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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Kreuk, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: m.kreuk@kliksafe.nl
NOORDHORN
Scriba (contactpersoon):

Kerkelijk Bureau:
* Ledenadministratie:
Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester:

ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com
dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl
dhr. G.D. Geertsema, Langestraat 83, 9804 PJ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 55 29
Email: g.d.geertsema@ziggo.nl

* Kerkelijk ontvanger: (ook voor
collectebonnen)

dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74

* Bank- /gironummer kerk:

Banknummer
Gironummer

Diaconie:
* Secretaris: (ook voor kerkradio/
CD’s / cassettebandjes)

NL70 RABO 03758 29660
NL33 INGB 0000 895 706

diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester:

diaken C.M. den Besten, Noorderweg 48,
9804 TE Noordhorn, Telefoon: 0594-50 50 35

* Autodienst / Bloemendienst:
* Email diaconie:

diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie:

NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM
Kerkenraad:

ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie:

diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk:

NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn
* Secretaris:
P.A. Zuidema, Borgweg 80, 9804 RT Noordhorn
Email: paulzuidema@hotmail.com
* Banknummer Stichting:
NL51 RABO 03758 58423
Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

Redactie-adres ‘Kerkneis’:

fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het bank/gironummer van de kerk, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’.
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MEDITATIE
VROUWEN WIJS VAN HART
‘Elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig en bracht wat ze gesponnen
had: blauwpurperen, roodpurperen, en scharlaken rode wol en fijn linnen’.
Exodus 35:25
Wonderlijke tekst. Toch zit er ontzettend veel in. Het gaat om het hefoffer voor bouw en
dienst van de tabernakel, naar wat God Mozes op de berg had getoond. Alle heerlijkheid
aan zilver, goud, enz., verkregen in Egypte, eerst zo schandelijk besteed aan de
vervaardiging van een gouden kalf, komt nu in dienst van Gods tabernakel. Maar meer! De
vrouwen gaan spinnen. En hier gaan de vertalingen uiteen. Onze tekst luidt in de
Statenvertaling: alle vrouwen die wijs van hart waren. De NBG spreek van iedere vrouw die
kunstvaardig was. Buber/Rosenzweig: Und alljede herzensweise Frau. Wat wordt bedoeld?
Het gaat om iedere vrouw die wijs van hart is. Wijs, ja wijs van hart. Het Hebreeuwse
chokma kennen wij nog in goochem. Want uit het hart zijn de uitgangen van het leven.
Israël onderscheidt niet tussen theorie en praktijk. Dat kunnen wij van Israël leren. De
theorie moet dienstbaar zijn aan de praktijk, en de leer aan het leven. Het gaat om het
dagelijks leven, om het: Indien gij deze dingen wéét, zalig zijt ge zo gij ze dóet.
Waar komt zulk een wijsheid vandaan, die praktijk wordt? Naast Exodus 35 kunt u
Spreuken 31 lezen, over hoe de ‘deugdelijke’ huisvrouw degene is, onder wier beheer het
huis van haar gemaal goed bestuurd wordt. Dan, aan het eind spreekt Salomo zijn eigen
vrouw toe en zegt: Veel dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die allen te
boven. Waarin dan? Waarin is deze ‘deugdelijker’ dan de rest? Waarom ‘lukt’ haar wat een
ander niet lukt? Waarom gaat haar chokma, haar wijsheid, over in praktijk? ‘De bevalligheid
is bedrog en de schoonheid ijdelheid, maar een vrouw die de HEERE vreest, die zal
geprezen worden’. Deugdelijk is wie de HEERE vreest. Van Israël leren we dat leer leven
moet worden. Maar wie geeft me die wijsheid? Hoe wordt mijn leven zulk een eenheid? Het
geheim is de vreze des HEEREN. Het uit Hem en door Hem en tot Hem léven. Dat is nog
ánders dan wéten dat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zíjn!
Daarom ook staat er van die vrouwen uit Exodus 35: ‘welker hart haar/hen bewoog’. Het
gaat immers om een hefoffer, om dat wat geheven wordt voor God. En de werkwoorden die
het Hebreeuws gebruikt om de bewegingen van het hart van de wijze vrouwen te
omschrijven, kunnen respectievelijk met ‘opheffen’ en ‘vrijwillig bewegen’ worden
aangeduid. Hun wijsheid was dat hun hart werd opgeheven en zich verhief tot God, mét
datgene dat uit de offers tot de HEERE werd opgeheven. En zó werd de tabernakel
gebouwd, naar het voorbeeld dat God Mozes op de berg toonde. Mag ik u vragen of u iets
van deze eenheid van hart en leven kent en in de praktijk brengt? Het avondmaalsformulier zegt: laten we onze harten opwaarts heffen. Of blijft het bij een aandoening, een
overtuiging, een weten: zo en zo zou het moeten? Maar we doen het niet.
Wat ontbreekt u? Is het het wijze hart? Hef uw hart tot de HEERE op. Het gaat er niet om of
u hersens genoeg hebt en begaafd genoeg bent om dit of dat aan te kunnen en tot een
goed resultaat te brengen. De Hebreeuwse wijsheid is immers een praktische wijsheid. Het
gaat erom of u uw hart tot God opheft, uw levensbeginsel bij Hem brengt. Lukt dat niet?
Hebt u soms nog teveel van uzelf? De HEERE geeft ook een belofte (Jac 1:5) aan dat
opgeheven hart: ‘En indien iemand van u wijsheid ontbréékt, dat hij ze van God begere, die
een ieder mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden’!
Dr. C.A. Tukker
Overgenomen uit: Leid mij op een rotssteen, Utrecht: de Banier, 1980
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
6 sept.
12 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.

