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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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 HET VOLK DAT ROND DWAALT IN HET DONKER ZIET 
EEN HELDER LICHT. Jesaja 9:1 
 
Als deze editie verschijnt zitten wij midden in de 
adventstijd en is het bijna kerst. In deze periode van het 
jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de 
warmte doordat de kracht van de zon op het noordelijk 
halfrond afneemt.  
 

Mensen reageren minder uitbundig. Kruipen in dikke en donkere kleren. Haasten zich 
vlugger door het verkeer, gaan  snel van buiten naar binnen. Hun hoofd tussen de 
schouders en handen in de zakken. Ze lopen dichter bij elkaar, arm in arm om het 
warmer te hebben. Ze zoeken de warmte op bij de haard, de centrale verwarming, de 
kachels of onder een kleedje.  
 
Door de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Ze voelen 
zich vaak onveiliger en angstiger en onzekerder in hun handelingen. Daardoor haasten 
ze zich naar plekken waar er meer licht is en willen snel naar huis. De mensen komen 
minder naar buiten als het donker en koud is. Om het donker buiten te sluiten gaan de 
gordijnen dicht, de lampen en kaarsen gaan aan voor de gezelligheid. Het zijn tekenen 
van het afnemende levensgevoel in de donkere periode van de winter waarbij de koude 
en de duisternis het lijken te winnen van de warmte en het licht. 
 
Voor ons als Christenen is deze periode van advent ook een tijd van stil worden en 
verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Wij kijken uit naar het 
moment dat Jezus – 'Emmanuel' of 'God-met-ons' - ook in ons eigen leven geboren mag 
worden. De langverwachte Messias komt als een schamel kind ter wereld, een teken 
van tegenspraak.  
 
Wij worden uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen 
en ons hart klaar te maken om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. Het 
woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God komt 
naar ons toe'. In de geboorte van Jezus herkennen wij de menswording van God in de 
wereld. Hij is voor ons een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven.  Jezus is het licht van 
de wereld.  
 
Eveneens is Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op aarde. De 
lezingen uit de Bijbel in de periode van de advent verwijzen vaak naar duisternis en 
licht in het leven. 'De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan' (Romeinen 13,12) en 
'Het volk dat rond dwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een 
land vol duisternis gaat een stralend licht op' (Jesaja 9,1). Advent is ook de periode van 
verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God "alles in 
allen" zal zijn. 
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Jesaja mocht een boodschap van God overbrengen aan zijn volksgenoten. Dat moest 
hij doen in een tijd van oorlog en angst voor de vijand. Maar God belooft dat Hij 
verandering in de situatie zal brengen.  
 
Er zal weer licht en vrede zijn. De vijand zal de macht kwijtraken. Maar hoe gaat God 
zijn belofte nakomen? Met een vooraanstaande koning, die al het land terug zal 
veroveren? Met een oorlogsheld, die met geweld Gods macht zal laten zien? 
 
“Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning 
heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning 
genoemd. En Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. 
Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor 
eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen omdat Hij zo ontzettend veel van 
zijn volk houdt.” Jesaja 9: 5-6 (Basis Bijbel) 
 
God gaat zijn belofte nakomen. Maar niet op de manier waarop mensen dat zouden 
doen.  God zal zijn belofte nakomen door middel van … een kind! Hij geeft er de 
voorkeur aan om zijn plan voort te zetten met wat in de ogen van mensen zwak en klein 
is. Met iets waar geen mens aan zou denken.  
 
Met dit kind begint God een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk dat anders is dan alle 
ander koninkrijken hier op aarde. Niet ontstaan door oorlog en geweld, maar door 
rechtvaardigheid. Niet gewelddadig, maar vredig. Niet tijdelijk, maar eeuwig. 
 
Met een koning die anders is dan alle andere koningen op aarde. Want het kind is niet 
zomaar een kind. Het krijgt bijzondere namen: Wijze Raadgever. Sterke God. Eeuwige 
Vader. Vredekoning. Het zijn namen die je niet zomaar aan iemand zou geven. Namen 
die niet bij een mens, maar bij God passen. Dit kind is de Messias. 
 

Sieta de Boer 
 

 
 

 
 

• De opvang van vluchtelingen in de Vrijgemaakte Kerk , waarvoor zich ook vanuit 
onze gemeente veel vrijwilligers hadden aangemeld, is  niet doorgegaan. De 
vluchtelingen konden elders voor langere termijn gehuisvest worden. De werk-
groep blijft wel stand-by. Er is intussen een draaiboek gemaakt.  
 

• Met ingang van januari 2023 zullen er weer maandsluitingen in Bloemhof wor-
den gehouden. 
 

Mededelingen van de kerkenraad  
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• Tijdens de gemeenteavond is met volledige instemming van de aanwezige  ge-
meenteleden besloten een beroep uit te brengen op ds. E.A. (Ernst) van Gulik. 
Als Kerkenraad zijn we hier heel dankbaar voor. We zijn heel blij te kunnen melden 
dat ds. van Gulik het beroep dat door onze gemeente is uitgebracht direct heeft 
aangenomen. We gaan nu de verdere stappen zetten in de beroepingsprocedure. 
We verwachten dat de intrededienst op zondag 26 maart 2023 zal worden gehou-
den. Er zal een commissie worden samengesteld die de intrededienst gaat 
voorbereiden.  

