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WACHTEN TOT HET LICHT GAAT SCHIJNEN 
 
De adventstijd is weer begonnen en het is bijna 
kerst. Persoonlijk vind ik het juist nu wel fijn dat de 
zon zo vroeg ondergaat en de straten verlicht 

worden met lichtjes. Op de radio en tv klinken al de kerstklanken. Juist in deze donkere 
tijd kijken we zo uit naar het feest dat komen gaat. De adventsperiode is een periode 
waarin we uitzien naar de viering van Christus’ komst op deze aarde.  
 
Christus’ komst werd in een vroege profetie al vergeleken met een licht dat in een 
donkere wereld komt. ‘’Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij 
die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’’ 
(Jesaja 9:1 & 2). Honderden jaren wachtte men op de komst van de voorzegde Messias, 
de Verlosser.  
 
In Jesaja 7:14 staat dat de Messias uit een maagd geboren zou worden en dat deze 
vrouw Hem de naam ‘Immanuël’ zal geven. Dit betekent ‘God met ons’. God komt 
eraan. Hij komt naar ons toe! Verderop staat in Jesaja: ‘’Want een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn 
naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’’ (Jesaja 9:5). 
 
Vanuit de profetieën leek het allemaal zo duidelijk: De Messias zóú komen. Het licht 
zóú gaan schijnen. De Zoon zál ons gegeven worden. Maar, waarom duurde het zo 
lang? Al jaren wachtte het volk op een nieuwe profeet, die hen de woorden van God 
kon uitleggen. Het leek bijna alsof God het volk van Israël had verlaten. Uiterlijk gezien 
was er alle reden om te twijfelen aan Gods leiding. Zou Hij Zijn beloftes wel echt gaan 
waarmaken? 
 
Wachten op het licht.  
Nog heel, heel even wachten op het licht… dan zal het zover zijn! Kijkt u uit naar de 
komst van Jezus Christus, die in deze donkere wereld verschijnt als de blinkende 
Morgenster? Bereidt u zich voor op Zijn komst? Misschien wacht u wel op Gods licht 
en Zijn leiding in uw leven. Misschien vraag u zich af of God wel in uw hart en leven 
werkzaam wil zijn. Zou Hij uw gebeden wel willen verhoren? Zou Hij wel licht willen 
geven op uw pad, als alles donker lijkt?    
 
De geschiedenis van Kerst laat ons zien dat God altijd zijn beloftes waarmaakt. Hoe lang 
we ook moeten wachten, en hoe onmogelijk de situatie ook lijkt. Wij weten het al, de 
Messias kwam en werd geboren in Bethlehem. Hij verscheen als ‘’de blinkende 
Morgenster’’. 
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Wat geeft dat een hoop voor ons! In de donkere tijd waarin we leven, mogen we 
wachten op het licht. In onze eigen donkerheid waarmee we kunnen worstelen, mogen 
we wachten op het licht. ‘Wanneer gaat Uw licht toch schijnen Heer? Wanneer krijg ik 
antwoorden? Wanneer zal de wereld weten dat U Koning bent?’ denkt u misschien. Blijf 
geduldig wachten. Het licht zal komen. 
 
Blijf Hem verwachten. 
Geduldig blijven wachten totdat het licht zal gaan schijnen. Dit gevoel van reikhalzend 
uitzien wordt mooi verwoord in psalm 130: 5&6: “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel 
verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan 
wachters op de morgen, wachters op de morgen’’.  
 
Zo mogen ook wij wachten tot de morgen komt. We wachten op Gods woord, dat wil 
zeggen: tot Hij de beloftes die in Zijn woord staan, in vervulling zal laten gaan. Eindelijk 
verscheen de ster van Bethlehem. Eindelijk ging het dagen in het oosten. Eindelijk zal 
Christus aan een donkere wereld verschijnen als de blinkende Morgenster. 
 
Nog héél, héél even wachten, dan zal het licht gaan schijnen! 

n.a.v. een meditatie van Marie Tulin van Ekeren. 
 

De Heer bevrijdt ons 
Ik verlang naar de Heer, 

ik wacht op Hem, 
ik vertrouw op Zijn woorden. 

Ik verlang naar de Heer, 
meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend, 

naar het licht van de nieuwe dag. 
Volk van Israël, vertrouw op de Heer! 

Want Hij is goed en trouw, 
Hij bevrijdt ons, altijd weer. 

De Heer zal ons van alle schuld bevrijden. 
Psalm 130: 5-8 

 
Sieta de Boer, 

 
 
IN MEMORIAM JANNY HEIDEMA -HOLTHOF, 
 
Onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, overleed op maandagavond 1 
november 2021, Allerheiligen, op de Covid afdeling van Maartenshof te Groningen. 
Geboren op 22 augustus 1927 in de gemeente Noorddijk, te Oosterhoogebrug, als 6de 
kind van Martinus Jacob Holthof en Jantje Meijer.  
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Na haar werden er nog 5 kinderen geboren. De middelste in het gezin en heeft daarin 
ook haar rol als middelste gehad, contact met de ouderen en contact met de jongeren, 
een soort verbindende positie met dikwijls wikken en (af)wegen om de lieve vrede te 
bewaren. Een karaktereigenschap van moeder, die haar soms ook in de weg zat. De 
oudste en de jongste waren jongens, daartussen 9 meiden. Een groot gezin, met later 
ook een groot nageslacht, die op een of andere manier ook altijd contact hebben 
gehouden met moeder. Ze was de laatste die nog leefde in Nederland uit dat gezin, 
haar jongere zusje leeft in Canada en is “nog maar” 90 jaar, Ina of beter gezegd 
Egberdina (moeder verbeterde mij altijd). 
 
Onze vader, Jan Heidema, heeft ze leren kennen in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog, tijdens zijn fietstochten naar en van Groningen. Oosterhoogebrug lag op 
zijn route. Het huis met de 9 meiden was hem ook opgevallen, “meiden met mooie 
benen” zoals moeder te pas en te onpas zei, vele bezoekers en medewerkers in 
Bloemhof zijn daar getuige van tijdens haar laatste jaren, de jaren dat het wat mistiger 
werd. Van “47 tot “50 is vader naar Oost Indië geweest, Indonesië. De ouders van Jan, 
Rachinus Heidema en Anje Eisenga, hebben in die jaren contact gehouden met moeder 
als “schoondochter” in spé. Moeder werkte in die tijd bij Manufacturenhandel Koster 
aan de Korreweg te Groningen, een textielzaak. 
 
Op 14 juli 1954 zijn ze getrouwd en zijn ze gaan wonen in de Wigboldstraat 7, naast de 
pastorie. Rachinus werd daar geboren in de zeer strenge winter van februari “56, een 
jaar later kwam ik ter wereld in november 1957. Ons geboortehuis. De verhuizing naar 
Gaykingastraat 13, werd gelijk een soort van “mantelzorgproject”. Het woord was toen 
nog niet uitgevonden.  
 
Als gezin woonden we naast opa en oma Heidema, huize Zwaluw was van hen. De 
naam staat nog steeds op de garage van Gaykingastraat 13. Moeder zorgde met liefde 
voor haar schoonouders, we hebben daar als gezin een hele fijne tijd gehad. Het was 
ook een huis van ontmoeten, logeerpartijen, aanloopadres voor velen uit het dorp, ons 
dorp. Zelfs als vader en moeder er niet waren konden dorpsgenoten nog 
voetbalwedstrijden bekijken op TV. Men wist waar de sleutel lag en waar de 
versnaperingen lagen. Er was altijd iets te drinken. 
 
