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ADRESSENLIJST: 

Predikant:                 Vacant 

Kerkelijk werker: 
J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645 
j.bakker61@hetnet.nl 
 
Scriba: 

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16 
9791 JG Ten Boer. 050 302 2985 
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com 

Ook postadres voor alle trouw-  
rouw en geboortekaarten. 

 

Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158 
Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

K.E. Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau : 

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2, 
9791 BK Ten Boer. 050-302 3734 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 

Koster/beheerder: 

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18 
9791 CA Ten Boer 050-364 2150 
w.burema52@gmail.com 

Gebouw Menorah: 

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
050- 302 1889 
menorah@pkntenboer.nl 

Website: 
www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl 
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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. 

 

mailto:j.bakker61@hetnet.nl
mailto:secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
mailto:secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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mailto:w.burema52@gmail.com
mailto:menorah@pkntenboer.nl
http://www.pkntenboer.nl/
mailto:webbeheer-gk@pkntenboer.nl
mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
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“Verbonden zijn met en aan elkaar (Rom. 12 :4-5) 
en groei van het lichaam.” (Efeziërs 4: 16) 
 
Lieve gemeenteleden van heel jong tot heel oud. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is het ‘s avonds laat en voor vandaag zit voor mij het 
werk er op. Voor een ander begint het misschien nu pas, in ploegendiensten of werken 
in welke vorm dan ook. Ieder heeft zijn of haar keuze gemaakt om iets te gaan doen 
met de talenten en gaven die hem/haar gegeven is. 
 
Ik moet ook denken aan ons als gemeente zonder een herder, predikant. Onze Herder 
is er altijd, waar je ook bent. Wij moeten elkaar vasthouden en wellicht ook durven 
laten bijsturen op welk vlak dan ook. De aanleiding van dit schrijven is dat ik mijn zorg 
uitspreek over de tijd waarin wij leven. Maar …..ook hoop heb voor de toekomst.  
 
Als ouderlingen van onze gemeente kunnen wij het Ouderlingenblad lezen. Het 
nummer van juni 2021 heeft als thema: “de gemeente als zorggemeenschap”. Zelf vind 
ik dit een prachtig mooie term, er zit veel in: zorg en gemeenschap. Zorg voor jezelf om 
te voorzien in je dagelijkse levensbehoeftes. En hopelijk ook zorg voor de ander. Dan 
moet ik denken aan even een praatje maken met je buren of in een winkel even iets 
pakken voor een ander waar hij net niet bij kan, een vriendelijk woord of gebaar naar 
anderen toe. Het is ook omzien naar elkaar. Niet alleen in je eigen omgeving, je eigen 
kerkgemeenschap, maar ook daarbuiten. 
 
Zonder een herder (predikant) moeten wij het samen redden. Elkaar steunen, naar 
elkaar luisteren, horen, zien en vertrouwen (Efeziërs 4: 16). Ieder heeft handen 
gekregen om er wat mee te doen. Dit kan heel praktisch, door bijvoorbeeld even de 
tuin te doen voor een ander, boodschappen te halen, een warme maaltijd te maken 
voor iemand. Maar het kan ook zijn dat je je handen gebruikt om te bidden voor een 
ander die ziek is, geen werk meer heeft of het op een andere manier het moeilijk heeft. 
Een kaartje sturen om te laten weten dat je aan iemand denkt is ook zo’n klein, maar 
veelzeggend gebaar.  
 
Waarom vertrouwen erbij, zou jij of u nu zo kunnen denken. Even het volgende 
voorbeeld.  Het is net als met je eigen lichaam. Je bedenkt wat, en je hand of voet voert 
die handeling hopelijk correct uit. Maar bij bepaalde ziektebeelden gaat dat heel erg 
moeilijk of in het geheel niet. En dan moet je dus vertrouwen dat iets wel gaat gebeuren 
of juist niet.  
 
En dat is in het gemeente zijn net zo. Als je samen ja zegt om ergens voor te gaan dan 
hoop je dat dit ook tot uitvoer wordt gebracht en dat een ieder zijn of haar steentje er 
aan bij draagt.  
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En niet dat het bij een kleine groep blijft liggen wat dan voor overbelasting kan zorgen 
en dat het dan stagneert en dat iets niet van de grond komt.  
 
We worden geboren en worden groter door de voeding die we (mee-)krijgen van onze 
ouders, opa’s en oma’s. We vallen en schaven ons en staan weer op om verder te gaan. 
Maar je bent er niet minder door geworden: een ieder blijft een Parel in Gods hand, 
van het begin van je bestaan tot na je overlijden. Toen je jong was werd je geholpen 
om te groeien en te lopen. En daarna op eigen benen staan en dan anderen helpen om 
door het leven te komen.  
 
Bij het ouder worden mag je hopen dat anderen jou helpen om het ouder worden goed 
door te komen, al dan niet met een rollator of een scootmobiel. Je mag leven in deze 
wereld in jouw omgeving. Door verbondenheid mag je zijn wie je bent en word je 
gevormd tot een pracht mens en hopelijk in een mooie kerkelijke gemeente die we 
willen zijn.  
 
Doen jullie mee om daar samen en in verbondenheid met Jezus onze Heer verder aan 
te bouwen? Wij hebben een ieder nodig hoe, klein dan ook om leven te houden in onze 
gemeente.  En dan is het weer erg mooi om te zien dat er 11 jonge mensen kiezen om 
verder te werken in Gods Huis en het Lichaam van Christus in deze wereld. Fantastisch 
toch! 
 
Net zoals een vitaminetabletje of een sporenelement die onmisbaar zijn om 
levensprocessen in gang te houden, hebben wij elkaar nodig om tot een goede, warme, 
in verbondenheid met onze Heer, gemeente te zijn. Ja, u, jij en ik! 
 
Wij kunnen het niet alleen! Samen kerk zijn in deze tijd, de toekomst in! Blijft u, blijf jij 
ook?  Of kom je er weer dichterbij? Trek aan het jasje van al die vrijwilligers binnen 
onze kerk. Ik reken op u en jou. Tot gauw.   
 

Louis Dekens, vice -praeses 
 

 
Toegewend 

 
Waar mensen zich toewenden naar elkaar 

en ervan afzien 
om over elkaar macht uit te oefenen – 

daar kan iets van God gebeuren. 
 

Waar mensen niet meer geloven in 
het recht van de sterkste – 

daar kan iets van God gebeuren. 
 



 

 

5 

Waar mensen elkaar gaan herkennen 
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten 

als breekbare reisgenoten – daar kan het koninkrijk van God komen. 
 

Waar mensen van elkaar willen weten 
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen 

dat ze zich geen van allen kunnen 
beschermen tegen de pijn 

die het leven hun aandoet – 
daar kan iets van God gebeuren. 