4 okt.

09.30 uur
19.00 uur
14.30 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. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
Huwelijksinzegening Klaas Anne van Gosliga en Wendy
Oldenbeuving
Ds. M. Kreuk, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Prop. H.J. van der Wal (Groningen)
Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, Openingsdienst winterwerk, waarna
preekbespreking in de Wegwijzer
Ds. M. Kreuk
Ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
Ds. J. F. Schuitemaker (Elburg)

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:
20 sept.
Avondmaalscollecte (diaconie) t.b.v. voedselhulp Syrische vluchtelingen
27 sept.
Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
4 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
OVERLEDEN
Op vrijdag 28 augustus overleed in de leeftijd van 90 jaar ons gemeentelid mw. G.E.Tj. NanningaBerghuis, die de laatste jaren woonde in het Zonnehuis te Zuidhorn. Op dinsdag 1 september is
mw. Nanninga herdacht in een bijeenkomst in de Hervormde kerk te Dorkwerd. Ons medeleven
gaat uit naar de nabestaanden. Onze God zij hen allen met Zijn vertroosting goed en nabij.

MEDELEVEN
Broeder R. Zijlstra heeft een roerige periode achter de rug. In korte tijd is hij tweemaal geopereerd.
Het liep allemaal anders dan voorzien. Gelukkig mocht zijn herstel toch inzetten, en inmiddels
hebben we onze broeder en zijn vrouw al weer een aantal malen mogen verwelkomen in ons
midden, op zondag! ‘Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders’! En dan is ook
waar, wat diezelfde psalm er op laat volgen: ‘Hij zal het goede niet onthouden aan wie in
oprechtheid zijn weg gaat’. Moge het goede van God voortdurend bij u zijn!
Een heel naar bericht kreeg onze broeder E. Kiekebeld te verwerken. Hij blijkt ernstig ziek te zijn.
Behalve bij de prostaat zijn er ook tumoren aangetroffen bij de beide nieren en bij de maag. Op het
moment van schrijven is nog onduidelijk of er iets kan worden gedaan om het ziekzijn tegen te
gaan. Het zijn daarom spannende en verdrietige weken voor onze broeder en zijn vrouw en hun
kinderen en kleinkinderen. Gelukkig mag ik hier opmerken dat onze broeder er zelf rustig onder
mag zijn. Als je in je leven mag leren wie de Heere Jezus Christus is, en als het in de loop van je
weg met Hem ook zo mag worden, dat Hij je Leidsman en Verlosser is, dan geeft dat een rust, die
je anders niet zou kennen. Ook mogen we temidden van alles wat gaande is, voortdurend naar de
HEERE opzien. ‘Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen’ (Klgl. 3:24). Hij
zij u nabij!

