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Predikant:                 Vacant 

Kerkelijk werker: 
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H. van der Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
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Ook postadres voor alle trouw-  
rouw en geboortekaarten. 

 

Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

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

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

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

Kerkelijk Bureau : 

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

Koster/beheerder: 

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

Gebouw Menorah: 

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

Website: 
 
www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    
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Betaling vaste vrijwillige bijdrage                                                                                           
voor Zending en Evangelisatie: 
 
Penningmeester Geref. Kerk  
H. Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
 

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

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 3e maandag van de maand 
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur. 

Giften bestemd voor: 
1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 
2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
3) Sponsoring Marsyya (project World 
     Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
 
F. Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 
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  “AAN TAFEL!”   (Uitleg zie pagina 21) 
 
De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer 
op! Staat u weer vol energie in de startblokken voor 
alle dagelijkse werkzaamheden en activiteiten, of had 
het nog wel wat langer mogen duren? Ook in onze 

gemeente starten de kerkelijke activiteiten weer en de eerste vergaderingen zijn 
alweer geweest. Het jaarthema voor het nieuwe kerkelijk seizoen is het landelijke jaar 
thema van de PKN Nederland. 
 
“Aan tafel!” - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen 
het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar 
met andere oren horen en met andere ogen zien. De tafel neemt in de Bijbel een 
belangrijke plaats in. Als het gaat om Gods grote toekomst wordt er gesproken over 
overvloedige maaltijden. In de verhalen over Jezus lees je dat Hij vaak eet met mensen. 
Juist met mensen die in de samenleving veracht worden, de tollenaars en de zondaren.  
 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de 
avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als 
gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te 
ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Aan tafel mogen 
we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots 
te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister 
legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jesaja 55/Johannes 10)  
 
Deze tafel is een voorproefje van de maaltijd in de wereld die komt. Die maaltijd is 
nooit alleen maar 'intern', de tafel van de Heer is herkenbaar aan alle tafels waaraan 
wij mensen gastvrij uitnodigen en het leven met hen delen. Bij Christus aan tafel is 
overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te 
delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen 
we de wereld in om genade handen en voeten te geven. 
 
De startweek staat voor de deur en er zijn veel verschillende activiteiten voor jong en 
oud. Ook het jaarthema ‘Aan tafel!” komt hierin terug. Verderop in dit nummer kunt u 
lezen welke activiteiten er allemaal zullen zijn. Wij hopen op een goede opkomst, een 
goede start en een goed kerkelijk seizoen. Dat wij als gemeente bewegen in de wereld, 
het dorp en in de gemeente om de genade die wij ontvangen handen en voeten te 
geven. 
 

Sieta de Boer 
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MEELEVEN EN OMZIEN  
 
De afgelopen periode is een aantal van onze gemeenteleden in het ziekenhuis 
geopereerd. Met name bij Klaas Kremer en Peter Werkman ging het om zware 
operaties. We hebben daar in de kerk ook voorbede voor gedaan. Het herstel lijkt de 
goede kant op te gaan maar het blijven spannende tijden. Ook voor de familie. Gelukkig 
hebben ze veel steun aan hun geloof. Uw gebeden en meeleven worden door hen zeer 
op prijs gesteld.  
 
Klaas Kremer is inmiddels weer thuis.  Peter Werkman verblijft op dit moment (4 
sept.)nog in het UMCG maar gaat binnenkort naar Beatrixoord te Haren voor verdere 
revalidatie.  Zr. F. Nienhuis, is geopereerd aan haar schouder en verblijft momenteel in 
Maartenshof. 
 
Ook zijn er nog een aantal gemeenteleden die hier niet met name genoemd worden, 
die thuis met soms ernstige ziektes te maken hebben of in een verpleeg- of verzor-
gingshuis herstellen van een operatie. 
 
Ook zijn er altijd weer fijne berichten. Zo werden we verblijd door de doop van Lotte 
Mulder en Teun Muilwijk en is er belijdenis gedaan door Daniëlle Muilwijk. We 
mochten br. en zr  Bakker-Wiersema feliciteren die op 8 augustus 65 jaar getrouwd 
waren. Nieuw binnengekomen in onze gemeente zijn br. en zr. T.L.A. Muilwijk-Swart 
met hun dochtertje Zoë, en br. J.H. Balkema, wij heten hen van harte welkom. 
 
Tenslotte nog de oproep of u wilt bellen of mailen wanneer er iets aan de hand is. Al-
leen dan kunnen we als gemeente meeleven en meebidden. 
 

Harry van der Wolde (scriba) 
 
 

Op 30 september trouwen wij -na 18 jaar samen te zijn- voor de burgerlijke stand in 
Ten Boer.  Op vrijdagavond 28 oktober willen wij graag JA zeggen tegen elkaar in onze 
gemeente en kerk, en Gods zegen over ons huwelijk vragen. De dienst zal geleid wor-
den door Ds. Inge de Rouwe, aanvang 18:30 uur. 
 
