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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: 
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 VAKANTIETIJD, ONT -MOETEN! 
Herkent u dat ook? Dat u in de zomer ’s nachts 
wakker wordt en kunt genieten van alle geluiden die 
van buiten, de slaapkamer binnendringen? Ik had 
dat vannacht. Het was 4:44 uur, de kikkers in de 
sloot voor ons huis hadden het hoogste woord, de 
vogels tsjilpten er vrolijk op los en niet veel later 

hoorde ik de eerste haan alweer kraaien terwijl de zon langzaam op kwam. Gods mooie 
schepping. “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem 
zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid” (Rom. 11:36) 
 
Hoewel een goede nachtrust belangrijk is voor de mens kan ik in de stilte van de nacht, 
de vroege ochtend, toch ook erg genieten van deze momenten vóór de hectiek van de 
dag weer losbarst. Een dag waarin we weer van alles moeten. En met zomervakantie 
voor de deur staat er vaak nog van alles op onze to-do lijst. Druk, druk, druk. En wat 
verlangen we vaak naar rust, harmonie, liefde en God.  
 
Helemaal niet zo gek dus dat veel van ons er graag een paar weken tussenuit willen, 
weg van de overvolle agenda’s, niet op tijd hoeven staan om de kinderen naar school 
of de opvang te brengen, even niet de mantelzorg die we leveren, even helemaal niets. 
Oh ja, wel graag mooi weer, een mooie natuur en veel vriendjes voor de kinderen en 
dan even tijd voor jezelf, tijd voor je partner en tijd voor God. We stoppen de bijbel of 
het (vakantie)dagboekje toch nog even in de koffer. In onze gedachten zien we onze 
vakantie al helemaal voor ons. Een poosje ónt -moeten.  
 
Helaas gebeurt het maar al te vaak dat we in onze vakantie helemaal niet toe komen 
aan alle ontspanning die we ons hadden voorgenomen want er was in de omgeving 
toch meer te zien dan je had gedacht of de vakantiewasjes namen meer tijd in beslag, 
de kinderen konden niet goed in slaap komen of je moest geultjes graven om het water 
buiten de tent te houden. Zo was de vakantie zomaar weer voorbij en zit je weer in de 
auto of het vliegtuig op weg naar huis. Oh ja, je hebt plezier gehad en leuke dingen 
gedaan. Echter, iets geestelijks lezen of tijd voor God, daar is het eigenlijk niet zo van 
gekomen ook het diepgaande gesprek dat je met je partner wilde voeren, is erbij 
gebleven. Van ontmóéten was geen sprake. 
 
Misschien ben je op die momenten teleurgesteld in jezelf. Dat jij niet met God bezig 
was betekent niet dat God niet bij jou was. In psalm 121 staat Hij zal niet sluimeren je 
wachter, nee Hij sluimert niet Hij slaapt niet. Hij is er altijd bij, waar je ook gaat.  
 
Het klinkt misschien wat raar maar durf op geestelijk en relationeel gebied ook eens te 
ónt-moeten. Leef tijdens je vakantie eens in het moment, het hier en nu. Ook als je niet 
in de Bijbel leest of met je handen gevouwen zit, is God daar. ‘Christus is in u,’ (Kol. 
1:27).  
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Zie Hem in je partner van wie je houdt, zie Hem in de kinderen, zie Hem in de natuur 
om je heen, in de zon die je verwarmt, zie Hem in de buurman die elke dag de krant 
brengt of zie Hem in dat meisje dat elke dag naar je zwaait. Dan zou het zomaar kunnen 
dat je hem of haar in gedachten zegent, of dat je in gedachten een gebed uitspreekt.   
Dank God voor al die mooie dingen. Dank Hem in de rij bij de supermarkt, dank Hem 
tijdens die bergwandeling, dank Hem tijdens de barbecue of dank Hem als je die 
prachtige vlinder ziet. “Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart.” (Deut. 30:14). 
Tijd met God hoeft niet op een vastgesteld moment maar kan altijd en overal. Het is 
een houding, een manier van zijn. Hij wil u en jou laten zien wie Hij is en wie Hij voor u 
en jou is. Ontdek de Bron van Liefde in jezelf.  Dat is genieten. Dan wordt ónt-moeten 
ontmoeten. 
 
Tegen alle Zambiareizigers zou ik willen zeggen: Ga en Geniet en Geloof dat het Jezus 
is die jou op deze reis vergezeld. ‘U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, 
u houdt mij staande’ (Psalm 3:4). Ontdek hoe dit avontuur je leven blijvend verandert. 
’Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde 
wankel ik niet’ (Psalm 16:8). Jezus is in jou, Jezus zit naast jou en 
tijdens jouw ónt-moeten ga je Jezus ontmóéten. ‘Hij zal je 
beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een 
toevlucht, zijn trouw is een veilig schild’(Psalm 91:4). 
 
Ik wens u allen een heel fijne vakantie. Ont -moet ze! 
 
Hennie Wiersema-Zuur, wijkdiaken in wijk geel 
 

 
MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Deze keer beginnen we deze rubriek met een heel blij bericht. 
De komende maanden worden er namelijk in onze kerk 2 kinderen gedoopt.  
 
Op 31 juli wordt Teun, zoontje van Rob en Danielle Muilwijk gedoopt door  
Ds. C.G. op ’t Hof uit Siddeburen 
 
Op 28 augustus wordt Lotte, dochtertje van Jan en Janine Mulder gedoopt door ds. 
A.H. Fröhlich uit Hoogkarspel 
 
Fijn dat er telkens weer ouders zijn die hun kinderen willen laten dopen. 
 
In onze gemeente zijn er echter ook een aantal leden die hier niet genoemd worden, 
maar wel thuis kampen met soms ernstige ziektes of herstellende zijn na een opera-
tie. Zij stellen uw meeleven en gebeden zeer op prijs! 
 

Voor wie die mogelijkheid heeft: 
Scan de QR-code voor het lied: 
Geniet! Van Elise Mannah 
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Wilt u bellen of mailen wanneer er wat aan de hand is? Ook het kleine lief en leed ho-
ren we graag, zodat we mee kunnen leven en mee kunnen bidden. 
 
  H. van der Wolde, scriba 
 
  

IN MEMORIAM ZWAANTJE PALSMA-FLIKKEMA 
* Bierum, 14 januari 1928  † Appingedam, 28 mei 2022 
 
Zwaantje Palsma was niet alleen een heel zelfstandige, maar ook verstandige vrouw, 
die zich beslist niet ongevraagd met anderen bemoeide of over anderen sprak. Ze trok 

zich weinig aan wat anderen vonden of dachten en ging haar eigen weg. Nooit partij 
kiezend, verstandig en integer.  Ze stond positief in het leven, was zorgzaam en was er 
altijd voor haar gezin. Door de SRV wagen is ze bij velen in het dorp nog een bekende. 
Niet iemand die alleen de boodschappen kwam brengen maar ook oog had voor de 
klant. 
 