 
God komt nooit met vertoon van macht. 
Maar in ogen van zwakken en weerlozen 

zie je het licht van zijn Gelaat. 
 

L. Loosen sj. in 'Kerkbalans' 1982 

 
 
 
 

 
• Mevr. Jeltsje Elzinga zal voor pastorale zaken op vrijdag in Ten Boer zijn. 

Ook wil Jeltsje catechisatie geven aan belijdeniskandidaten. 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met haar op: tel 06-2501 3645 

• De opbrengst van de bolchrysantenactie voor World Servants was ruim  

€ 3.400, - 

• Vanaf november gaan we als kerkenraad weer min of meer op de oude voet 

functioneren. Zo zal de kerkenraad tijdens de zondagse eredienst weer door 2 

ouderlingen en 2 diakenen worden vertegenwoordigd. Maar voorlopig wordt 

er nog niet fysiek gecollecteerd. 

• Ook het eerstvolgende Heilig Avondmaal zal nog op “corona-wijze” worden 

gehouden. Dit betekent, dat u bij de ingang zelf brood en bekertje wijn mee 

kunt nemen. 

• Het Avondmaal in Bloemhof en de maandsluitingen zullen nog tot zeker eind 

dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. 

• Kinderkoor Eigenwijs zal medewerking verlenen aan de dienst op 2e kerstdag.  

 

Els Gelling, scriba 

 

 

Mededelingen van het moderamen 
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AMBTSDRAGERS 2022 
 
Het is echt al weer zover dat we moeten omzien naar nieuwe ambtsdragers voor 2022. 
 
Per april 2022 zijn de volgende ambtsdragers aftredend:  

- zr. Els Gelling-Velema  scriba 
-  br. Simon Vreeling  ouderling/kerkrentmeester 
-    zr. Menke Wietsma-Stulp  wijkouderling  
- br. Bouko Feitsma                 wijkdiaken 
- br. Jaap Slagter   wijkdiaken 
 
Daarnaast zijn er nog de volgende vacatures: 
- vacature   bejaardenouderling  
-  vacature   bejaardendiaken 
` vacature    wijkouderling wijk rood 

- Vacature   wijkdiaken wijk oranje 
 
En ook onze notulist Anja Ottens is aftredend 
 
Dit betekent, dat we maar liefst 10 ambtsdragers zoeken om de nieuwe en 
openstaande oude plekken in te vullen. De kerkenraad doet een klemmend beroep op 
u om, juist in de predikant-loze periode, 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 2021 zijn afgetreden, nu slechts in bijzondere omstandigheden 
kunnen worden bevestigd.  
 
In 2021 zijn afgetreden:  
- br. Edwin Ottens    diaken (penningmeester) 
-  br. Franke Klaver    wijkouderling 
-    zr. Roely Rozema- de Wind  bejaardenouderling 
- br. Rudi Hoekstra   wijkdiaken 
- zr. Anita Boskma-Idema   wijkdiaken 
 
Indienen namen: 
 
Tot en met zondag 21 november 2021 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. U mag natuurlijk ook zelf een briefje schrijven. De formulieren kunt u 
inleveren bij de scriba: Els Gelling, Vierendeel 16, Ten Boer. Of mailen naar:  
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com 
 
Ook kunnen deze formulieren op zondag 7 november, 14 november en 21 november 
2021 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.  
 
Met vriendelijke groet,   

Els Gelling, scriba 

 
UITNODIGING GEMEENTEAVOND 3 NOVEMBER 2021. 
 
Zoals gebruikelijk wordt na de dankdienst voor Gewas en Arbeid een gemeenteavond 
gehouden. Op deze avond wordt de begroting 2022 behandeld. Ook zal de profiel-
schetscommissie de uitslag van de enquête tonen. U krijgt de gelegenheid hierop te 
reageren. 
 
De gemeenteavond is aansluitend aan de dankdienst en wordt rond 20.30 uur in de 
kerkzaal gehouden. Tevens zal het worden uitgezonden. 
U bent allen van harte uitgenodigd!  
 

Els Gelling, scriba 

 
 
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
 
Zondag 21 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar 
loopt anders dan het kalenderjaar. Het kerkelijk jaar begint ieder jaar met advent en 
via Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren komen we uit bij de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag 
genoemd.  

mailto:%20%20secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
mailto:%20%20secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
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Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen die ons door de 
dood ontvallen zijn. We maken hierbij gebruik van rituelen zoals het noemen van 
namen en aansteken van kaarsen om onze gevoelens van verdriet en gemis, maar ook 
van dankbaarheid en hoop te uiten.  
 
In de dienst van 21 november a.s. gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. Hun namen worden nog eenmaal midden in onze kerk voorgelezen 
en daarbij wordt een kaars aangestoken. Licht is een symbool van hoop, daarom brandt 
in de kerk altijd de Paaskaars. Licht van de paaskaars, het Licht van Christus. Licht dat 
het donker verdrijft, licht dat liefde, hoop en warmte geeft aan alle mensen.  
 
Daarna steken we 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 we aan 
voor de nood in deze wereld en denken daarbij aan alle mensen die door geweld of op 
de vlucht zijn omgekomen. 
 
Op dit moment is nog niet bekend of er gelegenheid is om zelf een waxinelichtje aan te 
steken. Dit zal afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen en wordt t.z.t. 
bekeken. Dit jaar noemen wij de volgende namen: 
 
Br. Jan Hendrik Slagter    overleden 05-11-2020  82 jaar 

Zr. Wiep Bolhuis – Prins    overleden 13-11-2020  88 jaar 

Zr. Janny Boer-Dijkstra         overleden 17-12-2020  84 jaar 

Br. Jelle van Zanten    overleden 07-01-2021  90 jaar 

Zr. Geertruida Lammechien (Truus) de Vries – Kiewiet   

overleden 28-01-2021  72 jaar 

Zr. Trientje Grietje Zijlema – Roeters  overleden 31-01-2021  83 jaar 

Zr. Elisabeth Henderika Trijntje Waterborg – Wiertsema  

overleden 20-02-2021  80 jaar 

Zr. Diny Hogendorf – Jeuring*   overleden 18-03-2021  92 jaar 

Br. Janko Boss     overleden 25-03-2021  86 jaar 

Zr. Henderika (Rika) Beukema – Heemstra  overleden 26-06-2021  83 jaar 

Zr. Hiske Vriezema - de Jong   overleden 14-07-2021  76 jaar 

Br. Mekke-Jan Tempel    overleden 15-07-2021  75 jaar 

Zr. Grietje van Zanten – Ridder   overleden 20-07-2021  96 jaar 

 
*Zr. Hogendorf-Jeuring zal elders (in Sappemeer) worden herdacht. 
 
