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ADRESSENLIJST: 

Predikant:                 Vacant 

Kerkelijk werker: 
J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645 
jeltsje.elz@gmail.com 
 
Scriba: 

H. van der Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com 
 

Ook postadres voor alle trouw-  
rouw en geboortekaarten. 

 

Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

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

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 

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

Kerkelijk Bureau : 

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

Koster/beheerder: 

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

Gebouw Menorah: 

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

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

           2                                                   

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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JEZUS IS GISTEREN EN HEDEN DEZELFDE EN TOT IN 
EEUWIGHEID (HEBREEËN  13:8) 
 
Beste gemeenteleden, op het moment dat ik dit schrijf, is 
het inmiddels even over 23 uur, maandagavond. Het is stil 

in ons huis. Zelf heb ik net een vergadering gehad en probeer nog even een momentje 
van rust te pakken. 
 
Even een terug én een vooruitblik. Is terugkijken goed om ‘vooruit’ te gaan? Is het goed 
om de geschiedenis te kennen om het heden en de toekomst beter te kunnen begrijpen 
en eventueel (goed) in te schatten? Doe je dat alleen voor je eigen ik-gevoel of denk je 
ook aan wat de ander heeft aan de stappen die je zet of wat jij aangeeft? Of door de 
ruimte die je schept voor de ander, om meer tot ontplooiing of meer tot zijn of haar 
recht te laten komen? Wat deed Jezus voor ons in het verleden, vandaag de dag en wat 
betekent Jezus voor u of jou persoonlijk op dit moment in je leven?  
 
Wat een vragen worden er zoal gesteld. Voor mij is Jezus  de drijfveer om te willen 
leven en mijn ‘olie’ die mij probeert te warmen en het pad verlicht dat ik ga, ook al is 
het soms donker! Wanneer het je allemaal voor de wind gaat, is het gemakkelijker om 
Jezus te omarmen en er voor uit te komen dat je een Christen bent. Maar wanneer het 
donker wordt, is soms alles moeilijker om te kunnen doen. 
 
Ik heb in mijn studietijd gemerkt, dat ik soms stevig aan de tand werd gevoeld, maar ik 
heb ervaren dat God de Heer in mijn leven is en werkt! Waarom geloof jij, werd mij 
gevraagd. En waarom is er zoveel geweld en persoonlijk leed? Waar is de Heer, je 
Redder dan, vroegen medestudenten mij. Dat zijn levensvraagstukken, ook dieper 
liggende vragen.  
 
Soms voelde ik mij wel alleen, maar toen ik me voor de studentengroep als het ware 
ging ‘verantwoorden’, kwam het er soms wel wat hakkelend uit, maar dat was niet erg. 
Ik voelde me hierna niet meer alleen en voelde dat ik ‘samen met Jezus’ daar stond en 
vertelde. Ook in de militaire dienst heb ik zulke momenten ervaren. Later kreeg ik van 
enkele mede-militairen te horen dat mijn verhaal (getuigenis) wat met hen deed en 
spraken daarvoor hun waardering uit. 
 
Jezus probeerde door vele verhalen en gelijkenissen te vertellen, mensen te raken en 
zich te laten bezinnen op wat hen op dat moment bezig hield. Door mensen een spiegel 
voor te houden kun je toch een verschil maken, door er echt voor uit te komen dat je 
iets hebt, dat je krachtiger en sterker maakt. Dat je het doet uit liefde voor God de Heer 
en niet uit eigen belang. Jezus heeft juist niet uit eigen belang gehandeld.  
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Hij heeft zijn leven gegeven voor jou, u en mij ook op dit moment: wanneer ik, u of jij 
oprecht vergeving durft te vragen! Zo hoop ik dat ook te kunnen doen, jezelf niet beter 
te achten dan de ander, in of buiten je eigen leefomgeving. Dat zij kunnen zien wat jou 
als Christen bezig houdt en wat het met je doet. 
  
Dat het verleden, de geschiedenis, laat zien dat geloven en het Christen zijn, werkelijk 
een verandering kan brengen. Misschien niet direct, want tegenwoordig moet alles snel 
en flitsend zijn, maar dat het misschien wel na mijn, uw leven pas tot verandering kan 
komen of leiden. Hopelijk door nog meer door de liefdevolle ogen van  Jezus te kijken, 
dat het ‘Licht” dat Hij wil zijn voor u, mij en jou, de wereld stukje voor stukje beter kan 
worden.  
 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld wat je koopt, doet of hoe je leeft. Wat heb ik er aan om 
rijk (geld) te zijn en niet ‘rijk’ te zijn in liefde voor mijzelf (positief zelfbeeld). Wanneer 
jij jezelf lief hebt dan straal je dit ook uit aan de ander en ga je ook goed doen voor de 
ander. Je slaat dan als het ware een brug tussen jou, u naar de ander uit om ook die 
stap op de brug te zetten door te kiezen voor God, onze Heer.  
 
Bij een brug moet je vaak eerst omhoog om er te komen. Het gaat vaak over water, 
wegen en overbrugt vele diepten. En dat is niet altijd gemakkelijk en het kost je veel 
energie om er te komen en of je angst over voor water of bijvoorbeeld hoogtevrees. 
Jezus wil er voor je zijn de Bruggebouwer, om je verleden achter je te laten 
(=geschiedenis) en een nieuw ‘leven’ verder tegemoet te gaan (vooruit te kijken). 
Samen met elkaar, voor elkaar een beter leven! 
 
Dat is wat Jezus ons wil geven, dat je jezelf niet alleen ‘warmt’ aan de woorden en leven 
met Hem, maar dat de anderen zich ook verwarmd mogen voelen aan en met onze 
Heer. Hoe denk jij of u over al deze vragen na? Welke antwoorden kunt u of jij hierop 
geven? Is Jezus voor u dezelfde als toen u jong was?  Wat is het beeld van Hem nu in 
deze woelige tijden van hoge kosten, oorlogen, verdriet, ziekte en pijn? Kan en mag 
Jezus voor u, jou en mij ook de bruggenbouwer zijn naar een beter leven?  
 
En om een klein sprongetje te maken naar Kerst. Wat heeft Jezus, geboren als baby op 
deze aarde en later als onze Heiland, ons vandaag de dag te bieden tot wat u, jij en ik 
nu mogen zijn?  
 
Ik hoop dat een ieder die dit leest, hier de komende tijd antwoorden op kan vinden. 
Wanneer het meer vragen oproept of u of jij iets wil delen, dan mag u altijd even 
contact met mij opnemen.  
 

Louis Dekens 
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 MEELEVEN EN OMZIEN  
 
Er zijn nogal wat zieken in onze gemeente. Enkele gemeenteleden zijn weer thuis na 
een operatie. Ik noem hier Anneke Slagter en Klaas Kremer. Anderen verblijven na 
ziekenhuisopname in een revalidatiecentrum, zoals Peter Werkman in Beatrixoord.  
Er zijn ook nog een aantal gemeenteleden die niet met name genoemd willen worden. 
 
Laten we hen in onze gebeden gedenken, maar laten we ook denken aan onze ouderen, 
eenzamen, mensen die het psychisch moeilijk hebben enz. Uit eigen ervaring weet ik 
dat het sturen van een kaart veel kan betekenen. 
 