Na de Gaykingastraat zijn we als gezin verhuisd naar Reddingiusstraat 3. Niet de laatste 
plek van hen samen, dat werd uiteindelijk Marskramer 19. Een mooi appartement. 
Vader is overleden op 26 juli 2008 in Solwerd te Appingedam, de jaren tot 2014 heeft 
moeder alleen gewoond in de Marskramer, omringd door lieve buren die haar een 
beetje in de gaten hielden. In 2014 hebben we als kinderen geopteerd voor Bloemhof, 
het alleen wonen ging moeder slecht af, met een oude indicatie 4 kwam ze in 
aanmerking voor een appartement in Bloemhof. Ze wilde er alleen heen mits ze aan de 
voorkant kwam te wonen.  
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Moeder had altijd wel eisen tussen de regels door. Een mooie eigenschap, maar soms 
ook lastig. Het werd kamer 117, aan de voorkant. Met aan de overkant het kerkhof. 
 
Haar geestelijke vermogen nam zichtbaar af gedurende de jaren in Bloemhof, het werd 
steeds mistiger in haar brein. Gelukkig bleef ze ons als kinderen altijd herkennen. Zelfs 
tot op het laatst in Maartenshof. 29 oktober zei ik “mam, ik zou je het liefst een dikke 
knuffel willen geven, de situatie laat het niet toe, maar weet…..je bent een schat en hebt 
een plek in mijn hart”…………”dat is een mooie plek”……waren haar laatste woorden 
voor mij.  
 
De cirkel is rond, hier kan ik mee verder. Moeder is op één of andere manier altijd 
betrokken geweest bij de kerk van Ten Boer. De vele bezoekjes van kerkleden, Louis 
Dekens die langs kwam vanuit de huisartsenpraktijk, later als kerklid, herkende ze tot 
op het laatst. Haar lange termijn geheugen bleef het bij sommige mensen goed doen. 
Ten Boer verbindt, de kerk verbindt, dat heb ik ervaren, vlak voor moeders overlijden, 
maar ook daarna. 
 
5 november is ze ’s middags in besloten kring begraven. De route vanaf de aula aan de 
Marskramer, via Gaykingastraat 13, via de Lindenstraat, kruispunt Reddingiusstraat, 
Wigboldstraat 7 richting de oude begraafplaats hebben we afgelegd met klokgelui. 
Haar route in het dorp. 
 
Bij het graf hebben we het “Onze Vader” gebeden. Het gebed wat haar altijd 
vertrouwen gaf. In een lade bij moeder kwam ik het volgende gedicht in 30-voud tegen, 
moeder hield nogal van verzamelen. 
 

Ouderdom 
 

Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom. 
Als ‘k niet meer kan zoals ik graag zou willen, 

als benen weigeren en handen trillen, 
zie dan, juist dán, vol liefde naar mij om. 

 
Stuur mensen op mijn pad met groot geduld, 

als mijn geheugen het soms af laat weten. 
Als ‘k dingen zoek, of namen ben vergeten, 

geeft dat dan tóch Uw liefde mij vervult. 
 

En wordt het lichaam zwak, de ogen slecht, 
laat dan Uw woord, Uw naam mij vergezellen, 

opdat ik ánderen nog kan vertellen 
Waar ’t fundament, de grondsteen is gelegd. 
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En als ik heel dicht bij het einde kom, 
Vul mijn gebroken stem dan met gezangen 

en laat mij diep, 
héél diep naar U verlangen. 

Verlaat mij niet, Heer, 
in mijn ouderdom. 

 
Namens de familie, Martin Heidema (22 november 2021) 
 
 

IN MEMORIAM ALIDA KOL-MEIJER 
* Onderdendam, 19 november 1932     
† Ten Boer, 25 november 2021 
 
Alida Meijer is in de leeftijd van 89 jaar in vol vertrouwen op haar Heer van ons heen-
gegaan, zoals verwoordt in die twee regels van een lied boven haar rouwkaart: 
“Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.” 
 
In de dankdienst voor haar leven op 30 november in de kerk alhier, klonken o.a. een 
aantal geloofsliederen van Sela die via de beamer op het scherm werden getoond.  
Ook zong kleindochter Mariska het lied ‘Ik wil even bij u komen’ en dochter Truus 
deelde herinneringen aan hun moeder. 
 
De tekst uit Spreuken 3: Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken,  
was de tekst die Reinder & Alida meekrijgen voor hun huwelijk. In de nieuwe Bijbelver-
taling komt deze tekst enigszins wat anders over: Denk aan Hem bij alles wat je doet, 
dan baant Hij voor jou de weg. Hij baant de weg. Het leven van Alida Kol-Meijer is niet 
een gemakkelijke weg geweest. God zorgt dat je toch de weg kunt gaan. Hij maakt je 
paden recht zodat je de weg kunt vinden. Hij verwijdert stenen en obstakels op je le-
vensweg, Hij vult de kuilen en gaten, zodat je toch door kunt reizen. In dat vertrouwen 
heeft Alida haar leven geleefd. 
 
De tekst van het lied op de rouwkaart hing bij Alida aan de muur. Als een stil houvast, 
om niet te vergeten. Al in haar jonge jaren kwam een groot verdriet toen haar verloofde 
ernstig ziek bleek en overleed. Ze vond opnieuw geluk met Reinder Kol. Tot hij na een 
aantal jaren een ernstig ongeluk kreeg en daardoor een hersenbloeding.  
 
Tot groot verdriet van beide kwam er geen goed herstel en werd Reinder afgekeurd 
voor het werk. In die tijd waren er nog geen voorzieningen zoals vandaag de dag. Geen 
revalidatietraject en geen uitkering voor het gezin wanneer het inkomen weg viel. Alida 
haar leven veranderde drastisch. Naast de opvoeding van de meisjes, was er de zorg 
voor haar man Reinder en ging Alida buitenshuis werken.  
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Er kwam veel op haar schouders terecht. Toch heeft niemand haar horen klagen. Niet 
klagen, maar dragen en bidden om kracht. Ze mocht graag zingen. Misschien dat het 
zingen van christelijke liederen haar hielp om boven de misère uitgetild te worden. Zo 
baande God haar weg. Haar karakter heeft vast ook meegeholpen om zich er doorheen 
te slaan. Alida was sociaal en hield van gezelligheid.  
 
In 2004 verhuisde Alida van Thesinge naar Ten Boer waar ze het erg naar de zin had. 
Reinder was toen opgenomen in verpleeghuis ‘Innersdijk’ in de verwachting dat wan-
neer het beter zou gaan, hij eveneens naar Ten Boer zou komen. Het was erg verdrietig 
dat dit niet meer mogelijk werd en Reinder in 2006 overleed. Alida’s rotsvast vertrou-
wen in God werd ook zichtbaar in mooie teksten met een boodschap die ze zorgvuldig 
bewaarde. Het evangelie van Jezus Christus was haar alles waard. 
 