 

• Zoals u hebt kunnen zien zijn in het jaarboekje  ook niet leden (geen doop/belij-
dend lid) aan het jaarboekje toegevoegd. Het gaat hierbij om mensen waarvan 
bekend is dat ze graag in het boekje genoemd willen worden. Het komende jaar 
wordt geïnventariseerd of er nog meer mensen zijn die dit graag willen. 

 

• De uiteindelijke opbrengst van de dankdagcollecte is ruim € 17.000 !!! Zeker in 
deze tijd, waarin alles duurder wordt, zijn we hier heel blij  en dankbaar voor. We 
hebben als gemeente echt laten zien wat de kerk voor ons betekent. 

 

• Het Heilig Avondmaal in Bloemhof van zondag 12 februari 2023 wordt op verzoek 
van de Hervormde kerk verplaatst naar 19 februari 2023. Het Heilig Avondmaal in 
de kerk blijft op 12 februari 2023. 

 

• Vanuit Bloemhof is de vraag gesteld of het Heilig Avondmaal ook een interkerke-
lijk karakter kan krijgen, zodat alle bewoners van Bloemhof aan het Heilig 
Avondmaal kunnen/mogen deelnemen i.p.v. alleen de leden van beide PKN ker-
ken. De kerkenraad stemt hiermee in en de bejaardenouderlingen nemen dit mee 
naar het overleg met de andere kerken.  

 

• De kerkenraad  beraadt zich op het gaan gebruiken van de Scipio Kerk app. We 
denken dat deze app de communicatie in onze gemeente , zeker ook met de 
jeugd, kan verbeteren.  

 
Onze jeugdouderling Meinie Bosker deelt een presentatie + voorwaarden voor 
aanschaf/gebruik van de app met de Commissie van Kerkrentmeesters zodat zij 
dit kunnen beoordelen.  
 

• Er wordt al langere tijd  nagedacht over een andere structuur van onze kerken-
raad. In de volgende bijdrage van Louis Dekens leest u hier meer over. 

 

Harry van der Wolde, scriba 
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We leven in de laatste maand van december, meestal de meest donkere maand van 
het jaar. Gelukkig kunnen we uitzien naar een feest van Licht, zoals we dat met Kerst 
weer mogen vieren, als we het geboortefeest van het kindje Jezus mogen vieren. In 
deze tijd van Advent mogen we iedere zondag een stukje dichterbij het Licht komen.  
 
Een week na de Kerst laten we het oude jaar 2022 achter ons. En wat hebben we een 
mooi vooruitzicht voor het komende jaar! Op de extra gemeenteavond van 16 
november hebben we kennis kunnen maken met onze nieuwe predikant, Ernst van 
Gulik. Hij stelde zichzelf voor en nam ons mee op reis door zijn vorige en huidige 
gemeentes. En wat was het fijn om dat de uitslag zo unaniem positief was voor zowel 
predikant als gemeente!  
 
Nu de officiële handelingen en bedenktijd achter de rug zijn, mogen we trots vertellen 
dat we, zo de Here wil, op 26 maart 2023 Ernst van Gulik in de bevestigingsdienst als 
predikant aan onze gemeente mogen verbinden. 
 
Na ruim 1½ jaar zal de pastorie weer bewoond worden nu dan door Ernst en Anke van 
Gulik! Fijn dat we weer samen met hen mogen bouwen aan een waardevolle 
gemeente. 
 
Hoe doen we dat? Bij de vorige editie van Nieuws van Kerk en Kansel vond u een 
inlegvel, waarop u namen kon noteren van gemeenteleden die u geschikt acht voor het 
ambt van ouderling of diaken. Nu is het al een aantal jaren zo, dat er steeds minder 
brieven worden ingeleverd en dit heeft ons als kerkenraad aan het denken gezet:  
 
o Hoe kunnen we een goede afspiegeling van onze gemeente vertegenwoordigd 

zien in de kerkenraad?  

o Hoe maken we onze gemeente aantrekkelijk voor al onze gemeenteleden?  

o Hoe is het met onze opbouw en structuur van de gemeente?  

o …. 

Zelf zijn we daar over aan het nadenken, verfrissende ideeën zijn al geopperd, maar 
wat vindt de gemeente daarvan? In de enquête die vorig jaar is gehouden, kwam naar 
voren dat we graag een betrokken gemeente willen zijn, met aandacht voor jong en 
oud(er).  
 
Graag zouden we een werkgroep vormen, met mensen uit de huidige kerkenraad en 
gemeenteleden, om hier samen over na te denken. Wanneer u of jij daar voor voelt, 
nodigen we je uit!  
 
Aanmelden (graag vóór 1 januari a.s.) kan bij één van de kerkenraadsleden of bij mij. 
 

Louis Dekens 
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MEELEVEN EN OMZIEN  

Voor zover bij ons bekend is verblijft er op dit moment (9 -12) niemand in het 
ziekenhuis. Dit is natuurlijk fijn, maar ook de zieken thuis zijn blij met uw aandacht en 
gebed. Er zijn nogal wat zieken in onze gemeente. Soms zelfs ernstig ziek. Soms lijkt het 
dan weer de goede kant op te gaan, maar plotseling is er dan toch weer de 
teleurstelling door slechte berichten.  

