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MEDITATIE
IN DE DIEPTEN VAN DE ZEE
‘Ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee’.
Micha 7:19b
Bent u wel eens in de diepten van de zee geweest? Persoonlijk moet ik er niet aan denken. Het is
de plaats waar schepen terechtkomen, als ze vergaan. En wie – soms met zijn schip meegesleurd in de diepten van de zee belandt, die is reddeloos verloren, en komt niet weer boven. Het is de
plaats van een zeker, onherroepelijk einde.
Maar, het is ook een plaats die door de HEERE wordt gebruikt! Als een soort begraafplaats, voor
Zijn vijanden. Zoals bijvoorbeeld: Farao. Als die verschrikkelijke tiran het volk Israël op de hielen zit,
om het weer in zijn macht te krijgen, om het geweld te doen en het terug te brengen in slavernij, dan
ziet de HEERE op hem neer. En Hij laat het water terugvloeien, zodat het farao en zijn ruiters
bedelft. En het gevaar van Gods volk mag wijken. Mozes heeft er om gezongen, samen met heel
Israël: ‘De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken’
(Exodus 15:5). Als een steen in de diepten. Hoe gelukkig dat die gevaarlijke steen wegzonk, om
nooit meer terug te komen!
En, wat is dat bijzonder, zo doet God nu ook met de zonde van Zijn volk. De zonde! Wat is dat ook
een vijand! En soms, als God je in een lange weg uiteindelijk heeft vrijgemaakt, staat de zonde
opnieuw op om je te achtervolgen. En hij zou je achterhalen. En hij zou het winnen. Ja, van jou.
Maar, niet van de HEERE! Want weet je wat er dan gebeurt? Wel dan doet God dít: ‘U zult al hun
zonden werpen in de diepten van de zee’. U zúlt! Wat een troost ligt daarin. U, niet ik. En ook: U
zúlt. Dat wil zeggen: vandaag, morgen en altijd, zo vaak als de zonde weerkomt, dan zult U er zijn.
En dan zult U het winnen! Hoe? Nou zo: U zult al hun zonden werpen, in de diepten van de zee. Al
hun zonden! Het kan niet op. Dat wat er bij mij is, wat in mij woont, wat mij soms overvalt, voor en
na. U zult mij van ál mijn zonden bevrijden! Niet één blijft over! En hoe? Nou net als met Farao. U
zult mijn zonden nemen, en U zult ze werpen in de diepten van de zee. In de diepten! In die plaats,
waar geen leven meer mogelijk is. Van waaruit geen terugkeer mogelijk is. Die plaats van: voorgoed
voorbij. Ja dáár zult u al mijn zonden brengen! En hoe? Natuurlijk in Uw lieve Zoon, de Heere
Jezus! Hij die in plaats van ons mensen aan het kruis is genageld. Die is neergedaald in de groeve,
en in de diepten van de hel. Hij die ten onderging, in de zee van Gods gericht. Maar Hij droeg de
zonden van Zijn kinderen met Zich mee. En Hij liet ze achter op een plaats die niemand weet, en
die niemand ooit nog weten zal! U Heere Jezus, U wordt de zonden de baas. Gisteren vandaag en
telkens weer opnieuw. Wat een wonder!
Geldt dat dan ook voor mij? Het staat hier in de derde persoon meervoud: ‘hun zonden’. Onlangs
hebben wij samen begrepen dat het in deze verzen in het bijzonder gaat om ‘het overblijfsel van
Gods eigendom’ (Micha 7:18) De zogenaamde ‘rest’. Ja bij alles wat er in kerk en wereld gebeurt,
blijft er overal op aarde een schare van mensen over, die niet buiten de Heere Jezus kan. Die niet
alles begrijpt en doorziet, maar die veel liever ván de Heere Jezus is, dan van Hem áf. Een schare
van mensen, die door Gods genade en door het werk van Zijn Geest in het hart, wordt bewaard bij
een open Bijbel, bij de Heere Jezus Christus, en bij het werk dat Hij in de diepste diepten heeft
gedaan! Een schare van mensen, die ook vaak maar mensen zijn, christen met vallen en opstaan.
Bent u zo ook? En jij? Dan ligt hier voor jou een diepe troost. Alles wat er was, en alles wat er zijn
zal, God neemt het op, en Hij doet het weg. Hij gooit het als een steen in de allerdiepste zee!
Onvergetelijk natuurlijk, wat Corrie ten Boom daarbij dacht: ‘En Hij zet er een bordje bij: verboden te
vissen!’. Voorbij is voorbij! Wie gelooft, die wordt bevrijd. Anders gezegd, met de woorden van
Micha: ‘HEERE, wie is een God als U! Niemand! Wij loven Uw Naam!
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug.
9 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
6 sept.