In de afscheidsdienst klonken de woorden van Jezus uit het evangelie van Johannes 14: 
1-7. Jezus zegt daar: ‘Ik ben de weg’. Hij zegt dit in verband met zijn naderend afscheid. 
Jezus zegt dat zijn vrienden niet ongerust hoeven zijn, want Hij gaat naar de Vader te-
rug. Hij zegt: ‘Als je Mij kent, ken je God, de Vader ook.’  
 
Hij belooft zelfs dat Hij hen, dat Hij ons, niet in de steek zal laten, maar dat de Heilige 
Geest zal komen. Die zal altijd bij ons zijn. Zijn Geest zal troosten, helpen en kracht 
geven. ‘En’, zegt Jezus dan tot slot bij zijn afscheidsrede: ‘Ik laat jullie vrede na, mijn 
vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies 
de moed niet.’ 
 
Daarin is Alida een voorbeeld geweest voor anderen. Dat is wat haar vaste grond onder 
de voeten gaf. Hierdoor kon ze haar weg in het leven gaan. Zelfs op die laatste goede 
dag, haar verjaardag, zong zij liederen ter eer van Hem.  
 
‘Al gaat mijn weg door een donker dal,’ zongen we in de dienst. ‘Ik weet dat Hij mij 
brengen zal. Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.’ Dat dit tot troost mag zijn 
voor haar kinderen Gerda, Truus & Bouko en kleinkinderen Jasper, Mariska, Lars, Jur-
gen, Nadia & Karan. 

 
Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker. 
 

IN MEMORIAM JOHANNA ABELINA HOFMAN -DIJKEMA  

 

Op zaterdagmiddag 20 november is onze zuster in Christus Johanna Abelina Hofman-
Dijkema van ons heengegaan in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde aan het 
Koopmansplein nr. 91. Johanna werd op 29 april 1934 als 2e dochter geboren in het 
gezin Dijkema op de boerderij ‘De Grote Plaats’ in Hoeksmeer (Garrelsweer).  



 

 

9 

Na de lagere school ging Johanna naar de Huishoudschool en vervolgens ging ze thuis 
aan de slag. Ze hielp haar moeder mee in de huishouding en de tuin, en wat er zoal 
meer in en om een boerderij moet gebeuren. Altijd zorgen voor en zorgen om, dat 
typeerde Johanna en dat is haar hele leven zo gebleven. 
 
Op haar 18e haalde ze al haar rijbewijs en twee jaar later ontmoette ze Everdinus 
Hofman op de Jaarvergadering van de Christelijke Plattelandsjongeren in de stad. 
Vanaf dat moment is hun liefde voor elkaar opgebloeid. In 1957 trouwden zij en gingen 
zij wonen ze op de Barnhoeve, de boerderij aan de Lellensterweg in Stedum. Meer dan 
58 jaar waren zij getrouwd. Hun huwelijk bleef helaas kinderloos. 
 
Toen ik in het najaar van 1977 als kandidaat in contact met de Geref. Kerk van Stedum 
kwam, zat Dinus in de kerkenraad en was hij lid van de beroepingscommissie. Vanaf de 
zomer van 1979 tot voorjaar 1984 ben ik er predikant geweest. Het contact met Dinus 
en Johanna was die periode heel intensief. Voor raad en daad kon ik altijd bij Dinus 
terecht en Johanna runde mijn huis. Zij wilde, dat de pastorie er toonbaar uitzag en 
stond erop, dat ik ’s zondags altijd met een schoon wit overhemd op de preekstoel 
stond. In 1984 nam ik een beroep aan naar Maasland, maar het contact is altijd 
gebleven. 

 
Dinus en Johanna bleven niet in Stedum wonen. Toen er een ruilverkaveling kwam, 
verkochten zij hun boerderij en verhuisden zij naar een mooi groot huis aan de Groene 
Zoom hier in Ten Boer. Later naar een kleiner huis aan de Schepperij. Daar hebben zij 
lang tot hun genoegen gewoond. In die jaren onderging Dinus een zware operatie aan 
zijn alvleesklier, en ook Johanna maakte ingrijpende ziekenhuisopnames mee. Toen zij 
beiden tegen de 80 liepen, verhuisden zij naar het Koopmansplein, om zo dichter bij de 
zorg te zitten.  
 
Begin 2015 werd Dinus weer ernstig ziek. Hij overleed op 30 juni 2015. Wat een verdriet 
om na zoveel jaren samen nu alleen te zijn. Toch was ze dapper en krabbelde ze weer 
overeind, hoewel het leven haar wel zwaar viel. Wat was ze blij met de wichter, zoals 
ze zei, van de Buurtzorg! En met al die trouwe mensen, familieleden, vrienden, buren, 
die haar niet vergaten, maar telkens weer opzochten. 
 
Op zaterdagmiddag 20 november is zij van ons heengegaan, en naar we geloven mogen 
heengegaan naar de Here, op wie zij vertrouwd heeft. Dat we dit vrijmoedig kunnen 
zeggen, dat is, omdat we uit Gods Woord weten, dat God goed is en trouw én omdat 
we uit datzelfde Woord ook weten, dat wie op Hem zijn geloof bouwt, niet beschaamd 
zal uitkomen (Rom. 10: 11). In dit aardse leven niet, en ook niet wanneer wij eenmaal 
voor altijd de ogen moeten sluiten.In de afscheidsdienst hebben we daarom stil 
gestaan bij Psalm 103, waarin het gaat over Gods grote goedheid en Zijn vergevende 
en reddende genade.  
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En bij wat de Heer Jezus ons gezegd heeft over het hemels Vaderhuis met de vele 
woningen (Joh. 14: 1-3). Door het geloof in Hem mogen wij nu in het heden al bij God 
kind aan huis worden en straks na ons sterven voorgoed, wanneer Hij ons uit dit leven 
wegroept en wij bij Hem onze intrek mogen nemen.  (Vgl. 2 Kor. 5: 8). We danken God, 
voor wie Johanna was en voor wat zij heeft mogen betekenen, voor de familie, voor 
vrienden, voor ons allen. En we danken God om Wie Hij voor ons is, want Hem te 
kennen in Zijn Zoon Jezus Christus, is onze grootste schat. 
 

Ds. Kosse Jonker, Steenwijk (begonnen in Stedum & Westeremden) 
 

MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Br. E Biewenga lag begin van de maand een week in het Ommelander ziekenhuis in 
Scheemda. Hij had galstenen en een galwegontsteking. Er is één galsteen verwijderd 
in het UMCG. Na een week mocht hij weer naar huis om aan te sterken en dat lukt 
aardig. De chirurg stelt voor de galblaas voorlopig niet te verwijderen. 
 
Onze zieken, thuis, in een verpleegtehuis of elders, stellen uw meeleven, ook door 
bijvoorbeeld een kaart, zeer op prijs! Vooral in deze – bijzonder donkere - 
decembermaand!  Wilt u allen, ook zij die niet met name genoemd zijn, de ouderen, de 
eenzamen, zij die het moeilijk hebben en rouw dragen gedenken in uw gebeden? 
 
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,  

 
 

 
 

 

• Onze preekvoorziener br. Jan Helmantel heeft te kennen gegeven te willen 
stoppen met zijn taak. Jarenlang is Jan er in geslaagd de preekbeurten vervuld 
te krijgen. We zijn hem dan ook zeer dankbaar voor zijn werk. We vinden het 
erg jammer, dat hij wil gaan stoppen maar begrijpen, dat zijn leeftijd een rol 
gaat spelen (hoewel we er niets van merken…!). Dit betekent echter wel, dat  
we op zoek moeten naar een nieuwe preekvoorziener.  