Zo hebt u bijvoorbeeld kunnen horen dat Klaas Kremer is ontheven van zijn ambt als 
diaken. Klaas moet zijn energie nu wijden aan de nieuwe behandelingen die hem te 
wachten staan.  

Andere gemeenteleden mochten weer thuis komen uit het ziekenhuis. Ik noem hier  br.  
Zijlema van de Triezenbergstraat. 

Daarnaast zijn er zieke gemeenteleden die niet met name genoemd willen worden. 
Laten we ook hen in onze gebeden gedenken. Ook het sturen van een kaart kan heel  
veel  betekenen. 

Blij en dankbaar werden we natuurlijk van het bericht dat we binnenkort een nieuwe 
herder en leraar mogen verwelkomen. Geweldig dat dit op de gemeenteavond met  
ieders instemming gebeurde. 

• Tenslotte toch maar weer de oproep of u wilt mailen of bellen als er iets aan de 
hand is. Alleen dan kunnen we als gemeente meeleven en meebidden. 

 
Harry van der Wolde, scriba 

 
Zr. T. Hospers is maandag 31 oktober opgenomen in het Ommelander ziekenhuis in 
Scheemda omdat ze thuis niet de medische zorg kon krijgen die ze nodig had. Na an-
derhalve week medische zorg is ze overgebracht naar de Pelster. De Pelster is een 
kleinschalige woonzorglocatie in hartje Groningen. Ze heeft daar een kamer op de 
eerste etage, kamer 1.13. Hoelang dat ze daar zal verblijven is nog niet duidelijk. Ze 
geniet van de goede zorg, maar mist Ten Boer. Het adres van de Pelster: Pelsterstraat 
51. 9711 KK, Groningen. 
 
                             Menke Wietsma, wijkouderling 
 

 
 
 
HULPPAKKET 
U maakt zich misschien zorgen over de hoge prijzen voor boodschappen en energie, of 
je weet niet of je in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onlangs heeft de 
Diaconie een bijeenkomst “Energierijk Ten Boer en omstreken”  bijgewoond, hierbij 
heeft de gemeente Groningen diverse hulppakketten toegelicht.  

Diaconie 
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Misschien komt u in aanmerking voor het hulppakket, hieronder staan de diverse  
pakketten, wees erop tijd bij en doe de aanvraag voor eind december. 

      Wat zit in het hulppakket? 

 
   Energietoeslag (aanvragen kan tot en met 31-12-2022) 
            • Extra energietoeslag van € 200,-- bij inkomen tot 120% 
               (van de bijstandsnorm) 
            • Energietoeslag van € 600,-- als u een iets hoger inkomen hebt tot 140% 
               (van de bijstandsnorm). 
 
    Bijzondere bijstand energiekosten 
            • Spaargeld en eigendommen tellen niet mee. 
            • Aanvraag óók voor studenten. 
 
    Kindpas (december 2022) 
            • Hebt u een Stadjerspas en hebt u kinderen?  

            Dan krijgt u een kindpas van € 50 per kind (tot 18 jaar). 
 

    Uitstroompremie na 2 jaar 
            • Langer dan een half jaar in de bijstand en werk gevonden?  
               Dan hebt u misschien recht op een eenmalige premie. 
 
    Inloopspreekuur Groningse Kredietbank 
            • Inloopspreekuur iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zonder afspraak. 
               Voor hulp bij het krijgen van inzicht en overzicht over uw financiën.   
               Ook kijken ze samen met u voor welke regelingen u in aanmerking komt.  
 
    Energie besparen 
            • Voor advies over het besparen van energie zijn er ook verschillende 
               mogelijkheden. Zoals een afspraak met een gratis energiecoach. 
               Meer weten? Ga naar:  
               gemeente.groningen.nl/hulppakket/hulp-of-advies-bij-regelingen 
 

Heeft u echter hulp nodig om dit aan te vragen dan is het WIJ-team Ten Boer 
beschikbaar om u te helpen, ook mag u altijd contact zoeken met de Diaconie voor 
hulp. WIJ Team Ten boer is te bereiken via E-mail wijtenboer@wij.groningen.nl of tel.  
050-302 8846. 

VOEDSELBANK 

De inbreng van levensmiddel voor de voedselbank levert gemiddeld 1 a 2 kratjes per 
week op, de voedselbank maakt hier veel mensen blij mee, hartelijk dank hiervoor! 

mailto:wijtenboer@wij.groningen.nl
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Gezinnen moeten vaak een hele week doen met één tas boodschappen, denk daarom 
aan producten voor – ontbijt, warme maaltijd, drinken, babyvoeding, persoonlijke 
verzorging en schoonmaak middelen. 
 
WAARDEPUNTEN D.E.  

In november is de grote “Douwe Egberts” doos in de hal van Menorah geleegd en de 
waardepunten hebben we ingeleverd bij de Voedselbank in de stad Groningen. Gezien 
de hoeveelheid aan DE-waardepunten is onze inschatting dat de Voedselbank ruim 450 
pakken DE-koffie hiervoor krijgt. Met andere woorden blijf DE-waardepunten sparen 
zodat de Voedselbank ook volgend jaar weer mensen blij kan maken met een pak kof-
fie.  
 