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. G. van den Berg (IJsselmuiden)
Ds. M. Kreuk
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. L.H. Oosten (Driezum)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. G. de Fijter (Kampen)
Ds. E.J. Terpstra (Urk)
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. M. Noorderijk (Tiendeveen-Nieuw Balinge)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie
en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
26 juli
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
16 aug.
Diaconie collecte: Zomerzendings-collecte GZB voor Malawi
23 aug.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
30 aug.
Collecte alleen voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
OVERLEDEN
Op 16 juni jongstleden overleed in de leeftijd van 78 jaar zuster Saakje Meijer-Schuurman.
Onwillekeurig, als je het adres ziet staan, zie je ook het huis weer voor je. En dan zie je ook weer de
hand, die ze iedere keer opstak als je eens voorbijkwam! Het is wonderlijk hoezeer zuster Meijer,
die van geboorte een Friezin was, haar eigen plek in ons dorp heeft gekregen. Evenzeer als haar
man, die haar inmiddels drie jaren geleden is voorgegaan, stond zij in een levendig contact met vele
dorpsgenoten, kerkelijk meelevend of niet. Het zal iets te maken hebben met haar open en
opgeruimd gemoed. Zuster Meijer was naar haar aard een sterke vrouw, die het leven nam zoals
het was, en die probeerde om de zon steeds te zien schijnen. Wat is het fijn als je van onze God zo
een moedige geest mag ontvangen!
Het heeft haar ook geholpen om in de laatste jaren van haar leven overeind te blijven. Al vóór het
ziekzijn en overlijden van haar man, had zij ook zelf ervaren wat ziek en kwetsbaar zijn is. En daar
kwamen de laatste tijd ook steeds meer dingen bij. Haar heup was slecht, haar hart was zwak. En
toen opeens was er ook de gevreesde ziekte. Een agressieve vorm van asbestkanker nam bezit
van haar longen en bezorgde haar veel pijn en benauwdheid. Maar zij mocht haar ziekzijn dapper
dragen, en tot vlak voor het sterven toe stond haar huis steeds nog open voor ieder die haar
gezelschap zocht.
Het geheim van deze kracht? Ik denk dat zij het van onze God heeft gekregen. Als we haar vroegen
naar het geloof, dan zou ze steeds bevestigen dat zij zich aan de HEERE toevertrouwde en haar
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hoop en geloof alleen op de Heere Jezus stelde, die al de Zijnen redt van de zonde en van het graf.
Ook zou ze dan steeds wijzen op het lied dat haar altijd had aangesproken: 'Als ge in nood gezeten
geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet!’. Een lied uit de bundel van Johannes
de Heer, ongetwijfeld aangeleerd in haar jonge jaren. En al die tijd en dus ook nu een bron van
geloof en hoop. We hebben er ons door laten inspireren in de dienst van Woord en Gebed, die werd
gehouden op vrijdag 19 juni, in onze kerk. We luisterden samen naar psalm 46, in het bijzonder
naar vers 6b van die psalm, waar staat: ‘God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen’. We
hoorden over nachtelijk duister, waarop door de HEERE en Zijn werk soms zomaar een heerlijk
morgenrood mag volgen. En we hoorden in het bijzonder over de Heere Jezus Christus, over het
nachtelijk duister op de kruisheuvel Golgotha, waar toch het grote werk van de verzoening is
gedaan, en waarop het heerlijk morgenrood van Zijn opstanding uit het graf mocht volgen. Opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren behoeft te gaan, maar het eeuwige leven mag hebben!
Intussen heeft het leven voor velen van ons zijn gewone loop weer gevonden. Dat zal voor Anja en
Hendrik, Jacob en Stéfanie, en ook voor Alice en Vera nog wel een tijdje anders zijn. Hoe groot was
de plek die moeder en oma had in jullie hart en leven! En nu is het ouderlijk huis, waar je zoveel
voetstappen hebt staan, stil en leeg. Het geeft verdriet en gemis, weer onbekende gevoelens.
Graag wensen we jullie allemaal van harte veel vertroosting toe, en de nabijheid van de Heere
Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest in je hart. Opdat ook jullie het mogen ervaren: God zal je
helpen, bij het aanbreken van de morgen!