Van harte willen wij de hele gemeente uitnodigen bij deze dienst aanwezig te zijn.  
Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren. Lieve groet van 
 

Martin Schaaphok & Anneke de Jong.  Jelmer en Marit,  
 
 
. 
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- Het wordt jaarlijks moeilijker om vrijwilligers te vinden voor al het werk dat in de 

gemeente gedaan moet worden. Daarom is de kerkenraad van mening dat er iets 
moet gebeuren. Als eerste stap zal er in het ouderlingenberaad en de Diaconie 
worden nagedacht over de inhoud van de taken en of er wellicht iets gedaan kan 
worden aan de in de loop der tijd toch wel erg scheve verdeling van de adressen 
over de wijken. Er zijn tussen de wijken grote verschillen in aantallen. 

- De schoolkerkdienst blijft voor onze kerk doorgaan in januari. Omdat er geen ge-
zinnen / kinderen vanuit de Kloosterkerk naar de Fontein gaan, doen zij niet meer 
mee. Er komen ook gastlessen en rondleidingen in beide kerken in groep 7/8 . 

- Er wordt , met name vanuit de jeugd, nagedacht over een app. Volgende verga-
dering zal er een presentatie voor de kerkenraad komen. 

- Catecheten zijn moeilijk te vinden. Op dit moment zijn het alleen Teije van Dijk 
en Margot Dekens. Ook de opkomst van de kinderen is zeer laag. 
Lijkt het iemand leuk om te doen, meldt u zich vooral aan! 

- Tijdens de feestweek zal op 18 september een activiteit plaatsvinden waaraan alle 
kerken in Ten Boer meedoen. Het gaat om een wandeling langs de kerken vanaf 
14.00 uur. In alle kerken zal dan iets gaan gebeuren. Meer informatie zie pagina 
11 van dit blad. 
 

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE. 
De vakanties zijn voorbij en iedereen is weer veilig thuis. Als beroepingscommissie 
zijn we ook weer begonnen. We hebben onze werkwijze in de afgelopen gesprekken 
geëvalueerd en een plan van aanpak gemaakt voor de komende tijd.  
 
Tijdens de vakantie is er nóg een sollicitatie binnengekomen. We hebben inmiddels 
met beide kandidaten een afspraak voor een kennismakingsgesprek. We blijven 
positief dat de Heer de juiste kandidaat op ons pad zal brengen en dat we op Zijn tijd 
een voorganger mogen vinden die goed past bij onze gemeente. 
 

Erik van Dijken   
 

 
 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 

11 September: Missionair Werk - Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 
 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat 
er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van 
kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt.  

Diaconie 

Uit de kerkenraad – augustus 2022 
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De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk ge-
start. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van 
het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
 
25 September: Vredesweek Colombia: Vrouwen als vredestichters 
 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 
werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er 
moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit 
verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving.  
Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor 
verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een be-
langrijke inspiratiebron.Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenincolombia 
 
2 Oktober: Kerk & Israël: Onopgeefbaar verbonden 

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen van-
uit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de 
oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale 
roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de 
joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en 
antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
16 Oktober: Werelddiaconaat Myanmar:  Een volwaardige plek voor mensen met een 
beperking. 

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn ex-
tra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met 
extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg 
en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daar-
naast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij 
mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kun-
nen ondersteunen. Meer lezen: kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar 
 
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 € 600 
Liefdevolle plek voor christenen meteen moslimachtergrond (Bangladesh) 
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh.  
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Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar voelen zich niet altijd thuis in de 
bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church ondersteunt hen daarom bij 
het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en mos-
kee in. In de nieuwe gemeenten staat het Evangelie centraal op een manier die past bij 
de cultuur en tradities van deze christenen, bijvoorbeeld door veel islamitische vormen 
en tradities te gebruiken. Het christelijk geloof is zo ook voor mensen met een islamiti-
sche achtergrond toegankelijk en herkenbaar. 
 
Samen Bijbellezen opent ogen (Zuid Afrika) 
Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast el-
kaar. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld en racisme. Wat 
kunnen Zuid-Afrikaanse kerken betekenen in een samenleving met zoveel ongelijk-
heid? Hoe worden witte, zwarte en kleurling christenen solidair met elkaar? Via Kerk in 
Actie steunen wij Zuid-Afrikaanse voorgangers om hierover samen van gedachten te 
wisselen. Ze worden diaconaal actief en leren de Bijbel lezen vanuit het perspectief van 
de armen. Meer lezen over deze projecten: kerkinactie.nl 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra, Jaap Oudman 
 

 
 

 
Consumpties Menorah 
De consumptieprijzen in Menorah zijn met ingang van 1 september verhoogd. De laat-
ste keer dat de prijzen werden verhoogd dateert van 1 september 2018. Verder is het 
vanaf nu mogelijk om de consumpties met de pinpas af te rekenen. 
 