 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
25 December: Kinderen in de knel 

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee 
wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom 
zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst 
verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Wij doen mee met de 
jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerst 
 

8 Januari: Kas ACD (Algemene Christelijke Doelen) 
 

5 Februari : Noodhulp Oekraïne. 

Vorig jaar hebben we een aantal maal Oekraïne gesteund. Een keer via Kerk In Actie, 
maar ook via stichting Immanuël. Waarschijnlijk heeft de stichting ook dan wel een 
directe hulpvraag en zullen we daar middels de collecte aan bijdragen. 
 

12 februari:  collecte H.A.  - Stichting red een kind.  

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele 
omgeving. We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze 
wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeen-
schap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat 
centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de 
kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. 

 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 

 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie
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DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
In november was er in het verleden de Dorcas-actie voor het inzamelen van producten 
voor Oost-Europa bij de Coöp. Sinds enkele jaren worden er geen producten meer 
ingezameld, maar geld gedoneerd. De producten worden dan lokaal aangeschaft. Dat 
helpt de lokale middenstand en scheelt heel veel vervoerskosten.  
 
De diaconie heeft besloten om een donatie van € 300 over te maken. 
 
De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk € 600 
 

 
✓ Een volwaardige plek voor mensen met een beperking (Myanmar)  

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks 
toegang tot onderwijs, zorg en werk. Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 pro-
cent een beperking. Gezinnen waarin een kind of volwassene een beperking 
heeft, hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. 
Deze families zijn daarom extra kwetsbaar. The Leprosy Mission International-
Myanmar (TLMI-M) zet zich al sinds 1898 in voor mensen met een beperking in 
Myanmar.  
 
De organisatie heeft zeventien centra, waar niet  alleen de noodzakelijke zorg 
en revalidatie wordt geboden, maar waar mensen met een beperking ook ge-
holpen worden met hun re-integratie of integratie in de gemeenschap. TLMI-M 
stimuleert dat mensen met een beperking zich registreren, zodat ze in aanmer-
king komen voor voorzieningen van de overheid. Ze motiveren werkgevers om 
mensen met een beperking in dienst te nemen. Ook stimuleren ze (groepen) 
mensen met een handicap hun eigen bedrijf te starten. 
 

✓ De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië 

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor 
meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht ge-
kregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmateria-
len.  
 
Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Voor mensen in 
Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in 
het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Sy-
rië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een 
samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. 
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✓ Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India  

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kin-
deren in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad 
gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het 
bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar 
school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere 
vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare 
kinderen op school te krijgen. 

Meer lezen over deze projecten: kerkinactie.nl 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 
 

 
 

 
DANKDAGCOLLECTE 

Met extra nadruk deze keer willen wij alle gevers voor de bijdrage aan de dankdagcol-
lecte ontzettend bedanken. De collecte heeft het grote bedrag van € 17.465,50 
opgebracht! Grote dank daarvoor! 
 

ACTIE KERKBALANS 2023 

In januari doet onze gemeente mee aan de 
Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u/jou als 
gemeenteleden om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen 
waar we als kerk voor staan.  
 
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag 

voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar 
elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  
 
Daar hebben we uw/jouw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De 
financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat 
we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.  
 

College van Kerkrentmeesters 
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In de week van 16 januari worden de brieven met een bijgevoegde antwoordstrook 
en een envelop rondgebracht. Op de antwoordstrook kan uw/jouw bijdrage ingevuld 
worden.  
 
De envelop met daarin de ingevulde antwoordstrook wordt uiterlijk op 27 januari 
weer opgehaald.  
 
Vanuit de gemeente is een aantal jaren geleden gevraagd om richtlijnen voor de 
financiële bijdrage te geven. Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het 
geven van een richtlijn lastig. Hieronder staan enkele voorbeelden die u en jou wat 
houvast kan geven. 
 
Jongeren 

Het is goed om naast je reguliere uitgaven ook je uitgaven voor je kerk te betrekken. 
Als je een smalle beurs hebt en je wilt de kerk toch een warm hart toedragen dan zou-
den we een bijdrage van € 3,- per maand al heel fijn vinden.  
 
Als je een eenverdiener bent die net op of boven het minimumniveau verdiend, dan 
zou een bijdrage tussen de  € 5,- en de  € 10,- al geweldig zijn. Wat je ook wilt of kunt 
geven hangt natuurlijk heel sterk af van je persoonlijke situatie.  
 
Modaal inkomen 

Het modale inkomen ligt nu ongeveer op € 2.500,- (netto) per maand. Afhankelijk van 
uw situatie zouden we ½ tot 1% van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kun-
nen noemen. Een bedrag tussen de € 13,- en € 28,- per maand zou al een hele mooie 
bijdrage zijn. 
 
Leden die iets boven modaal verdienen, dat wil zeggen met hun partner meer dan € 
2.700,- netto per maand, dan willen wij u van harte aanbevelen om een hogere bij-
drage te geven. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van: 
€ 2.800,- per maand, een bijdrage tussen de € 33,- en € 57,- per maand voor de kerk. 
€ 3.800,- per maand, een bijdrage tussen de € 57,- en € 78,- per maand voor de kerk. 
 