Wij hopen en bidden dat het een gezegende dienst mag zijn. Onderstaand gedicht 
over gemis en vertrouwen is geschreven door Joke Verweerd. 
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Toekomst 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, 

verlegt de grens van water en van zand. 
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, 

dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht. 
 

Soms lijkt het of de wereld is vergaan, 
geen hand voor ogen en geen weg te gaan. 

Je valt en bent te moe om op te staan. 
De toekomst lijkt niet langer te bestaan. 

 
Je kunt niet verder met je ogen dicht. 

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht! 
Wie zich verliest in droefheid en gemis, 
vergeet wat was en bleef en komt en is. 

 
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, 

geloof in “ooit is alles héél en goed”. 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand. 

Er is nieuw leven aan de overkant. 
 
Namens de commissie bijzondere erediensten, 
 

Hilda Bulthuis, Martina Venhuizen en Anja Ottens 
 

 
 

 
 
De diaconie is vol enthousiasme gestart met het invullen van de diaconale taken die op 
ons pad komen. Met de nu bekende corona maatregelen zijn we blij dat we weer di-
verse acties mogen inplannen en voorbereiden. Op dit moment hebben we helaas nog 
steeds te maken met een vacature voor een bejaardendiaken en een diaken voor wijk 
oranje. We hopen deze de komende periode alsnog te vervullen, komt u, kom jij de 
Diaconie versterken? Op dit moment steken de overige leden van het wijkteam er extra 
tijd en energie in om alle taken en vragen te vervullen. 
 
Acties die in voorbereiding zijn en die alvast genoteerd kunnen worden zijn: 
 

• Dorcas Voedsel Actie in Ten Boer: Dorcas voedselactie bij de COOP super-
markt gaat dit jaar weer door op vrijdag 5 en zaterdag 6 november. Het kan 
zijn dat u benaderd wordt om als vrijwilliger mee te werken.  

Diaconie 
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Indien u zelf denkt ‘hé, dat is wat voor mij’, meld dit dan bij 1 van de diakenen 
zodat u ingeroosterd kunt worden, vooral voor de zaterdag zoeken we nog 
vrijwilligers die 2 uurtjes willen meehelpen! 

 

• Kerstouderenmiddag in Menorah: Kerstouderenmiddag, is op zaterdag 18 de-
cember. De gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging. 
 

• Kerstvoedselpakketten actie: De voorbereidende werkzaamheden zijn ge-
start. Zoals het nu lijkt zullen de gezamenlijke diaconieën uit de voormalige 
gemeente Ten Boer in totaal ca. 65 rijkelijk gevulde kerstvoedseltassen gaan 
uitdelen aan financieel minder bedeelden. De mensen die een pakket ontvan-
gen doen dit, ondanks de problemen die ze hebben, met een grote glimlach 
als grote blijk van waardering. We bevelen dan ook de collecte van 21 novem-
ber van harte bij u aan. 

 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 

3 november 2021 - Dankdagcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Indonesië: Kerk versterkt werk en positie van boeren 
Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren 
zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om 
door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame 
landbouw die meer oplevert en met spaar- en kredietgroepen. Via trainingen le-
ren de boeren hoe ze voor hun rechten op moeten komen.  
www.kerkinactie.nl/boerenindonesie 
 
7 november 2021 – Heilig Avondsmaalcollecte Open Doors 
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor geslo-
ten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie 
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. www.opendoors.nl 
 
21 november 2021 – Kerstvoedselpakketten (D) 
Ook dit jaar verzorgen de diaconieën van de verschillende kerken in Ten Boer een 
actie om gezinnen, die het goed kunnen gebruiken, te voorzien van een kerstpak-
ket. 
 

12 december 2021 - Adventscollecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
Een stabiel thuis voor kinderen 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun 
jonge leven al té veel mee.  

http://www.kerkinactie.nl/boerenindonesie
http://www.opendoors.nl/
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In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In 
jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezins-
leven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar 
deze kinderen een veilig thuis vinden. www.kerkinactie.nl/kerst 

 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
 DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 

Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan een 2-tal hulpprojecten van Kerk in Actie 
(www.kerkinactie.nl /projecten): 
 
“Noodhulp & rampenpreventie”, in Ethiopië, met projectnummer N00639 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker 
getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische 
kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen 
zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, 
grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Misira 
en Muntaha en drie andere ondernemende vrouwen kregen een startbedrag en 
training om een winkel te starten in hun dorp. Meymuna en vier andere vrouwen 
ontvingen een startbedrag en training om een restaurant te beginnen. Vooral op 
marktdagen is het druk in de winkel en het restaurant. Nu de oogst is verbeterd kunnen 
boeren hun overschot direct verkopen aan het restaurant en de winkel.  
Win-win. Zonne-energie voor mobiele telefoons 
 
“De kerk bloeit op Cuba”, in Cuba met projectnummer Z012866 
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. 
Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. 
De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil 
er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op. Om als kerk beter voorbereid 
te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, 
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba 
een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen 
kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde 
ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in 
woord en daad kunnen getuigen. 
www.kerkinactie.nl/projecten 
 
 Namens de Diaconie/ZWO, onze dank voor uw bijdrage(n)!   
   

Frank Turkstra, Jaap Oudman 

 

http://www.kerkinactie.nl/kerst
http://www.kerkinactie.nl/projecten
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Onderhoudswerkzaamheden kerkorgel 
Zoals velen wel gezien hebben, waren de frontpijpen van ons kerkorgel (de pijpen waar 
je tegen aan kijkt als je de kerk vanuit Menorah binnenkomt) enkele weken geleden 
verwijderd. Dit had natuurlijk een reden. 
 
Het orgel is in 1973 voor het laatst geheel gerestaureerd incl. een flinke onderhouds-
beurt. Het orgel staat er na 48 jaar op zich nog goed bij. Elk jaar wordt hij gestemd en 
worden zo nodig kleine dingetjes verholpen. 
 
Maar het gaat net als met een woning: na verloop van tijd moet er toch echt onderhoud 
worden gepleegd. Immers doe je dat niet dan gaat het richting verloedering. 
 
De afgelopen tijd zijn o.a. de volgende werkzaamheden verricht: 
• De frontpijpen zijn er uit gehaald: alles is schoongemaakt en waar nodig her-

steld. Met name de ophanging van de pijpen had een beurt nodig. 
• In veel stukken snijwerk in het front zijn scheuren en/of barsten in de lijmna-

den geconstateerd. Ook stonden een aantal stukken los of waren krom 
getrokken. Het snijwerk dient ook deels als steun voor de frontpijpen, zodat 
deze rechtop in het orgel blijven staan. Het was zaak om dit aan te pakken. 

 
Mense Ruiter Orgelmakers B.V. uit Ten Post heeft de klus geklaard. Onze organist Jan 
Wolfs heeft zelf kunnen vaststellen dat dit met zorg en nauwkeurigheid is gebeurd. 
 