ILSE
Op 14 juli mochten Hilko en Corina Bos uit de hand van onze God een gezonde dochter ontvangen.
Het meisje kreeg de namen Alissa Marith en zal Ilse worden genoemd. We vinden dit heel fijn en
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willen Hilko en Corina maar natuurlijk ook Corree en Mariëlle hiermee van harte feliciteren! Ieder
kindje dat mag leven, is een bijzonder geschenk van onze God. Hoe zijn jullie dan nu voor de derde
keer bijzonder gezegend! Toen we jullie even opzochten, op een mooie zomeravond, en we met
jullie uitkeken over de fijne tuin die je voor de kleintjes hebt aangelegd, op dat rustige Aalsum net
even van de doorgaande weg af, toen was er even veel goeds. En we weten dat jullie er onze God
zeer dankbaar om zijn! En nog veel groter is wat je er inmiddels ook bij mocht ontvangen: het teken
en zegel van Gods verbond, dat van geen wankelen weet. Op zondag 23 augustus mocht Ilse in
een kerk die vol zat met mensen die er getuigen van mochten worden de heilige Doop ontvangen.
De heilige Doop van de Heere Jezus Christus, die dé betrouwbare Getuige is, Die ons vanuit de
Heilige Schrift Zijn genadewoord toeroept, opdat wij in heel ons leven niet zonder Zijn genade
zouden zijn. We hopen van harte dat Ilse snel mag ontdekken, Wie de Heere Jezus is, naar Wiens
Naam zij is genoemd, en bij Wie alles is te vinden wat zij ooit maar nodig zal hebben. En we
wensen jullie ook met elkaar van harte veel goede jaren toe!

HUWELIJK
Op zaterdag 12 september hopen Klaas Anne van Gosliga en Wendy Oldenbeuving samen met
familie en vrienden een bijzondere dag te beleven. Zij hopen dan namelijk in het huwelijk te treden!
Het is een bijzondere stap die zij daarmee zetten. Als je elkaar mag vinden en elkaar leert kennen
en er zoiets als liefde ontspringt in je hart, dan ben je blij. Maar, als de liefde dan bestendig blijkt,
dan komt er ook het verlangen om die te bezegelen in een besluit om je levensweg voortaan samen
te gaan en elkaar trouw te zijn en te helpen en te dienen. Voor jullie is de tijd nu gekomen om je
liefde stem te geven, en je beloftes te gaan uitspreken. We vinden dit heel fijn, en willen je er van
harte mee feliciteren. Ook vinden we het fijn, dat je ervoor kiest om de weg van het huwelijk niet
maar met zijn tweetjes in te slaan, maar om er bewust de zegen en de hulp van God bij te zoeken.
Dat willen jullie doen in een kerkdienst, die om 14.30 uur begint en wordt gehouden in onze oude,
vertrouwde kerk van Noordhorn. In het Bijbelboek Prediker staat te lezen dat ‘twee’ beter is dan
‘één’, maar dat ‘een drievoudig snoer’ niet snel wordt gebroken (Pred. 4:9-12). En dat is een diepe
waarheid. Het huwelijk is als een soort touw, gemaakt uit twee draden die met elkaar worden
‘vervlochten’. Nu reikt God ons in de Bijbel het koord van Zijn liefde aan. Als wij ons, in ons huwelijk
en in ons persoonlijk leven, aan dát koord vasthouden, als de draad van Gods liefde in ons leven
mee-gevlochten wordt, dan vallen wij niet snel om! Dan is er een zegen, voor de tijd en voor de
eeuwigheid! Graag wensen we jullie een heel goede en gezegende dag. Een huwelijk, als een
kabel zo sterk! En ook heel veel gelukkige jaren.

JARIG
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
13 sept.:
mw. H.C. Renkema-Bakker
20 sept.:
dhr. J. Knol
26 sept.:
mw. S. de Haan-Haaima
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

JUBILEUM
Op 16 augustus jongstleden mochten Aren en Maria van Waarde 25 jaren in de echt zijn
verbonden. Dat is een bijzondere mijlpaal waarmee wij hen en natuurlijk ook Henk van harte willen
gelukwensen!
Ieder die onze broeder en zuster ontmoet, weet van de bijzondere vrede die bij hen is. Is het de
gedeelde liefde voor de natuur? We kennen allemaal het beeld van onze broeder en zuster met de
camera in de hand, ontdekkend en registrerend wat onze God aan schoonheid in Zijn schepping
heeft gelegd. Sommigen van u zullen ook weten, dat zij veel van hun bevindingen ook verwerken op
de prachtige website die ze hebben ingericht (www.zwammeninzuidhorn.nl), en waar u tal van foto’s
en ook nuttige en grappige informatie treft over allerlei soorten paddenstoelen die zij in en rond
Zuidhorn hebben aangetroffen! Maar er is nog veel meer liefde in hun hart, door de HEERE daar in
gelegd. En door de HEERE daarin gehouden. Wat de liefde voor elkaar betreft, nu dus al meer dan
vijfentwintig jaren. God zij geloofd! Wij hopen van harte dat er voor u beiden ook nog vele goede en
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gezegende jaren mogen volgen. En vooral dat ook steeds uw houvast mag zijn, wat het ook is: dit
weet ik, dat God met mij is! (Psalm 56:10).