 

Mededelingen van de kerkenraad (december 2021) 
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• Er kan nu een beroepingscommissie worden samengesteld. Daarvoor zal de 

kerkenraad een aantal gemeenteleden benaderen.  

 

• U begrijpt, dat er een behoorlijk beroep wordt gedaan op u als gemeente, 

want naast een beroepingscommissie en preekvoorziener moeten er nog 

meerdere openstaande functies ingevuld worden. 

 

• Maar liefst 9 nieuwe kerkenraadsleden worden er gezocht plus een notulist! 

(er zijn 15 lijsten met namen voor kandidaat ambtsdragers binnen gekomen: 

we hadden er graag meer gehad!) 

 

• We hopen, dat we niet tevergeefs bij u aankloppen als we u voor een van bo-

venstaande functies benaderen: alleen samen kunnen we onze kerk draaiende 

houden! 

 

• We willen alle commissies, verenigingen enz. er op attenderen, dat alle ker-

kelijke activiteiten alleen tussen 5.00 en 17.00 uur mogen plaatsvinden. 

 

• Het doorgaan van de oudejaarsdienst is daarom nog een punt van discussie: 

Wat mag en kan weer tegen die tijd. Houdt u daarom de afkondigingen en de 

website in de gaten! 

 

• Er mag - zij het ingetogen! - gezongen worden tijdens de diensten.  Dat is ge-

zien de besmettingsaantallen best spannend voor een aantal kerkleden. Het 

is daarom goed om te weten, dat onze kerk over een uitstekend ventilatie sys-

teem beschikt!  Er wordt echt niet alleen middels open deuren geventileerd! 

Zie verder ook alle maatregelen elders in dit blad en misschien ten overvloede: 

blijf thuis bij klachten! 

 

Els Gelling, scriba 

 
 
 

Opening: 
De voorzitter opent de avond en heet iedereen welkom. 
 
Korte presentatie begroting 2022 College van kerkrentmeesters: door S. Vreeling 
N.a.v. de presentatie worden er vragen gesteld en deze worden beantwoord. 
Hieronder een samenvatting van de vragen/ antwoorden. 
 

VERSLAG GEMEENTEAVOND 3 NOVEMBER 2021 
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• De begroting is gemaakt op het feit dat we het eerste half jaar nog vacant zijn. 
Mochten we nu vanaf januari ’22 al een (fulltime) predikant hebben dan zullen 
we aan het einde van het jaar € 15.000 tot € 20.000 negatief uitkomen. 

• Bij het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring moet er ook een meerjaren-
begroting aangeleverd worden. Vervolgens krijg je van de PKN terug wat een 
geschikte arbeidsfactor is voor de gemeente.  

• Deze uitkomst zal dan eerst in de kerkenraad besproken worden om vervolgens 
de gemeente te horen. Het is niet zo dat de kerkenraad een besluit neemt zon-
der de gemeente te hebben gehoord. Op het moment van de gemeenteavond 
is de solvabiliteitsverklaring nog niet aangevraagd, wel wordt er aan gewerkt om 
deze spoedig mogelijk aan te vragen.   

• Gevraagd wordt wat er bedoeld wordt met vacaturebijdrage. Dit is een bijdrage 
die de PKN van ons verlangt zolang wij geen predikant hebben. Het is een soort 
solidariteitsbijdrage. Op de vraag wat hiermee dan gebeurt kan geen antwoord 
gegeven worden. Dit wordt uitgezocht/ nagevraagd en hier zal later op worden 
teruggekomen. 

• Is het bedrag van de energiebijdrage al zeker? Nee, het is een begroting en we 
weten nog niet zeker wat we aan energiekosten kwijt gaan zijn. We maken als 
kerk deel uit van een groep waarmee energie collectief wordt ingekocht en daar 
hangen onze kosten vanaf. In de komende jaren zullen we als kerk/ het kerkge-
bouw gaan verduurzamen. Hiervoor is een ‘duurzaamheidscommissie’ in het 
leven geroepen. 

• Zijn er nog verbouwingsplannen voor de keuken in Menorah? Deze plannen zijn 
er niet voor 2022. Is wel meegenomen in de meerjarenbegroting. Wel wordt de 
keuken van de pastorie aangepakt met gelden die worden verkregen vanuit de 
waardeverminderingsregeling. 

• Komt de pastorie in aanmerking voor verstevigen, sloop, nieuw bouw of een 
afkoopsom van € 30.000? Er is een aanvraag gedaan op basis van schades die in 
de nu leegstaande woning zijn ontdekt. Het traject hiervoor loopt. 

 
De begroting zal zonder aanpassingen in de kerkenraadsvergadering van woensdag     
8 december ‘21 geaccordeerd worden. 
 
Korte presentatie begroting 2022 College van diakenen: door F. Turkstra 
Geen vragen. 
 
Wel wordt opgemerkt dat er verschil zit in benaming van de verschillende jaren tussen 
de begroting van de diaconie en die van de kerk. Dit heeft te maken met het feit dat dit 
jaar als actueel benoemd wordt en het vorig jaar als afgesloten. Voor 2023 zal de 
penningmeester van de diaconie dit aanpassen. Maakt ook de leesbaarheid 
makkelijker. 
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Profielschetscommissie: uitkomst enquête (gehouden onder gemeenteleden): 
presentatie hiervan wordt gegeven door E. van Dijken.  
 
Er zijn 300-350 enquêtes uitgeschreven, waarvan 200 ingevuld retour ontvangen.  
 

• Is er onderzoek gedaan naar de gewenste leeftijd van een predikant? Nee dit 
is niet gedaan. 
 

• Is het een idee om een predikant aan te stellen voor bijv. 50-60% en daarnaast 
een jongerenwerker aan te stellen? Er is op dit moment nog niet nagedacht 
over een opdeling. Er zal nog niet op voorhand een jeugdwerker aangesteld 
worden, daar is het nog te vroeg voor. Dit omdat we eerst willen afwachten 
wat voor predikant er gaat komen. Het is goed mogelijk dat dit een predikant 
is met een hart/ voorkeur voor de jeugd en dan moet er misschien wel een 
‘ouderenwerker’ komen naast de predikant. Wel zal de kerkenraad dit voor-
stel meenemen. Opgemerkt wordt: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
en ook “We moeten het samen doen ook met de ouderen”. Er wordt nog be-
nadrukt dat we als kerkenraad “stevig” moeten na gaan denken om een 
jeugdwerker aan te nemen. We hebben als gemeente iemand nodig die zich 
inzet voor de jeugd. Kijk ook naar de belijdenisdienst van een aantal weken 
geleden. Dit punt wordt zeker meegenomen. 

 

• De definitieve profielschets zal aan de gemeente getoond worden.  

• Zijn er namen van predikanten doorgegeven? (dit was een vraag in de en-
quête). Ja, er zijn namen doorgegeven. Wat hierin opvalt is dat er best veel 
namen genoemd zijn van predikanten die in het recente verleden hier hebben 
gepreekt. Ook zijn er sprekers genoemd.  