Oproep hulp koffiedrinken na de dienst 
Vanuit de gemeente zijn er verschillende verzoek gedaan om vaker koffie te drinken na 
de eredienst. Voor het koffiedrinken na de erediensten. Om dit mogelijk te maken zijn 
wij op zoek naar minimaal 2 vrijwilligers. Werkzaamheden bestaan uit: zaterdag tafels 
en stoelen in Menorah klaarzetten, zondagochtend voor de dienst koffie en thee zet-
ten, tijdens het koffiemoment de koffieschenkers helpen en na het koffiemoment 
opruimen.  
 
Daarnaast willen wij onze koffieschenkpoule uitbreiden met twee extra paar handen. 
Vind je deze vorm van ontmoeting na de dienst ook belangrijk meld je dan aan bij Wild-
rik Burema, tel. 050-364 21 50 en e-mail w.burema52@gmail.com.  
 
Oproep kostervrijwilliger voor maandagavond 
Voor de maandagavonden zijn we dringend op zoek naar iemand die de kosterstaken 
wil uitvoeren. Je moet hierbij denken aan; het openen en afsluiten van Menorah, koffie 
zetten voor de commissies die vergaderen, enzovoorts. Ook hiervoor kun je je aanmel-
den bij Wildrik Burema. 

College van Kerkrentmeesters 
 

mailto:w.burema52@gmail.com
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Dankdagcollecte 
Woensdag 3 november is de dankdienst voor gewas en arbeid. Ook dit jaar willen wij 
de dankdagcollecte graag onder uw aandacht brengen. Wij gebruiken de inkomsten 
van de collecte om de financiële huishouding van uw kerk in balans te houden. Thuis 
ontvangt u een brief van ons met een envelop daarbij waarin u uw gift kunt doen. De 
envelop wordt iets later weer bij u opgehaald. 
 
BEGROTING 2022 
Voor u ligt de begroting voor 2022. Op de gemeenteavond, ná de dankdienst voor Ge-
was en Arbeid, zal Harry Horneman, penningmeester, een korte toelichting geven. 
 
Procedure goedkeuring  
Voorafgaand aan deze gepresenteerde begroting heeft de kerkenraad haar eerste 
voorlopige goedkeuring gegeven. Na de dankdienst voor Gewas en Arbeid op woens-
dag 3 november aanstaande zal aansluitend de begroting worden gepresenteerd. Na 
de toelichting kunt u vragen stellen. Indien de reacties hiertoe aanleiding geven, passen 
we de begroting aan. In december wordt de kerkenraad gevraagd om de (aangepaste) 
begroting definitief goed te keuren. Na goedkeuring dient het College van Kerkrent-
meesters de begroting in bij PKN Nederland.  
 
Prognose 2021 
We zijn voor 2021 begonnen met een begrotingstekort van bijna -/- € 15.000, --. We 
hielden op dat moment nog rekening met een fulltime predikant voor het hele jaar. Als 
wij de geprognotiseerde dankdagcollecte (€ 11.000, --) behalen wordt het begrotings-
tekort omgebogen naar een begrotingsoverschot van ca. € 21.000, --. Dit zou voor ons 
allemaal een goed eindresultaat zijn.  
 

• Collecten en giften 
U heeft, ondanks dat u door corona minder naar de kerk kon gaan, trouw gegeven 
door gebruik te maken van (op afstand) geven via Givt en overboekingen per bank. 
Wij verwachten voor dit jaar dat we ruim (€ 2.000) boven de begroting uitkomen. 

 

• Onderhoud 
De schilderwerkzaamheden van de pastorie die oorspronkelijk in 2020 gepland wa-
ren zijn door omstandigheden doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is er in 2021 
meer uitgegeven dan begroot. In 2022 vinden de laatste handelingen plaats, het 
aflakken. In de komende periode wordt de ketel in Blister vervangen en begin vol-
gend jaar renoveren we de dames toiletgroep in Blister.  
 
Ook zijn er, conform een nieuw meerjaren onderhoudsplan, diverse orgelwerk-
zaamheden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
aan het orgel is besloten om een aantal later geplande werkzaamheden naar voren 
te halen. 
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 We zien dit terug in de prognose van 2021 en in de begroting van 2022. Zowel 
voor de extra uitgaven aan het onderhoud van onze gebouwen als voor het orgel 
geldt dat we voldoende reserves hebben in het onderhoud- en orgelfonds. 
 

• Personeelskosten 
Doordat we nu een vacante gemeente zijn zullen de personeelskosten aanzienlijk 
lager uitvallen. In de prognose voor dit jaar schatten wij het voordeel in op ca.  
€ 33.000, --. 
 

• Effecten corona op begroting 2020 
Door corona is een aantal posten anders uitgevallen dan begroot. In grote lijnen 
geeft corona haar effect op: 
 
- Besparing energiekosten kerkzaal. We konden een deel van het jaar de ker-

kelijke ruimten niet benutten. 
- Negatief exploitatieresultaat Menorah en Blister. Sinds corona zijn er veel 

minder activiteiten georganiseerd. 
 
Vooruitblik begroting 2022 
We verwachten in 2022 een begrotingsoverschot van € 15.900, --.  
 

• VVB en giften 
Voor de vaste vrijwillige bijdrage, collecten en giften gaan wij uit van een door-
gaande lijn ten opzichte van het afgelopen jaar. We vertrouwen erop dat u ook in 
2022 onze gemeente een warm hart toedraagt.  

 

• Personeelskosten 
Voor de personeelskosten gaan wij er in deze begroting vanuit dat we vanaf me-
dio volgend jaar weer een predikant hebben aangetrokken. 

 

• Onderhoud en investeringen 
In 2022 ronden we de schilderwerkzaamheden van de pastorie af. Ook zijn we 
voornemens om de keuken van de pastorie te vervangen. Verder wordt de gevel 
van Menorah geïsoleerd en vragen we advies aan voor het isoleren van het dak 
van de kerkzaal. Deze maatregelen moeten genomen worden voordat de ketel 
(staat vooralsnog gepland in 2024) vervangen gaat worden door een energiezui-
nig systeem. Ten slotte vinden er in 2022 nog een aantal kleinere klussen plaats.  