Gelukkig was er ook weer nieuws waar je blij van wordt. Er zijn deze maand weer 
twee geboortekaartjes binnengekomen: 
 
✓ Op 26 augustus 2022  is Mattheo Boom geboren. Mattheo is het zoontje van 

Justin en Brenda Boom. 

✓ Op 29 september 2022  is Emma Cornelia geboren. Emma is het dochtertje van  

Jeroen en Rienke Groothoff. 

Wij feliciteren beide ouders en wensen ze veel geluk.  
 
Vrijdag 28 oktober willen Martin Schaaphok en Anneke de Jong in onze kerk een zegen 
vragen over hun op 30 september jl. gesloten huwelijk. De dienst, geleid door ds. Inge 
de Rouwe, begint om 18.30 uur en u bent allen van harte welkom. 
 
Tenslotte nog de oproep of u wilt mailen of bellen als er iets aan de hand is. Alleen 
dan kunnen we als gemeente meeleven en meebidden. 
 

 
 
 

 

• Begroting 2022/2023 + Begroting diaconie 2023  

De begroting heeft een negatief resultaat, mede veroorzaakt door de stijging van 
energiekosten (gaat bijna 3x over de kop). Er is  een extern bureau in de arm is 
genomen om te onderzoeken waar de grootste ‘lekken’ zitten in onze gebouwen. 
  

• Vluchtelingen  

De Hoeksteen in Ten Post vangt vluchtelingen op, waarvoor zich ook vanuit onze 
gemeente veel vrijwilligers hebben aangemeld.  
 

Mededelingen van de kerkenraad  
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De commissie heeft haar krachten gebundeld en vraagt om huisvesting en vrij-
willigers voor statushouders (langere termijn) en crisisopvang (kortdurend), 
mocht deze vraag zich voordoen. De kerkenraad steunt de visie van de werk-
groep dat Blister in crisissituaties beschikbaar kan worden gesteld  
 

• Beroepingscommissie  
De beroepingscommissie draagt, unaniem, een nieuwe predikant aan de kerken-
raad voor.  Voor meer informatie zie pagina 8.  
 

• Jaarboekje 
Het toevoegen van niet leden (geen doop/belijdend lid) aan het jaarboekje is wat 
de kerkenraad betreft akkoord met code M (= mee geregistreerd). De mensen 
waarvan bekend is dat ze graag in het boekje genoemd willen worden, kunnen al 
worden toegevoegd voor het komende jaarboekje.  
 

• Startweek 
Er is grote waardering voor de organisator van de startweek (Roelof Jan en Hen-
nie). Er wordt teruggeblikt op een zeer geslaagd kickstart weekend met ruim 50 
deelnemers. Ook worden complimenten uitgedeeld aan de jeugdouderlingen en 
het kickstart team.  
 
 

AMBTSDRAGERS 2023 

 
Hoewel het winterseizoen nog maar net begonnen is, is het toch al weer zover dat we 
moeten uitkijken naar nieuwe ambtsdragers voor 2023. 
 
Per april 2023 zijn de volgende ambtsdragers aftredend:  

- zr. Sieta de Boer    Preses (voorzitter) 
-  br. Louis Dekens/zr Margreet Dekens Wijkouderling/vicevoorzitter 
-    zr. Menke Wietsma-Stulp   Wijkouderling  
- br. Teye en zr. Saskia van Dijk  Jeugdouderling 
- br. Erik van Dijken   Wijkouderling 
- br. Jaap Oudman    Voorzitter Diaconie 
- br. Wouter Meerman   Wijkdiaken 
- zr. Margriet Algra   Bejaardendiaken 
 
Er is ook nog een vacature voor bejaardendiaken 
 
In totaal zoeken we dus 9 ambtsdragers om de kerkenraad weer compleet te maken. 
Vandaar dat de kerkenraad een dringend beroep op u doet om de pastorale zorg in 
onze gemeente voortgang te doen vinden.  
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Binnen onze gemeente geldt de afspraak dat gemeenteleden in principe niet binnen 2 
jaar na aftreden opnieuw in enig ambt worden bevestigd. Dit houdt in, dat 
gemeenteleden die in 2022 zijn afgetreden, nu slechts in bijzondere omstandigheden 
kunnen worden bevestigd.  
 
In 2022 zijn afgetreden:  
- br. Simon Vreeling   Kerkrentmeester (voorzitter) 
-    zr. Els Gelling    Scriba 
- zr. Anja Ottens    Notuliste 
- br. Bouko Feitsma   Wijkdiaken 
-  br. Jaap Slagter    Wijkdiaken 
 
Indienen namen: 
 
Tot en met zondag 20 november 2022 heeft u de gelegenheid de kerkenraad te 
attenderen op belijdende leden van onze gemeente die u geschikt acht voor het ambt 
van ouderling en/of diaken. Overigens kunnen ook doopleden namen aanleveren.  
De kerkenraad hoopt natuurlijk dat veel gemeenteleden van deze mogelijkheid gebruik 
maken. Draagvlak onder de gemeente is een goede zaak voor de kerkenraad. 
 
Voor het indienen van namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt 
van ouderling en diaken kunt u gebruik maken van het losse formulier dat u als bijlage 
aantreft. U mag natuurlijk ook zelf een briefje schrijven 
.  
De formulieren kunt u inleveren bij de scriba: Harry van der Wolde, Gaykingastraat 14, 
Ten Boer of mailen naar:  secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com Ook kunnen deze 
formulieren op zondag 6 november, 13 november en 20 november 2022 in de daarvoor 
bestemde bussen worden gedeponeerd, die bij de uitgangen van de kerk staan 
opgesteld. 
 
Zowel het formulier, als (eventueel) een zelfgeschreven brief moeten voorzien zijn van 
uw naam én handtekening. De kerkenraad  hoopt dat u hieraan in groten getale gehoor 
wilt geven.  
 

  UITNODIGING GEMEENTEAVOND 16 NOVEMBER 2022  
 
  De geplande gemeenteavond van 2 november na dankdag voor gewas en arbeid is 
  uitgesteld naar woensdag 16 november. De reden hiervoor is dat we hopen u dan een 
  nieuwe predikant voor onze gemeente te kunnen voorstellen. De naam van de nieuwe 
  predikant kunnen we helaas nog niet bekend maken.  
 
  Dit zal gebeuren in een extra uitnodiging voor deze avond. 
 

mailto:%20%20secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
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   De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor deze gemeenteavond. De voor 
dracht zal uitvoerig worden toegelicht; daarnaast zal de kandidaat dominee zich op 
deze avond voorstellen aan de gemeente. 

 
   De kerkenraad rekent op uw komst! 
 

  Noteer deze avond: 16 november 2022, aanvang 20.00 uur  
 
   Harry van der Wolde, scriba 
 

 
 

 
 
We kunnen wel zeggen dat we na de vakantie weer met frisse moed zijn begonnen. De 
twee gemelde kennismakingsgesprekken zijn geweest en we zijn als 
beroepingscommissie enthousiast over een van de kandidaten. Zoals  van de scriba 
heeft kunnen lezen, wordt de gemeenteavond i.v.m. het beroepingswerk uitgesteld.  
 