MEDELEVEN
Broeder R.Zijlstra wacht op een oproep voor een operatie. Hij ontving goed bericht in die zin dat zijn
kwaal ‘goedaardig’ bleek te zijn. Maar wel ziet hij naar de operatie uit, in de hoop dat er daardoor
wat verbetering zal komen in zijn situatie. Laten we in onze gebeden aan de familie Zijlstra denken.
In de voorbije weken onderging ook Niek de Boer een operatie, waarbij een tumor werd
weggenomen. Gelukkig bleek dat er van uitzaaiingen geen sprake was. En dat is fijn, en geeft weer
goede moed! We brengen onze dank aan God, en we hopen en bidden dat Niek weer snel de oude
mag zijn!

JARIG
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
8 aug.:
13 aug.:
28 aug.:

mw. F. Geertsema-Hazenberg
dhr. A. Riepma
dhr. R. Zijlstra

We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

EXAMENS
Voor Marthe Kleefman kon de vlag uit! Zij slaagde voor haar VWO-examen. Helaas was Sanne
Kleefman minder gelukkig. Beide dames kregen een bloemetje, waarin ons medeleven werd
betuigd. Gelukkig mogen we weten dat het de HEERE is, Die jullie allebei zal leiden in Zijn weg.
Aan Zijn hand wandelend word je gevormd, net zo lang tot je mag schitteren, op de plek waar Hij je
dan ook brengt! Hij zij jullie beiden nabij, in het nieuwe jaar dat straks op je wacht. En trouwens ook
op de camping waar je Dabar-werk zult gaan doen. Dapper hoor! Heel veel sterkte, inspiratie en
zegen gewenst!

WELKOM
Onlangs mochten we in ons midden welkom heten: de familie Erdin. Al langere tijd zochten onze
broeder en zuster ons gezelschap, in onze kerkdiensten en ook al op de verenigingen. En meer en
meer rijpte het besluit, om zich bij onze gemeente aan te sluiten. Wij vinden dat heel fijn! En graag
wensen we u beiden van harte veel goede en gezegende jaren toe!
Intussen mogen we als gemeente zo heel wat gasten en nieuwe leden in ons midden hebben. Het
mag ons dankbaar stemmen. Want zo mag ons klein getal toch telkens weer worden aangevuld.
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Zullen we met elkaar proberen onze nieuwe leden ook echt gastvrij te onthalen? Het doet zo goed,
als er iemand is die naar je vraagt, en naar je omziet. Moge onze God onze gemeente bezoeken
met Zijn zegen, die is in de Heere Jezus Christus, en in het werk van de Heilige Geest!

VERKONDIGING
Micha hebben we uitgelezen. Wat een heerlijk slot zat er aan dat bijzondere boek! Weer een
bevestiging voor het besef dat wie het Oude Testament buiten beschouwing laat, zichzelf en de
kerk tekort doet. Intussen hebben we al een preek gehoord over I Koningen 18, over het bijzondere
gebeuren op de berg de Karmel. Dit omdat de Hervormde Vrouwenbond mij had verzocht vanuit dit
gedeelte te preken tijdens de vakantieweek met mensen met een verstandelijke beperking (zie het
bericht over onze vakantie hieronder). Als ik weer terug ben, zal er op zondag 2 augustus nog een
tweede dienst in dit kader volgen. Daarna denk ik in de avonddiensten weer terug te gaan tot de
geschiedenis van Paulus in het Handelingen-boek. Wij waren daar geëindigd in hoofdstuk 16, met
de bekering van Lydia, de purperverkoopster. Direct daarop volgt de bevrijding van een slavin met
een waarzeggende geest, en de bekering van de cipier, beter bekend als de ‘stokbewaarder’. Hem
wordt een heerlijk evangelie verkondigd, voor hemzelf en zijn familie. In hoofdstuk 17 doen Paulus
en Silas verscheidene steden aan, zoals Thessalonica, Berea en Athene. In elke stad krijgt het
Evangelie zijn eigen, onderscheiden loop. En welke loop zal het Evangelie hebben onder ons?
In onze morgendiensten gaan we luisteren naar de hoofdstukken 33 en 34 van het boek Exodus.
Kom ook!