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Simon Vreeling, voorzitter, en Jolanda van der Knaap, secretaris 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

      Actueel begroting prognose begroting 

 2020 2021 2022 

BATEN           

            

Vaste vrijwillige bijdragen 109.773  108.000  112.000  112.000  

Collectes etc.   31.204  21.800  24.300  25.000  

Huur woning   7.776  8.000  4.397  4.000  

Oud papier    2.903  3.400  4.300  3.500  

Intrest    26  0  3  0  

              

Totale baten      151.682      141.200     145.000       144.500  

      

LASTEN     Actueel Begroting Prognose begroting 

     2020 2021 2022 

       

Personeelskosten              100.751  99.700  66.400  69.950  

Huisvestingskosten   29.588  21.100  19.600  21.600  

Onderhoud inventaris e.d. 6.929  7.500  7.200  10.100  

Quotum/sol. bijdrage Landelijk kerk 7.395  7.500  7.900  8.300  

Kosten erediensten   369  900  600  900  

Kantoorbenodigdheden/drukwerk 5.180  4.800  5.000  5.350  

Literatuur en abonnementen 967  1.100  900  900  

Assurantiën   3.554  3.600  3.300  3.300  

Algemene kosten   4.915  8.000  7.300  10.900  

Afschrijvingen   3.291  3.800  3.000  3.100  

Totale lasten       162.939      158.000     121.200       134.400  

              

Exploitatie Kerk      (11.257)     (16.800)      23.800        10.100  

            

Exploitatie Menorah            (2.071) 2.000  (3.000) 5.800  

              

Eindresultaat       (13.328) 
     

(14.800)      20.800         15.900  

( - ) = nadelig           
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SPECIFIKATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN       

  Actueel begroting prognose begroting 

  2020 2021 2022 

Collecten en giften        

     

Kerkcollecten 6.886  6.000  6.900  7.107  

Onderhoudscollecten 1.640  1.800  1.613  1.661  

Biddagcollecten 287  200  287  296  

Dankdagcollecten 14.303  11.000  11.000  12.000  

Deurcollecten 2.735  2.300  2.500  2.575  

Giften 5.353  500  2.000  1.361  

  31.204  21.800  24.300  25.000  

Overige opbrengsten        

Oud papier/ metalen 2.903  3.400  4.300  3.500  

         

Personeelskosten        

     

Traktement predikant/ kerkelijk werker 98.175  92.000  54.688  51.000  

Vacaturebijdrage 0  0  2.574  3.700  

Preekvoorziening 1.584  2.200  4.800  7.000  

Toerusting en Vorming/Catechese 360  800  400  900  
Studiekosten /literatuur/reiskosten  

predikant 1.000  1.500  640  750  

Vergoeding vrijwilligers 785  1.200  1.555  3.600  

Overige kosten (1.153) 2.000  1.743  3.000  

  100.751  99.700  66.400  69.950  

         

Huisvestingskosten        

     

Onderhoud gebouwen 4.772  12.282  19.199  9.830  

Toevoeging/vrijval (-) onderhoudsfonds 16.600  (3.282) (10.199) (830) 

Waterschap en milieuheffingen 1.119  1.500  1.118  1.200  

Waterverbruik 489  800  550  800  

Energiekosten (gas/elektr.) 6.608  9.800  8.932  10.600  

  29.588  21.100  19.600  21.600  
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Onderhoud inventaris e.d.        

Inventaris 3.216  3.900  3.600  6.440  

Orgel 741  2.355  9.100  14.600  

Toevoeging/vrijval (-) orgelfonds 2.972  1.245  (5.500) (10.940) 

  6.929  7.500  7.200  10.100  

         

Kosten erediensten        

eredienst benodigdheden 369  500  400  450  

Comm. bijzondere erediensten 0  400  200  450  

  369  900  600  900  

         

     

Kantoorbenodigdheden en drukwerk        

Aktie kerkbalans 362  400  400  400  

Kantoorbenodigdheden/drukwerk 154  150  200  250  

Kosten automatisering 501  450  200  300  

Kopieerkosten (incl. NvK&K e.d.) 2.537  2.500  2.600  2.700  

Bankkosten 1.626  1.300  1.600  1.700  

  5.180  4.800  5.000  5.350  

         

     

Literatuur en abonnementen        

Abonnementen 760  900  700  625  

Diverse boeken 207  200  200  275  

  967  1.100  900  900  

         

Algemene kosten        

Vergoeding organisten 1.821  1.700  1.700  1.800  

Telefoon/Uitzending kerkdiensten 2.632  2.400  2.800  2.800  

Attenties 838  500  1.085  200  

Bloemen (132) 800  400  700  

Startweek 0  1.500  600  1.500  

Diversen (244) 1.100  715  3.900  

 4.915 8.000 7.300 10.900 
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MENORAH 
      

  Actueel begroting prognose begroting 

  2020 2021 2022 

      

OMZET consumpties extern 6.131  9.000  5.400  12.000  

 consumpties Blister 748  1.500  0  4.000  

 doorberekende pers kosten 1.918  2.500  1.960  2.000  

  8.797  13.000  7.360  18.000  

KOSTPRIJS van de omzet 2.175  3.150  1.620  4.800  

BRUTOWINST  *) 6.622  9.850  5.740  13.200  

      

Zaalhuur  3.474  4.050  3.360  5.000  

  10.096  13.900  9.100  18.200  

KOSTEN koster 9.900  9.900  9.900  10.150  

 overige personeelskosten 2.267  2.000  2.200  2.250  

          

  12.167  11.900  12.100  12.400  

      

EXPLOITATIERESULTAAT (2.071) 2.000  (3.000) 5.800  

      

*) brutowinstpercentage 68% 70% 70% 70% 

 
 

 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN DIACONIE 2021 en BEGROTING 2022 

 

Ontvangsten Begroting actueel begroting afgesloten 

 2022 2021 2021 2020 

     

Collectes (13) en giften 3.400 2.940 3.400 7.576 

H.A.-collectes (4) 1.900 1.059 1.900 2.928 

Rente + stockdividend Oicocredit 100 - - 1 

Diversen (b.v. legaat) 50 - 50 50 

Donatie voedselbank Groningen 200 - 200 104 

     

Totaal 5.650 3.999 5.550 10.659 
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Uitgaven Begroting actueel begroting afgesloten 

 2022 2021 2021 2020 

     

H.A.-collectes + donaties 3.100 3.187 3.100 4.866 

Diaconaal quotum (PKN) 700 675 650 633 

Diaconale activiteiten 300 - 250 612 

Kerstattenties 750 - 750 560 

Arme kant van Ten Boer 2.000 635 2.000 2.170 

Diversen (bank, lectuur etc.) 100 123 100 139 

Donatie voedselbank Groningen 200 - 200 854 

     

Resultaat -1.500 -621 -1.500 825 

     

Totaal 5.650 3.999 5.550 10.659 

 
 
 
 

 
 
 
We zijn weer van start……. 
 
Een bericht van jullie jeugdouderlingen! 
 