Werkzaamheden 
Het buitenschilderwerk van de pastorie is afgerond en ook het damestoilet van Blister 
is geschilderd. Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 

 

 
De voorbereiding voor uitgifte van het jaarboekje 2022/2023 is in volle gang. 
 
Wijzigingen/aanvullingen, gaarne aanleveren uiterlijk maandag 10 oktober a.s. 
bij Kor Huisman, Koopmansplein 99, e-mailadres: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Jaarboekje 2022-2023 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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EEN BERICHT VOOR ALLE JEUGD VAN DE JEUGDOUDERLINGEN!  

En dan is het, na een prachtige, zonnige zomerperiode, zo ineens alweer september. 
Scholen, sportclubs en andere verenigingen zijn weer begonnen. Het lijkt allemaal al 
weer op volle kracht te draaien. Nu ik dit schrijf is het gelukkig ook nog wel even genie-
ten van een mooie na zomerdag, waar we nog vele van hopen te krijgen……  

We hopen dat jullie allemaal een mooie vakantie hebben gehad waarin je je hebt kun-
nen ontspannen en opladen voor een nieuw jaar, een nieuwe periode, een nieuwe 
start! Hierbij in het bijzonder denkend aan de groep jeugdigen die naar Zambia is ge-
weest met de World Servants reis. Jullie rugzak is volop gevuld met hele waardevolle 
herinneringen, prachtige ervaringen, maar waarschijnlijk ook met andere inzichten. Het 
was ook een inspannende reis dus hopelijk is ook jullie lichaam en geest weer vol-
doende opgeladen om er tegen aan te gaan met de dagelijkse dingen.   

Er staat je nu misschien een nieuwe klas te wachten, of een nieuwe school, misschien 
ben je wel gestart met een (nieuwe) studie, moet je dit jaar examens doen of een 
schooljaar overdoen. Voor ons allemaal ligt er weer een jaar vol nieuwe kansen en uit-
dagingen vóór ons………Hoe jouw jaar er ook uit mag komen te zien, wij als 
jeugdouderlingen zijn altijd benieuwd naar jullie verhalen en hopen jullie dan ook op 
welke manier (club, catechisatie, cjv, kindernevendienst) of waar dan ook te ontmoe-
ten.   

Een nieuw kerkelijk jaar, een nieuw seizoen, nieuwe activiteiten! De flyer is al gedeeld 
in meerdere app groepen dus we hopen dat het weekend van 24 en 25 september 
door alle jeugd tot een jaar of 21 (we kijken echt niet naar een jaartje meer of minder) 
al geblokt staat in de agenda!! Want dan staat ‘kickstartopdecamping 2022’ op de 
planning!!  

Deze week worden de planningen meer definitief gemaakt en krijg je te horen hoe het 
verder gaat…….. 

Opgeven kan in ieder geval al wel via kickstartopdecamping@gmail.com!!   

Dit willen jullie toch ook niet missen? Alvast wel even in het kort op een rijtje wat be-
langrijk is:  

   Jeugdpagina 

mailto:kickstartopdecamping@gmail.com
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• Kickstart op de camping wordt ook dit jaar gehouden bij de familie Muilwijk 
aan het Eemskanaal-Zuid in Ten Post.   

• Op zaterdag 24 september wordt er voor alle jeugd van groep 7/8 (Impact) 
tot aan de leeftijd van ongeveer 21 jaar van alles georganiseerd op de boer-
derij. De jeugd van Impact krijgt een aparte uitnodiging om zich op te geven 
bij de eigen leiding!  
 

• Hoe de verdere inhoud van het weekend zal zijn, dat houden we nog even als 
een verrassing, maar er zal genoeg te beleven zijn, dat kunnen we alvast ver-
klappen. We hopen uiteraard op heel veel aanmeldingen!   
 

• Neem gerust een vriend of een vriendin mee als je dat leuk vindt, dan gaan 
we er een tof weekend van maken met elkaar!  
 

• Op zondagochtend gaan we met elkaar naar de startdienst in de kerk en daar 
gaan we nog eten met de rest van de gemeente….  
 

• Ook goed om te vermelden is dat er diezelfde zaterdag, 24 september, ook 
een hele leuke activiteit voor alle kinderen van de kindernevendienst bij de 
kerk zal zijn!  

Voor de groepen  1-6 wordt in Menorah de voorstelling “De laboratorium-
avonturen van professor Cool” gespeeld. Samen genieten, spelen en een 
hapje eten. De middag duurt van 14.30 tot 17.15 uur! Kom gezellig langs en 
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee………  

• Voor alles geldt: houden jullie heel goed alle informatie in apps, op de beamer 
etc. goed in de gaten??  

Bovenstaande is met name belangrijk voor onze jeugd, voor alle overige lezers nog de 
volgende oproep; op zondagochtend 25 september gaan we na het ontbijt naar de kerk 
om de startdienst bij te wonen.  

We zoeken nog mensen die als chauffeur willen dienen richting de kerk en rond 
10.30-10.40 bij de familie Muilwijk willen zijn om een groepje jeugd op te halen. Wie 
o wie? Opgeven kan bij 1 van de jeugdouderlingen.   