HAGEPREEK
Langzaamaan komt de dag van 29 augustus dichterbij. Onlangs mocht ik in de Dörpsstee, waar al
verscheidene morgens naarstig wordt gehandwerkt, mijn middeleeuws preektenue komen passen.
Het is een prachtig kleurig gewaad geworden, en ik zie er zeer naar uit het te mogen dragen! Nog
meer zie ik er naar uit, om die dag écht het Woord van God te mogen brengen, voor ieder die het
dan horen wil. Natuurlijk wordt er al diep nagedacht over een tekst die ons dan zal kunnen zeggen,
wie de Heere Jezus Christus is! Ik hoop van harte op een bijzonder uur, met een echt Evangelie!
De hagepreek, die om ongeveer 11.00 uur zal beginnen, en de erop volgende nagespeelde ‘slag bij
Noordhorn’ zullen plaatsvinden op een strook land tussen de Langestraat en de Rijksstraatweg. Als
ik het goed begrijp, zult u er toegang krijgen via het pad naast het kostuummuseum ‘de Gouden
Leeuw’. Wilt u erbij zijn? Bestelt u dan tijdig uw kaartje (à € 3,50) via de website
www.schansenkrijg.nl. Daarnaast hopen we de hele dag ook present te zijn met een kraam op de
(vrij toegankelijke) historische markt, die wordt gehouden in de Langestraat. En uiteraard zal ook
onze oude kerk (het enige gebouw in ons dorp, dat de daadwerkelijke slag in 1581 nog heeft
‘gezien’!) die dag te bezichtigen zijn.
Vindt u het allemaal wat vreemd? Paulus begaf zich in Athene op de Areopagus, en hij wist met de
geleerden aldaar een goed woord Grieks te spreken, om de mensen in hun eigen taal te wijzen op
Jezus Christus en geen ander! Graag zou ik zien dat velen van ons hun handen vouwen. Opdat we
als kerk zullen mogen doen wat ook onze roeping is: een lichtend licht te zijn in deze wereld!

VRIJAF
Als u deze regels leest, is mijn vakantie ingegaan. Van 11 tot 18 juli hoop ik samen met Gerdine (en
allerlei andere vrijwilligers) een vakantieweek voor mensen met een verstandelijke beperking te
begeleiden. Voor ons een vreugde, om te genieten van mensen die vaak hun eigen gaven hebben!
En daarbij ook een oefening: hoe brengen we Gods Woord zò over, dat ook de meest eenvoudige
mensen het nog kunnen verstaan? Aansluitend hopen we dan met onze dametjes nog een paar
weekjes weg te gaan. De pastorie blijft wel bewoond. Vanaf maandag 3 augustus hoop ik de
herdersstaf alhier weer op te nemen.

VERVANGING
Met blijdschap mag ik hier melden, dat we onze ‘eigen’ broeder A. Riepma uit Oldehove bereid
hebben gevonden mij in de komende weken waar nodig te vervangen. U wordt allen verzocht u met
zaken van pastoraal belang te wenden tot uw wijkouderling of tot onze scriba.
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VERJAARDAG
Op zondag 19 juli hoop ik weer een jaartje ouder te worden. Graag willen we dit met jullie en u
vieren, en hiervoor denken we aan vrijdag 21 augustus. Mocht u of jij het leuk vinden, dan ben je
die dag van harte welkom in de pastorie. We denken ongeveer van tien tot twaalf in de morgen.
Kerkenraad, commissie van bijstand en organisten hopen we die zelfde dag dan ’s avonds te
ontvangen, uiteraard met diegene die u of jou lief is! We denken vanaf ongeveer acht uur, tot
ergens laat op de avond. Wij zien uit naar weer een fijn, ongedwongen samenzijn!

BEWAAR UZELF IN DE LIEFDE VAN GOD
Vakantietijd: een tijd om rust te vinden, hetzij thuis hetzij ook wat verder van huis. Weten wij in onze
jachtige tijd, altijd online, nog echt wat rusten is? Doe je mobieltje maar eens weg. Zoek een huis
zonder Wi-Fi. En word stil. Het zal je goed doen!
Bovenal: ‘Bewaar uzelf in de liefde van God, en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus
Christus, tot het eeuwige leven’ (Judas 1:21)! Wie in de Heere Jezus Christus is, die wordt bewaard!
Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
Totaal

€ 149,30
€ 124,85
€ 119,55
€ 235.90
€ 629,60

Werelddiaconaat van Luisterend Dienen (Nepal)