Twee keer modaal of meer 

Als u met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets ho-
ger percentage. Bijvoorbeeld een gezamenlijk netto inkomen van: 
 
€ 5.200,- per maand, een bijdrage tussen de € 95,- en € 117,- per maand voor de kerk. 
€ 5.700,- per maand, een bijdrage tussen de € 117,- en € 138 per maand voor de kerk. 
€ 6.400,- per maand, een bijdrage tussen de € 138,- en € 162 per maand voor de kerk. 
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Er zijn leden die meer geven dan de bovenstaande bedragen. Hoort u daar ook bij wil-
len vragen om uw bijdrage wilt voortzetten, of zelfs nog iets te verhogen.  
 
We hopen dat we voor deze Actie Kerkbalans weer op u en jou mogen rekenen. 
Dankzij de bijdragen kan onze kerk van waarde blijven voor alle gemeenteleden en 
plannen maken voor de toekomst.  
 
 
Daarom: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 

 
 

 
 
 

 

EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN!  

Zo richting het eind van het jaar kijken we terug op het afgelopen jaar. Na corona, waar 
veel van het jeugdwerk wat hap -snap gedaan kon worden, hebben we nu weer het 
idee dat alles op volle toeren draait. Dat is een heel fijn gegeven en we zijn heel dank-
baar voor de leiding die alles draaiende houdt en de grote groepen jeugd die gebruik 
maken van alle mogelijkheden die ze worden aangeboden!  

Impact begon het seizoen met Sirkelslag voor beide groepen. Een landelijk spel tegen 
andere jeugdgroepen uit het land. Afgelopen week hielden ze het Sinterkerstdiner in 
combinatie met een spel. Gezellige avonden met een mooie groep jeugdleden van 
groep 7 van de basisschool tot aan klas 3 van de middelbare school.  

Op zondag 6 november was de eerste avond van CJV. Deze avond zijn er, met een grote 
groep enthousiastelingen afspraken en regels gemaakt voor het komende jaar.  

Er is inmiddels een jaarplanning gemaakt met allemaal leuke activiteiten in het voor-
uitzicht! Tot nu zijn er al een paar avonden geweest waarin we eerst bezig zijn geweest 
met het Woord van God en hoe we hier in het dagelijks leven mee omgaan.  

   Jeugdpagina 



 

 

14 

Later op de avond is er dan tijd voor spel en gezelligheid! Op het moment van schrijven 
staat er een Sinterkerstdiner gepland voor zaterdag 10 december waarin we gezellig 
met z’n allen gaan eten, dus we hopen op een gezellige drukke avond!   

Tijdens de Kindernevendienst zijn er met regelmaat mooie grote groepen kinderen. 
Ook nu het Adventsproject draait is het een mooie aanblik, al die kinderen voor in de 
kerk.   

Door een groep enthousiaste mensen is er een vervolg gegeven aan het kickstartweek-
end. Op 20 november is er een ‘kickstartavond’ geweest met ruimte voor muziek, 
ontmoeting, verdieping, spel en contact met elkaar, voor iedereen van Impact Young/ 
CJV en iedereen die zich nog jeugdig voelt. Er was een hele mooie opkomst en deze 
avond zal dan ook een vervolg krijgen op zondag 22 januari!  

Om eens een avond te praten met elkaar en te sparren over geloofsopvoeding van 
kinderen en jongeren, en het belang van een voorbeeldfunctie van ons als ouders in 
de geloofsopvoeding, nodigen we jullie als ouders alvast van harte uit voor een avond 
waarop we als spreker Alex de Jong hebben uitgenodigd!!  

Noteren jullie alvast woensdag 6 februari om 19.45 uur. 

Voor nu wensen we u en jullie allemaal hele gezegende Feestdagen toe en een heel 
goed begin van het nieuwe jaar! Een warme groet van de jeugdouderlingen,  

Meinie en José, Teye en Saskia  
 

 

BERICHT VAN JEUGDBAND FOLLOW 
 
Het leek ons goed om ook jullie, als gemeente, over het volgende te informeren.  
Helaas hebben we onlangs besloten te stoppen met Follow. We hebben altijd met veel 
plezier samen muziek gemaakt en vonden het daarom moeilijk deze keuze te maken.  
 
Toch merken we dat we uit elkaar gegroeid zijn en dat dit voor ons een goed moment 
is om de knoop door te hakken. We kijken terug op hele mooie jaren en vertrouwen 
erop dat we de komende jaren echt nog wel eens, in verschillende samenstellingen, 
met elkaar muziek zullen maken.  
 
De naam Follow hebben we destijds gekozen op basis van de volgende Bijbeltekst. 
Spreuken 3:5-6: “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”  
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Hoewel het afscheid nemen van Follow niet leuk is, staan we wel samen achter deze 
keuze. We vertrouwen erop dat God ons verder zal leiden in ons geloof en op onze 
muzikale weg. We willen de gemeente bedanken voor jullie enthousiasme en steun van 
de afgelopen jaren.  
 