 

• Wat is het te volgen tijdspad? De komende weken komt er een conceptpro-
fielschets. Deze zal besproken worden in de kerkenraad. Vervolgens zal de 
profielschets aan de gemeente gepresenteerd worden. Het streven is om be-
gin 2022 een beroepingscommissie gevormd te hebben.  

 
Rondvraag: 
 

• Hebben wij als kerk invloed op de maandafsluitingen en avondmaal in Bloem-
hof?  Het ‘probleem’ ligt bij Bloemhof zelf. Er mogen op dit moment geen 
diensten in Bloemhof gehouden worden. Op dit moment worden er ook geen 
vrijwilligers toegelaten in Bloemhof. 
 

• Is er digitaal aan te sluiten in Bloemhof? We gaan hierover nadenken; nemen 
dit punt mee naar de kerkenraad.  
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• Opmerking: Het komt geregeld voor dat een predikant niet goed te verstaan 
is. Reactie: De oorzaak hiervan is dat een predikant te ver van de microfoon 
gaat staan. Het geluid kan niet te hard gezet worden, omdat het dan gaat 
‘rondzingen’. Het is vaak moeilijk/ lastig om alles goed in te regelen dit is o.a. 
afhankelijk van hoe luid; hoe duidelijk iemand spreekt.  
 

Sluiting: 
We sluiten de gemeenteavond af met gebed.  
 
 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE PREDIKANT (M/V) 

Het lijkt misschien, dat er nog niet veel schot zit in het vinden van een nieuwe 
predikant, maar achter de schermen wordt er druk gewerkt en nagedacht. Alle 
antwoorden op de enquête zijn verwerkt en daar is onderstaande profielschets uit 
gekomen. In eerste instantie denk je dan: dat is zoeken naar het bekende schaap met 
de 5 poten! Maar dit was toch echt wat er uit de enquête naar voren kwam. En wil je 
daar recht aan doen, dan moet het er ook in staan. Heeft u hierover op- of 
aanmerkingen, wilt u dat dan de scriba mailen? 
 
CONCEPT PROFIELSCHETS 

De Gereformeerde Kerk PKN van Ten Boer zoekt een predikant (m/v of predikanten-
echtpaar) 

 

Wij zijn een levende gemeente die de ontmoeting met God en met elkaar waardevol 
vindt. Dit uit zich in het (weer steeds beter) bezoeken van de wekelijkse eredienst en 
de grote verscheidenheid aan (actieve) samenkomsten van gemeenteleden door jong 
en oud. Om de komende jaren onze taak en roeping als gemeente van Jezus Christus 
te kunnen uitvoeren, gaat onze voorkeur uit naar een predikant met enige ervaring. 
 
Wij zoeken iemand die dicht bij God en dicht bij de mensen leeft.  U bestudeert de 
Bijbel en hebt een intensief gebedsleven; staat standvastig in het geloof en kunt de 
Bijbel vertalen naar de dagelijkse praktijk. U kunt goed luisteren en hebt het vermogen 
mensen van verschillende leeftijden en met verschillende manieren van 
geloofsbeleving te verbinden. 
 
We zoeken een predikant die:  

- In zijn preken de Bijbel centraal stelt en in begrijpelijke taal praktisch toepas-
baar kan maken voor jong en oud in ons dagelijks leven. Openstaat voor 
variatie in de erediensten en oog heeft voor talenten van gemeenteleden en 
verschillende (muziek)vormen. 
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- Met een aanstekend enthousiasme mensen samenbrengt en van daaruit een 
verbindend element is om te bouwen aan onze gemeente. 

 
- De nadruk legt op het omzien naar elkaar en een warm pastoraal hart heeft. 

 
- Die samenwerkt met onze ambtsdragers, wijkwerkers & jeugdwerkers en hen 

coacht waar nodig. 
 

- Die zich verbonden voelt met onze jeugd, hun leefwereld begrijpt en in staat 
is contact met hen te maken en de Bijbelse boodschap over te brengen.  

 
- Die aansluiting kan vinden bij de ouderen, hen erkent als mededragers van 

onze gemeente en in saamhorigheid hen kan verbinden met de andere leef-
tijdsgroepen die allemaal nodig zijn om als gemeente van Jezus Christus te 
kunnen bestaan. 

 
- Die bereid is, in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, het 

evangelisatiewerk handen en voeten te geven.  
 

- Zich kan vinden in de kernpunten van ons beleidsplan. 
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEZOEKEN KERKDIENSTEN  
 
Op 26 november jl. kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere 
verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben ook 
gevolgen voor u als bezoeker van onze kerkdiensten, te weten: 
 

• 1,5 meter in acht nemen (ook als u even moet wachten in hal); 

• Bij binnenkomst de handen desinfecteren; 

• Ingetogen zingen (aantal te zingen liederen per dienst zal beperkt worden); 

• Mondkapje dragen bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij  

verplaatsingen; 

• U wordt door een coördinator naar een zitplaats gewezen (hierdoor is het wel-

licht niet mogelijk om op uw eigen voorkeursplaats te zitten, hiervoor graag  

uw begrip); 

• Bij een volle kerkzaal bestaat de mogelijkheid dat u naar Menorah verwezen  

wordt om daar de dienst (via een livestream) bij te wonen; 
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• Door ventilatie kan het in de kerk soms wat koud aanvoelen; 

• Koffiedrinken na de dienst is niet mogelijk. 

Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de 
indeling; voor het aantal bezoekers of anderszins gevolgen hebben voor de 
kerkdiensten, zal dit direct bekend gemaakt worden via afkondigingen in de kerk en 
via de website! 
 
(Mogelijk volgt er nieuwe informatie na de persconferentie van 14 december a.s. 
Houdt u hiervoor dus de afkondigingen en de website in de gaten.)  

 
 

 
 
 
DIACONALE ACTIVITEITEN 
 

Kerstouderenmiddag in Menorah: Helaas gaat de geplande Kerstouderenmiddag 
dit jaar NIET door vanwege de coronamaatregelen. Dit is het 2e jaar op rij dat deze 
ontmoeting niet door mag gaan, we hopen dan ook dat we in het voorjaar een 
gezellige middag voor ontmoeting kunnen plannen zodat we niet tot kerst 2022 
hoeven te wachten. 
 
Kerstvoedselpakketten actie: De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle 
gang. Zoals het nu lijkt zullen de gezamenlijke diaconieën uit de voormalige 
gemeente Ten Boer in totaal ca. 60 rijkelijk gevulde kerstvoedseltassen gaan 
uitdelen aan financieel minder bedeelden. 
 

 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
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. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Neder-
land, 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 gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp 
staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 
 

Diaconie 
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19 december 2021 - Adventscollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 
Jongeren doorleven het verhaal van Kerst. 
 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd 
plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de Kerst- Challenge kruipen de 
jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo 
ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God 
zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van 
vrede mogelijk maakt. 
 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst. 

 
25 december 2021 - Kerstcollecte Kerk in Actie - Kom op voor kinderen in de knel 
 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze 
wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die 
hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze 
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze 
kerstcollecte! In de loop van 2021 maken we via de website en op andere manieren 
bekend welk kinderproject het meest urgent is. 