Zwaantje haar leven begon in Bierum als eerstgeborene in het gezin Flikkema. Ze 
groeide op in Spijk in een gezin van zes kinderen. Na de lagere school mocht ze naar de 
ULO in Appingedam. Zwaantje was goed in rekenkunde. Na haar diplomering ging ze 
aan de slag op het kantoor van een commissionair. Via de kerk kreeg ze kennis aan 
Harmen Palsma, een boerenzoon uit Garreweer. Na drie jaar verkering stapten ze in 
1950 in het huwelijksbootje dat aanmeerde bij het ouderlijk huis van Harmen. Want na 

de Wereld Oorlog II waren er weinig tot geen huizen beschikbaar en trokken 
noodgedwongen veel jonge mensen in bij hun ouders. In Garreweer werden de oudste 
drie kinderen geboren.  
 
In 1954 deed zich de mogelijkheid voor om een melkloop over te nemen in Ten Boer. 
Zo kwam de familie Palsma terecht in de Hendrik Westerstraat in Ten Boer, waar de 
laatste twee kinderen ter wereld kwamen. Harmen en Zwaantje hadden elk een eigen 
ronde. Harmen op de wagen en Zwaantje met de tuk-tuk.  
 
Van de kinderen werd verwacht dat ze meehielpen. ’s Morgens vroeg om 6.30 uur 
begon de dag voor het gezin en gingen de kinderen met moe mee op de wagen tot de 
schoolbel klingelde. En zaterdags hielpen ze pa op de wagen. De kinderen kijken met 
een heel goed gevoel terug op de jeugdjaren in huize Palsma. Naast alles wat er 
gebeuren moest, was er vooral ook liefde en plezier.  
 
In 1978 ruilden Harmen en Zwaantje van woning met zoon Seerp en zijn vrouw Ineke. 
Helaas heeft Harmen niet lang aan de Kloosterstraat mogen wonen, want op 5 
augustus 1979 overleed hij plotseling aan een hartinfarct. Zwaantje moest van de een 
op andere dag alleen verder, ook met de zaak. Toch heeft niemand haar ooit horen 
klagen.  
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Toen niet en ook niet toen ze op hoge leeftijd gekomen nog ernstig ziek werd. Vanaf 
die tijd is de zaak voortgezet samen met Seerp en Ineke. Haar hele leven heeft ze hard 
gewerkt en is ze zich ook blijven ontwikkelen. Ze haalde haar rijbewijs, ging zwemmen, 
volgde een cursus Engels en op oudere leeftijd, rond haar 70e leerde ze nog 
klaverjassen. Zwaantje was een familiemens en genoot van haar kleinkinderen. Wat 
was ze trots op hen. Ze kon heel goed tegen drukte, niets was haar teveel en ze ging 
naar alle verjaardagen. Maar in deze digitale tijd mistte ze wel eens foto’s, die in de 
familie werden doorgestuurd. En leergierig als ze was, besloot ze rond haar 80e dat het 
tijd werd voor computerlessen. Dan kon ze de toegestuurde foto’s op de laptop 
bekijken. Zelfs de smartphone werd nog haar vriend. De krant werd rond koffietijd vaak 
van A tot Z gespeld en elke dag werd de puzzel in het dagblad Trouw gemaakt!  
 
Toen ze te ziek was om nog alleen thuis te zijn kwam ze in het hospice De Schutse in 
Appingedam. Het bijzondere was dat ze vanaf die tijd geen krant meer las en ook geen 
nieuws meer volgde op TV. Daarvoor had ze niet meer energie. Hoewel de tijd in De 
Schutse niet gemakkelijk was, hield ze het vol door haar geloof. God was haar houvast 
in de moeite. Ik las in één van die laatste dagen met haar psalm 23: ‘Al ging ik door een 

dal vol schaduw en dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en 
uw staf…die vertroosten mij.’ Ik las en zij prevelde mee. Troost vond ze bij haar Heer, 
nadat ook de kinderen met haar gebeden hadden om de rust en vrede, in Jezus’ naam. 
 
In de dankdienst voor haar leven op vrijdag 3 juni stonden we stil bij de tekst die 
Zwaantje Palsma zelf had uitgekozen voor boven de rouwkaart: ‘Komt tot Mij, allen, 

die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ (Mattheüs 11:25-30). Wanneer we 
Jezus gaan volgen gaan we begrijpen dat er niets is in de wereld dan alleen Jezus die je 
rust kan geven in het leven. Dat is de ware wijsheid. Alles wat we van God zouden willen 
ontvangen, vinden we in Jezus. Vertrouw maar op Hem, Hij heeft weet van je verdriet 
en Hij kent je tranen. Zijn juk is niet zwaar maar zacht en zijn last is licht. De betekenis 
van dat juk van Jezus wijst naar Jezus’ manier van leven. Wij mogen hem daarin volgen. 
Onze voetstappen in die van hem zetten. Zoals Zwaantje ook deed en dat zichtbaar 
maakte in haar manier van leven en in haar houding naar anderen toe.  
 
‘Al ging ik door een dal vol schaduw en dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent 

met mij; Uw stok en uw staf die vertroosten mij..’ In dat vertrouwen kon Zwaantje 
Palsma-Flikkema gaan, kon ze haar geliefde kinderen en klein- en achterkleinkinderen 
loslaten, kon ze op 28 mei het leven loslaten en het in Jezus’ handen leggen om te 
worden opgenomen in Zijn heerlijkheid. 
 
We wensen de familie Palsma Gods liefde en nabijheid in het gemis van hun moeder, 
oma en overgrootmoeder. 
 

Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker 
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IN MEMORIAM MEVR. ELISABETH VAN GOOR 
 

Op 4 juni 2022 is overleden mevr. Elisabeth van Goor, de echtgenote van ds. W.H.M. 
Reinders. Ds. Reinders was verbonden aan onze gemeente van 1983 tot 1989. De ou-
deren onder ons zullen zich dit nog wel kunnen herinneren. Mevr. Reinders werd 
geboren in 1930 te Beilen; ze trouwde met ds. Reinders in 1958.  
 
Na een aantal jaren als predikant gewerkt te hebben in Nederland vertrokken ds. en 
mevr. Reinders naar het buitenland (zendingswerk). Het predikantenechtpaar kwam 
destijds vanuit Salatiga (zendingspredikant in Indonesië- Midden Java-) terug in Neder-
land, zochten een plek in de buurt van Groningen, stapten in de bus naar Ten Boer en 
het vervolg is u bekend. Zo is het toen gegaan.  
 
