloemenfonds 79,70  

18-07 kerk 86,90  

25-07 bloemenfonds 63,00  

   

Giften   

juli Diaconie 21,00  

juli Diaconie 25,00  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   

Kerk Toegezegd voor 2021 110.846,00  

 Extra ontvangsten  2.748,82  

 Totale bijdragen 2021 113.594,82  

 Ontvangen bijdragen 83.156,28  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2021 30.438,54  

   

Zending en Werelddiakonaat 

 Toegezegd voor 2021 10.386,00  

 Extra ontvangsten  150,00  

 Totale bijdragen 2021 10.536,00  

 Ontvangen bijdragen 6.970,91  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2021 3.565,09  

   

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

 Toegezegd voor 2021 6.772,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totale bijdragen 2021 6.822,00  

 Ontvangen bijdragen 4.644,07  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-08-2021 2.177,93  

Overige opbrengsten  

Oud papier Ontvangen t/m Juli (31.886 kg) 2.358,81  

Oud ijzer bestemd voor World Servants - 
 

 

 
 

12 september 09.30 uur    

Voorganger Da. M. de Jager Delfzijl  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Missionair werk Nederland  
Deurcollecte Kerk  

   

19 september 10.00 uur Startdienst                                      

Voorganger Ds. B.J. Diemer Bedum 

Organist B. Geuchies  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

26 september 09.30 uur    

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Vredesweek 2e      Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Kerk  

Dienstenrooster: 
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3 oktober 09.30 uur Israëlzondag DMD 

Voorganger Ds. B.J. Diemer Bedum 

Organist F. Reitsema  
Koster M. van der Meulen  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Kerk   

   

10 oktober 09.30 uur Doopdienst     

Voorganger Ds. J. van den Berg Appingedam  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

17 oktober 09.30 uur Belijdenisdienst   

Voorganger Da. I. de Rouwe Leeuwarden   

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Werelddiaconaat - Kameroen  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

24 oktober 11.00 uur    

Voorganger Joke Buis  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Evangelisatie  
Deurcollecte Kerk  
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31 oktober 09.30 uur voorbereiding Heilig Avondmaal    

Voorganger Da. C.S.A. Minnaard Garrelsweer 

Organist F. Reitsema  
Koster M. van der Meulen  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 21 oktober 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. zal verschijnen op 28 oktober, 16 december 2021 en 20 januari 2022 

  
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