Een hartelijke groet van ons allen,  
Meinie en José Bosker       meinibosker@gmail.com  / josetraas@live.nl  
Teije en Saskia van Dijk     t.vandijk10@home.nl 

mailto:meinibosker@gmail.com%20%20/
mailto:josetraas@live.nl
mailto:t.vandijk10@home.nl
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EEN BERICHT VAN DE KINDERNEVENDIENST. 

 
Hallo jongens en meisjes, de vakantie is weer 
voorbij en de scholen zijn weer begonnen. We 
hopen dat jullie allemaal een fijne tijd hebben 
gehad! 
 
Ook het kerkelijk jaar gaat weer beginnen en deze 
willen we graag samen met jullie starten. Dit willen 
we doen tijdens de kinderdagmiddag op zaterdag 
24 september. We vinden het leuk als je komt en 
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!  
Deze middag is voor de groepen 1 t/m 6, omdat de 
oudere groepen mogen aansluiten bij kickstart.  
 
Opgeven is niet verplicht. Mocht je al wel weten dat 

je komt of een vraag hebben dan kun je hiervoor terecht bij Martine Dijkema (06-5250 
1932) of Alice Havinga (06-2222 6760) 
 
Mochten er ouders zijn die kunnen en willen helpen dan horen we dat ook graag!  
Hopelijk tot dan!  Groetjes van de kindernevendienstleiding.  
 
 
NIEUWSBERICHT VAN MENS VOOR MENS! 
 
 Hoi allen, 
 
Na 2 jaar van ‘afwezigheid’, nou ja, afwezigheid op de 
voorgrond, zullen we het maar noemen, nemen we als Mens voor Mens het stokje weer 
over van de World Servants groep! Vanaf heden zullen de jaarlijkse acties om geld in te 
zamelen voor onze komende reis naar Hongarije weer door ons worden opgepakt.  
 
We zijn al meteen weer volop van start gegaan nu de bolchrysantenactie alweer 1 
zaterdag is gehouden! Omdat we niet wilden dat de bolchrysantenactie samen zou 
vallen met alle activiteiten van de feest- en lichtweek in Ten Boer (en omdat de bollen 
wat eerder uit de grond moesten dit jaar) zijn we er dit jaar vroeg bij! 
 
Mede doordat het niet meevalt om vrijwilligers te krijgen, een bekend probleem op dit 
moment binnen al het ‘verenigingsleven’ was het best een kluif om de actie te laten 
slagen, maar zoals het er nu voorstaat gaat het allemaal weer lukken! 
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Mocht u nou op 3 september de bollen hebben gemist? Er volgt dus nog een herkansing 
a.s. zaterdag 10 september! We rijden dan door de noordelijke helft van Ten Boer en 
bij voldoende mankracht hopen we ook nog een standplaats op het Marktplein voor 
elkaar te krijgen. Omdat we er bij deze actie al tegenaan lopen dat je met te weinig 
mensen niet zo veel kunt uitrichten en er weer meerdere acties aan zitten te komen 
willen we jullie wijzen op het volgende: 
 

Wij van Mens voor Mens zijn op zoek naar versterking!! Dus heb je een groot 
organisatietalent, wil je direct en indirect iets betekenen voor je medemens, dan zijn 
we op zoek naar jou!! Het zou heel fijn zijn als we onze commissie voort kunnen 
zetten met wat extra mankracht. Dus voel je je aangesproken of wil je meer weten 
over wat het inhoud om aan te sluiten bij Mens voor Mens, schroom niet, en vraag 
gerust één van ons om extra informatie!!  

 
Voor nu wensen we u en jullie nog een mooie nazomer met een tuin gevuld met mooie 
bolchrysanten. Vriendelijke groet namens Mens voor Mens, 
 

Margot en Teye 
 

 
GEZAMENLIJKE KERKEN WANDELING OP ZONDAG 18 SEPTEMBER 
 

Tijdens de feest- en lichtweek van Ten Boer wordt er op 
zondag 18 september door de 4 kerken in Ten Boer een 
‘Gezamenlijke kerkenwandeling’ georganiseerd.  
 
14:00 uur: Bijeenkomst op marktplein ( oude marktplein 
bij kapelletje). Op het marktplein zal een bandje muziek 
maken. 
 
14:30 uur: Wandeling door het dorp naar de vier ver-

schillende kerken. Iedere kerk heeft zijn deuren open en er wordt iets 
uitgevoerd/voorstelling van ongeveer 15 minuten. 
 
16:15 tot 17:00 uur: Afsluiting op het marktplein met muziek en koffie/thee/ koek. 
            
Voor de basisschool jeugd wordt er een speurtocht georganiseerd. 
 