Ze hebben - naar eigen zeggen - een fijne tijd gehad in Ten Boer; echter er kwam een 
beroep uit Amsterdam: dit beroep werd aangenomen. Na een aantal jaren in Amster-
dam te hebben gewoond streek het echtpaar neer in Diepenveen. Jarenlang hebben ze 
daar nog kunnen genieten. De laatste jaren ging de gezondheid van mevr. Reinders 
achteruit; ze moest uiteindelijk verhuizen naar het woonzorgcentum Averbergen te 
Olst. Hier is ze op 4 juni overleden. Van beiden is de wens om de uitvaartdienst te hou-
den in ons kerkgebouw.  
 
Boven de rouwkaart stond de volgende tekst: “Ik weet aan Wie ik mij vertrouwe al wis-
selen ook dag en nacht”. Een troostvolle tekst, die door de gehele dankdienst was 
verweven in lied en verkondiging. Deze dienst werd geleid door ds. Johannes Linandi 
uit Uithoorn. Ook uit onze gemeente was een aantal personen aanwezig. Mevr. Rein-
ders is in besloten kring begraven in Groningen, Noorderbegraafplaats. 
 
Wij gedenken mevr. Reinders met respect en wensen de familie Reinders heel veel 
sterkte en Gods nabijheid voor de toekomst. 
 

Jan Wolfs 
 
 

 
 
 

 

• Margreet Dekens heeft te kennen gegeven de commissie bijzondere eredien-
sten te komen versterken. 
 

• Vooralsnog blijven we het Heilig Avondmaal op de “coronamanier” vieren. 
 

Uit de kerkenraad – van juni 2022 
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• De jaarrekening wordt losgekoppeld van biddag (in maart) en de presentatie 
van de jaarrekening verschuift naar juni (i.p.v. maart). 

 

• Tijdens en voor de diensten zullen we meer van de kerk/gemeente laten zien 
voor de mensen die thuis de dienst bijwonen. Er worden een aantal rijen in de 
kerk gereserveerd voor de mensen die niet in beeld willen tijdens de dienst. 

 

• Het contract met onze kerkelijk werkster mevr. Jeltsje Elzinga is voor 6 maan-
den verlengd. Haar werk in onze gemeente wordt bijzonder gewaardeerd en 
de kerkenraad is hier dan ook erg blij mee. 

 
Training 
“Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden”  
 
De cursus is voor gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid van hun kerkenraad 
uitvaartdiensten (willen) leiden en wordt aangeboden door de Protestantse Kerk 
(https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door 
gemeenteleden/)  
 
Een praktische training, waarin we alle aspecten voor een uitvaartdienst behandelen. 
Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst worden geoefend en 
doorlopen. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand 
van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.    
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij onderstaand mailadres of telefoonnummer: 
gsegger@gmail.com en 06-2169 8680 

 
 

 
 
 

 
We zijn de laatste weken intensief in gesprek geweest met de diverse kandidaten die 
op onze advertentie hebben gereageerd. Deze gesprekken hebben echter nog niet 
geleid tot een passende match voor onze gemeente. Na de vakantie gaan we aan de 
slag met een nagekomen reactie die we alsnog hebben uitgenodigd te solliciteren.  
 
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Vriendelijke groet. 
 

Erik van Dijken   
 

 
 

Van de beroepingscommissie. 
 

https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door%20gemeenteleden/
https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door%20gemeenteleden/
mailto:gsegger@gmail.com
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Mijn naam is Gea Haan-Oostra, getrouwd met Herman Haan.  Ik 
ben in Lutjegast geboren, daarna met mijn ouders verhuisd naar 
Doezum. In 1973 heb ik Herman leren kennen, hebben samen 
theologie gestudeerd. Zijn 11 jaar predikant geweest van een 
evangelische gemeente in Groningen. Daarna zijn we naar Ede 
verhuisd waar Herman directeur werd van een school voor 
“Vorming en Actie” (discipelschap, evangelisatie, muziek, dans en 

drama). Vervolgens is Herman bij de EO gaan werken en daar werkt hij nog. Doet tv en 
radio werk. Ondertussen gaan de spreekbeurten ook door, voornamelijk in Gelderland, 
omdat wij daar woonden.  
 
Ik heb jaren in deeltijd bij het Kadaster gewerkt en vanaf 1996 heb ik een eigen 
makelaardij gehad tot december vorig jaar. Mijn hobby’s zijn zingen, heb in 2 koren 
gezongen en ik heb op een Line dance groep gezeten. We hebben in verschillende 
plaatsen gewoond, waarvan 30 jaar in Gelderland.  Wij waren lid van de PKN in 
Steenderen, daar ben ik 8 jaar ouderling geweest. Sinds december 2021 wonen wij in 
Ten Boer. We maken dus weer een geheel nieuwe start. 
 
We voelen ons thuis in de kerk. Ons eerste contact was met Menke Wietsma en dat 
“klikte“ direct heel goed. Zij was enthousiast over de kerk en haar enthousiasme is zeer 
terecht. In het verleden heb ik veel contact gehad met oudere mensen en wilde graag 
weer iets doen voor of met ouderen, omdat ik nu geen baan meer heb. Toen zag ik dat 
er nog een vacature was voor ouderling met bijzondere taak bejaarden.  Daarom wil ik 
graag op deze manier mijn steentje bijdragen en mee helpen met “bouwen” aan onze 
kerk. Ik zie uit naar een goede tijd! 
 
 
Mijn naam is Franke Klaver. Getrouwd met Trieneke. Medio 2015 
zijn we in Ten Boer komen wonen, in het appartementencomplex 
‘de Redgerborgh’. Van 2017 tot 2021 was ik ouderling van wijk 
Rood. Nadien bleef ik als wijkwerker aan deze wijk verbonden. 
Helaas bleef, v.w.b. het ouderlingschap, de wijk vacant. En dat is 
ongewenst, omdat er ook gemeenteleden wonen, die vanwege hun 
leeftijd en gezondheid, niet of nauwelijks een kerkdienst kunnen bijwonen. Daar komt 
nog bij dat we als gemeente sinds vorig jaar vacant zijn. Gelukkig kunnen we voor 
pastorale zorg een beroep doen op Jeltsje Elzinga-Bakker. Toen bleek dat de werving 
van ambtsdragers dit jaar niet naar wens verliep, heb ik in overleg met mijn vrouw 
Trieneke, besloten om me aan te melden voor het ambt van ouderling voor wijk Rood.  
Deze wijk ligt me ‘nauw aan het hart’. De bevestiging heeft inmiddels plaatsgevonden 
in een kerkdienst waarin ds. G.A. Segger, ons de zegen meegaf met de woorden:  

Nieuwe ambtsdragers stellen zich voor 



 

 

10 

‘Wees dan gezegend in uw arbeid, verkondig de grote daden Gods, open uw hart voor 
uw medemens, wees ontvankelijk voor alles wat er in de gemeente gebeurt, ten dienste 
van anderen en bewaar de blijdschap die ons geschonken is in Christus Jezus onze Heer.’ 
Onder die Zegen mogen we in deze ambtsperiode onze taak vervullen. Ik wens de 
andere ambtsdragers een fijne periode toe.  
 