We zijn op het ogenblik van beide kanten (grondig) aan het onderzoeken of er wellicht 
genoeg raakvlakken zijn om van een match te kunnen spreken. We zijn dankbaar voor 
de leiding die we zien in de gesprekken en bidden voor wijsheid en geduld.  
 
De komende weken zal er meer duidelijkheid komen over die raakvlakken. We houden 
u op de hoogte van de voortgang. 
 

Erik van Dijken   
 

 
 
 

 
Zondag 20 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar 
loopt anders dan het kalenderjaar. Het kerkelijk jaar begint ieder jaar met advent en 
via Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren komen we uit bij de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag 
genoemd.  
 
Eeuwigheidszondag doet ons stilstaan bij ons broze en kwetsbare bestaan - een 
mensenleven is eindig. We noemen de namen van de gestorvenen. We denken aan de 
mensen die we missen. Tegelijk zit in het woord ‘eeuwigheid’ troost: er is méér dan 
deze tijd, dit aardse bestaan.  

Van de beroepingscommissie 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
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God kent ons leven en laat ons niet los, ook niet over de grens van de dood. Bij God 
vinden we eeuwige liefde. 
  
In de dienst van 20 november gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. Hun namen worden nog eenmaal midden in onze kerk voorgelezen 
en daarbij wordt een kaars aangestoken. Licht is een symbool van hoop en daarom 
brandt in de kerk altijd de Paaskaars. Licht van de paaskaars, het Licht van Christus. 
Licht dat het donker verdrijft, licht dat liefde, hoop en warmte geeft aan alle mensen.  
 
Daarna steken we een kaars aan voor alle mensen die ons ontvallen zijn, maar die niet 
bij name genoemd worden. De laatste kaars steken we aan voor de nood in deze wereld 
en denken daarbij aan alle mensen die door geweld of op de vlucht zijn omgekomen. 
 
Hierna worden waxinelichtjes aangestoken in de vorm van een hart, om in gedachten 
stil te staan bij allen die ons dierbaar waren en die gemist worden.  
 
Dit jaar noemen wij de volgende namen: 
 
Zr. Johanna Abelina Hofman-Dijkema           overleden 20-11-2021         87 jaar 

Zr. Alida Kol-Meijer              overleden 25-11-2021         89 jaar 

Zr. Jacoba Lazijna (Jacqueline) Bolhuis-de Graaf  overleden 05-12-2021         65 jaar 

Br. Jan Hogendorf              overleden 23-12-2021         89 jaar 

Zr. Cornelia Henderika (Corry) Moltmaker            overleden 15-01-2022         87 jaar 
Zr. Siebritha Jantina (Brietha) de Vries-Veldman  overleden 15-01-2022         85 jaar 

Br. Jan Land                  overleden 26-01-2022        97 jaar 

Br. Jan Pier Hellinga              overleden 30-03-2022      100 jaar 

Br. Hendrik (Henk) Roeters              overleden 16-04-2022        94 jaar 

Zr. Zwaantje Palsma-Flikkema             overleden 28-05-2022        94 jaar 

 
Het thema voor deze viering is nog niet bekend. De dienst zal worden geleid door ds. 
H. Pol uit Zuidhorn. Wij hopen en bidden dat het een gezegende dienst mag zijn. 
Namens de commissie bijzondere erediensten, 
 

               Hilda Bulthuis, Margreet Dekens,  
Martina Venhuizen en Anja Ottens 
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Door de extreme energieprijzen en inflatiecijfers komen steeds meer mensen 
financieel niet meer rond en doen een beroep op de regionale voedselbank. Alleen al 
in de provincie Groningen zijn 9 regionale voedselbanken die wekelijks ca. 2850 
gezinnen voorzien van de benodigde voedselproducten.  

Aangezien de verwachting is dat de Corona pandemie dit jaar redelijk onder controle 
zal blijven (lees: fysieke kerkdiensten zullen blijven doorgaan), heeft de diaconie 
besloten om weer houdbare levensmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (o.a. 
tandpasta, luiers, maandverband, shampoo) en schoonmaakmiddelen in te gaan 
zamelen voor de voedselbank Stad Groningen.  

Deze producten kunnen in de hal van Menorah en in de hal bij de hoofdingang van de 
kerk worden afgeleverd in de daarvoor bestemde kunststofkratten. Afhankelijk van de 
vulgraad zal een gemeentelid, werkzaam als vrijwilliger bij de voedselbank, de inhoud 
twee keer per maand meenemen naar de voedselbank in de stad Groningen. Om de 
focus op het inzamelen te blijven houden, zal regelmatig via de afkondigingen het 
verzoek worden gedaan om één of meerdere producten mee te nemen op de laatste 
zondag van iedere maand.   

Daarnaast blijft de diaconie doorgaan met het inzamelen van D.E. waardepunten, deze 
kunt u deponeren in de grote D.E. doos in de hal van Menorah. Deze waardepunten 
zullen jaarlijks door de voedselbanken worden omgewisseld bij Douwe Egberts voor 
gratis pakken koffie (D.E. maakt alleen voor de voedselbanken een uitzondering om 
D.E. waardepunten om te ruilen voor koffie).  
 
U kunt natuurlijk ook geld overmaken op NL 53 RABO 0329 449 028 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Stad Groningen.  Voor meer informatie over de voedselbank Groningen 
of je aanmelden als vrijwilliger, zie https://voedselbank-groningen.nl 
 
 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 

2 November: Missionair Werk – Zending (Indonesië – Wereldvoedseldag) 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te 
ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waar-
den en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw.  
 
 

Diaconie 

https://voedselbank-groningen.nl/


 

 

11 

Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen 
ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt 
uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie 
 

6 November: Happietaria – Tearfund (Heilig Avondmaal) 
 
Happietaria Groningen, een pop-up restaurant voor het goede doel. Elk jaar wordt Hap-
pietaria georganiseerd door de christelijke studentenverenigingen uit Groningen, 
wellicht bent u al bekend met het initiatief. Dit jaar is het restaurant open van 17 no-
vember tot 15 december. Zij zetten zich elk jaar in voor een project van stichting 
Tearfund, dit jaar is dat een project in Bangladesh. Als gevolg van de klimaatcrisis is het 
regenseizoen in dit land zeer onvoorspelbaar geworden.  
 
Hierdoor ontstaan grote overstromingen of is er juist sprake is van droogte. Dit zorgt 
ervoor dat veel huizen verwoesten, dat het werk in de landbouw onmogelijk is of dat 
er een tekort is aan schoon drinkwater. Dit project maakt het mogelijk dat mensen mid-
dels zelfhulpgroepen handvatten krijgen om na te denken over klimaatbestendige 
landbouwmethoden. Bovendien wordt er gerichte zorgt aangeboden aan kinderen, 
kwetsbare vrouwen en mensen met een beperking.  
Meer lezen: www.happietariagroningen.nl/ 
 
20 November: Kerstvoedselpakketten 

 

Ook dit jaar verzorgen de diaconieën van de verschillende kerken in Ten Boer een ac-
tie om gezinnen, die het goed kunnen gebruiken, te voorzien van een kerstpakket. 
 