 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 
 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
Dorcas Voedselactie 2021 

Slechts twee dagen voor de actie, waaraan de COOP zijn medewerking had 
toegezegd, heeft de DORCAS besloten de actie niet door te laten gaan i.v.m. de 
strengere coronamaatregelen. Wij hebben namens onze kerk een bedrag van 500 
euro gedoneerd. We wachten af hoe de actie volgend jaar gestalte krijgt. 
 
Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan een 2-tal hulpprojecten van Kerk in 
Actie (www.kerkinactie.nl /projecten): 

 
“Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken” in Oeganda. (W009068) 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte 
en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het 
Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in 
Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en 
naar school te laten gaan.  
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De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze 
vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Als vrouwen meer 
eigenwaarde krijgen en hun relaties verbeteren en uitbreiden, kunnen ze beter voor 
zichzelf en voor hun gezin zorgen. 

  
“Steun in de rug voor jonge open kerk” in Marokko. (Z021402)  
 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen.  
 
Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 
studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken 
op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan 
gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en 
totaal berooid zijn. 

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

Frank Turkstra, Jaap Oudman 
 

 
 

 
 

 
Dankdagcollecte 
 
De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 13.645,55 opgebracht. Iedereen 
hartelijk dank voor uw/jouw gift! Ook de vele vrijwilligers die de enveloppen hebben 
rondgebracht bedankt voor uw/jullie medewerking! 
 
Digitale versie nieuwe Bijbelvertaling 
 
Zoals u/jij weet is de nieuwe Bijbelvertaling 2021 in gebruik genomen. Helaas is hiervan 
nog geen goede presentatie beschikbaar voor op de beamer. Daardoor kan de schrift-
lezing, die de voorganger voorleest, iets afwijken van de beamerpresentatie. Zodra er 
een goede versie beschikbaar is, wordt deze besteld en gebruikt. Wij hopen op 
uw/jouw begrip hiervoor.  
 
 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
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Uitleg vacaturebijdrage 
 
Naar aanleiding van een vraag over de vacaturebijdrage tijdens de gemeenteavond 
geven wij een korte uitleg. De bijdrage is voor de Protestantse Kerk Nederland.  
Onze gemeente heeft nu geen predikant, maar we blijven in de vacante periode wel 
een bijdrage betalen omdat wij te maken hebben met een dienstencentrum die kosten 
blijft maken voor de organisatie van vacatures. Tijdens de vacante periode wordt voor 
onze gemeente het minimum bedrag gerekend. 
 
Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) 
 
Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. Van de toezeggingen voor de VVB is er 
een groot gedeelte binnen. Voor degene die zijn/haar bijdrage nog niet heeft voldaan, 
graag daar even aandacht aan schenken. Alvast dank! 
 
Solvabiliteitsverklaring 
 
De verklaring is aangevraagd. Zodra deze binnen is, zal hij in de kerkenraad besproken 
worden waarna de gemeente wordt geïnformeerd. 
 
Herinnering - oproep kostervrijwilliger voor maandagavond 
 
Helaas hebben wij geen reacties gekregen op onze oproep in de vorige Nieuws van Kerk 
en Kansel. Voor de maandagavonden zijn we echt dringend op zoek naar iemand die 
de kosterstaken wil uitvoeren. Het gaat onder andere om het openen en afsluiten van 
Menorah en koffie zetten voor de commissies die vergaderen.  
 
Wie meldt zich aan en neemt contact op met onze koster Wildrik Burema,  
tel. 050-364 21 50 en e-mail w.burema52@gmail.com? 
 
Werkzaamheden 
 
Onder andere de volgende werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd of 
zullen in de loop van 2022 gedaan worden: schilderwerk en aanpassing van de keuken 
en -vloer van de pastorie, vervanging van de tafels in Menorah, het beter isoleren van 
Menorah door o.a. herstel van het voegwerk en er zal een adviesaanvraag voor het 
isoleren van het plafond van de kerkzaal gedaan worden. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 
 
 

mailto:w.burema52@gmail.com
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VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
De kindernevendienst heeft voor 2e kerstdag een 
gezinsdienst georganiseerd. Het thema van de dienst is: 
“Geen stille nacht”. 

 
Ds. van Gulik uit Leek gaat voor en kinderkoor “Eigen 
Wijs” zal komen optreden. We gaan veel zingen, muziek 
maken, luisteren en kijken naar een heel bijzonder 
kerstverhaal. Kom je ook? De dienst begint om 10 uur. 
 
Janneke Vreeling 

 
VAN DE JEUGDOUDERLINGEN 
 
Hallo allemaal! Weer een berichtje van jullie jeugdouderlingen. 
Na het leuke kickstart-weekend zijn we vol energie en goede moed weer van start 
gegaan met de verschillende activiteiten. De catechisaties zijn weer opgestart en ook 
CJV is alweer een aantal keren bij elkaar geweest!  
 
Helaas gooit corona weer roet in het eten. Als kerkenraad hebben we jammerlijk 
genoeg het besluit moeten nemen om alle activiteiten, die onder kerkelijke activiteiten 
vallen, na 17:00 uur, weer tijdelijk te moeten staken. De besmettingen zijn hoog onder 
de jeugd en het lijkt ons daarom verstandig om voor nu pas op de plaats te maken en 
af te wachten hoe het verder gaat. Helemaal stil zitten doen we niet en wordt er toch 
nog iets leuks opgepakt door diverse vrijwilligers........... 
 
Een groep mensen zit samen rondom een kaarsje. En dan opeens gaat het licht uit. 
Iemand roept in het donker: “Nee!” Kerst moest een mooi feest zijn toch? Met 
gezelligheid in de stal en mensen die elkaar het beste wensen? Met licht, cadeautjes en 
warme chocolademelk... 
 
Bovenstaande is alvast een opwarmertje voor ......Zondagmiddag 19 december! Heb je 
zin in een gezellige middag samen met je vrienden van Impact en CJV? Doe dan gezellig 
mee aan de KerstChallenge 2021. In groepjes, buiten (dus coronaproof), samen allerlei 
leuke en uitdagende opdrachten doen! 

   Jeugdpagina 
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Er wordt gezamenlijk afgesloten onder het genot van een klein hapje/drankje..... 
Houd alle apps vanaf nu goed in de gaten voor alle vervolginformatie zoals 
aanvangstijd en startlocatie! We hopen dat het snel weer 'als normaal’ wordt en dat 
we weer gezellig samen kunnen komen! Voor nu wensen we jullie alvast mooie en 
gezegende kerstdagen en een goed uiteinde toe!  
 

Teye, Saskia, Meinie en José 

 
 
 
 
Als Evangelisatiecommissie hebben we in 2021 de volgende organisaties een gift ge-
geven van € 250,-: 

 

1. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Voor iedereen een bijbel. In de bijbel  

     lezen we van Gods Liefde voor de wereld. 

2. Groot Nieuws Radio. Elke dag bemoedigende en opbouwende radio programma’s  

     en christelijke muziek. 

3. Evangelische omroep. Christelijke radio- en televisieprogramma’s, bekend van o.a.  

    Nederland zingt, Beam kerkdiensten en EO jongerendag. 

4. Kwartiermakers. “De bloei van de stad is ook jullie bloei” is hun motto. Jongeren  

    uit de stad Groningen die zich inzetten voor vluchtelingen, daklozen en prostituees.  