Mijn naam is Gert Kruizinga. Op j.l. 19 juni ben ik bevestigd als 
ambtsdrager in onze gemeente met als taak het voorzitterschap 
van het College van Kerkrentmeesters.  Hiervoor heb ik in deze 
gemeente al driemaal eerder een periode in de kerkenraad mogen 
vervullen, als ouderling en als voorzitter van de kerkenraad.  Dus 
het werk van een ambtsdrager en het kerkenraadswerk is niet 
geheel nieuw voor mij.  Met hulp van Hem en met steun van u 
hoop ik de komende periode deze taak inhoud te geven. Samen 

met mijn vrouw Annie wonen we al ruim dertig jaar in Ten Boer aan de Gerichtstraat.  
Onze beide kinderen zijn alweer geruime tijd uitgevlogen en wonen beide aan de 
andere kant van Nederland. Inmiddels zijn we de opa en oma van 3 prachtige 
kleinkinderen. 
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de energie en chemische industrie.  Binnen 
dit werkveld heb ik dan ook te maken met vraagstukken rond energieverbruik en 
duurzaamheid.  Feitelijk zijn dit vraagstukken waar we het bij onze “kerk - gebouwen” 
ook mee van doen hebben. Ik hoop dat ik samen met de andere teamleden van het 
college en de kerkenraad de komend jaren mag bijdragen aan het welzijn van onze 
kerkelijke gemeente. 
 
Beste gemeente, mijn naam is Edwin Ottens, inmiddels 56 jaar 
gerijpt en bijna 30 jaar gelukkig getrouwd met mijn lieve vrouw 
Anja. Onze beide kinderen (Jorien, 27 en Joost, 24) wonen in 
Groningen. Wij wonen inmiddels 22 jaar met veel woonplezier 
aan de Rietzoom in Ten Boer. Ik werk al bijna 16 jaar bij Evonik 
Peroxide Netherlands, gevestigd op het chemieterrein 
Oosterhorn in Farmsum. Wij produceren waterstofperoxide in bulk, waarbij ik al vele 
jaren de functie van VGKM manager mag vervullen (VGKM = Veiligheid, Gezondheid, 
Kwaliteit, Milieu).  
 
Na een sabbatical van 1 jaar, heb ik wederom het ambt als wijkdiaken aanvaard. Dit 
n.a.v. een tekort aan diakenen na diverse oproepen. Ik vind het belangrijk dat wij een 
actieve kerkelijke gemeente blijven die in Ten Boer en omgeving zichtbaar (het licht) 
en prikkelend/stimulerend (het zout) mag zijn; Jezus heeft ons het voorgedaan.  
Ik hoop dan ook in Zijn naam en met mijn opgedane levenservaring een diaconale 
bijdrage te mogen leveren aan wijk Groen, onze gemeente als wel hulpbehoevenden 
buiten onze kerkelijke gemeente.    
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Dag allemaal, mijn naam is Hennie Wiersema-Zuur. Ik ben 
getrouwd met Roelof-Jan. We hebben vier kinderen: 3 meiden 
en 1 jongen, waarvan er twee getrouwd zijn. Inmiddels zijn we 
ook opa en oma van een prachtige kleinzoon. In het dagelijkse 
leven heb ik tot nu toe vooral met kinderen (en hun ouders) 
gewerkt. Allereerst als kinderverpleegkundige, later als 
neonatologieverpleegkundige en nu al weer 14 jaar als 
leerkracht in het basisonderwijs. Ook in ons gezin hebben we 

als crisispleeggezin een heel aantal kinderen mogen opvangen. En binnen de kerk heb 
ik vooral kinder- en jeugdwerk gedaan zoals jeugdclub, kindernevendienst en 
catechisatie.  
 
De komende vier jaar zal ik mij als wijkdiaken inzetten in wijk geel. Het lijkt me een fijne 
en dankbare taak om op een dienende manier mijn steentje bij te mogen dragen in 
onze mooie kerkelijke gemeente. Om zo handen en voeten te mogen geven aan de 
tekst die ik mee kreeg tijdens de bevestigingsdienst: “Deel je gaven om daarmee 
anderen tot zegen te zijn.” Dit kan ik uiteraard niet alleen. Daar hebben we gebed voor 
nodig en daar hebben we elkaar bij nodig. We vullen elkaar aan, ieder met een eigen 
gave. Het thema van de bevestigingsdienst wil ik de komende jaren graag met me 
meedragen: “Laat uw enthousiasme niet bekoelen maar laat u aanvuren door de Geest 
en dien de Heer” (Rom. 12:11). 

 
Mijn naam is Harry van der Wolde. Ik ben getrouwd met Rian en 
we wonen aan de Gaykingastraat nummer 14. Onze 4 kinderen 
hebben intussen allemaal het ouderlijk nest verlaten. Tot 1 febru-
ari jl. was ik leraar aan het Alfa-college in Groningen. Ik ben nu 
met pensioen. Omdat de kerk een belangrijk rol in ons leven in-
neemt willen we graag ons steentje bijdragen. In twee eerdere 
periodes was ik in duo-ambt samen met mijn vrouw ouderling en 
diaken.  
 
Dit keer neem ik de taak van Els Gelling als scriba over. Weer heel wat anders en ik 
weet ook nog niet precies wat me te wachten staat. Ik ga in ieder geval mijn best doen 
en weet dat ik er niet alleen voor sta. 

 
Mijn naam is Rian van der Wolde. Ik ben de nieuwe diaken voor 
wijk oranje. Deze wijk is voor mij niet helemaal onbekend omdat 
ik daar eerder samen met Harry ouderling ben geweest. In mei 
ben ik met pensioen gegaan. We genieten van de tijd die we heb-
ben voor onze kinderen en kleinkinderen. De komende jaren hoop 
ik als diaken praktisch en diaconaal mijn steentje bij te dragen aan 
onze gemeente. 
 