Avondmaalscollecte Gevangenenzorg Nederland

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
“Vanaf de eerste droom wist ik dat het Jezus was Die tot mij sprak. Hij zei mij christen te worden.
Voor het eerst van mijn leven ben ik toen op zoek gegaan naar een kerk.” Aan het woord is
dominee Mkuli uit het zuiden van Malawi. Inmiddels is hij een vurig prediker van het Evangelie. En
dat blijft niet zonder zegen. Onlangs doopte hij in één dienst 40 ex-moslims.
Twee van de zendingswerkers van de GZB helpen christenen hoe ze moslims kunnen bereiken met
het Evangelie. Mkuli: “Ik heb veel aan de training gehad. Het is heel belangrijk dat je als christen
bereid bent om je levensverhaal te delen en zo in gesprek komt met je moslimburen. En natuurlijk
dat je voor hen bidt.”
De GZB ondersteunt de kerk in Malawi met trainingen en het vertalen en beschikbaar stellen van
christelijke literatuur. Helpt u mee? De diaconiecollecte op 16 augustus is hiervoor bestemd. Dit is
de GZB-zomerzendingscollecte.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
Totaal

€ 279,63
€ 266,60
€ 472,48
€ 315,60
€ 1.334,31
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Via de collecte van 28 juni is een gift van € 10,00 voor de kerkvoogdij ontvangen.
Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank, Jan Geertsema

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Wij willen u als gemeente heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder en oma.
Fijn om te horen dat u zich haar herinnert als een lieve vrouw!
Fam. Steenbergen

BEDANKJE !
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het medeleven tijdens mijn examenperiode, maar ook
voor de felicitaties en kaarten die ik na mijn examenuitslag mocht ontvangen. Ik ben erg dankbaar
dat ik na 6 jaar mijn VWO diploma mocht ontvangen. Volgend jaar hoop ik in Groningen aan de
Universitaire PABO te gaan studeren.
Maar vooral past het ook om de Heere te bedanken.
Halleluja! Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past
een lofzang! Psalm 147:1
Groetjes van Marte Kleefman

OPENINGSWEEKEND 26 EN 27 SEPTEMBER
Om alvast te noteren in je agenda: op zaterdag 26 en zondag 27 september hopen we dit jaar ons
openingsweekend te beleven. Hoe het er precies uit komt te zien, zal in de volgende kerkbode
worden bekend gemaakt. Maar vast staat, dat we het weekend willen beginnen met een barbecue
op de zaterdagavond! En dat we het willen voortzetten met een preekbespreking op de
zondagmorgen. Het thema? Delen in overvloed, de gelijkenis van de talenten. Opschrijven dus!
Wordt vervolgd.
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VERSLAG UITJE VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”
Op donderdag 11 juni zijn we ‘s ochtends met 19 deelneemsters in een aantal auto's naar
Surhuisterveen gereden. Daar kwamen we via verschillende routes allemaal aan bij het
boerderijmuseum "Ot en Sien". Eerst werden we ontvangen door een dame in Ot en Sien kleding,
die wat vertelde over het museum en de tekenaar Cornelis Jetses.