Evangelische Gemeente Ten Boer. 
Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Ten Boer. 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. 
Gereformeerde Kerk PKN Ten Boer. 
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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 Dekens 

  9   November      De tijd gaat lekker langzaam    Gea en Herman Haan 

14   December  Kerst-wijding  
                
Als nieuw lid mogen we verwelkomen: dhr. J.H. Balkema. 
 

We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. 
Gasten zijn als altijd van harte welkom. 

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. 
   

Het bestuur. 
 

 
UITNODIGING VOOR EEN GEMEENTE GROEI GROEP  

Na 2 moeizame jaren met Corona gaan de gesprekskringen weer van start met als 
thema:  “Ontmoetingen met Jezus” Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft 
Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die Jezus ont-
moet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je 
wezen. Hij roept je op om je leven aan hem toe te wijden. 
 
In dit gespreksmateriaal word je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In feite 
is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoe-
tingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden. 
Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je veel plezier met dit gespreksma-
teriaal voor je Groeigroep. En vooral: ontmoet elkaar en ontmoet Jezus! 
 
Op zondag 25 september zal tijdens de startdienst van het nieuwe kerkelijk seizoen 
ook de aftrap van de Gemeente Groei Groepen worden genomen. 
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Er zijn in onze gemeente gespreksgroepen voor alle leeftijden,  jongeren, 30+ tot 65+, 
alleen vrouwen maar ook gemengde groepen en er wordt samen gekomen in de och-
tend of op een avond. Ga je weer mee doen, of bent jij geïnteresseerd om bij een van 
onze groepen aan te sluiten, dan kun je terecht bij: 
 

Menke  050-302 1935 
Sake  050-302 3177 
Ingrid  050-302 5186 
 

 

 
 
 

 
Wij zijn heel dankbaar dat we zo hebben mogen genieten van ons briljanten 
huwelijksfeest: In de kerk met u allen. / Op de boot met onze kinderen. / thuis (hier) 
met kennissen en huisgenoten. Wat een zegen!. Hartelijk groetend 

 
Jelte en Ria Bakker. 

 
Op 19 augustus jl. ben ik verhuisd van Bloemhof 75 naar Haren, Erasmusweg 43, 9752 
PE Haren.  Vele mensen heb ik al gegroet, maar helaas niet iedereen. Hartelijk dank 
voor de goede tijd in de PKN kerkgemeenschap. Ik heb veel genoten van het zingen met 
elkaar, zingen is dubbel bidden, en schept verbondenheid. Altijd erg genoten van orgel- 
en pianospel. Voor u allen Gods rijke Zegen gewenst , en ik bid, dat u allen de goede 
grond mag blijven zoeken, waarin Gods Woord gezaaid blijft, met behulp van Zijn 
Heilige Geest. Voor allen de hartelijke groeten 

 
Maria J. Th Bus. 

 
Hartelijk dank voor de mooie kaarten bloemen uit de kerk, die ik heb ontvangen voor 
mijn 89 ste verjaardag. Hartelijke groeten 
   

S. Groenewold-Nieboer. 
   
Als je ziek bent en een heftige operatie moet ondergaan merk je pas hoe fijn het is om 
deel uit te maken van een gemeente waarin mensen naar elkaar omkijken. De nabe-
handeling is afgerond en ik ben gestart met het herstellen. Graag willen we iedereen 
danken voor de kaarten met prachtige woorden, de bloemen uit de kerk, berichtjes van 
de diaconie, wijk en kerkenraad en de bezoekjes. Het heeft ons als gezin veel steun 
gegeven.  

Klaas, Wia, Sander, Jurgen & Isa Kremer.  
 

 

Dankbetuiging 



 

 

14 

Langs deze weg willen br. en zr. Vast, Bloemhof 81,  laten weten, dat ze vanwege licha-
melijke klachten onze kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken. Dit vinden ze heel 
jammer, maar voelen zich ondanks dit gemis, wél met ons verbonden. Br. Vast heeft 
de ziekte van Kahler (botkanker) en moet regelmatig voor behandelingen naar het zie-
kenhuis. Van hun een hartelijke groet voor de Gemeente en laten wij ze gedenken in 
onze gebeden! 

 
Gea Haan, wijkouderling 
 

Blij verrast was ik met de bloemen, die ik uit de kerk, ter gelegenheid van mijn 
thuiskomst uit Maartenshof op mijn 85 ste verjaardag nog wel, mocht ontvangen. Ook 
daarna heb ik veel kaarten, telefoontjes en bezoekjes mogen ontvangen.  De operatie 
aan mijn schouder is goed verlopen maar herstel zal nog wel enige tijd vergen. Ik wil u 
allen hartelijk bedanken voor de aandacht die ik, op welke wijze dan ook,  vanuit de 
gemeente mocht ontvangen. Deze betrokkenheid heeft mij erg goed gedaan.  
 
  Ineke Kazemier-Haan. 
 
Hartelijk dank voor de bloemen en andere reacties die ik ter gelegenheid van 80ste 

verjaardag mocht ontvangen.  
 
  Hans Schraa. 
 