 

 

12 

 
 

 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
31 Juli: Dorcas 
Dorcas heeft veel verschillende projecten in Tanzania. Zo hebben we sponsorprojecten 
voor kinderen, leiden we boeren op en steunen we ondernemers bij het opzetten van 
een bedrijf. Ook helpen we gevangenen om na hun vrijlating een nieuw bestaan op te 
bouwen. Een van de deelnemers van een beroepstraining in de gevangenis zegt: 
‘Mensen zoals jullie zijn ontzettend belangrijk voor ons. Ik kan nu een beroep 
uitoefenen als ik vrijkom uit de gevangenis, omdat ik geleerd heb om brood te bakken 
en een bakkerij te runnen. We zijn bezig met positieve zaken en daardoor zijn er veel 
minder gevechten onderling. De vrijwilligers die ons bezoeken laten ons de liefde van 
God zien.’ Meer lezen: www.dorcas.nl  
 
14 Augustus: Zending Pakistan 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, 
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden 
hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke 
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in 
Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren 
zo de veerkracht van deze mensen. Meer lezen: 
 www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden 
 
4 September HA-collecte: Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika: ‘Het gaat nu om 
leven of dood’ 
De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, 
waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer 
dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand 
aan de gevolgen van voedselgebrek. Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk 
in Actie noodhulp. Meer lezen:  
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/stop-hongersnood-in-oost-afrika/ 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
  
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk € 60 
 
Sterke vrouwen opleiden op Papoea. 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk.  
 

Diaconie 

http://www.dorcas.nl/
http://www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/stop-hongersnood-in-oost-afrika/
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Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen 
traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. 
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en 
schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een 
vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale 
gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt  
weer door aan hun dochters 
 
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten. 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit 
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. 
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers 
in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij 
Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de 
betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en 
eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. 
 
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. 
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel 
kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze 
kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine 
Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en 
hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen 
begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl  
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 

 
 
 

 
Wisseling voorzitterschap 
 
Maandag 20 juni hebben we tijdens onze vergadering afscheid genomen van Simon 
Vreeling als voorzitter van het college en heeft hij de voorzittershamer overgedragen 
aan Gert Kruizinga. We hebben een fijne tijd gehad met Simon en zijn hem dankbaar 
voor de vele werkzaamheden die hij heeft gedaan. Blij zijn we met Gert als nieuwe 
voorzitter en dat hij deze functie op zich heeft genomen. 
 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkinactie.nl/
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Begroting 2023 
Op dit moment wordt de begroting 2023 voorbereid door het college. Om de begroting 
zo goed mogelijk te kunnen opzetten moeten de plannen voor het komende jaar nu al 
opgemaakt worden. Op basis van de geplande activiteiten kan dan bepaald worden wat 
dit gaat betekenen voor de kerkelijke begroting.  
 
Hierbij doen wij een oproep aan iedereen die meent een beroep te moeten doen op de 
kerkelijke begroting om een opgave/aanvraag in te dienen voor het komende jaar met 
onderbouwing van de betreffende plannen. De begrotingsaanvragen moeten uiterlijk 
bij de penningmeester ingediend zijn op 31 augustus a.s. per mail naar: 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl) 
 
Oproep technische medewerker m/v 
Ben jij technisch ingesteld en vind je het leuk om met digitale apparatuur te werken? 
Zoek jij naast je opleiding vrijwillige werkzaamheden op technisch en ICT gebied en ben 
je handig? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken iemand die het leuk vindt om 
samen met Peter Heidema de apparatuur in onze kerkgebouwen te onderhouden en 
te bedienen, o.a. het camera- en geluidssysteem.  
 
Lijkt het je leuk meld je dan aan bij het secretariaat, e-mailadres:  
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl. Ook als je nog vragen hebt, kun je die via dat 
mailadres stellen. We zien je reactie graag tegemoet. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 
 

VERSPREIDING NIEUWS VAN KERK EN KANSEL 
 
Dankzij medewerking van een +/- 30-tal leden van onze gemeente valt, sinds de 
oprichting in 1967, ons kerkblad “Nieuws van Kerk en Kansel” regelmatig bij u in de 
bus. Een 2-tal medewerkers t.w. Henk van Bijssum en Henk Wierenga hebben om 
gezondheidsredenen aangegeven hun werkzaamheden, zeer tot hun spijt, te 
moeten stoppen. Henk en Henk heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange 
bijdrage en inzet.  
 
Hilda Bulthuis en Thea Prins zijn bereid gevonden het bezorgen van ons blad in de 
wijken van beide Henken op zich te nemen. Hiervoor eveneens hartelijk dank. 
 
  Kor Huisman 
 

 

mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
mailto:secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl
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Een zomergroet van de jeugdouderlingen! 
 
Nog maar een paar dagen en dan begint voor velen van ons de vakantieperiode! Een 
periode waarin we hopelijk mogen genieten van mooie, zonnige dagen om ons even in 
alle rust weer op kunnen laden voor het nieuwe seizoen. 
 
Wij hebben als jeugdouderlingen de afgelopen periode niet stil gezeten, net als andere 
jeugdwerkers binnen onze kerk. Zo hadden we onlangs de afscheidsdienst voor groep 
8 van de kindernevendienst. Een mooie dienst met de kinderen van groep 8 vol in de 
belangstelling. Er komt voor jullie een nieuwe periode aan, een grote stap naar de 
middelbare school, naar catechisatie en een volgende groep van Impact. Er zullen vast 
af en toe hele spannende momenten aankomen, maar dat kunnen jullie, gedragen door 
de Here God! 
 
De CJV jeugd heeft een aantal weken geleden hun seizoen afsluiting gehad en zijn in 
plaats van op kamp deze keer een hele dag met elkaar op pad geweest! Hieronder volgt 
nog een verslagje van deze mooie dag! Impact heeft de jeugd uitgenodigd om op 
vrijdag 15 juli het huidige seizoen nog af te sluiten met elkaar en dan kunnen ze 
terugkijken op een actief en goed besteed kerkelijk jaar.  
 
Er zijn binnen onze gemeente een groot aantal jeugdleden geslaagd voor hun 
middelbare schooldiploma. Een hele knappe prestatie van allemaal! We hebben de 
jongeren een kadootje gebracht met een kaart. We wensen jullie allemaal heel veel 
succes op de nieuwe weg die je inslaat. Een studie volgen, misschien straks wel uit huis 
en op kamers. Je leven zal er best anders uit gaan zien, maar het komt allemaal goed 
onder Zijn vleugels! 
 
En dan….kijken we ook al weer een stukje vooruit! Op 25 september viert onze 
gemeente de startzondag.  Op 24 en 25 september willen we met de jeugd ook al een 
echte start maken tijdens de ‘kickstart op de boerderij’! De voorbereidingen zijn al 
begonnen en we hebben er zin in! Ook dit jaar mogen we onze minicamping weer 
opzetten op de boerderij van de familie Muilwijk aan het Eemskanaal en daar zijn we 
heel dankbaar voor. Iedereen vanaf de 1e klas van de middelbare school tot aan een 
jaar of 20 wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
De officiële aankondiging en uitnodiging volgt nog, maar noteer dit weekend alvast in 
je agenda en zorg dat je het niet mist! We hopen op minstens net zo’n grote opkomst 
als vorig jaar!  
 