De kop is er weer af, het jeugdseizoen 2021/2022 is van start gegaan en hoe……! 
Wat hebben we in het weekend van 18 en 19 september een prachtig 
“kickstartweekend” gehad met alle jeugd van groep 7 en 8 van de basisschool, tot en 
met de jongeren van de CJV bij de familie Muilwijk aan het Eemskanaal. Op 
zaterdagmiddag kwamen de jongeren van 12-15 de camping openen met het opzetten 
van hun tenten. Het middagprogramma bestond uit een zeskamp die met dank aan 
enthousiaste vrijwilligers voor veel vertier heeft gezorgd!  
 
Water, zon (want wat hadden we prachtig weer deze middag, echt een Zegen van 
boven…!) en gras, een topcombinatie voor een hoop plezier. Het spektakelstuk van de 
middag speelde zich af bij het Eemskanaal! Tonny Huijzer zorgde voor het oppompen 
van vele duizenden liters water uit het kanaal waardoor de jeugd van een spectaculaire 
‘glijbaan’ kon gaan van de dijk naar beneden.  
 

   Jeugdpagina 
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Ook een groot deel van de vrijwilligers heeft een poging gedaan, met menig schaafplek 
of ander klein letsel tot gevolg maar dit alles mocht de pret niet drukken! 
 
Vanaf 17.00 uur werd de camping flink uitgebreid met de jongeren vanaf 16 jaar die 
bleven slapen. Een mooie groep van onze eigen kerk aangevuld met vrienden en 
vriendinnen zorgde voor een goed gevuld ‘kampeerveld’. Na wat vrije tijd en het spel 
‘over de streep’ werd er samen gegeten. Heerlijk in het zonnetje met een man of 60 (!) 
genieten van een maaltijd van de Chinees, één van de vele dankbare momenten van 
het hele weekend. 
 
In de avond bestond het programma uit een prachtige ‘Studio Hoop’ dienst waarin 
werd gezongen, gebeden, gedanst en werd nagedacht over Gods Woord. Hierna was 
het tijd voor andere manieren van ontspanning. De jongere jeugd bereidde zich voor 
op de Bonte Avond en de oudere jeugd vertrok in een bakwagen richting…. ja, 
waarheen eigenlijk? Dat zullen de meeste jongeren nog steeds niet weten hihi…...  
 
In ieder geval was het een donker bos waar ze gedropt werden voor een tocht van een 
aantal kilometer. Onderwijl werden er allerlei opdrachten gedaan die te maken hadden 
met het geloof. Bij terugkomst was er nog tijd voor een hapje en een drankje bij het 
kampvuur tot een uur of 01.30 - 02.00 uur. Iedereen die eerder zijn of haar bed op 
wilde zoeken was daar vrij in uiteraard…. 
 
Op zondagochtend was het voor de meeste jongeren (en begeleiders trouwens ook) 
niet gemakkelijk om op te staan en wakker te blijven, maar na een heerlijk, super fijn 
ontbijt, verzorgd door Ingrid Oudman en Petra de Jonge kon iedereen er weer 
tegenaan! In auto’s zijn we naar de kerk gegaan voor de Startdienst. Kippenvel…! 
Zoveel jongeren achter in de kerk die (ondanks de vermoeidheid) hard mee zongen met 
de vele mooie liederen in de dienst! Een enorm dankbare taak om daar als vrijwilliger 
bij te mogen zitten en liefde voor God te mogen ervaren onder deze jongeren.  
 
Helaas komt aan alles een eind en na het ‘nazitmoment’ in Blister moest er dan echt 
worden ingepakt en opgeruimd bij de boerderij van de familie Muilwijk. 
 
Wij als jeugdouderlingen zijn ontzettend dankbaar dat het idee dat we voor de 
zomervakantie op hebben gepakt, een superstart voor de jeugd organiseren, zo 
ontzettend goed is uitgepakt. Dit alles had natuurlijk niet gekund zonder de hulp van 
heel veel mensen die ons hebben geholpen, we noemen jullie niet persoonlijk omdat 
we bang zijn iemand te vergeten, maar als het je aangaat, weet dat we je super 
dankbaar zijn!!  
 
Uiteraard nogmaals wel een speciale dank aan de familie Muilwijk, want zonder het 
aanbieden van jullie terrein was het hele feest niet doorgegaan in deze vorm. 
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Het kamp gaat ongetwijfeld een vervolg krijgen, hoe en wat, daar zijn we druk doende 
mee, maar houd NvKenK en alle jeugd apps goed in de gaten…. 
 
Terwijl er op zaterdag een grote groep vrijwilligers betrokken was bij dit ‘kickstart’ 
gebeuren zijn er andere mensen geweest die er voor de jeugd van de 
kindernevendienst een onvergetelijke middag van hebben gemaakt. Er is flink 
geknutseld en er zijn pannenkoeken gegeten, ook deze kinderen hebben het van horen 
zeggen erg naar hun zin gehad! 
 
Ondertussen zijn de catechese avonden weer gestart voor een ieder van 12 t/m 17 jaar. 
Ook voor de 18+ groep zijn de uitnodigingen de deur uit. De kindernevendienst wordt 
tijdens de kerkdienst weer gehouden in Menorah, er is weer crèche voor de 
allerjongsten onder ons, Impact heeft al weer allerlei activiteiten op stapel staan en de 
eerste bijeenkomst van de CJV staat op het moment van schrijven ook al gepland.  
 
Bijna alles lijkt weer te lopen zoals voor corona en daar zijn we heel blij mee! 
 
Toch nog een kleine oproep aan het eind van dit hele verhaal……. Er zijn gelukkig veel 
mensen bereid om vrijwillig iets te doen in onze kerk, dat geldt ook voor de mensen die 
roosters maken voor bijv. de kindercrèche. Helaas is het na de zomervakantie al meer 
dan eens voorgekomen dat er geen oppas aanwezig was terwijl er wel een rooster is….  
 
Zou een ieder van jullie die zich op heeft gegeven voor deze taak, jong en oud(er) goed 
willen kijken wanneer je aan de beurt bent? Dit zorgt voor blije gezichten bij de mensen 
die graag de kerkdienst willen bezoeken en hun kindje bij de oppas willen brengen!  
 
Wat een start van dit kerkelijke seizoen. Het enthousiasme om door te gaan met 
organiseren van waardevolle activiteiten is erg groot, dus we gaan er met elkaar iets 
moois van maken!! 
 
Al werkend aan dit stuk werkt het weer buiten niet heel erg mee, maar de vele buien 
zorgen ook voor het mooie natuurverschijnsel van regenbogen. Dit brengt mij tot de 
volgende afsluiter “Een boog in de wolken als teken van trouw…. staat boven jouw 
leven zegt “God is bij jou…”. In deze wetenschap wens ik jullie allemaal weer heel veel 
succes met school, met studie, werk en alles wat er op je pad komt de komende 
periode.  
 
Een hele warme groet van jullie ouderlingen, 
 

Meinie en José 
Teye en Saskia 
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Beste jongens en meisjes, binnenkort 
starten we weer met het advent 
project. 
 