We genoten gezamenlijk van een kopje koffie met appelgebak.
Daarna hebben we het museum bekeken, waar van alles uit die oude tijd te vinden was:
hoeden en petten en damescorsetten.................
Heel leuk was om allerlei voorwerpen te herkennen van visites bij opa en oma.
Na een heerlijke lunch buiten op het terras, het was een prachtig zonnige dag, kregen we een uitleg
over oud-hollandse spelletjes.
We gingen in groepjes fanatiek aan de
gang en hadden er veel plezier in.
Na afloop werd het groepje met de
meeste punten bekendgemaakt, die met
een prijsje verrast werden.
Bijzonder dat in dat groepje de oudste
deelneemsters zaten, petje af!
Zo gingen we na een gezellige
verzusterende dag weer naar huis.
Namens de vrouwenvereniging,
Olga
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ROMMELMARKT HERVORMDE GEMEENTE NOORDHORN –SAAKSUM
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015
Een jaar gaat snel voorbij. De rommelmarktcommissie heeft niet stil gezeten: de tent is al lang weer
besteld, en de vergunning is reeds binnen.
Met andere woorden de voorbereiding voor de 29e rommelmarkt op 12 september is in volle gang!
Wij vragen uw aandacht voor een aantal zaken.
INNAME SPULLEN:
Ook dit jaar staan wij weer klaar om uw spullen in ontvangst te nemen. De schuren van mw.
Holtman (Oosterweg 1) zijn nog niet vol.
Vanaf zaterdag 4 juli kunt u elke zaterdag de spullen kwijt op het terrein van mw. A. Holtman,
Oosterweg 1, Noordhorn. De tijden zijn op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
En ook vanaf 10 juli op elke vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
Dit alles tot en met zaterdag 5 september 2015.
Mocht u niet in staat zijn om de spullen te brengen, dan halen we het graag bij u op.
U kunt contact opnemen met: Cocky den Besten 0594-505035
Gerard Geertsema 0594-505529
Bert Kamphuis
06-29293040
Klaas Tempel
0594-505108
Wat nemen we wel en wat nemen we niet.
Wel:
We nemen leuke en bruikbare spullen.
Klein meubilair.
Boeken.
Niet:
Matrassen
Bankstellen (of het moet uitzonderlijk mooi zijn)
Computerschermen
De reden is dat wij vrij veel moeten afvoeren en dat kost geld.
GIFTEN:
Ook dit jaar hebt u de mogelijkheid om een gift te geven. Mocht u geen mogelijkheid hebben om de
rommelmarkt te bezoeken, of dat u door welke omstandigheid ook niet in de gelegenheid bent om
bij de rommelmarkt betrokken te zijn, dan kunt u eventueel een gift geven.
Het rekeningnummer is NL70 RABO 0375829660 of NL33 INGB 0000895706 o.v.v. sponsoring
rommelmarkt 2015.
SPONSORING:
We hebben reeds enkele sponsoren binnen.
Mocht u ook iemand weten die wel wil sponsoren? Dan horen wij dat graag.
ZO DE HERE WIL EN WIJ LEVEN:
Om van de 29e rommelmarkt ook weer een succes te maken, doen wij
wederom een beroep op u/jullie. Wij vragen u/jullie om in week 37 (7 tot
en met 12 september 2015) uw en jullie steentje weer bij te dragen voor
deze toch wel intensieve week. Maar hopelijk mag het resultaat er dan
ook zijn.
BAKKEN EN PRIJSJES:
Wat wij ook zeer waarderen is dat er ook altijd veel gebakken (voor bij
de koffie) en gekookt wordt voor de rommelmarkt.
En er worden prijsjes gegeven voor het intekenbord. Ook daar kunt u
aan denken.
WELKOM OP DE 29e ROMMELMARKT DE 12e SEPTEMBER 2015 EN DE WEEK DAARVOOR.
Met een vriendelijk groet van de rommelmarktcommissie
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug.
9 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
6 sept.

mevr. A. Kiekebeld
mevr. W. Rodenhuis
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer
mevr. G. Grashuis
mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld
mevr. W. Rodenhuis
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer

AUTODIENST
507012
506077
505276
503520
050-3644794
500981
507012
506077
505276
503520

OPPAS 1
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug.
9 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
6 sept.

505276
213717
504808
507012
506077
505276
213717
504808
507012
506077

OPPAS 2
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk

050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891
507468
548350
050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891

mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga

505035
505529
506075
505739
213717
505035
505529
506075
213717
505739

mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
mevr. M. Meijndert
dhr. S. Hooijenga
mevr. W. Schaap
mevr. M. Meijndert
mevr. F. Verbree
dhr. S. Hooijenga
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap

DEURDIENST
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug.
9 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
6 sept.

dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman
dhr. S. Hooijenga
dhr. E. Kiekebeld
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman
dhr. S. Hooijenga
dhr. E. Kiekebeld
dhr. L. Rodenhuis

mevr. C. den Besten
mevr. A. Geertsema
mevr. F. Verbree
mevr. G. Allersma
mevr. D. Hofman
mevr. C. den Besten
mevr. A. Geertsema
mevr. F. Verbree
mevr. D. Hofman
mevr. G. Allersma

528891
507468
548350
050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891
507468
548350
050-4031394

EHBO
502276
506075
507468
504808
502276
507468
506075
504808
507468
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JULI/AUGUSTUS 2015
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
5 juli
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
vrijdag
21 aug.
10.00 uur
In de pastorie: verjaardagsfeest Ds. M. Kreuk voor
gemeenteleden Noordhorn en Saaksum
20.00 uur
Verjaardagsfeest Ds. Kreuk in de pastorie voor
kerkenraad etc.
donderdag
27 aug.
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
29 aug.
11.00 uur
Herdenking van de Slag bij Noordhorn:
Hagepreek ds. M. Kreuk
zondag
6 sept.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het september-nummer van Kerkneis is Zaterdag 29 augustus 2015,
uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH
Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com). Bijdragen, na genoemde datum ontvangen, komen
in het volgende nummer van Kerkneis.
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug.
9 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
6 sept.