   Jeugdpagina 
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Neem ook gerust je vrienden en vriendinnen mee om er een mooi weekend van te 
maken.  Groep 7 en 8 mag ook dit jaar op de zaterdagmiddag aansluiten bij het actieve 
gedeelte.  Ook voor jullie volgt er nog een echte uitnodiging, maar je kunt er alvast 
rekening mee houden…… 
 
Zoals jullie kunnen zien en lezen wordt er veel georganiseerd en is er ook alweer veel 
actie voor na de vakantie! We wensen jullie voor nu een mooie zomerperiode toe! 
Geniet van de vakantie, het mooie weer en van elkaar! Rust lekker uit en tot in 
september! Een hartelijke groet van de jeugdouderlingen, 
 

Meinie, José, Teye en Saskia 
 

CJV. 
 
 Op zondag 12 juni is de jeugd van de CJV een gezellig dagje weg geweest om het 
seizoen af te sluiten. Wij hebben een bijzonder gezellige en leuke dag mogen beleven 
en daar vertellen wij u graag iets meer over. 
 
Wij hebben rond 10:00 uur verzameld op het Koopmansplein en van daaruit zijn wij 
met de hele groep per fiets vertrokken naar het op die zondag zonovergoten 
Harkstede. In Harkstede hebben we een lekkere lunch genuttigd aan het strand en 
daarna hebben wij een tocht gemaakt door de bomen middels een klimbaan. Waar 
Meinie na 20 meter met een ladder naar beneden is gehaald, ging de jeugd verder. Op 

hoogtes tot wel 8 meter zwevend onder een zip line vloog de CJV jeugd je om de oren, 
sprongen ze van touw naar touw en liepen ze als alleskunners over de meest 
bewegelijke objecten hoog in de bomen. 
 
Na het klimmen was er tijd om even te ontspannen alvorens onze fietstocht zich 
voortzette richting het wereldrestaurant. Met de opdracht van de jeugdouderlingen 
ging de jeugd aan de slag om zo veel mogelijk lekkere dingen te eten zonder hier 
buikpijn van te krijgen. Klachten over buikpijn hebben we niet gehoord dus, deze missie 
was geslaagd! 
 
Tijdens het voorbereiden van deze dag werd er aangegeven dat we niet te laat terug 
moesten zijn in Ten Boer, want er was een jongerendienst van de VBG in Groningen. 
Dat is een Kingdom Culture dienst waar een aantal van de jongeren vaker naar toe 
gaan. Onder het mom van ‘samen uit samen thuis’ hebben we besloten met de hele 
groep deze speciale jongerendienst mee te beleven en een kijkje te nemen in een 
andere keuken. 
 
Kingdom Culture is een dienst voor jongeren met moderne muziek en een verkondiging 
van een bekende spreker. Zondag 12 juni was het thema van de dienst: ‘Let my life be 
the proof of your life’.  
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De verkondiging werd gedaan door de Engelsman Luke Brending. Luke gaf het 
voorbeeld van een vuurtoren, God is als een vuurtoren. Het maakt niet uit welk seizoen 
het is, of de toren er wel of niet mooi uit ziet, het licht van de vuurtoren dat brandt 
altijd om te laten zien waar het land is. En zo hebben ook wij als kinderen van God de 
opdracht gekregen om ons licht aan anderen te laten zien. Luke heeft aan de hand van 
Markus 5 uitgelegd hoe Jezus ons leert een voorbeeld te zijn. 
 
Na afloop van de dienst zijn we met de groep weer op de fiets gestapt en hebben we 
tijdens het fietsen nog nagepraat over de kerkdienst. Over de verschillen tussen onze 
kerk en de VBG en over het verschil in de inhoud. Het zijn fantastische uitbundige 
diensten bij de Vrije Baptisten Gemeente maar is dit leuk voor af en toe of voor elke 
zondag? En waarom kan zoiets niet in onze kerk? Dit zijn een aantal dingen waar we 
tijdens de terugweg over hebben gesproken.  
 
We hebben het seizoen nu afgesloten. We kijken wederom terug op een mooi maar 
ook enigszins moeilijk seizoen met de CJV. Maar we kijken vooral positief vooruit naar 
het aankomend seizoen! Als er in de gemeente vragen zijn over deze dag of zit je in de 
leeftijdscategorie en wil je ook meedoen met CJV, laat het vooral even weten aan de 
jeugdouderlingen. 

Meinie Bosker 
 
 

     Change. Focus. Serve. Onze reis en uw gebed! 
Eindelijk is het zover, 1 augustus hopen we naar Zambia te gaan. We 
komen 20 augustus weer thuis. We willen u graag iets vertellen over 
de tussenliggende dagen, zodat u met ons mee kunt leven en ook 
voor ons project kunt bidden. Want de reis is lang en intensief en we 
willen dit niet doen zonder Gods hulp. 
 
1-3 augustus: Dit zijn allemaal reisdagen. We vertrekken op maandag 
1 augustus om 11.00 vanaf het verzamelpunt bij Menorah. Per bus 
reizen we naar Brussel, om van daaruit naar Ethiopië te reizen (ET725 

Brussel- Addis Abeba, 19.55- 05.55 uur). Vanuit Addis Abeba reizen we door naar 
Lusaka (ET 863, 9.25-12.30 uur). Daar blijven we tot de volgende ochtend, waarna we 
vroeg opstaan om een plaatselijke bus naar ons dorp Mtelwe te nemen. Deze reis duurt 
nog 12 uur. We hopen in de loop van woensdag 3 augustus aan te komen!  
 
Gebedspunten: bid voor een veilige en voorspoedige reis. Dat we goed op elkaar 
passen en elkaar helpen, ook als we moe en verreisd zijn.  
4-17 augustus: We beginnen elke ochtend in kleine groepjes met gebed en bezinning. 
Elke dag is er een thema rond geloof of persoonlijke groei. In deze groepjes kunnen we 
ook delen wat ons bezig houdt. Na het ontbijt gaan we aan het werk.  
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Op doordeweekse dagen bouwen we, samen met de plaatselijke bevolking, aan het 
schoolgebouw. Ook bieden we elke dag, ’s middags, een kinderprogramma aan. Het 
kinderteam heeft een programma voorbereid, waarin elke dag een dier uit de Bijbel 
centraal staat. Iedereen is ingedeeld voor bouw en kinderwerk. Verder is er tussendoor 
tijd om iets anders te doen of te leren. Iedere deelnemer heeft daarvoor een aantal 
projectdoelen opgeschreven.  