VERKONDIGING
Na de enerverende weken van augustus volgen al snel de enerverende weken van de maand
september. Wij hebben bijzondere diensten voor de boeg. Op zondagmorgen 13 september hopen
we voorbereiding te houden op de bediening van het Heilig Avondmaal. Ik denk eraan die morgen
te spreken uit Exodus 34:20 ‘Men mag voor Mijn Aangezicht niet met lege handen verschijnen’, al
zou het ook vers 25 kunnen worden: ‘U mag het bloed van Mijn offer niet offeren met iets dat
gezuurd is’. Het laatste, maar trouwens ook het eerste, zou aanleiding geven om in de
Avondmaalsdienst, een week later, iets te zeggen over de reinigende kracht van het bloed van de
Heere Jezus. Waarna we in de dienst van dankzegging wellicht zouden kunnen overgaan naar
hoofdstuk 35, waar Israël opnieuw het sabbatsgebod krijgt opgelegd, en er daarnaast ook prachtige
dingen worden gezegd, over de manier waarop Israël zijn vrijwillige gaven geeft, voor de HEERE!
Op zondagmorgen 27 september hopen we ons nieuwe seizoen te beginnen met een dienst waarin
we het jaarthema verkennen: ‘Delen in overvloed’. Het zal dan gaan over de gelijkenis van de
talenten, Mattheüs 25:14-30. Na afloop van deze morgendienst hopen we de preek met elkaar te
verwerken in een preekbespreking, in de Wegwijzer. Iedereen is hierbij van harte welkom!
Wellicht zal er dan in de avond van zondag 27 september gelegenheid zijn om ons oor te luisteren
te leggen bij de zeer bijzondere ontmoeting tussen Paulus en de ‘founding fathers’ van onze
westerse beschaving op de Areopagus in Athene, Handeling 17 vanaf vers 15. Het is een hoofdstuk
dat missionaire theologen altijd te denken heeft gegeven. Maar waarin ook voor ons zeer diepe
gedachten zijn aan te treffen. De vrijmoedigheid waarmee Paulus een puur heidense dichtregel
betrekt in zijn verkondiging van het Evangelie: ‘Want wij zijn ook van Zijn geslacht’! Om er dan
vervolgens in niet mis te verstane bewoordingen wel dít bij te voegen: ‘God verkondigt nu overal
aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren’! En waarom?
Laten we onze zondagen geknield tegemoet leven. Zo zullen wij gezegend worden!

OP HOOP VAN ZEGEN
Als ik deze regels schrijf is de ervaring nog vers. Diep dankbaar ben ik voor wat er zaterdag 29
augustus mocht zijn. De gelegenheid die we zomaar kregen, met de garantie van rust en eerbied en
de vrijheid om te zeggen wat ik zeggen wilde. En dan de toegestroomde schare, divers van
samenstelling, met veel dorpsgenoten, ook veel mensen van buiten, hoogwaardigheidsbekleders en
kinderen, alles inéén, samen verenigd in een daadwerkelijk eerbiedig en rustig uur. Het Woord dat
God gaf, in de woorden van Johannes 11:25. Vrijmoedigheid die van boven kwam, eenvoud en
kracht. Het vertrouwde geluid van Marten Postmus erbij. En natuurlijk de inzet van talloos velen uit
onze eigen gemeente, die soms uren en uren in de weer zijn geweest, om er iets van te maken, niet
in het minst ook in de kraam, waarin we nog met allerlei mensen hebben mogen spreken. Het was
zeer goed. Onze God zij geloofd! En ons gebed is dat het zaad in wel toebereide aarde mag zijn
gevallen, en dat onze God het nat zou willen maken, opdat het zou mogen ontkiemen tot Zijn eer.
Het was een bijzondere dag. Hij zal ons nog lang heugen. Op hoop van zegen!