11 December - Binnenlands diaconaat (Nederland, Advent) 
 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergun-
ning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure 
in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in 
Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder 
hen zijn ook minderjarigen.  
 
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met 
advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden 
 
 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 

  

http://www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie
http://www.happietariagroningen.nl/
http://www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
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DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk  
€ 600,-- 
 
De Bijbel voor iedereen (China) 

De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt deze 
groeiende kerk, via het NBG, met alfabetiseringsprogramma’s voor laaggeletterden, 
bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en met bijbelstudieboeken 
voor arme voorgangers. 
 
Kerk voor de samenleving (Oekraïne)  

Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne hebben veel inwoners 
grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kerken in Oekraïne schieten te hulp 
en kunnen zo een verschil maken in de samenleving. Kerken genieten een hoog 
vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt 
gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education 
Foundation) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de 
ontwikkeling van lokale gemeenschappen.  
Meer lezen over deze projecten: www.kerkinactie.nl 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
    Frank Turkstra 
 
 

 
 

 
Dankdagcollecte 

Woensdag 2 november is de dankdienst voor gewas en arbeid.  
Ook dit jaar houden wij de dankdagcollecte. Wij gebruiken de inkomsten van de col-
lecte om de financiële huishouding van onze gemeente in balans te houden. Vóór 
dankdag worden de enveloppen voor de collecte bij iedereen thuis gebracht en uiterlijk 
vrijdag 4 november weer opgehaald. Graag bevelen wij deze dankdagcollecte bij u aan. 
 
BEGROTING 2023  

Voor u ligt de begroting voor 2023. Op de gemeenteavond van woensdag 16 november 
zal Harry Horneman, penningmeester, een korte toelichting geven.  
 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkinactie.nl/
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Procedure goedkeuring  
Voorafgaand aan deze gepresenteerde begroting heeft de kerkenraad haar eerste 
voorlopige goedkeuring gegeven. Op de gemeenteavond van woensdag 16 november 
zal de begroting worden gepresenteerd.  
 
Na de toelichting kunt u vragen stellen. Indien de reacties hiertoe aanleiding geven, 
passen we de begroting aan. In december wordt de kerkenraad gevraagd om de (aan-
gepaste) begroting definitief goed te keuren. Na goedkeuring dient het College van 
Kerkrentmeesters de begroting in bij PKN Nederland.  
 
Prognose 2022  
We zijn voor 2022 begonnen met een begrotingsoverschot van bijna € 16.000, --. We 
hielden op dat moment nog rekening met een fulltime predikant voor een half jaar. 
Doordat de vacature dit jaar niet wordt opgevuld ontstaat er derhalve een extra voor-
deel op de kosten van het pastoraat van ca € 50.000. Wanneer wij de geprognotiseerde 
dankdagcollecte (€ 12.000, --) behalen schatten we in dat het begrotingsoverschot uit-
komt op ca. € 67.000, --.  
 
Onderhoud  
In 2022 is in Blister de dames-toiletgroep gerenoveerd en de Cv-ketel vervangen. Het 
buitenschilderwerk van de pastorie is afgerond en er is gevelisolatie aangebracht in de 
gevel van Menorah. Voor het komend jaar staat de renovatie van de toiletgroep in Me-
norah in de planning. Het onderhoud is gebaseerd op de meerjarenplanning die we 
steeds voor een periode van 10 jaar actualiseren. 
 
Het orgel wordt evenzo conform de onderhoudsplanning in conditie gehouden.  
 
Uitgangspunten begroting 2023 
Voor 2023 gaan we uit van een volledige predikantenbezetting ingaand het 2e kwartaal. 
Tot dat moment blijven we het contract met onze kerkelijk werker aanhouden. Verder 
worden we geconfronteerd met toenemende inflatie waardoor de kosten in 2023 met 
ca. 5% gaan stijgen ten opzichte van het kostenniveau van dit moment.  
 
De energiekosten zijn op indicatie van EvK (Energie voor Kerken-inkoopcollectief) door-
gerekend waardoor we in 2023 rekening moeten houden met een stijging ter grootte 
van ca € 23.000 waardoor we ca 4 keer zoveel aan energie kwijt zijn vergeleken met 
2022. Op basis van hiervoor genoemde uitgangspunten komt de begroting uit op een 
negatief resultaat van ca. € 26.000. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  
 

Gert Kruizinga, voorzitter, en Jolanda van der Knaap, secretaris 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  Prognose Begroting  Begroting  
  2022 2022 2023 

Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 15.181  27.000  26.400  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 9  0  0  
Opbrengsten levend geld 140.719  140.500  140.800  

Totale baten 155.909  167.500  167.200  
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 24.562  27.560  47.900  
Kosten inventarissen 7.579  11.670  8.400  
Afschrijvingen 3.150  3.100  3.600  
Pastoraat 15.141  64.800  90.400  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.709  6.500  5.100  
Verplichtingen/bijdragen andere organen 8.235  8.300  8.500  
Salarissen en vergoedingen 19.103  18.450  20.500  
Kosten beheer, administratie en archief 9.270  9.520  7.200  
Rentelasten/bankkosten 1.677  1.700  1.800  

Totale lasten  93.426  151.600  193.400  
        

Operationeel resultaat 62.483  15.900  (26.200) 
Incidentele baten 5.000     
        

Resultaat verslagjaar () = nadelig resultaat 67.483  15.900  (26.200) 

 
 

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN   

   Prognose   Begroting   Begroting  
  2022 2022 2023 

Opbrengsten onroerende zaken      
Verhuur Kerkgebouw incl. Menorah 3.409  4.000  3.600  
Verhuur Blister 1.543  1.000  1.600  
Verhuur Pastorie 0  4.000  6.100  

subtotaal verhuur gebouwen 4.952  9.000  11.300  
       
consumpties extern 7.517  12.000  11.700  
consumpties Blister 882  4.000  1.500  
doorberekende personeelskosten 1.830  2.000  1.900  

subtotaal omzet Menorah en Blister 10.229  18.000  15.100  

  15.181  27.000  26.400  

Opbrengsten levend geld      
Vrijwillige bijdragen 112.129           112.000  112.000  
Kerkcollecten 4.577  7.107  4.700  
Onderhoudscollecten 1.558  1.661  1.600  
Biddagcollecte 257  296  300  
Dankdagcollecte 12.000  12.000  12.400  



 

 