    Maar ook het Evangelie brengen d.m.v. sport en relatie. 

5. Ark Mission vertelt het verhaal. Deze organisatie zet zich in voor gevangenen en 

    thuisblijvers en hun terugkeer in de samenleving. Geen populaire doelgroep maar 

    het is wel onze opdracht. 

6. Bright Fame. Zet zich in voor vrouwen en mannen die in de prostitutie werken, met 

    name in het Red Light district van Amsterdam. 

7. Alpha Nederland. Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is  

     Alpha. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het 

     christelijk geloof inhoudt. 

8. Leger des heils. Zet zich o.a. in voor daklozen en heeft buurthuiskamers waar  

     iedereen welkom is. 

9. Evangelisch werkverband. Organiseert toerusting en ondersteuning binnen de 

    PKN, denk aan bij voorbeeld de Gemeente Groeigroepen. 

 
Alle organisaties hebben als doel het evangelie te brengen. 
 
  Bouko Feitsma 
 

Evangelisatiecommissie 
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Op 31 december willen wij, World Servants Ten Boer, 
u weer verblijden met de bezorging van 

KNIEPERTJES EN ROLLETJES. 
 
Wat u hiervoor moet doen?  
Uw bestelling plaatsen via de 
website van World Servants of 
het bestelformulier die u heeft 
ontvangen in de brievenbus vo-
rige week, inleveren bij de 
daarop genoemde adressen.  

 
Zo geniet u ook met oud en nieuw weer heerlijk van de zelfgebakken kniepertjes en 
rolletjes!  Op 31 december zal het bij u thuis worden afgeleverd tussen 10-12 uur.  
Bestellen kan tot en met vrijdag 24 december 2021!  
 

Margot Dekens 
 

 
WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 2022 WIJST OP HET LICHT IN HET DUISTER 
  
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit 
de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 
weg wijst naar Jezus.  
 
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 
januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van 
gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de we-
reld. Het thema, Licht in het duister, is dit jaar  aangedragen 
door christenen uit het Midden-Oosten. Ook in onze kerk zijn 
er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden, digitaal 
of fysiek, is hartelijk welkom.  
 
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en 
MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door 
heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende 
kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden 
materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Licht in het 
duister. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en 
zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is 
te vinden op www.weekvangebed.nl  
 

Sake van der Goot 

http://www.weekvangebed.nl/
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Elke eerste zondag van de maand komen we om 8.30 uur als 
gebedsgroep in Menorah bij elkaar om te danken en te bidden 
o.a. voor zieken en mensen die het moeilijk hebben en voor 
zaken die spelen in onze gemeente. Het is voor de gebeds-
groep niet eenvoudig om er achter te komen waarvoor 
voorbede nodig is, daarom stellen we het erg op prijs dat ge-
bedspunten worden aangereikt.  
 
U/ jij mag de (voor) naam noemen, maar dat hoeft niet. Kan ook vriend(in), zoon/doch-
ter, buurvrouw, buurman enz. Dat kan door een briefje te deponeren in de daarvoor 
bestemde kistjes (staan bij beide in- en uitgangen) of door een mail te sturen naar         
Menke Wietsma: menkewietsma@gmail.com   of bellen tel.nr. 050-302 1935 
 
Uiteraard bent u /jij van harte welkom om mee te bidden. Wanneer u/jij het moeilijk 
vindt om te bidden, laat dit geen reden zijn om niet te komen. Meedenken en meeluis-
teren is net zo belangrijk.  
 

 
 
 

 
Op woensdag 15 november jl. heeft Henk Folkersma van het WIJ team Ten Boer iets 
verteld over de WMO, (Wet Maatschappelijk ondersteuning). Omdat de verzorgings-
staat te duur werd is in 2015 de WMO opgericht om te zien wat mensen nodig hebben 
om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. Zoals aanpassingen in huis, b.v. een traplift 
en nog meer hulpmiddelen die nodig zijn, bij voorbeeld de maaltijdvoorziening, huis-
houdelijke hulp, vervoer(collectief) aantal km.  
 
De volgende vergadering is op D.V. woensdag 15 december. Dan is er een kerstwijding 
gepland. 
 
 Mevrouw J. Medema-Kuizinga gaat, met algemene toestemming van de leden, de se-
cretariaatswerkzaamheden overnemen, dit zal ingaan per 1 januari 2022. 
 
Het programma KBO/PCOB Ten Boer seizoen 2022: 
 
12 januari:  Reis Hongarije.                                        Teije van Dijk/Margo Dekens 
9 februari:  Voorlichting over Fysieke veiligheid.      Jorge Castro (wijkagent) en 

iemand van het WIJ - team Ten Boer 
 

Moment van gebed 

mailto:menkewietsma@gmail.com
tel:050-3021935
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9 maart:  Foto’s en reisverslag Israël                        Ria Meerman 
13 april:  Jaarvergadering 
 
 
Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken. 
We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
Denk aan het meenemen van uw QR code!!! 
 
Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar mevr. A. Kooistra  tel: 302 2185 . 
 
Het bestuur. 

 
 

 

 
 

 
 
 
Hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder 
en oma Alida Kol-Meijer. Hierin hebben we troost en kracht ervaren. 
 

Truus en Bouko Feitsma. 
 
Een woord van dank, op 100-jarige leeftijd. 
Hartelijk dank voor het warm welkom tijdens de kerkdienst op zondag 7 november, 
op mijn 100ste verjaardag. Ik heb ontzettend veel kaarten, telefoontjes en ook bezoek 
gehad, zowel van kerkleden als daarbuiten. Het was hartverwarmend. Graag wil ik 
met het volgende afsluiten, wat ik ook op mijn verjaardag tegen mijn familie zei: “Tel 
uw zegeningen, tel ze één voor één, dan ziet ge Gods goedheid door alles heen.” 
 
Hartelijke groeten van J.P. Hellinga 
 
Namens de familie reuze dank voor alle aandacht op wat voor manier dan ook, tijdens 
het leven van moeder, Janny Heidema-Holthof, maar ook na haar overlijden. Bij het 
opruimen van haar appartement werd nog weer eens bevestigd hoe trouw de kerk en 
de kerkleden zijn aan elkaar. Een grote verbindende factor, erg belangrijk in deze tijd 
met veel onzekerheden. Vele, vele kaartjes de afgelopen jaren, bemoedigende 
woorden, woorden vanuit het hart. Woorden die er toe doen, op wat voor manier dan 
ook. Namen die telkens weer naar boven komen. Bijzonder, hoe trouw velen zijn 
gebleven aan moeder en nu aan ons. Met hartelijke groet, ook namens de familie, 
 

Martin Heidema. 

Dankbetuiging 

tel:302%202185
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Wij willen graag iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes, en de bloemen uit 
de kerk, die we mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. De operatie 
is naar omstandigheden goed gelukt maar ik moet nog wel meerdere keren 
terugkomen voor nabehandeling. Ook hebben wij in deze periode mijn 82 ste 
verjaardag mogen gedenken. Wij voelen in dit alles ons gedragen door onze Hemelse 
Vader. De hartelijke groeten ook namens Henk. 

 
  Grietha Wierenga. 