Tel je mee? Dat is het thema van het 
project waarmee we dit jaar naar Kerst 
toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen 
waardevol is voor God. Het 
kerstverhaal maakt dat op een 
bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos 
kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, 
zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. 
 
Iedere zondag ontdekken we in de kerk een nieuwe plaat die past bij het thema van 
die zondag en zingen we met elkaar het projectlied. Hier praten en werken we tijdens 
de kindernevendienst verder over.  
 
Voor thuis is er dit jaar een advent poster met luikjes en een bijbehorend boekje. 
Deze krijgt iedereen thuis bezorgd.  Elke zondag van de adventsperiode open je een 
luikje van de poster en met Kerst komen alle verhalen bij elkaar.  
 
Het boekje bevat elke zondag een verhaal om te lezen, een gespreksvraag om verder 
over door te praten, een liedsuggestie om samen te zingen en voor elke dag van de 
adventtijd een opdracht om individueel of samen te doen. De poster kun je ophangen 
op een mooie zichtbare plek in huis. We hopen je te zien!  
 
Hartelijke groeten, de leiding van de kindernevendienst 
 

 
 

 

 
Denkt u bij het schrijven van kerst – en nieuwjaarskaarten aan hen die elders verblij-
ven. Zij stellen uw medeleven zeer op prijs. 
 

Hergen Jacob Fekken 

André Huisman 

Nanning Noorman 

Sophia Rozema 

Kerst- en nieuwjaarskaarten 
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Ontmoeten, gezelligheid, lekker eten en 
drinken!  
 
Wij willen jullie dames uitnodigen voor een 
gezellige, ontspannen Kerst-Workshop-Diner. 
Tijdens de Workshop, onder leiding van Bloom & Style, houden we met elkaar het 
diner (5 a 6 gangen). 
 
Dit willen wij doen op zaterdag 11 december 2021. Start 17.45 uur (tot ong. 22.00). 
Voor deze gezellige avond is een kleine bijdrage van € 15,- nodig.  
 
 
Wil je mee doen, geef je bij ons op. Er is beperkt ruimte. 
Zien wij jullie ook? (aanmelden vóór 13 november) 
 

Petra de Jonge, 302 3464 
Ingrid Oudman, 302 5186 
 

 
 

BIJBEL OVERHANDIGD AAN KONING 
WILLEM-ALEXANDER 

 
 
Op 14 oktober is het eerste exemplaar van de 
NBV21 overhandigd aan koning Willem-
Alexander door Rieuwerd Buitenwerf, direc-
teur van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap.” 
 
 “De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e 

eeuw.” aldus Buitenwerf. “Daarom zijn we 
vereerd dat onze beschermheer, Zijne Majes-
teit de Koning, de Bijbel in ontvangst wilde 
nemen.  
 
De Bijbel is voor veel mensen een boek met 
diepe betekenis. Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de an-
der en met God.” 

 

Kerst- Workshop-Diner 

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_dE6QAAAAAAAAAAL22EiQAAAAUV5cAAAAAAAnwVwBhaA1yJ1nmO3R5Qymud6Oqxq2pFQAJZ4s/2/FEMraYxcBW73fT3nboOY7g/aHR0cHM6Ly9tYXV0aWMuYmlqYmVsZ2Vub290c2NoYXAubmwvci83YmYzNTJkYjZmMDRiMTgzZjZjOWNiMDIwP2N0PVlUbzFPbnR6T2pZNkluTnZkWEpqWlNJN1lUb3lPbnRwT2pBN2N6b3hORG9pWTJGdGNHRnBaMjR1WlhabGJuUWlPMms2TVR0cE9qWTFPMzF6T2pVNkltVnRZV2xzSWp0cE9qWXdPM002TkRvaWMzUmhkQ0k3Y3pveU1qb2lOakUyTjJWaU5tVXlZVGM0TVRZME5ETTFOVEF5TUNJN2N6bzBPaUpzWldGa0lqdHpPalk2SWpNMU5UTXhNeUk3Y3pvM09pSmphR0Z1Ym1Wc0lqdGhPakU2ZTNNNk5Ub2laVzFoYVd3aU8yazZOakE3ZlgwJTNEJnV0bV9zb3VyY2U9bWF1dGljJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXNpbmdsZS1pc3N1ZS1uYnYyMQ
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Op woensdag 13 oktober hebben wij onze 2e vergadering van dit seizoen mogen 
houden. Jolanda van der Knaap-van der Beek heeft ons veel verteld over haar hobby 
fotografie. Eerst heeft zij ons de technische kant laten zien van het fotograferen. Er 
komt best veel bij kijken om een mooie foto te maken. Daarna heeft ze haar eigen 
gemaakte foto’s laten zien.  
 
De presentatie van Jolanda was heel leerzaam, zoals bijvoorbeeld de uitleg over de 
belichting en de vele snufjes van een moderne fotocamera. Jolanda is lid van fotoclub 
Objectief Ten Boer en samen maken de leden regelmatige leerzame en gezellige 
uitstapjes. 
 
Het programma voor de komende tijd is: 
Woensdag 10 november komen Henk en Gerdien van de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Zij zullen ons deze middag meer vertellen over hun werk binnen de 
WMO-Voorzieningen en diensten Gemeente Groningen. 
 
Woensdag 15 december kerstwijding. 

We vergaderen zoals 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 te.302 2185 
 

Het bestuur 

 
 

 
 

 

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, de kaarten en felicitaties voor mijn 80e 
verjaardag. Samen zijn wij blij en dankbaar voor het meeleven van zeer veel lieve 
mensen! Het gaat redelijk goed, en we voelen ons gedragen. Vriendelijke groet,  

Ab en Joukje Haak, Stadsweg 84. 

Hartelijke dank voor de vele kaarten, telefoontjes en de bloemen uit de kerk, die ik 
mocht ontvangen, na de heup operatie en voor mijn verjaardag.  
Hartelijke Groet 

Adri Huijzer Schep, Koopmansplein 28. 
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 

Br. D.N. Jongeneel, van de Hervormde kerk Onderdendam. 

Br. J.B. Lammers en zr. C.A. Lammes-Hazenberg, en hun zonen Klaas en Ben,  
van de Protestantse gemeente Gieten. 

Br. K.S. Meuleman, van de Hervormde kerk Stedum-Lellens- Wittewierum-Ten 
Post. 

 

HUWELIJK: 

Marianne Dekens is op 27 augustus getrouwd met Erwin Swaagman.  

 

Eric Jongeneel en Tanja Offringa, zijn op 1 oktober getrouwd. 