Zo kun je op bezoek gaan bij iemand thuis, of samen koken. Ook gaan sommige 
deelnemers bij een ander project kijken om te zien welk verschil dit heeft gemaakt voor 
de lokale bevolking. Onze cultuurleider zorgt ervoor dat dit georganiseerd wordt. ’s 
Avonds is het al vroeg donker. Soms zijn we vrij, maar er zijn ook avonden waarin we 
een verdiepend onderwerp aanbieden (Waarom Jezus?) of een leuk spel met elkaar 
doen ((Ik houd van Holland/ Zambia). 

8-10 augustus: Een bijzonder project binnen deze reis is “Life Skills’. De tieners en 
jongeren uit het dorp krijgen een eigen programma aangeboden waarin ze samen 
praten over relaties, vriendschap en intimiteit. Dit wordt door een aantal jongeren uit 
Ten Boer voorbereid en geleid. 
 
Woensdag 17 augustus: We dragen ons werk feestelijk over aan het dorp en nemen 
afscheid! 
 
Gebedspunten: Bid voor goede relaties onderling en met de plaatselijke bevolking. 
Bid dat we mogen groeien in geloof en als persoon. Bid voor bescherming tegen 
zorgen en ziektes, zowel op project als thuis. Bid dat het project goed verloopt en het 
dorp echt iets heeft aan onze aanwezigheid. Bid voor de kinderen en jongeren in 
Mtelwe. Bid voor van onze jongeren, dat ze vertrouwen mogen hebben in zichzelf en 
mogen groeien als goede leiders. 

Woensdag 17 augustus-za 20 augustus: We beginnen aan de terugreis. Donderdag 18 
augustus gaan we nog een safari maken: We overnachten in tentjes en vertrekken 
vroeg in de ochtend in de hoop de ‘big five’ te kunnen zien: Leeuw, buffel, neushoorn, 
luipaard en olifant. Vrijdagmiddag vertrekken we uit Lusaka naar Ethiopië voor een 
tussenstop (Lusaka- Addis Abeba, ET 873 15.45- 20.55 uur). Midden in de nacht reizen 
we door naar Brussel (Addis Abeba- Brussel, ET 724, 00.35- 8.35 uur). Dan stappen we 
in bus richting Ten Boer en hopen in de loop van de zaterdagmiddag thuis te zijn.  
 
Gebedspunten: Bid dat iedereen in goede gezondheid de terugreis mag aanvaarden. 
Bid dat we elkaar weer in de armen mogen sluiten en verrijkt thuis mogen komen. 
 
Terwijl we op reis zijn, proberen we regelmatig een berichtje en/of foto te plaatsen 
over onze belevenissen. Deze kunt u lezen via de website www.volg.ws/tenboer. Hier 
kunt u ook uw emailadres achter laten, zodat u elke keer dat we een bericht plaatsen 
direct via de mail op de hoogte wordt gebracht.  
 

http://www.volg.ws/tenboer
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Daarnaast is het mogelijk om ons (of één van de deelnemers) de groetjes te doen 
terwijl we op reis zijn, door een berichtje achter te laten via de website. 
 
Mocht u ons in het ‘echt’ uit willen zwaaien, kan dit op maandag 1 augustus om 11.00 
uur bij Menorah. Dan rest voor nu niets dan u ook een hele fijne zomer(vakantie) te 
wensen, tot ziens!   
 

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Het leidersteam van World Servants Ten Boer 
 
Andre, Angelique, Arjan, Inge, Nienke, Pieter en Siep 

 
 

 
 
 

Het komend seizoen hopen we D.V. weer te beginnen in september. 
   
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
14 september    Rouwverwerking     Ds. Marja de Jager, Delfzijl 

12 oktober   Project in Hongarije     Teye van Dijk/Margo Deken 

9 november          De tijd gaat lekker langzaam         Gea en Herman Haan 

14 december   Kerst-wijding 

 

We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar mevr. A. Kooistra tel: 302 2185 
   
Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden 
gedenken.  
  
Er zijn dit jaar 3 personen overleden waar het bestuur als afvaardiging heen is 
geweest n.l.: Mevr. C. Moltmaker, mevr. S. Wolthuis-Sterenberg, en mevr. Z. 
Palsma-Flikkema. Ook hebben zich nieuwe leden aangemeld, t.w.: 
Dhr. en mevr. A. en G. Noorman -Mars en mevr. A F Oostlander-Benthem. 
 

Het bestuur. 
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die wij 
mochten ontvangen na de val Henk van de trap en daarna voor zijn verjaardag. Ook 
voor de bloemen uit de kerk heel hartelijk dank. 
 
  Henk en Corrie van Bijssum 
 
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende blijken van medeleven, in de vorm 
van kaarten, bezoekjes, bloemen, etc. die onze moeder en oma Zwaantje Palsma-
Flikkema en wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte en verblijf in de Schutse en 
ook na haar overlijden.  
 
Op vrijdag 3 juni hebben wij in een mooie en waardige dankdienst afscheid van onze 
mam en oma genomen. Dit alles heeft ons getroost en gesteund, dank daarvoor. 
 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Palsma 
 
 
Graag wil ik al die lieve mensen bedanken, die mij een mooie kaart hebben gestuurd 
en ook de hartelijke dank voor de mooie bloemen van de kerk. Ik was er heel blij mee! 
De hartelijke groeten van  
 
  G. Hoeksema – van der Woude 
 
Graag willen we iedereen bedanken voor de mooie bloemen die we uit de kerk heb-
ben gekregen en het meeleven in de afgelopen tijd. Helaas gaat het met Peter zijn 
gezondheid nog niet zo goed. Binnenkort zal hij opgenomen worden om te onder-
zoeken of hij in aanmerking komt voor een steunhart.  
 
Hopelijk zullen de resultaten van dit onderzoek positief zijn! We proberen stap voor 
stap vooruit te kijken met de gedachte "Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit 
leven heen". Hartelijke groeten van   
 

Peter & Ineke, Elisa, Matthijs, Sara en Timo Werkman  
 
 
 
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 
 

Dhr. J. Groothoff en mevr. C.M. Groothoff-Feitsma 
 
Dhr. A.P. Zandt 

 
OVERLEDEN: 
 

mevr. Z. Palsma-Flikkema, op 28 mei jl. in de leeftijd van 94 jaar. 
 