15 

    
Deurcollecten 3.203  2.575  3.300  
Giften 918  1.361  1.000  

subtotaal collecten en giften 22.513  25.000  23.300  
       
Oud papier  6.077  3.300  5.000  
Oud ijzer 0  200  500  

subtotaal inzameling papier, metalen e.d. 6.077  3.500  5.500  

  140.719  140.500  140.800  

Kosten kerkelijke gebouwen      
Onderhoud kerkgebouw 4.846  0  7.200  
Belastingen 352  450  400  
Verzekeringen 1.785  800  1.900  
Energie en water 6.880  10.000  24.500  
Dotatie onderhoudsvoorziening 2.986  1.300  100  

subtotaal kerkgebouwen 16.849  12.550  34.100  
       
Onderhoud Menorah- en Blistergebouw 1.168  0  2.100  
Belastingen 70  0  100  
Verzekeringen 247  300  200  
Energie en water 1.324  1.400  6.100  
Dotatie onderhoudsvoorziening 0  1.700  0  

subtotaal Menorah en Blister 2.809  3.400  8.500  
       
Onderhoud Pastorie 9.732  0  1.800  
Belastingen 721  750  800  
Verzekeringen 229  400  200  
Energie en water 78  0  100  
Dotatie onderhoudsvoorziening (9.732) 6.000  (1.800) 

subtotaal Pastorie 1.028  7.150  1.100  
       
Onderhoud Orgel 13.040  600  5.300  
Verzekeringen 166  800  200  
Dotatie onderhoudsvoorziening (9.330) 3.060  (1.300) 

subtotaal Orgel 3.876  4.460  4.200  

  24.562  27.560  47.900  
    
Kosten inventarissen      
Inventaris 4.393  6.440  4.200  
Verzekering inventaris 238  430  200  
Buffetten (inkoop omzet consumpties Menorah) 2.948  4.800  4.000  
  7.579  11.670  8.400  
Afdracht bezettings-vacaturebijdrage predikant(en) (2.673) 48.700  71.900  
Vaste onkostenvergoeding 0  500  400  
Vergoedingen op declaratiebasis 0  250  0  
Overige vergoedingen predikant(en) 0  350  1.500  

subtotaal predikant(en) (2.673) 49.800  73.800  
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Beroepen, vestigen en vertrek predikant(en) 1.126  2.000  10.800  
Preekvoorziening 8.268  7.000  3.600  

subtotaal overige kosten pastoraat 9.394  9.000  14.400  
       
Salaris kerkelijk werker 6.112  3.400  1.600  
Pensioenpremie 666  400  200  
Sociale lasten 1.123  800  300  
Vergoedingen 519  1.400  100  

subtotaal kerkelijk werker 8.420  6.000  2.200  

  15.141  64.800  90.400  

       
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten      
Kerkdiensten 3.147  3.400  3.300  
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 1.500  1.500  1.600  
Toerusting en Vorming/Catechese 0  900  0  
Wijkwerk en gemeenteavonden 62  700  200  

  4.709  6.500  5.100  

       
Afdrachten voor quotum 6.265  6.260  6.500  
Afdrachten voor de solidariteitskas 1.970  2.040  2.000  

  8.235  8.300  8.500  

Salarissen en vergoedingen      
Salaris en toeslagen Koster 9.990  9.350  10.500  
Sociale lasten 681  600  700  

subtotaal koster 10.671  9.950  11.200  
       
Vergoedingen organisten 1.800  1.800  1.900  
Salaris en toeslagen Overig personeel 3.485  1.350  3.700  
Sociale lasten 356  300  400  

subtotaal overig personeel 3.841  1.650  4.100  
       
Arbodienst/ziekteverzuim 989  600  1.000  
Vergoedingen vrijwilligers 1.575  3.600  1.800  
Overige kosten personeel 227  850  500  

subtotaal overige kosten personeel/vrijwilligers 2.791  5.050  3.300  
  19.103  18.450  20.500  

Kosten beheer, administratie en archief      
Bureaubehoeften en drukwerk 100  0  100  
Telefoon 1.096  1.100  1.200  
Administratie en archief 109  300  150  
Financiële administratie 52  250  150  
Verzekeringen (WA, diefstal, vrijwilligers etc.) 540  570  600  
Publiciteit  2.767  3.100  2.800  
Overige kosten 4.606  4.200  2.200  

  9.270  9.520  7.200  
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EXPLOITATIE MENORAH  Prognose   Begroting   Begroting  

  2022 2022 2023 

OMZET        
    consumpties extern         7.517           12.000           11.700  
    consumpties Blister            882             4.000             1.500  
    doorberekende personeelskosten         1.830             2.000             1.900  

          10.229           18.000           15.100  
    KOSTPRIJS van de omzet         2.948             4.800             4.000  

         
BRUTOWINST  *)          7.281           13.200           11.100  
    Zaalhuur           4.952             5.000             5.200  

          12.233           18.200           16.300  
KOSTEN        
    salaris koster       10.671             9.950           11.200  
    personeelskosten         4.830             2.250             5.100  
          15.501           12.200           16.300  

EXPLOITATIERESULTAAT          (3.268)            6.000                    -  

*) Marge op consumpties          5.451           11.200             9.200  
Brutowinstpercentage   64,9% 70,0% 69,7% 

 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN DIACONIE 2022 en BEGROTING 2023 
 

  Prognose Begroting Begroting  

  2022 2022 2023  

Ontvangsten       

Collectes (13) en giften 2.203 3.400 3.000  

H.A.-collectes (4) 1.351 1.900 1.750  

Rente + stockdividend Oicocredit 57 100 -  

Diversen (b.v. legaat) - 50 50  

Donatie voedselbank Groningen 80 200 200  

Totaal ontvangsten 3.691 5.650 5.000  

        

Uitgaven       

H.A.-collectes + donaties 2.154 3.100 2.800  

Diaconaal quotum (PKN) - 700 700  

Diaconale activiteiten - 300 400  

Kerstattenties - 750 1.000  

Arme kant van Ten Boer 1.100 2.000 2.000  

Diversen (bank, lectuur etc.) 76 100 100  

Donatie voedselbank Groningen 450 200 200  

Totaal uitgaven 3.780 7.150 7.200  

Resultaat () = nadelig resultaat (89) (1.500) (2.200)  
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NIEUWS VAN DE JEUGDOUDERLINGEN…… 

De kop van het kerkelijk -en jeugdseizoen is er weer af! En hoe.......wat een prachtig 
weekend hebben we gehad met alle jeugd tijdens de Kickstart op de boerderij van de 
familie Muilwijk! Het thema van het kamp was ‘rebuild'. Passend bij dit thema, het 
(her)bouwen, zijn er spellen gespeeld, is er met elkaar gesproken, gezongen en gebe-
den, dit alles tot eer van Onze Heer!  

Ook was er tijd voor ontmoeting en plezier maken met elkaar tijdens de Bonte Avond. 
Wat een talent loopt er rond binnen de jeugd van onze kerk! Het was een hele dank-
bare taak om dit weekend mee te mogen beleven en mee te organiseren, het was volop 
genieten met een prachtige groep jeugdigen.  

C.J.V. 
De jeugd van de CJV is zich aan het voorbereiden op de eerste avond op 6 november! 
De planning voor de komende weken: zondag 27 november en zaterdag 10 december. 
Er wordt gehoopt op een mooie grote opkomst van 16-21 jarigen.........Jullie komen 
toch ook? Er zal dit seizoen een afwisselend programma opgesteld worden met inhou-
delijke avonden, spelletjes avonden, een eigen jeugddienst voorbereiden etc....We 
hopen dat jullie veel aan elkaar zullen hebben en toe kunnen leven naar mooie avon-
den als jong volwassenen onder elkaar.  
  