Follow heeft ruim 13 jaar bestaan, in verschillende samenstellingen. We zijn vooral ook 
Jelto-Jan Zwart dankbaar, omdat hij destijds het initiatief nam om met jongeren uit 
onze gemeente een band te starten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het ontstaan van 
Follow. Voor velen van ons heeft dit veel betekend, zowel voor de ontwikkeling van 
onze muzikale talenten als voor de groei in ons geloof.  
 
Ter nagedachtenis aan Jelto-Jan hebben we daarom het restant van de Follow kas aan 
Kika gedoneerd. 

Ellen Horneman 

EEN EINDEJAARSBERICHT 
VAN MENS VOOR MENS!  

Beste allemaal, In september hebben we de bolchrysan-
tenactie gehouden, de opbrengst daarvan heeft u nog van 

ons tegoed....Met dank aan wederom heel veel vrijwilligers (en kopers uiteraard!) 
heeft dit het mooie bedrag van € 3.200,- opgebracht! Een prachtige aanvulling op de 
spaarpot voor de komende reis.  

Achter de schermen zijn we inmiddels druk bezig (geweest) met de voorbereidingen 

voor onze vaste decemberactie, de kniepertjes en rolletjes! Er zijn er alweer 

honderden gebakken. Heeft u nou ook zoveel zin om tijdens oud en nieuw te smullen 
van deze lekkernijen?  

Vul dan het bestelformulier in dat is bijgevoegd bij deze Nieuws van Kerk en Kansel en 
lever deze uiterlijk zondag 25 december in op genoemde adressen!! Het inleveren van 
de formulieren mag ook in de bussen bij de in-uitgangen van de kerk!!  

Zo blijven we, de naam van onze commissie zegt het al, in touw voor onze medemens 
en dat doen met hart en ziel en dankbaarheid. We wensen u en jou hele gezegende 
feestdagen toe!   
Namens Mens voor Mens,  

 
Margot Dekens en Teye van Dijk  
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KERSTOUDERENMIDDAG 
 
Zaterdag 17 december organiseert de diaconie samen met de Protestantse gemeente 
Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post de Kerstouderenmiddag in Menorah. Deze 
middag is voor alle gemeenteleden van 75 jaar of ouder. 
 
We beginnen om 14.30 uur met koffie en koek. Vervolgens wordt de middag ingevuld 
met  overdenking, muziek, samenzang , gedichten en verhalen. Natuurlijk wordt de 
inwendige mens niet vergeten en is er tijd om elkaar te ontmoeten.  
 
We sluiten de middag af met een broodmaaltijd waarna iedereen om ongeveer 18.30 
uur weer huiswaarts kan. 
 
Mocht u zich niet hebben opgegeven, en alsnog willen komen bent u van harte welkom. 
Laat het even weten aan Hennie Wiersema  of Dick Doornenbal. 
 
We zien uit naar uw komst! 
 

 

HARTVERWARMENDE CHRISTMAS CAROLS  
 
Kamerkoor Amor Cantandi luidt op traditionele 
wijze de kerstdagen in met sfeervolle Engelse 
Christmas Carols op zondag 18 december om 
19.30 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. Deze 
sfeervolle Carol-avonden zorgen al jaren voor een 
volle Kloosterkerk.  
 
De entourage is perfect:  de rustieke Kloosterkerk, 

warme chocolademelk , de geur van dennengroen, brandende kaarsen en de prachtige, 
hartverwarmende Carols van het koor. Ook dit jaar hoopt het koor weer op een 
enthousiaste interactie met het publiek, want natuurlijk zijn er Carols om uit volle borst 
mee te zingen! Zoals: ‘Once in royal David’s City en ‘Hark! the herald angels sing’.  
 
Kees Steketee verzorgt de muzikale begeleiding en het geheel staat onder leiding van 
dirigent Luuk Tuinder.   
 
De toegang en het programmaboekje met alle teksten zijn gratis, er is een collecte bij 
de uitgang. In verband met de beschikbare zitplaatsen is het verstandig om op tijd aan-
wezig te zijn.  
 
Voor meer informatie: www.amorcantandi 
 

http://www.amorcantandi/
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De Commissie Bijzondere Erediensten mag net als andere jaren de dienst op zondag  
25 december, eerste Kerstdag voorbereiden. Met de predikant, ds. J. van den Berg uit 
Appingedam en een gelegenheidskoor van gemeenteleden, hopen we er een fijne 
dienst van te maken.  
 
Samen mogen we het feest van de geboorte van het kindje Jezus vieren, met mooie 
liederen en muziek. Ook het adventsproject van de kindernevendienst wordt in deze 
dienst afgesloten.  
 
De dienst begint om 9.30 uur, we nodigen iedereen van harte uit! 
 
Namens de Commissie Bijzondere Erediensten,  
 

Anja Ottens, Hilda Bulthuis,  
Martina Venhuizen, Margreet Dekens 
 

 

 
 

 
 

GEZAMENLIJKE KERKEN VAN TEN BOER  
BIDDEN VOOR EENHEID. 

DOE MEE AAN DE WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID  
DOE GOED, ZOEK RECHT 

 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 

moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken.  
 