 

VERHUISD: 

Br. A.J. Smit 

 

BELIJDENIS: 

Rozemijn Wiersema 

Joas Tuinhof 

Erik Berends 

Sjoert en Marlisa Meuleman-van der Goot 

Angelique Bulthuis 

Amelia Zuidema en Mike Heemskerk 

Eline Bolt 

Astrid Hoekstra 

Iris Boer 

 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Zr. K.A. Peterson, Ommelanderstraat 60. 

 
GEDOOPT: 

 Sara Elisabeth Holwerda, op zondag 10 oktober jl. 

 

Kerkelijke mutaties 
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02-11 82 G. Wierenga - Boer   

06-11 73 R. Heidema   

07-11 100 J.P. Hellinga   

10-11 77 K. Venhuizen - Vegter   

13-11 77 W. Offringa   

13-11 80 G.T. van der Laan - Danhof   

17-11 79 A.E.A. Schraa - Smeenk   

17-11 75 A. Warris - Aalders   

19-11 89 A. Kol - Meijer   

28-11 74 E. Offringa - Raangs   

07-12 89 A. Bakker-Wiersema   

10-12 98 G. Veenstra - Oosterhuis   

13-12 92 G.C. Dijkhuizen-Moltmaker    

 
 
 

 
 
 
 

 
12 sept. Zr. W. Maarleveld-Wubs, in verband met haar 83 ste 

verjaardag, en naar 
br. G. Rozema, in verband met zijn 83 ste verjaardag, 
en naar 
zr. J. Haak-van Houten, in verband met haar 80 ste verjaardag. 

19 sept. Bewoners Zorgcentrum Innersdijk 

26 sept. Zr. J. Boss-Ridder, in verband met haar 84 ste verjaardag.    
   
3 okt. Zr. A. Huijzer-Schep, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
 
 

 Verjaardagen 70 + 

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



 

 

27 

10 okt. Doopouders br. en zr. T. Holwerda 

17 okt. Br. J. Land, in verband met zijn 97 ste verjaardag, 
en naar 
zr. H.H. Vink-Modderman, in verband met haar 80 ste  verjaardag. 
 

24 okt. Zangeres Joke Buis 
 

 
 
 

 
 
 

Vrijdag 29 oktober Impact in Blister 19.00 uur 

Woensdag 3 november Dankstond/gemeenteavond 19.30 uur 

Zondag 7 november Moment van Gebed 08.30 uur 

Maandag 8 november Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Woensdag 10 november P.C.O.B. 14.30 uur 

Woensdag 10 november College van kerkrentmeesters 19.45 uur 

Dinsdag 16 november Moderamen 19.45 uur 

Zondag 21 november Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Maandag 22 november Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Dinsdag 23 november Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Dinsdag 30 november Diaconie 19.45 uur 

Zondag 5 december Moment van Gebed 08.30 uur 

Maandag 6 december Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Woensdag 8 december Kerkenraad 19.45 uur 

Zaterdag 11 december Kerst – diner – workshop 17.45 uur 

Zondag 12 december Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Dinsdag 14 december Moderamen 19.45 uur 

Woensdag 15 december P.C.O.B. 14.30 uur 

Donderdag 16 december Samenstellen/verspreiden N.v.K. en K. 10.00 uur 

 
 
 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  
01-08 Dorcas  282,00 

08-08 Kerk 215,75 

15-08 Zending, Pakistan  298,00 

22-08 Diaconie  297,95 

29-08 Kerk 192,80 

29-08 Onderhoudsfonds 156,50 

05-09 Kerk 283,55 

05-09 HA - Limburg-watersnood 444,16 

12-09 Missionair werk, NL  187,50 

19-09 Kerk 173,50 

26-09 Vredesweek, Israël/Palestina  71,10 

26-09 Onderhoudsfonds 74,45 

   

Deurcollecten  
01-08 Kerk 72,00  

08-08 Bloemenfonds 114,35  

15-08 Kerk 86,10  

22-08 Bloemenfonds 85,20  

29-08 Bloemenfonds 64,00  

05-09 Bloemenfonds 83,35  

12-09 Kerk 96,00  

19-09 Bloemenfonds 119,55  

26-09 Kerk 100,20  

   

Giften   

augustus ontvangen collectes zonder nadere bestemming 415,00  

september ontvangen collectes zonder nadere bestemming 205,00  

25-sep Kerk 25,00  

   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   

Kerk   

 Toegezegd voor 2021 110.846,00  

 Extra ontvangsten  2.781,51  

 Totale bijdragen 2021 113.627,51  

 Ontvangen bijdragen 90.773,79  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2021 22.853,72  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2021 10.386,00   

 Extra ontvangsten  150,00   

 Totale bijdragen 2021 10.536,00   

 Ontvangen bijdragen 7.558,67   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2021 2.977,33   

   
 

Evangelisatie  
 

 Toegezegd voor 2021 6.772,00   

 Extra ontvangsten  55,00   

 Totale bijdragen 2021 6.827,00   

 Ontvangen bijdragen 4.993,84   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2021 1.833,16   

   
 

Overige opbrengsten  
 

Oud papier Ontvangen t/m september (40.726 kg) 3.181,46   

Oud ijzer bestemd voor World Servants -  
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31 oktober 09.30 uur voorbereiding Heilig Avondmaal    

Voorganger Da. C.S.A. Minnaard Garrelsweer 

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

   

3 november   19.30 uur Dankdag/gemeenteavond 

Voorganger  Drs. J.W. Bassie Groningen 

Organist  J. Wolfs 

Koster  W.P. Burema 

Beamer  Lineke Meerman 

Collecte  Zending - Indonesië 

Deurcollecte  Kerk 

   

7 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. H.C. Marchand Groningen Ds. M.H. Langenburg Middelstum 

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster A.K. Wietsma A.K. Wietsma 

Beamer Martin Schaaphok Willem Hoekstra 

Collecte Kerk Kerk 

    2e H.A.  Open Doors 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

Kindercrèche Martine en Romee  

   

14 november 09.30 uur    

Voorganger Ds. J. Schimmel Spijk  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Nicole en Marlou  

Dienstenrooster: 
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21 november 09.30 uur Laatste zondag van het Kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerstvoedselpakketten  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Jolanda en Lian  

   

28 november 09.30 uur 1e Advent 

Voorganger Mevr. E. Elzinga-Bakker Groningen 

Organist B. Geuchies  
Koster M. v.d. Meulen  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Eliza en Noa  

   

5 december 09.30 uur 2e Advent 

Voorganger Ds. S.W. Bijl  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Margot en Jolein  

   

12 december 09.30 uur 3e Advent 

Voorganger Ds. M.G.J. Roepers Loppersum 

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Binnenlands diaconaat  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Hilda en Sara  
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19 december 09.30 uur 4e Advent 

Voorganger Ds. B.J. Diemer Bedum  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Jong Protestant  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Lineke en Lourien  

 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 9 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. zal o.o.v. verschijnen op 16 december 2021, 20 januari en 3 maart 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