IMPACT. 
Alle kinderen en ouders van Impact zijn op de hoogte van hun 1e avond op vrijdag 4 
november. De overige data van Impact zijn 9 december, 1 januari (Nieuwjaars duik), 13 
januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni! Impact Kids (groep 7 en 8) zijn 
van harte welkom van 19.00-20.15 uur en Impact Young ( klas 1,2,3) gaan dan verder 
van 20.30 tot 22.00 uur. We wensen jullie allemaal een spetterend nieuw seizoen toe 
met elkaar!  

 
CATECHISATIES 
De uitnodigingen voor de catechisaties zijn ook de deur uit. De eerste avond voor de 
groepen 12-13 en 14-15 is inmiddels gehouden op maandag 24 oktober. Deze avonden 
worden voorbereid en geleid door Teye van Dijk en Annemarie Meerman.  
 
Voor de groep 16+ staat de 1e keer gepland op 7 november van 19.30-21.00 uur, zij 
doen dit onder leiding van Teye van Dijk en Margot Dekens.  

   Jeugdpagina 
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School, kerk, werk, bijbaantjes, alles is weer volop 
draaiende............en ik...............  

Een warme groet van de jeugdouderlingen,  

Meinie en José, Teye en Saskia  

 

CATECHISATIE 18+ 
 
Ben jij ook benieuwd of God bestaat?  Bij de 18+ 
catechisatie gaan we op zoek naar God. We doen dit 
aan de hand van Alpha Youth filmmateriaal. Niet alleen 
de zoektocht naar God is belangrijk ook het ontspannend samenzijn en daarom doen 
we het bij Margreeth van der Goot of Hedwig Huijzer thuis.  
 
Op dinsdagavond 1 november om 19:30 gaan we beginnen bij Margreeth. 
Ook benieuwd? Welkom! Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met: 
 

Margreeth (06-4019 3097) of Hedwig (06-1244 5470). 
 

 

Als Evangelisatiecommissie hebben we in 2022 de volgende organisaties een gift 
gegeven van € 250,- Alle organisaties hebben als doel het evangelie te brengen. 

 
1.  Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Voor iedereen een Bijbel. In de Bijbel 
      lezen we van Gods liefde voor de wereld. 
 
2.  Groot Nieuws Radio. Elke dag bemoedigende en opbouwende radio programma’s 
      en christelijke muziek. 
 
3.  Evangelische omroep. Christelijke radio en televisieprogramma’s, bekend van o.a. 
     Nederland Zingt en Beam kerkdiensten en e.o. jongerendag. 
 
4.  Kwartiermakers. De bloei van de stad is ook jullie bloei is hun motto. Jongeren uit 
     de stad Groningen die zich inzetten voor vluchtelingen daklozen prostituees. Maar  
     ook het evangelie brengen d.m.v. sport en relatie. 
 
 

Evangelisatiecommissie 
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5.  Ark Mission vertelt het verhaal. Zet zich in voor gevangenen en thuisblijvers en 
     terugkeer in de samenleving. Geen populaire doelgroep maar het is wel onze 
     opdracht. 
 
6.  Bright Fame. Zet zich in voor vrouwen en mannen die in de prostitutie werken met 
     name in het Red Light district van Amsterdam. 
 
7.  Alpha Nederland. Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Tijdens 10 
     interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoud. 
 
8.  Leger des Heils. Zet zich o.a. in voor daklozen en heeft buurthuiskamers waar 
      iedereen welkom is. 
 
9.  Evangelisch werkverband. Organiseert toerusting en ondersteuning aan binnen de 
      PKN, denk aan bv de gemeente groeigroepen. 
 
10. Noorderwind.  Een organisatie die jongeren uit het noorden via sport, spel en 
       studie dichter bij God wil brengen. Er wordt ook gebruik van gemaakt door 
       jongeren uit onze gemeente. 
 
11. Pinksterfeest 3.16 Wijnjewoude. Pinksterfeest een plaats van ontmoeting met 
      God en met elkaar d.m.v. samenkomsten kamperen kampvuur en wandelingen 
      voor jong en ouderen. 
 
12. Pinksterfeest Veenklooster. Openluchtdienst en vele andere activiteiten met 
      Pinksteren om samen te beleven.  
 

BIJBELZONDAG wordt deze keer niet gehouden 
eind oktober, maar op 22 januari 2023.  
 
Het thema is: ‘Over jou staat geschreven’. Dat 

maakt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vandaag bekend. Hierdoor valt 
Bijbelzondag samen met de Zondag van het Woord van God van de Rooms-Katholieke 
Kerk. Dat deze dagen samenvallen, zal vanaf nu zo blijven. NBG-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf: ‘Zo wordt het jaarlijkse moment waarop kerken de Bijbel kunnen vieren, 
iets gezamenlijks. Protestantse én katholieke gemeenschappen staan dan op dezelfde 
dag stil bij de rijkdom die we in de Bijbel hebben.’  

'De Bijbel gaat ook over jou': Het thema voor Bijbelzondag 2023. Een van de teksten 
daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het 
oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken.  

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_dE6QAAAAAAAAAAL22EiQAAAAUV5cAAAAAAAnwVwBhaA1yJ1nmO3R5Qymud6Oqxq2pFQAJZ4s/2/FEMraYxcBW73fT3nboOY7g/aHR0cHM6Ly9tYXV0aWMuYmlqYmVsZ2Vub290c2NoYXAubmwvci83YmYzNTJkYjZmMDRiMTgzZjZjOWNiMDIwP2N0PVlUbzFPbnR6T2pZNkluTnZkWEpqWlNJN1lUb3lPbnRwT2pBN2N6b3hORG9pWTJGdGNHRnBaMjR1WlhabGJuUWlPMms2TVR0cE9qWTFPMzF6T2pVNkltVnRZV2xzSWp0cE9qWXdPM002TkRvaWMzUmhkQ0k3Y3pveU1qb2lOakUyTjJWaU5tVXlZVGM0TVRZME5ETTFOVEF5TUNJN2N6bzBPaUpzWldGa0lqdHpPalk2SWpNMU5UTXhNeUk3Y3pvM09pSmphR0Z1Ym1Wc0lqdGhPakU2ZTNNNk5Ub2laVzFoYVd3aU8yazZOakE3ZlgwJTNEJnV0bV9zb3VyY2U9bWF1dGljJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXNpbmdsZS1pc3N1ZS1uYnYyMQ
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De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God. 'In 
deze persoonlijk geformuleerde psalm komt de Bijbel heel dichtbij', aldus Buitenwerf. 
'Probeer het eens: lees deze Psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over 
jóú gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen zoals u en ik. Mensen die 
vriendschap, vreugde, verdriet of verraad meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met 
God? En wat kan dat voor mij betekenen?'  

Materiaal en collecte internationaal Bijbelwerk 
Voor de viering van Bijbelzondag, de kindernevendienst en een quiz komt later dit 
jaar materiaal beschikbaar op bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. Wie mee wil doen 
met Bijbelzondag en/of collecteren voor het wereldwijde Bijbelwerk, vindt daar vanaf 
half november meer informatie.  