Bij dezen wil ik u graag bedanken voor de bloemen van de kerk. En ook voor de vele 
kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in Maartenshof. 
Met vriendelijke groeten. 

 
Menna van Zanten-Dwarshuis. 

 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen van de kerk voor Fokko’s verjaardag 
op 29 juli jl. en voor de vele kaarten en telefoontjes. Het heeft ons goed gedaan, 
hartelijk dank daarvoor. 
   

Fokko en Jannie Zuur. 
 

 

 

 

BINNENGEKOMEN: 
Br. T.L.A. Muilwijk, zr. R.T.L. Muilwijk-Swart en hun dochtertje Zoë.  

Br. J.H. Balkema. 

  

Kerkelijke mutaties 
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GEBOREN: 
10-07-2022 Annelin Jongeneel  
  
GEDOOPT: 
31-07-2022 Daniëlle Muilwijk Winkelman  
31-07-2022 Teun Muilwijk  
28-08-2022 Lotte Madelief Mulder 
  
BELIJDENIS: 
31-07-2022 Rob en Daniëlle Muilwijk-Winkelman 
  
VERHUISD: 
Zr. W. Nieboer  
Esmee Vogd  
Rutger Gelling. 
Zr. A.G. Koenderink-Werkman 
  
VERTROKKEN 
Zr. S.M. Huistra 
Marit Boer 
Rianne Bulthui 

 

 
 

9-9 84 G. Rozema   

14-9 81 J. Haak-van Houten   

23-9 85 J. Boss-Ridder   

26-9 70 W.P. Burema   

1-10 77 W. Offringa   

1-10 73 J.C. Kamphuis-Swierenga   

3-10 86 M. van Zanten-Dwarshuis   

7-10 83 A. Huijzer-Schep   

14-10 75 C.M.A. Huisman-Top   

18-10 81 H.H. Vink-Modderman   

22-10 74 A.G. Koenderink-Werkman   

     

 

 Verjaardagen 70 + 
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17-07 Zr. S. Groenewold-Nieboer, in 

 verband met haar 89 ste verjaardag,   

fam. K.J. Kremer ter bemoediging. 
 
24-07 Fam. D. van Gennep, Redgerstraat 25, ter bemoediging. 
 
31-07 Doopouders br. en zr. R. Muilwijk - Winkelman,  

br. F. Zuur, in verband met zijn 80 ste verjaardag. 
 
07-08 Echtpaar J.W. Bakker-Oosterhuis, ter gelegenheid van 

 hun 65-jarig huwelijk,  

br. H. Lenting, in verband met zijn 86 ste verjaardag,  

br. K.J.  Kremer, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
14-08 Br. A.J. van der Goot, in verband met zijn 90 ste verjaardag. 
 
21-08 Zr. S.S. Fongers-Noon, in verband met haar 83 ste verjaardag,  

zr. G.J. Ritzema-Eisenga, in verband met haar 93 ste verjaardag,  

zr. R.H. Kazemier-Haan, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en vierde 
haar 85 ste verjaardag. 

 
28-08 Doopouders Jan en Janine Mulder  

zr. A.H. Dekens-Bolhuis, in verband met haar 87 ste verjaardag,  

br. J.W. Bakker,  in verband met zijn 92 ste verjaardag, 

 
04-09 br. A. Vriezema, in verband met zijn 83 ste verjaardag,  

zr. T.H. Hospers-Bakker, in verband met haar 91 ste verjaardag,  

zr. K.S. Wiersema-Grashuis, in verband met haar 88 ste verjaardag,  

br. en zr. P.O. Zuidema, ter bemoediging. 

 
 
 
 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Maandag 12 september College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Dinsdag 13 september Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 14 september P.C.O.B. 14.30 uur 

Dinsdag 20 september Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Zondag 2 oktober Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Dinsdag 4 oktober Moderamen 19.45 uur 

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

Woensdag  12 oktober Kerkenraad 19.45 uur 

Dinsdag 25 oktober Diaconie 19.45 uur 

Donderdag 27 oktober Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 

  
 
 
 

 
 

Kerkcollecten  
3-juli Eigen jeugdwerk 223,25 

10-juli kerk 242,95 

17-juli Diaconie  210,60 

24-juli kerk 166,50 

24-juli onderhoudsfonds 96,65 

31-juli Dorcas  258,25 

   
Deurcollecten  

3-juli kerk 56,50 

10-juli bloemenfonds 96,05 

17-juli kerk 143,25 

24-juli bloemenfonds 42,30 

31-juli kerk 135,85 
  

 
Giften   

22-juli Voedselbank 25,00  

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

Kerkelijke agenda 
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Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   
Kerk Toegezegd voor 2022 109.325,95  

 Extra ontvangsten  1.373,82  

 Totale bijdragen 2022 110.699,77  

 Ontvangen bijdragen 70.651,51  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2022 40.048,26  

   
Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2022 11.235,00   

 Extra ontvangsten  25,00   

 Totale bijdragen 2022 11.260,00   

 Ontvangen bijdragen 6.437,62   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2022 4.822,38   