 
 

 

 

BINNENGEKOMEN: 

    Br. S. Steiginga, vanuit de protestantse gemeente Loppersum 

 

OVERLEDEN: 

    01-11-2021 Zr. J. Heidema-Holthof,  

    20-11-2021 Zr. J.A. Hofman-Dijkema,  

    25-11-2021 Zr. A. Kol-Meijer,  

    05-12-2021 Zr. J.L. Bolhuis-de Graaf,  

 

VERHUISD: 

    Margot Dekens,  

    Matthijs Doornenbal,  

    Br. A.J. van der Goot,  

    Br. J.P. Hellinga,  

    Fam. J. Jansen,  

    Br. D. Oterdoom,  

 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

    Charlotte Woldijk,  

 

VERTROKKEN: 

    Enola de Jonge,  

 

HUWELIJK/ GEREGISTREERD PARTNERSCHAP: 

    Jan Mulder, Kaakheemlaan 38 is op 19 november jl. in Drachten getrouwd met                 
…Janine Fröhlich 

 

Kerkelijke mutaties 
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18-12-2021 81 Zr. F. Nienhuis   

20-12-2021 84 E.W. Biewenga   

22-12-2021 81 A. v. d. Knaap - Hoogendoorn   

     

23-12-2021 78 K. Reitsema - Bakker   

25-12-2021 86 W.A. Zijlema   

28-12-2021 83 J.D. Boer   

28-12-2021 74 P.O. Zuidema   

31-12-2021 85 R.S. Claus - Smid   

31-12-2021 71 A. Prins   

31-12-2021 75 J.G. Smedes   

     

2-1-2022 75 M.K. Tempel - Dijkman   

3-1-2022 83 D. Smit - Haak   

4-1-2022 71 L.H. van der Beek   

6-1-2022 78 G. Zijlema   

12-1-2022 92 G. Koers - Post   

12-1-2022 83 C.H. van Bijssum - Knol   

13-1-2022 77 S. Deekens - Venema   

14-1-2022 94 Z. Palsma - Flikkema   

14-1-2022 78 G. Wiering - Bakker   

14-1-2022 70 T. de Vries   

16-1-2022 81 R. Bosch - Bijma   

     

 

 Verjaardagen 70 + 
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31-10 Br. K. van der Laan, in verband met zijn 81 ste 

verjaardag. 
03-11 Zr. S.  Deekens-Venema, ter bemoediging. 

07-11 Br. E.W. Biewenga, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar 

 br. J.P. Hellinga, , in verband met zijn 100 ste verjaardag. 

14-11 fam. D. Kooistra-Medema, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk,  

en naar  

 zr. G. Wierenga-Boer, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

21-11 Zr. G.T. van der Laan-Danhof, in verband met haar 80 ste verjaardag. 

28-11 Zr. Z. Palsma-Flikkema, ter bemoediging. 

05-12 Zr. A. Bakker-Wiersema, in verband met haar 89 ste verjaardag. 

12-12 Zr. G. Veenstra-Oosterhuis, in verband met haar 98 ste verjaardag, en naar: 

zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, in verband met haar 92 ste verjaardag. 

 

 
 
 

 
 

Dinsdag 4 januari Moderamen 19.45 uur 

Maandag 10 januari Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Woensdag 12 januari P.C.O.B. 14.30 uur 

Woensdag 12 januari Kerkenraad 19.45 uur 

Donderdag 13 januari College van Kerkrentmeesters 19.30 uur 

Dinsdag 18 januari Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Donderdag 20 januari Samenstellen/verspreiden N. v. K. en K. 10.00 uur 

 

Kerkelijke agenda 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Kerkcollecten  
3-okt Kerk & Israël 347,00 

10-okt Kerk 180,85 

17-okt World Servants 1.033,70 

24-okt Evangelisatie 169,67 

31-okt Kerk 206,90 

31-okt Onderhoudsfonds 173,10 

3-nov Zending, Indonesië  251,50 

3-nov Dankdag huis-aan-huis collecte 13.645,55 

7-nov Kerk 263,20 

7-nov HA - Open Doors 481,20 

14-nov Kerk 202,05 

21-nov Kerstvoedselpakketten  605,45 

28-nov Kerk 194,55 

28-nov Onderhoudsfonds 135,25 

   

Deurcollecten  
3-okt Kerk 159,25  

10-okt Bloemenfonds 106,40  

17-okt Bloemenfonds 162,30  

24-okt Kerk 103,20  

31-okt Bloemenfonds 72,20  

3-nov Kerk 69,00  

7-nov Bloemenfonds 93,50  

14-nov Bloemenfonds 94,35  

21-nov Kerk 178,85  

28-nov Bloemenfonds 66,60  

   

   

   

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

oktober ontvangen collectes zonder nadere bestemming 10,00  

november ontvangen collectes zonder nadere bestemming 85,00  

3-okt Kerk-huwelijkscollecte 378,20  

21-okt Kerk 100,00  

9-nov Kerk (50%) onderhoudsfonds (50%) 1.000,00  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   

Kerk Toegezegd voor 2021 110.596,00  

 Extra ontvangsten  2.801,51  

 Totale bijdragen 2021 113.397,51  

 Ontvangen bijdragen 104.317,13  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2021 9.080,38  

   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2021 10.386,00  

 Extra ontvangsten  150,00  

 Totale bijdragen 2021 10.536,00  

 Ontvangen bijdragen 8.829,10  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2021 1.706,90  

   

Evangelisatie  

 Toegezegd voor 2021 6.772,00  

 Extra ontvangsten  65,00  

 Totale bijdragen 2021 6.837,00  

 Ontvangen bijdragen 5.857,55  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2021 979,45  

   

Overige opbrengsten  

   
Oud  
papier Ontvangen t/m november (50.026 kg) 4.122,60  

Oud ijzer bestemd voor World Servants - 
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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  

   

25 december 09.30 uur 1e Kerstdag   

Voorganger Da. J. Bolhuis Hoogeveen  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kinderen in de knel  
Deurcollecte Bloemenfonds 

Kindercrèche Astrid en Rosa  

   

26 december 10.00 uur 2e Kerstdag m.m.v. Kinderkoor Eigen-Wijs 

Voorganger Ds. E.A. van Gulik Leek  
Koster M. van der Meulen  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Eigen Jeugdwerk  
Deurcollecte Kerk 

   

31 december  Onder voorbehoud !!! >>> 19.30 uur Oudejaarsdag 

Voorganger  Ds. G.J. Weesies Siddeburen 

Organist  J. Wolfs 

Koster  A.H. Vriezema 

Beamer  Willem Hoekstra 

Collecte  Kerk 

   2e  Onderhoudsfonds 

Deurcollecte  Bloemenfonds 

Dienstenrooster: 
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1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsdag                                

Voorganger Ds. T.J. Oldenhuis Coevorden  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

2 januari 09.30 uur                                                                    

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kas A.C.D.  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Martine en Elisa  

   

9 januari  09.30 uur                                                                   

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum  
Organist F. Reitsema  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Alice en Yara  

   

16 januari  09.30 uur Week van Gebed DoeMeeDienst                    

Voorganger Ds. G.A. Segger Winsum  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Nicole en Marlou  
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23 januari  09.30 uur                                                                  

Voorganger Drs. J.W. Bassie Groningen  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Missionair werk NL  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Marga en Lian  

 

 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 13 januari 2022 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 20 januari, 3 maart en 14 april 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