NIEUWSBERICHT VAN MENS VOOR MENS! 
 
Hoi allen, na 2 jaar van acties houden en de mooie reis 
van de World Servants gangers naar Zambia, hebben 
wij als Mens voor Mens de meeste acties weer 
overgenomen. Hiermee willen we onze eigen pot weer 
spekken voor een nog nader te plannen reis naar Hongarije.   

Op 2 heerlijke zaterdagen aan het begin van september zijn we gestart met de 
BOLCHRYSANTENACTIE! Met dank aan de vele vrijwilligers is deze actie weer een groot 
succes geworden! Ook van het grote aantal chrysanten dat was overgebleven en bij de 
kerk was gestald, is uiteindelijk ook het grootste deel nog verkocht en daar zijn we heel 
blij mee! De totale opbrengst van de actie is € 3.200,-- geworden en dat is een prachtig 
bedrag! Dank aan alle kopers, verkopers, boeren, tractorrijders en allen die op een an-
dere manier hebben geholpen. Zonder jullie is het houden van dit soort grote acties 
niet vol te houden.  

Onlangs hebben we over ons laatste project in Hongarije mogen spreken op een mid-
dag van de PCOB. Het was heel fijn om daar te laten zien en horen wat we zoal doen 
tijdens onze werkreizen naar het kindertehuis. Zo hebben er weer wat meer mensen 
een idee van waar het geld van onze acties naartoe gaat.   

We zullen ons in de komende donkere maanden weer gaan richten op het bakken van 
rolletjes en kniepertjes voor de actie in december! We wensen u, jou en jullie een 
mooie herfstperiode toe, geniet van al het mooie om je heen......In de komende 
NvKenK houden we jullie weer op de hoogte van de dingen die we doen. Hartelijke 
groet namens Mens voor Mens,  

Teije van Dijk  
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SCHRIJFMARATHON  AMNESTY  INTERNATIONAL   
                                                                
Al voor de tiende keer organiseren we met de groep van Am-

nesty International Ten Boer een schrijfmarathon. Vrijdag 9 december kunt u in de 
bibliotheek met ons brieven schrijven voor mensen die onrecht wordt aangedaan.  
 
Wij zijn van 10.00 tot 20.00 uur aanwezig, met genoeg materiaal om een tijdje met 
elkaar, onder het genot van een kop koffie of thee, te schrijven. 
 
Mocht u 9 december verhinderd zijn en u wilt wel schrijven dan kunnen wij u een pak-
ket met voorbeeldbrieven thuisbezorgen. Pakketten zijn te bestellen bij Anneke 
Feenstra, via reinenanneke@home.nl. De schrijfabonnees krijgen dit pakket automa-
tisch thuisbezorgd. Samen komen we op voor de mensenrechten, helpt u mee? 

 
 

HOERA, MARSYYA IS 10 JAAR! 

 
Op 16 oktober jl. is ons Indonesisch pleegkindje 10 jaar geworden. Er is een pakketje 
naar Indonesië gestuurd om te laten weten dat we haar niet zijn vergeten. 
 
Door de Corona hebben we de afgelopen jaren weinig activiteiten kunnen organiseren 
om geld in te zamelen voor dit goede doel: Marsyya en haar leefomgeving helpen in 
de basisbehoeften en scholing. Hoog tijd dus om het weer op te pakken. 
 
We willen Marsyya haar verjaardag graag vieren met een stamppot buffet, en wel; 
zaterdag 12 november in Menorah, aanvang 16:30 uur. De plekken zijn beperkt dus 
meld u snel aan om er zeker te zijn dat u heerlijk mee kunt eten op 12 november. 
 
Het programma is als volgt: 

We starten om 16:30 uur met een drankje en een klein hapje 

Dan zullen we met z’n allen gaan eten, op het menu staat: 

- Boerenkool 

- Hete Bliksem 

- Hutspot 

-  

We maken nog een mooi toetje om de gaatjes te vullen 
en met een kopje koffie of thee sluiten we dan af. 

 
De kosten voor dit geheel zijn € 20,00 per persoon (een fooi mag natuurlijk altijd) 
 
 

mailto:reinenanneke@home.nl


 

 

23 

Aanmelden kan bij Titia Vogelzang 06-1127 7838  titiavogelzang@gmail.com  
vóór 5 november!  
 
Graag even aangeven welke stamppot u wilt eten en of er speciale aandachtspunten 
zijn waar wij rekening mee kunnen houden. Hartelijke groet;  

 
Annie Hoekstra, Hennie Doornenbal en Titia Vogelzang 

 
 

 

 
 
 

 
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten bloemen enz. met bemoe-
digende woorden. die ik kreeg voor mijn verjaardag!  Ook de prachtige bos bloemen 
uit de kerk, Het meeleven met ons doet ons heel goed!  Het helpt om het samen vol 
te houden. Lieve mensen Dank! Vriendelijke groet,  
 

Joukje en Ab Haak. 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes en de bloemen  
uit de kerk, die ik mocht ontvangen in verband met mijn verjaardag 7 oktober jl. 
Hartelijke groet van  
 

Adri Huijzer -Schep. 
 
Afgelopen week mocht ik weer thuiskomen na revalidatie in Maartenshof. Graag wil 
ik allen bedanken voor de aandacht die ik op welke wijze dan ook vanuit de gemeente 
mocht ontvangen.  
   
  Mevr. F. Nienhuis. 

 
Hierbij willen wij u hartelijk  bedanken  voor de  bloemen van de kerk  en de kaarten 
voor onze verjaardagen.  Vriendelijk groetend,  
 

Arie en Gré Noorman. 
 

Hartelijk dank voor de bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 25 jarig 
huwelijk. Hartelijke groet ook namens onze kinderen.  
 

Arne en Trijnie Rijzebol-van der Veen. 
 

Dankbetuiging 

mailto:titiavogelzang@gmail.com
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Hartelijk dank voor de bloemen en andere reacties die ik ter gelegenheid van mijn  
81 ste verjaardag mocht ontvangen. 
 
                                Hilly Vink-Modderman. 
 
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk en de kaarten en telefoontjes die ik mocht 
ontvangen voor mijn 83e verjaardag. 
 

Andries Vriezema. 
 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaarten die wij hebben ontvangen ter be-
moediging. Hartelijke groet  
 

Piet en Matty Zuidema. 
 
 

 
 

 

 

BINNENGEKOMEN: 

Br. H.J. Boneschansker en zr. Boneschansker-Westers en dochter Jacqueline, van de 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer. 

 
 
GEBOREN: 

Mattheo Boom, op 26 augustus jl. 

Emma Groothoff, op 26 september jl. 
 
 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

Br. E. Kingma 
 
 
VERHUISD: 

    Zr. L. van der Goot. 

      Zr. G. Claus. 

      Zr. E. Vogd. 