   
 

Evangelisatie  
 

 Toegezegd voor 2022 7.921,00   

 Extra ontvangsten  10,00   

 Totale bijdragen 2022 7.931,00   

 Ontvangen bijdragen 4.208,72   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2022 3.722,28   

   
 

Overige opbrengsten  
 

Oud papier Ontvangen t/m juli ( 32.100 kg) 3.577,13   

Oud ijzer  -  

   
 

 
 
 
 

 

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  

   

Dienstenrooster: 
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18 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Ds. G.A. Segger Winsum 

Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Martine en Yara  

   
25 september 11.00 uur Startdienst   

Voorganger Da. C.S.A. Minnaard Garrelsweer 

Organist J. Wolfs  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Vredesweek  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Astrid en Marlou  

   
2 oktober 09.30 uur Israëlzondag  

Voorganger Ds. A.E. van Gulik Leek 

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Kerk   
Kinderoppas Hilda en Thirza  

   
9 oktober 09.30 uur              

Voorganger Ds. J. Schimmel Spijk  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Alice en Noa v. Dijk  
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16 oktober 11.00 uur    

Voorganger Ds. M.H. Langenburg Middelstum  

Organist B. Geuchies  
Koster A.K. Wietsma  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Werelddiaconaat - Kameroen  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Nicole en Tess  

   
23 oktober 09.30 uur Evangelisatiedienst 

Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Evangelisatie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rosalie en Noa T.  

   
30 oktober 09.30 uur  Voorbereiding Heilig Avondmaal    

Voorganger Ds. B.J. Diemer Bedum  
Organist F. Reitsema  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Karin en Danique  

 
 
 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 20 oktober a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 27 oktober, 15 december 2022 en 9 februari 2023 
 

  
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
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UITLEG BIJ ILLUSTRATIE op pagina 3 
 
Handen:  vurig, zegenend, aanbiddend 
Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel 
Witte lijnen:  gebroken brood. 
 

De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen. 
Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het 
beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens 
herstelde. Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft. 
 
 
 
 

STARTWEEK 2022,   
 
Zondag 25 september tot en met zaterdag 1 oktober 
 

Na enkele jaren van corona kunnen wij dit jaar weer een Startweek organiseren 
zoals we gewend waren. Een hele week van activiteiten in en rondom de kerk en 

elders😉 Het jaarthema 2022-2023 is: Aan tafel! Van de maaltijd van de Heer naar 
de tafel van verbinding. 
 
Dankzij de medewerking van een heel aantal enthousiaste gemeenteleden hebben 
we weer een gevarieerd programma kunnen maken waarin het jaarthema zoveel 
mogelijk tot uiting komt. Persoonlijk hoop ik dat we elkaar in de startweek weer 
opzoeken, dat we elkaar weer ontmoeten tijdens één of meerdere activiteiten om 
zo het “vuur” in onze kerk weer terug krijgen. Dat we met elkaar een mooi en 
gezegend jaar tegemoet mogen gaan onder de bezielende leiding van Gods Geest. 
 
U doet toch ook mee? Als deelnemer of als toeschouwer? Met een enthousiaste 
groet, 
 

Roelof Jan Wiersema 
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STARTZONDAG 25 SEPTEMBER – DAGINDELING 
 

In het kader van het jaarthema: Aan tafel! 
starten we deze zondag met ontbijt op locatie. 

8.15 uur. Ontbijten bij ….? 
Lijkt het je leuk om gemeenteleden te ontvangen om samen te ontbijten of lijkt 
het je leuk om bij anderen te ontbijten, geef je dan op. Hoe werkt het? 
 
* Je geeft je op om gemeenteleden te ontvangen voor het ontbijt (het gastgezin) 
of  
* Je geeft je op om bij gemeenteleden te ontbijten (je verzorgt het ontbijt) 
 
Opgave hiervoor bij Margreet Dekens 050-302 3149 tot uiterlijk 23 september 
waarna we de gasten en het gastgezin zullen koppelen. Daarna nemen we contact 
met u op. 
 
10.00 uur: Voor iedereen staat in Menorah koffie/thee/ranja klaar.  
11.00 uur: Startdienst met medewerking van diverse gemeenteleden. 
12.15 uur: We brengen met elkaar een toost uit op het nieuwe seizoen. 
12.45 uur: We worden aan tafel genodigd door de GGG die de lunch zal verzorgen. 
 

MAANDAG 26 SEPTEMBER – OUDERENMIDAG 
 

Dit hebben we gepland in de startweek en wel op maandag 26 september, 
aanvang 14.30 uur in Menorah. Tussen 18.00 en 18.30 uur sluiten we de 
middag, na een lekkere maaltijd, weer af. Als de situatie het toelaat willen 
we graag de ouderen in Bloemhof bezoeken om daar samen en onder 
begeleiding een aantal liederen te zingen. De uitnodiging hiervoor wordt 
binnenkort rondgebracht door de Diaconie.  