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. M.Kreuk, bediening Heilig Avondmaal
Dhr. H. Lowijs (Noordscheschut)
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. C. van Ginkel (Hoogeveen)
Ds. M. Kreuk
Ds. J.A. v.d. Berg (Groningen)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
Prop. J.F. Hoogstede (Assen)
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende zondagen heeft de collecte een speciale bestemming:
16 aug.
Diaconie collecte: Zomerzendings-collecte GZB voor Malawi

MEDELEVEN
Broeder P. Helmholt mag thuis herstellen van zijn aandoening. Gezien zijn hoge leeftijd, heeft zijn
herstel wel wat meer tijd nodig. Het is fijn dat zijn vrouw naar hem kan omzien. Onze God zij onze
broeder en zuster goed en nabij.
Voor zuster M. Scholtens wacht een heupoperatie! Het is heel fijn dat hiertoe tenslotte kon worden
besloten. En wel zal het nog wat van haar vergen. Maar we hopen van harte dat zij er toch mee zal
worden geholpen! Eind augustus zou een en ander zijn beslag moeten krijgen. U hoort er
ongetwijfeld nog meer van. Laten we zuster Scholtens omringen met onze gebeden!
Ook zou ik in deze kolom nogmaals zuster H.A. de Vries willen noemen Zuster de Vries kan niet
meer met de gemeente opkomen, en dat is iets wat zij zeer mist. Weet dat zij aan allen van u denkt!
En wederkerig denken wij ook allen aan haar. Evenals ook aan onze zuster B.J. Hommes die ook al
zo lange tijd niet meer kan opkomen in ons midden. En die de laatste jaren veel verdriet heeft
gekend. Onze God zij deze beide zusters goed en nabij

JARIG
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
18 aug
mw. R. Raven-Doornbos
21 aug
mw. A. Offringa-Kok
30 aug
dhr. J.J. Tempel
2 sep
mw. G. van Dijk-Homan
We wensen hen met allen die bij hen horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!

ZUIDERWEG
Onlangs heeft uw predikant de Zuiderweg ontdekt. Dat scheelt een heleboel. Altijd had ik gedacht
dat Ezinge net iets te ver weg was om het fietsend aan te doen. Maar opeens bleek dat ik er veel
minder lang over hoef te doen dan ik me had voorgesteld. En wat een mooie route! Over het
fietspad door de velden Noordhorn uit, vlak langs de fiere Piloersemaborg, representant van oude
Groningse glorie. Ter hoogte van Fransum oversteken. En dan van terp naar terp, door het prachtig
glooiende en zomergroene landschap, waar de boeren met hun machines volop aan het werk zijn.
Opeens een verhoging van de weg, met aan weerszijden een ongetwijfeld oude meidoornhaag. En
wat is het dan opeens een genot om predikant te zijn in Middag-Humsterland!
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Zoveel te meer ook nog, als je na een heerlijke rit zo bij de thee of bij wat fris een fijn gesprek hebt,
over de HEERE Die dit alles gemaakt heeft, en Die de sterren bij name kent, en Die ook luistert
naar een ieder, die in nood en smart tot Hem verheft zijn angstig hart!
Geliefde gemeente, kunt u er nog op uit? U moest eigenlijk eens een ritje maken, al was het maar
rondom uw eigen dorp! En bent u wat meer aan huis gebonden? Ook dan mag u zich verzekerd
weten van Gods nabijheid en van Zijn liefde. Ik hoop van harte dat Gods Woord u een rijker zegen
aanbrengt, dan die er is in al het aardse. Jezus Christus is Gods teerste gave. En Hij draagt Hem
op de wagen van het Woord uw huizen en uw harten in. In Zijn gemeenschap gloort het leven. Hij
zij u allen goed en nabij!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
Totaal

€ 26,85
€ 15,30

Werelddiaconaat van Luisterend Dienen (Nepal)
Collecte alleen voor de predikantsplaats

€ 23,10
€ 65,25

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

COLLECTEN EN BERICHT SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
Totaal

€ 65,40
€ 51,00
€ 75,30
€ 69,74
€ 261,44

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 42,50 ontvangen voor de predikantsplaats.
Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank, Jan Geertsema

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad
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BIJBELLEESROOSTER JULI 2015
wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4
zo. 5
ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11
zo. 12
ma. 13
di. 14
wo. 15
do. 16