 

 

Kerkelijke mutaties 
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28-10 82 K. van der Laan   

2-11 83 G. Wierenga-Boer   

6-11 74 R. Heidema   

10-11 78 K. Venhuizen-Vegter   

13-11 78 W. Offringa   

13-11 81 G.T. van der Laan-Danhof   

17-11 80 A.E.A. Schraa-Smeenk   

17-11 76 A. Warris-Aalders   

22-11 77 J.G. Meijer   

23-11 70 R.A. Siegers   

28-11 75 E. Offringa-Raangs   

7-12 90 A. Bakker-Wiersema   

10-12 99 G. Veenstra-Oosterhuis   

13-12 93 G.C. Dijkhuizen-Moltmaker   

 
 
 
 
 
 

11-09 br. A. Noorman, in verband met zijn 84 ste 
verjaardag, en naar 
zr. W. Maarleveld-Wubs, in verband met haar 84 
ste verjaardag, en naar 
br. G. Rozema, in verband met zijn 84 ste 
verjaardag, en ter bemoediging. 
 

18-09 Zr. J. Haak- van Houten, in verband met haar 81 ste verjaardag, 
en naar 
zr. F. Nienhuis, zij is weer thuisgekomen uit  verpleeghuis Maartenshof. 
 
 

 Verjaardagen 70 + 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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25-09 Zr. J. Boss-Ridder, in verband met haar 85 ste  
verjaardag. 

2-10 Zr. M. van Zanten-Dwarshuis, in verband met haar 86 ste  
verjaardag. 

9-10 Zr. A. Huijzer-Schep, in verband met haar 83 ste verjaardag, en naar 
 br. G.S. Vast, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

16-10 Zr. H.H. Vink-Modderman, in verband met haar 83 ste verjaardag, en ter 
bemoediging naar 

 zr. A. Wiersma-van Til. 

23-10 Zr. A. Slagter-Fekken, zij is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis, en naar 
br. P. Werkman, hij is weer thuisgekomen uit 
Beatrixoord. 

 

 
 

Vrijdag 4 november Impact in Blister 19.00 uur 

Zondag  6 november C.J.V. 19.00 uur 

Maandag 7 november Catechisatie 16+ 19.30 uur 

Woensdag 9 november P.C.O.B. 14.30 uur 

Zaterdag  12 november Stamppotbuffet 16.30 uur 

Dinsdag 15 november Moderamen 19.45 uur 

Woensdag 16 november Gemeenteavond 20.00 uur 

Maandag 21 november College van kerkrentmeesters 19.45 uur 

Dinsdag 22 november Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Zondag  27 november C.J.V 19.00 uur 

Dinsdag 29 november Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 30 november Kerkenraad 19.45 uur 

Dinsdag  6 december Toerustingsavond 19.45 uur 

Vrijdag 9 december Impact in Blister 19.00 uur 

Zaterdag  10 december C.J.V. 19.00 uur 

Dinsdag 13 december Moderamen 19.45 uur 

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

Donderdag 15 december Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  
  

7-aug Kerk 164,50  

14-aug Zending, Pakistan  349,80  

21-aug Diaconie  241,10  

28-aug Kerk 292,70  

28-aug Onderhoudsfonds 128,50  

4-sep Kerk 350,00  

4-sep HA-hongersnood Noord-Afrika  839,10  

11-sep Missionair werk, NL  238,60  

18-sep Kerk 199,50  

25-sep Vredesweek, Israël/Palestina  256,50  

25-sep Onderhoudsfonds 133,90  

   
 

Deurcollecten  
    

7-aug Bloemenfonds 134,25  

14-aug Kerk 127,40  

21-aug Bloemenfonds 147,15  

28-aug Bloemenfonds 71,85  

4-sep Bloemenfonds 135,40  

11-sep Kerk 117,50  

18-sep Bloemenfonds 125,70  

25-sep Kerk 98,95  

  
 

 

Giften   
 

    

13-sep Evangelisatie 30,00   

aug/sept overgemaakte collectegelden zonder nadere bestemming 60,00   

   
 

    

    

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  1.543,82   

 Totale bijdragen 2022 110.869,77   

 Ontvangen bijdragen 86.681,67   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2022 24.188,10   

   
 

    

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2022 11.235,00   

 Extra ontvangsten  25,00   

 Totale bijdragen 2022 11.260,00   

 Ontvangen bijdragen 7.884,38   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2022 3.375,62   

   
 

    

Evangelisatie  
 

 Toegezegd voor 2022 7.921,00   

 Extra ontvangsten  10,00   

 Totale bijdragen 2022 7.931,00   

 Ontvangen bijdragen 5.289,81   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2022 2.641,19   

   
 

    

Overige opbrengsten  
 

   
 

Oud papier Ontvangen t/m september ( 39.940 kg) 4.280,50   

Oud ijzer  -  
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30 oktober 09.30 uur  voorbereiding Heilig Avondmaal    

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker, Groningen 

Organist F. Reitsema  

Koster J. Cappon/A. Zuidema  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Kerk  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Karin en Danique  

   

2 november   19.30 uur Dankstond 

Voorganger  Da. C.S.A. Minnaard, Garrelsweer 

Organist  J. Wolfs 

Koster  A.H. Vriezema 

Beamer  Martin Schaaphok 

Collecte  Zending - Indonesië 

Deurcollecte  Kerk 

   

6 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. S. Alblas, Bedum Ds. G.W. van Wingerden, Stedum 

Organist B. Geuchies J. Wolfs 

Koster W.P. Burema W.P. Burema 

Beamer Janou Slagter Willem Hoekstra 

Collecte Kerk Kerk 

    2e Happietaria - Tearfund 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

Kinderoppas Hélène en Sennah  

   

   

   

Dienstenrooster: 
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6 november 
  
                              16.30 uur Heilig Avondmaal Bloemhof 

Voorganger                               Ds. M.H. Langenburg, Middelstum 

   

13 november 09.30 uur    

Voorganger Ds. S.W. Bijl, Groningen  

Organist F. Reitsema  

Koster A.K. Wietsma  

Beamer Martin Schaaphok  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Margot en Sarah  

   

20 november 09.30 uur  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. H. Pol, Zuidhorn  

Organist J. Wolfs  

Koster J. Cappon/A. Zuidema  

Beamer Lineke Meerman  

Collecte Kerstvoedselpakketten  

Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas Astrid en Eline  

   

27 november 09.30 uur  1e Advent 

Voorganger Drs. J.W. Bassie, Groningen  

Organist F. Reitsema  

Koster A.H. Vriezema  

Beamer Janou Slagter  

Collecte Kerk  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Hilda en Jolein  
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4 december 09.30 uur  2e Advent 

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker, Groningen 

Organist F. Reitsema  

Koster W.P. Burema  

Beamer Martin Schaaphok  

Collecte Diaconie  

Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas Alice en Sara  

   

11 december 09.30 uur  3e Advent m.m.v. mannenkoor Canta Libre 

Voorganger Ds. G.A. Segger, Winsum  

Organist J. Wolfs  

Koster A.K. Wietsma  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Binnenlands diaconaat  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Nicole en Rosa  

   

18 december 09.30 uur  4e Advent 

Voorganger Drs. F. Postema,  Krewerd  

Organist B. Geuchies  

Koster J. Cappon/A. Zuidema  

Beamer Lineke Meerman  

Collecte Jong Protestant  

Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas Rosalie en Elisa  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 8 december a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 15 december, 9 februari en 6 april 
 

  
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