 
 
DINSDAG 27 SEPTEMBER - MUZIEK TERWIJL U EET 
 

Terwijl u lekker zit te eten kunt u kijken en luisteren naar mooie christelijke 
liederen die door iedereen kunnen worden aangevraagd. De uitzending zal 
zijn via de website van de kerk waar ook de kerkdiensten op worden 
uitgezonden. Dus vraag uw favoriete lied aan. De aanvraag van de liederen 
dient uiterlijk zaterdag 24 september bij ons binnen te zijn. Via mail: 
roelofjanwiersema@gmail.com of via telefoon: 050-302 3385.  
De uitzending start om 18.00 uur. 

mailto:roelofjanwiersema@gmail.com
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WOENSDAG 28 SEPTEMBER - 
CREATIEVE WORKSHOP - 

Woensdagavond 28 septem-
ber kunt u en jij meedoen 
aan een workshop nat vilten, 
waarbij we een mooie grote 
bloem gaan maken. Nat vil-
ten is een creatieve techniek 
waarbij je losse plukken me-
rino wol met elkaar verbindt 
met behulp van warm water 
en zeep. Iedereen is wel-
kom! In verband met de 
aanschaf van de wol is het 

fijn als ik weet hoeveel mensen er komen.  
Opgeven kan door uiterlijk zondag 25 september, een mailtje te sturen 
naar inge.l.boer@gmail.com 
Om een idee te krijgen hoe het resultaat er uit kan zien google: bloem 
nat vilten.  
Aanvang 19.30 – 21.00 uur in Menorah 

 
 
DONDERDAG 29 SEPTEMBER -KOFFIECONCERT OP PIANO EN ORGEL 

Houdt u van orgel- en pianomuziek dan is dit de kans om in de kerkzaal, 
onder het genot van een kopje koffie of thee, te luisteren naar het orgel- 
en pianospel van ‘onze’ organisten en pianisten.  
Aanvang 19.30 tot 20.30 uur in de kerkzaal PKN 

 
 
VRIJDAG 30 SEPTEMBER - WORLD SERVANTS GALA 

Op deze avond verwelkomen wij, met groots allure, de World Servants 
groep die dit jaar naar Zambia is geweest. Het is een 
avondvullend programma met mooie verhalen, eigen gemaakte foto’s / 
films. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Kom dus ook en neem 
uw familie, vrienden en buren mee naar deze avond. Iedereen, van jong 
tot oud, is welkom.  
 
Inloop: vanaf 19.30 uur. Aanvang: 19.45 uur. in de  Kerkzaal PKN 

 
 

mailto:inge.l.boer@gmail.com
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Vorig jaar hebben wij een leuke mountainbike route gefietst in Gieten. 
We hadden een leuke gemixte groep, de één had al wel ervaring met 
het mountainbiken, de ander niet. Iedereen was zo enthousiast dat we 
dit jaar weer een leuke sportieve ochtend willen organiseren voor jul-
lie.  
 
Deze keer gaan wij de route van Appelscha fietsen. Een mountainbike 
kun je huren voor € 23,50, heb je zelf een mountainbike dan kan je die 
natuurlijk meenemen. Heb je geen auto tot je beschikking? Geen pro-
bleem, er zijn vast en zeker genoeg auto’s!  
 
Vertrek om 8:30 uur vanaf de kerk, we zijn dan om 9:30 uur bij Kramer 
fietsverhuur in Appelscha waar wij de fietsen kunnen huren. 
 

Meer info of opgeven bel of app naar Rick Boven   

tel. nr. 06-4690 9624 

Opgave als je zelf geen fiets hebt tot 18 september 

Opgave als je een eigen fiets meeneemt kan tot 28 september 
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ZATERDAGAVOND 1 OKTOBER - TIGGELHAL GAMES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 oktober sluiten we de startweek af met een 
sportieve activiteit in de Tiggelhal. Het is de bedoeling dat diverse groepen 
de uitdaging aangaan en tegen elkaar gaan strijden. De prestaties worden 
uiteraard gemeten en vergeleken zodat er een winnaar kan worden 
aangewezen.  
 
Graag zouden we van diverse kerkelijke commissie een afvaardiging zien van 
zes personen plus een teamleider. Natuurlijk is het ook mogelijk om een zelf 
samengestelde groep aan te melden. Zit je niet in een commissie en heb je 
geen groep, geen nood je kunt je ook individueel aanmelden.  
 
Individuele aanmelding op de avond zelf is nog mogelijk. En ook 
toeschouwers worden van harte uitgenodigd om te komen. Het is een avond 
van verbinding, de deelnemers hebben enthousiaste aanmoedigingen nodig!  

 

Dus voel je welkom! 

Waar: Tiggelhal. 

Aanwezig zijn: 19.15 uur. 

Leeftijd: Vanaf brugklas 

Opgave voor: 28 september per mail: 
 

roelofjanwiersema@gmail.com  of tel.: 302 3385 
 

mailto:roelofjanwiersema@gmail.com