ROMMELMARKT
Hij komt er weer aan. Het bijzonder verbindende en verblijdende evenement dat zo kenmerkend is
voor onze gemeente: de rommelmarkt. Groningers zijn standvastig, dacht ik. Ze hebben meestal
ook bergen met geld tot hun beschikking. Voeg daar nog bij: een diepe liefde in het hart. En dan zal
het ook dit jaar wel weer helemaal goed komen, met de rommelmarkt!
Over liefde gesproken: ik meen te hebben vernomen dat onze vrienden uit België ook weer ons
gezelschap zullen zoeken! Nóg een reden, om niet te ontbreken op zaterdag 12 september!
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CATECHESE
Als het seizoen weer is begonnen, gaan we ook weer aan de slag met de jeugd van de gemeente.
Ik denk dat ik de betrokken ouders in de komende weken nog even zal benaderen met een verzoek
om de puzzel samen te leggen, zodat we toch tot de vorming van één of twee groepen kunnen
komen. Bovendien wil ik op maandag 28 september om 20.00 uur ’s avonds een zitting houden
voor iedereen, jonger of volwassener, die dit jaar belijdeniscatechese zou willen volgen.
Belijdenis doen is een belangrijk moment in je leven. Je moet er aan toe zijn, maar wanneer bén je
er aan toe? In elk geval zijn in Gods Woord veel goede gronden te vinden, waarop ons geloof kan
rusten. Over die goede gronden ga ik graag met jullie in gesprek. Zoals ook over alles wat met
christen-zijn samenhangt. Heb je nog vragen, schiet mij even aan, of stuur mij een bericht
(m.kreuk@kliksafe.nl). Laten we samen bidden om een bijzonder en leerzaam jaar!

BIJBELKRING
Op woensdag 30 september zou ik graag een start maken met de Bijbelkring. Op de zondag van
het startweekend (27 september) hoop ik achter in de kerk een bak te hebben staan met een
handout ter voorbereiding. Wees allemaal weer hartelijk welkom, om 20.00 uur in de Wegwijzer!

REFORMATIEHERDENKING
Al is het nog wat vroeg: misschien wilt u allemaal de datum van donderdag 15 oktober noteren.
Die avond worden wij allemaal hartelijk uitgenodigd om naar het gebouw van de Vrijgemaakt
Gereformeerde Kerk de Rank te komen. Daar hoopt onze broeder dr. H. Veldman een inleiding te
houden over twee theologen die in de begintijd van de reformatie in onze provincie hier de kerk
hebben gediend. Te weten Regnerus Praedinius (uit Winsum) en Johannes Arcerius (afkomstig uit
Noordhorn!). Daar wil je als protestant, en zeker ook als Noordhorns protestant zeer zeker bij zijn!
Het begint om 20.00 uur.

TOT ZEVENMAAL ZEVENTIGMAAL
Een enkele halm uit de oogst van de voorbije maanden: ja het was zeer bijzonder om een weekje
op te trekken met anders begaafde medemensen. Eén van hen was zo goed van de tongriem
gesneden, dat hij uw predikant minutenlang heeft laten schudden van het lachen. Een ander had
zoveel van de Heilige Geest in het hart, dat de liefde van Christus bij hem zichtbaar werd. Na een
vertelling uit de Bijbel stond hij op en noemde er direct het goede lied bij: Tot zeven maal zeventig
maal, vergeef ik een ander zijn schuld, tot zeven maal zeventig maal, de Heere heeft met mij ook
geduld! Soms denk je: waren wij allemaal maar zo! Hadden wij allemaal maar zoveel van de Heere
Jezus in ons hart, en van de liefde en de vergevingsgezindheid die Hij ons leert. Waren wij maar
wat eenvoudiger van hart! Maar wat niet ís, dat kan wel kómen. Nederigheid is een oefening. En het
is een gave van Hem, Die het gezegd heeft: ‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig
ben, en nederig van hart: en u zult rust vinden voor uw zielen’! Kom in mijn hart, Heere Jezus!
Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK
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VAN DE KERKENRAAD
COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
5 juli
€ 108,91
12 juli
€ 132,80
19 juli
€ 117,10
26 juli
€ 117,63
2 augustus
€ 169,90
9 augustus
€ 202,62
16 augustus
€ 211,70
Zomerzendings - collecte GZB voor Malawi
23 augustus
€ 141,56
Totaal
€ 1.202,22
Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
De avondmaalscollecte op 20 september heeft de diaconie deze keer bestemd voor voedselhulp
aan de Syrische vluchtelingen in Jordanië. World Food Program (onderdeel van de VN) heeft
namelijk aan maar liefst 440.000 Syrische vluchtelingen in dit land laten weten dat zij vanaf
augustus waarschijnlijk niet in staat is nog voedselhulp te geven. In de afgelopen jaren hielp ZOA
Syrische vluchtelingen die net arriveerden. Zij ontvingen hulpgoederen zoals pannen, matrassen en
dekens, en tweemaal een voedselpakket. Het idee is dat zij op die manier de periode kunnen
overbruggen tot zij zijn geregistreerd bij de VN en dan in aanmerking komen voor voedselhulp van
de VN. Maar wat nu als die voedselhulp uitblijft? ZOA is geschokt. En het is duidelijk: hier is werk te
doen. Wat hebben vluchtelingen aan een pan als er geen eten in zit?
In de afgelopen tijd heeft ZOA 1.500 families kunnen helpen. Hier zijn contacten mee. Deze families
willen we ook nu weer helpen. Aan hen willen we een voedselpakket geven. De kosten hiervoor zijn
€ 75,- per gezin (6 personen). Helpt u mee?
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
2 augustus
€ 342,65
9 augustus
€ 355,80
16 augustus
€ 269,10
23 augustus
€ 457,00
30 augustus
€ 441,22
Totaal € 1.352,82
Totaal
€ 1.865,77
Via ds. M. Kreuk is een gift van € 100,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli

€
€
€
€

262,45
267,82
246,97
575,58

VERNIEUWDE WEBSITE
Wellicht bent u bekend met de website van onze gemeente, die te vinden is op
www.hervormdnoordhorn.nl Onlangs is deze helemaal vernieuwd. Met de nieuwe opbouw van de
site, zijn ook een aantal nieuwe functies toegevoegd zoals een agendapagina met daarin een
overzicht van de activiteiten. Onder het kopje kerkdiensten vindt u een overzicht van de komende
kerkdiensten, met aanvullende informatie bij bijzondere diensten. Wilt u een editie van Kerkneis
downloaden? Ga dan naar het kopje downloadcentrum. Verder is het met deze website
eenvoudiger om actualiteiten bij te houden en fotoalbums op de site te plaatsen.
We hopen dat de nieuwe website een goed beeld geeft van het actieve, bruisende karakter van
onze gemeente in Noordhorn en Saaksum.
Mocht u opmerkingen of aanvullingen voor de website hebben, of relevante berichten: stuur dan
een e-mail naar websitenoordhornsaaksum@gmail.com Ook foto's van bijvoorbeeld activiteiten
of de kerkgebouwen zijn van harte welkom.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Groeten, Hilko Bos, websitebeheerder
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UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Op deze manier willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele warme blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma
Saakje Meijer – Schuurman.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar mama zei altijd: “We moeten er het beste van
maken” en dat gaan wij als kinderen en kleinkinderen ook proberen.
Hartelijke groet van
Anja & Hendrik en kinderen,
Jakob & Stefanie

DANKBETUIGING
"Looft de Heer, want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed"
Overweldigend was het aantal kaarten die ik van U mocht ontvangen tijdens mijn ziekte. Hartelijk
dank voor de vele, lieve, bemoedigende woorden. Het heeft ons goed gedaan! Het gaat inmiddels
goed met me.
Hartelijke groeten van
Ritske en Dini Zijlstra, Grijpskerk

BEDANKJE
Beste allemaal,
In juli werden we verblijd met de geboorte van onze dochter Ilse. En de gemeente heeft duidelijk
gedeeld in onze blijdschap, want wat een kaarten en zelfs cadeautjes hebben we ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor! We hebben er volop van genoten!
Groeten,
Hilko & Corina, Corree, Mariëlle en Ilse