Eerste Kerstdag 2022 
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Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht 
van ongelijkheid en racisme.  
 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. 
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven.  
 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door 
kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ 
uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17.  
 
De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen 
van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen 
van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van 
dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid. 
 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door 
MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Als 
gezamenlijke kerken van Ten Boer doen we ook weer mee aan de Week van Gebed die 
plaats zal vinden van 15 t/m 22 januari 2023.  
 
Bid jij mee?  Nadere informatie volgt. 
 

Margreet van der Goot 
 
 

 
 
 

 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de lieve berichtjes, kaartjes, bloemen en gebe-
den. Niet alleen ik heb er veel steun aan gehad, maar het heeft ook mijn familie 
enorm bemoedigd. 
 

Anneke en Jaap Slagter + kinderen 
 
Vriendelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk, en de kaartjes die ik heb ontvangen. 
 
  Menna van Zanten 
 
 

Dankbetuiging 
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BINNENGEKOMEN: 
 
Br. S. Woldijk en zr. J.R. Woldijk-Deekens, met hun gedoopte kinderen Harick, 
Kristiene, Ben en Joriene van de GKV Loppersum-Westeremden. 
 
GEBOREN: 
 
Pim Slagter, op 11 oktober.  
Marley Theresa Liv (Marley) Muilwijk, op 27 oktober. 
 
VERHUISD: 
 
Amelia Zuidema 
Joas Tuinhof 
 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 
 
Zr. A. Slager- Bosch en S. Vink 
Br. D. Holt, zr. K.P. Holt-Booy en Dennis Holt 

 

 

 
 

18-12 82 Zr. F. Nienhuis   

20-12 85 E.W. Biewenga   

22-12 82 A. van der Knaap-Hoogendoorn   

     

23-12 79 K. Reitsema-Bakker   

25-12 87 W.A. Zijlema   

28-12 84 J.D. Boer   

28-12 75 P.O. Zuidema   

31-12 86 R.S. Claus-Smid   

31-12 72 A. Prins   

31-12 76 J.G. Smedes   

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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 2023     

2-1 76 M.K. Tempel-Dijkman   

3-1 84 D. Smit-Haak   

4-1 72 L.H. van der Beek   

6-1 79 G. Zijlema   

12-1 93 G. Koers-Post   

12-1 84 C.H. van Bijssum-Knol   

13-1 78 S. Deekens-Venema   

14-1 79 G. Wiering-Bakker   

14-1 71 T. de Vries   

16-1 82 R. Bosch-Bijma   

19-1 76 J.H. Balkema   

22-1 98 A. Wiersma-van Til   

25-1 90 T.A. Ekens-Dwarshuis   

27-1 86 G. Knol-Koers   

27-1 71 K. Prins-Groenwold   

28-1 83 J. Laan -Bakker   

1-2 81 K. Vriesema-Ganzeveld   

4-2 77 T.J. Bolt-Flikkema   

4-2 74 J.R. Wolfs-Buirs   

4-2 75 M.G. Zuidema-Wedema   

8-2 92 J. de Boer-Ridder   

9-2 74 Z. Bouwman-Migchels   
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Denkt u bij het schrijven van kerst – en 
nieuwjaarskaarten aan hen die elders verblijven. Zij 
stellen uw medeleven zeer op prijs. 
 
 
Hergen Jacob Fekken 

Zr. T.H. Hospers-Bakker 

André Huisman 

Br. en zr. A. v.d. Knaap-Hoogedoorn 

Nanning Noorman 

 
 
 
 
 
 

 
 
30-10  Br. K. van der Laan, in verband met zijn 82 ste 

verjaardag, 
 
06-11 Zr. G. Wierenga-Boer, in verband met haar 83 ste 

verjaardag. 
 
13-11 Br. en zr. G. Rozema, ter bemoediging.  
 
20-11 Zr. A.E.A. Schraa-Smeenk, in verband met haar 80 ste verjaardag. 
 
27-11 Zr. P. de Boer-Smit, in verband met haar 85 ste verjaardag en naar 
 
 br. W.A. Zijlema, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
04-12 Fam. K.J. Kremer, ter bemoediging 
 
 
 
 

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

Elders verpleegden 
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11-12 Zr. A. Bakker-Wiersema, in verband met haar 90 ste verjaardag  
 

en naar 
 
 zr. G. Veenstra-Oosterhuis, in verband met haar 99 ste verjaardag  
 

en naar 
 

 zr. G.C. Dijkhuizen-Moltmaker, in verband met haar 93 ste verjaardag. 