VERHUISD: 
 

Fam. H. Kruger 
 
Dhr. N.J.J. Noorman 
 
Mevr. J. Laan-Bakker 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zondag  31 juli Koffiedrinken na de dienst  

Dinsdag 23 augustus Moderamen 19.45 uur 

Zondag 28 augustus Koffiedrinken na de dienst  

Woensdag 31 augustus Kerkenraad 19.45 uur 

Donderdag 8 september Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 

 

 

 

 

Kerkelijke mutaties 
 

Kerkelijke agenda 
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28-7 73 M. Wietsma-Stulp   

     

29-7 80 F. Zuur   

30-7 72 J. Bos   

30-7 86 H. Lenting   

4-8 78 J.C. Groenendijk   

12-8 90 A.J. van der Goot   

16-8 75 G. Rodermond-van Oosten   

18-8 78 B.J. Deekens   

20-8 74 M.G. Renkema-Noorman   

20-8 83 S.S. Fongers-Noon   

20-8 79 R.G. van der Woude-Roersma   

22-8 93 G.J. Ritzema-Eisenga   

22-8 77 B. Renkema   

23-8 57 Hergen Fekken   

     

26-8 87 A.H. Dekens-Bolhuis   

28-8 92 J.W. Bakker   

1-9 83 A. Vriezema   

2-9 91 T.H. Hospers-Bakker   

4-9 88 K.S. Wiersema-Grashuis   

5-9 84 A. Noorman   

6-9 84 W. Maarleveld-Wubs   

8-9 73 M. van der Meulen   

8-9 79 J. Bolt   

 

 Verjaardagen 70 + 
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05-06 Zr. F. Holtman- van der Goot, in verband met 

haar 87 ste verjaardag. 
 
12-06 Zr. G. Hoeksema-v.d. Woude,  

in verband met haar 96 ste verjaardag, en naar 
 
 br. A.J. Smit, in verband met zijn 89 ste verjaardag. 
 
19-06 Zr.  G.J. Noorman-Mars, in verband met haar 81 ste verjaardag, en naar 
 
 zr. A. Hoekstra-Kruijer, in verband met haar 80 ste verjaardag. 
 
26-06 Fam. D.J. Doornenbal, als dank voor de gastvrijheid tijdens de 

boerderijdienst. 
 
03-07 Br. J.D. Boer, en naar 
 

br. W.A. Zijlema, beiden zijn weer thuisgekomen na tijdelijk verblijf in 
verpleeghuis Maartenshof. 
 

10-07     Br. J. Schraa, in verband met zijn 80 ste verjaardag, en naar 
 

 zr. I. Huisman-Martens, in verband met haar 88 ste verjaardag, 
en naar 
 
zr. T. Kruizinga-Kuizenga, in verband met haar 102 de verjaardag, en naar 

 
 br. A.P. Zandt, in verband met zijn 86 ste verjaardag. 
 
 
 
 
 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Kerkcollecten   
1-mei Kerk 168,65 

8-mei Noodhulp, Nigeria  354,30 

15-mei Kerk 206,05 
22-mei Kerk 309,65 

26-mei Stichting Open Doors 215,60 

29-mei Kerk 435,20 

29-mei Onderhoudsfonds 182,35 
5-jun Pinksterzending, Zuid-Afrika  227,50 

12-jun Kerk 268,15 

12-jun Heilig Avondmaal - Youth for Christ 354,00 

19-jun Binnenlands diaconaat  193,00 
19-jun Onderhoudsfonds 126,50 

26-jun Evangelisatie 348,30 
  

 
Deurcollecten   

1-mei Bloemenfonds 107,15 

8-mei Kerk 128,65 

15-mei Bloemenfonds 83,50 

22-mei Kerk 99,20 
26-mei Kerk 64,95 

29-mei Bloemenfonds 110,55 

5-jun Kerk 97,65 

12-jun Bloemenfonds 89,20 
19-jun Kerk 92,65 

26-jun Kerk 7,00 
  

 
Giften   

mei Ontvangen collectegelden zonder nadere bestemming 60,00  

juni Ontvangen collectegelden zonder nadere bestemming 125,00  

23-mei World Servants 100,00  

24-mei Kerk 100,00  

19-jun Oekraïne 20,00  

   

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

   
Kerk Toegezegd voor 2022 109.325,95  

 Extra ontvangsten  1.238,82  

 Totale bijdragen 2022 110.564,77  

 Ontvangen bijdragen 63.856,24  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-06-2022 46.708,53  

   
Zending en Werelddiakonaat 

 Toegezegd voor 2022 11.235,00  

 Extra ontvangsten  25,00  

 Totale bijdragen 2022 11.260,00  

 Ontvangen bijdragen 5.860,09  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-06-2022 5.399,91  

   
Evangelisatie   

 Toegezegd voor 2022 7.921,00  

 Extra ontvangsten  10,00  

 Totale bijdragen 2022 7.931,00  

 Ontvangen bijdragen 3.733,06  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-06-2022 4.197,94  

   
Overige opbrengsten  

   
Oud papier Ontvangen t/m mei(25.030 kg) 2.530,98  

Oud ijzer bestemd voor World Servants - 
 
 

 

 

UITGIFTE COLLECTEBONNEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 

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

Fijne, zonnige en gezegende zomermaanden toegewenst. 

Afhilla Zuidema 
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17 juli 09.30 uur Uitzwaaidienst World Servants Zambia 

Voorganger mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen 

M.m.v. De Huisband  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Martine en Tess  

   
24 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Astrid en Noa T.  

   
31 juli 09.30 uur Doopdienst   

Voorganger Ds. C.G. Op 't Hof Siddeburen  
Organist F. Reitsema  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Dorcas  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hilda en Danique 

   
7 augustus 09.30 uur   

Voorganger Drs. F. Postema Krewerd  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Alice en Jolein  

   
   

Dienstenrooster: 



 

 

27 

14 augustus 09.30 uur   

Voorganger Dhr. Herman Haan Ten Boer  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Zending - Pakistan  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Nicole en Sara  

   
21 augustus 09.30 uur    

Voorganger Ds. T.J. Oldenhuis Coevorden  
Organist F. Reitsema  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rosalie en Elisa  

   

   
28 augustus 09.30 uur Voorbereiding H.A. - Doopdienst 

Voorganger Ds. A.H. Fröhlich Hoogkarspel  
Organist B. Geuchies  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Karin en Sarah  
   

4 september 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. S. Alblas Bedum Ds. J.F. Kroon Grijpskerk 

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster A.H. Vriezema A.H. Vriezema 

Beamer Lineke Meerman Martin Schaaphok 

Collecte Kerk Kerk 

   2e H.A. Kerk in actie - noodhulp hongersnood in Noord-Afrika 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

Kinderoppas Hélène en Sennah  

   
4 september 16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof   
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11 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Missionair werk Nederland  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Margot en Rosa  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 1 september 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 8 september, 27 oktober en 15 december 

 
  

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  

te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

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