2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-33
2 Korintiërs 12:1-13
2 Korintiërs 12:14-21
2 Korintiërs 13:1-13
Ezechiël 1:1-14
Ezechiël 1:15-28a
Ezechiël 1:28b–3:3
Ezechiël 3:4-15
Ezechiël 3:16-21
Ezechiël 3:22-27
Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44

vr. 17 Marcus 6:45-56
za. 18 Handelingen 21:15-26
zo. 19 Handelingen 21:27-36
ma. 20 Handelingen 21:37–22:11
di. 21 Handelingen 22:12-29
wo. 22 Handelingen 22:30–23:11
do. 23 Handelingen 23:12-22
vr. 24 Handelingen 23:23-35
za. 25 Jesaja 63:1-6
zo. 26 Jesaja 63:7-14
ma. 27 Jesaja 63:15-64:2
di. 28 Jesaja 64:3-11
wo. 29 Jesaja 65:1-7
do. 30 Jesaja 65:8-16
vr. 31 Jesaja 65:17-25

BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2015
za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16

Psalm 15
Marcus 7:1-23
Marcus 7:24-37
Handelingen 24:1-9
Handelingen 24:10-27
Handelingen 25:1-12
Handelingen 25:13-27
Handelingen 26:1-18
Handelingen 26:19-32
Psalm 34
Handelingen 27:1-12
Handelingen 27:13-26
Handelingen 27:27-44
Handelingen 28:1-16
Handelingen 28:17-31
Leviticus 24:1-9

ma. 17 Leviticus 24:10-23
di. 18
Leviticus 25:1-12
wo. 19 Leviticus 25:13-22
do. 20 Leviticus 25:23-34
vr. 21
Leviticus 25:35-46
za. 22 Leviticus 25:47-55
zo. 23 Psalm 78:1-16
ma. 24 Psalm 78:17-31
di. 25
Psalm 78:32-39
wo. 26 Psalm 78:40-55
do. 27 Psalm 78:56-72
vr. 28
Marcus 8:1-21
za. 29 Marcus 8:22-38
zo. 30 Leviticus 26:1-13
ma. 31 Leviticus 26:14-26

Paulus preekt op de Areopagus (Handelingen 17, vs. 22)
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Jeugdneis

Juli/Augustus 2015

Beste jongens en meisjes,
Heerlijk hè, vakantie. Ik hoop dat jullie fijne weken hebben! Is er een vakantiedag waarop je niet
weet wat je doen moet? Ga maar aan de slag met deze puzzels. Veel succes!
Groetjes,
Gerdine Kreuk

Beroepen in de Bijbel
Probeer de beroepen op de kaartjes te vinden en schrijf ze op:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. ________________________
7. ________________________
8. ________________________
9. ________________________
10. _________________________
11. _________________________
12. _________________________
13. _________________________
14. _________________________
15. _________________________
16. _________________________
17. _________________________
18. _________________________
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Wie hoort erbij…?
In de Bijbel kom je vaak mensen tegen die in één adem genoemd worden met een ander.
Zoals bijvoorbeeld: Adam en ….Eva. Probeer jij maar eens de persoon op te schrijven die
erbij hoort. Kom je er niet uit? Pak dan je Bijbel erbij!
1. Kaïn en
2. Abram en
3. Abram en
4. Jakob en
5. Rachel en
6. Jozef en
7. Mozes en
8. Saul en
9. David en
10. Petrus en
11. Hagar en
12. Izak en
13. Simson en

(broer - Genesis )
(neef - Genesis 11)
(vrouw - Genesis 11)
(broer - Genesis 25)
(zus - Genesis 29)
(broer - Genesis 35)
(broer - Exodus 4)
(zoon - 1 Samuël 14)
(reus - 1Samuël 17)
(discipel - Hand. 3)
(zoon - Genesis 16)
(vrouw - Genesis 24)
(Filistijnse vrouw –
Richt. 16)
14. Zacharias en (vrouw - Lukas 1)
15. Hanna en
(2e vrouw Elkana –
1 Sam.1)

16. Hofni en
17. Esther en
18. Martha en
19. Ananias en
20. Paulus en
21. Jakob en
22. Efraïm en
23. Ruth en
24. Achab en
25. Elia en
26. Elia en
27. Jesaja en
28. Maria en
29. Agrippa en
30. Annas en
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(broer - 1 Samuël 4)
(oom - Esther 2)
(zus - Johannes 110
(vrouw - Hand. 5)
(medereiziger - Hand.9)
(oom - Genesis 29)
(broer - Genesis 48)
(man - Ruth 4)
(vrouw - 1 Kon. 16)
(koning - 1 Kon. 17)
(profeet - 1 Kon. 19)
(koning - 2 Kon. 18)
(man - Lukas 2)
(vrouw - Hand. 2)
(hogepriester - Joh. 18)