 
 
 

 

 

Maandag 19 december Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Zondag  1 januari Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Maandag 9 januari Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Dinsdag 10 januari Moderamen 19.45 uur 

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

Vrijdag 13 januari Impact 19.00 uur 

Zondag 15 januari Catechisatie 16 + 11.00 uur 

Dinsdag 17 januari Diaconie 19.30 uur 

Woensdag  18 januari College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Zondag 22 januari  Impact Young / CJV 19.00 uur 

Maandag 23 januari Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Dinsdag 24 januari Toerustingsavond Ingrid 19.30 uur 

Woensdag 25 januari Kerkenraad 19.45 uur 

Zondag  5 februari Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Maandag  6 februari Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Woensdag 6 februari Geloofsopvoeding 19.45 uur 

Woensdag  8 februari P.C.O.B. 14.30 uur 

Donderdag 9 februari Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten   
   

2-okt Kerk en Israël (inclusief gift € 500)  926,80 

9-okt Kerk  293,45 

16-okt Werelddiaconaat, Kameroen   533,75 

23-okt Evangelisatie  398,10 

28-okt Compassion (huwelijks-collecte)  94,40 

30-okt Kerk  248,35 

30-okt Onderhoudsfonds  128,90 

2-nov Zending, Indonesië   152,50 

6-nov Kerk  310,53 

6-nov HA-Happietaria - Tearfund   430,75 

13-nov Kerk  209,50 

20-nov Kerstvoedselpakketten   659,40 

27-nov Kerk  487,65 

27-nov Onderhoudsfonds  154,07 

  
 

 

Deurcollecten   
   

2-okt Kerk  177,20 

9-okt Bloemenfonds  116,45 

16-okt Bloemenfonds  107,45 

23-okt Kerk  158,00 

30-okt Bloemenfonds  84,75 

2-nov Kerk  64,20 

6-nov Bloemenfonds  94,00 

13-nov Bloemenfonds  115,40 

20-nov Kerk  179,15 

27-nov Bloemenfonds  80,39 
   

 
    

    

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

18-sep Oekraïne  30,00  

14-okt Kerk  50,00  

21-okt Kerk  25,00  

    

10-nov Diaconie (compensatieregeling energie)  190,00  

30-nov Kerk  10,00  

Okt/nov overgemaakte collectegelden zonder nadere bestemming  60,00  

    

 Dankdag huis-aan-huis-collecte  17.465,50  

   

Vaste Vrijwillige Bijdragen   

  
 

 

Kerk Toegezegd voor 2022  109.325,95  

 Extra ontvangsten   2.110,82  

 Totale bijdragen 2022  111.436,77  

 Ontvangen bijdragen  100.833,25  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2022  10.603,52  

  
 

 

Zending en Werelddiakonaat   

 Toegezegd voor 2022  11.235,00  

 Extra ontvangsten   25,00  

 Totale bijdragen 2022  11.260,00  

 Ontvangen bijdragen  9.288,34  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2022  1.971,66  

  
 

 

Evangelisatie   

 Toegezegd voor 2022  7.921,00  

 Extra ontvangsten   10,00  

 Totale bijdragen 2022  7.931,00  

 Ontvangen bijdragen  6.365,84  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2022  1.565,16  
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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  
   
25 december  09.30 uur 1e Kerstdag m.m.v. Gelegenheidskoor 

Voorganger Ds. J. van den Berg Appingedam  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kinderen in de knel  
Deurcollecte Bloemenfonds 
Kindercrèche Karin en Yara  
   
26 december 10.00 uur 2e Kerstdag   

Collecte Eigen Jeugdwerk  
Deurcollecte Kerk 

   
31 december   19.30 uur Oudejaarsdag 

Voorganger  Ds. S. Alblas Bedum 
Organist  B. Geuchies 
Koster  W.P. Burema 
Beamer  Willem Hoekstra 
Collecte  Kerk  - 2e onderhoudsfonds 
Deurcollecte  Bloemenfonds 

   
1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsdag                                

Voorganger Mevr. Gea Haan Ten Boer  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Héléne en Sennah  
   

   

Dienstenrooster: 
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8 januari 09.30 uur Belijdenisdienst                                                             

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker   
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kas A.C.D.  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Margot en Thirza  
   
15 januari  11.00 uur Week van Gebed                                                       

Voorganger Drs. F. Postema Krewerd  
Organist F. Reitsema  
Koster H. Bulthuis/H. Norden  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Astrid en Noa van Dijk  
   
22 januari  09.30 uur School-kerkdienst            

Voorganger Karlien Elzes  
Organist muziekteam  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Hilda en Tess  
   
29 januari  09.30 uur                                                                  

Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Missionair werk NL   
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Alice en Noa T.  
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5 februari 09.30 uur Voorbereiding H.A./ Werelddiaconaat  

Voorganger Ds. J.F. Kroon Grijpskerk  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Werelddiaconaat - Oeganda  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Nicole en Danique  
   
12 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging 

Voorganger Ds. K. Oosterhuis Haren Ds. A.W. v.d. Griend  
  Musselkanaal 
Organist F. Reitsema J. Wolfs 
Koster H. Bulthuis/H. Norden H. Bulthuis/H. Norden 
Beamer Willem Hoekstra Martin Schaaphok 
Collecte Kerk Kerk 
    2e H.A. Stichting Red een kind  
Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 
Kindercrèche Rosalie en Sarah  
   
19 februari !!!! Da. H.E. de Boer 16.30 uur H.A. Bloemhof 

 
 

 
 

 
Hierbij een overzicht: 

 
Zondag   12 februari 

Zondag   11 juni 

Zondag 03 september 

Zondag    5 november 

 
 

 
 
 
 
 
 

Heilig Avondmaalszondagen 2023 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 2 februari  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 9 februari, 6 april en 25 mei 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 

 
 
 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel 
wenst u allen  

gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar  

 
 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
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