VROUWENVERENIGING ‘IN LIEFDE DIENENDE’
Binnenkort zal weer onze eerste verenigingsavond zijn. Evenals vorig jaar willen we onze
bijeenkomsten houden op de dinsdagavond, één keer per 2 weken. De eerste verenigingsavond is
gepland op DV dinsdag 29 september, aanvang 19.45 uur in de Wegwijzer. We willen dan
beginnen met de eerste Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw (juni-nummer 2015) over de brieven
aan de Thessalonicenzen. In het mei-nummer treft u al een inleiding over de Bijbelstudie aan.
Behalve de Bijbelstudies, waarin we veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen bemoedigen in
het geloof, is er voldoende gelegenheid voor een gezellig samenzijn en aandacht voor de ander.
Ook organiseren we enkele creatieve middagen (zoals kerststukjes maken, samen handwerken of
knutselen) en een uitstapje aan het einde van het seizoen.
Wij nodigen onze leden weer hartelijk uit, maar het zou ook fijn zijn als er gasten en/of nieuwe leden
op onze avonden willen komen; u bent van harte welkom. Kom gerust eens kijken of neem voor
vragen contact op met een van onze bestuursleden.
Gerdine Kreuk (voorzitster), tel nr 528891 ; Eja Tempel (penningmeesteresse), tel nr 505108
Maria van Waarde (secretaresse), tel nr 505276

DRINGENDE OPROEP OUD PAPIER.
We trekken de kar niet meer. Inmiddels hebben we dit jaar de 16e container oud papier afgeleverd.
Dat brengt jaarlijks tegen de tienduizend euro op. Echter door ziekte en andere omstandigheden,
hebben we minder mensen die kunnen helpen. Meer papier met minder mensen dat werkt niet.
Daarom een dringende oproep om een paar mensen die ons willen komen versterken. Het gaat om
de dinsdagochtend en vrijdagochtend. Het liefst een chauffeur met een auto met trekhaak.
Dan trekken we de kar weer.
Voor nadere info kunt u bij mij terecht. Klaas.Tempel
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STARTWEEKEND
Op zaterdag 26 en zondag 27 september willen we als Hervormde
streekgemeente van Noordhorn en Saaksum een begin maken
met ons nieuw kerkelijk seizoen. We willen de komende winter aan
de slag met het jaarthema: Delen in overvloed. Nadat we vorig
jaar zagen dat onze God aan Israël en ons in allerlei opzichten
méér dan genoeg weet te geven, mogen we onszelf dit jaar de
vraag stellen hoe we vanuit onze overvloed willen en kunnen delen
met elkaar! Delen met elkaar kunnen we doen door samen te
komen, met elkaar te praten en leuke dingen te doen. Daarom
hebben we besloten om van ons startweekend weer een bijzonder
boeiend en veelzijdig weekend te maken! Hieronder vind je het
programma, en op de achterkant van deze Kerkneis ook een
strook waarmee je je kunt aanmelden. Wees welkom!

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
18.00 uur Barbecue
Vanaf zes uur ’s avonds willen we weer een traditionele barbecue houden. Deze keer gewoon in
gebouw de Wegwijzer. Met soep, vlees, frites, salade enzovoort!
20.00 uur Verkenning van het thema
Aan de hand van een paar vragen willen we zien of er iets te delen valt!
20.30 uur Spel
Nadat we het thema hebben verkend, willen we op een ontspannen, maar wel heel verrassende
wijze, met elkaar de blijdschap delen, in sport en spel.
21.30 uur Afronding
We schatten in dat we ongeveer half tien klaar zijn, zodat de jongere jeugd (met wie we graag een
eigen groep vormen!) ook weer op tijd naar huis kan gaan!

ZONDAG 27 SEPTEMBER
9.30 uur
Openingsdienst & preekbespreking
In de morgendienst hoopt ds. M. Kreuk in te gaan op het jaarthema, aan de hand van de gelijkenis
van de talenten, uit Mattheus 25. Na afloop van de morgendienst willen we graag een
preekbespreking houden. Kom ook!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DABAR
Van 1 tot en met 8 augustus mocht ik samen met vier andere teamleden dabar-werk doen op
camping ‘de Rietschoof’ in Aalst. Dit was een hele bijzondere ervaring. We hebben leuke
knutselwerkjes mogen maken, activiteiten gedaan en goede gesprekken gevoerd.
Maar ondanks dit was het een camping waar we veel gebrokenheid zagen zoals kinderen die niet
echt liefde mochten ontvangen van hun ouders en verder heb ik geen één kind gesproken waarvan
de ouders nog bij elkaar waren. Het was vreemd om dit te horen, omdat je zelf gewend bent dat
alles goed gaat, maar hier zat je als team als het ware op een eiland in een heel andere wereld.
Maar ondanks alles denk ik dat we aan deze kinderen liefde hebben mogen uitdragen, dat wij er
voor ze waren en over God hebben mogen vertellen. Ook als team hebben we ervaren dat God bij
ons was. We hopen dat God het werk verder op deze camping wil zegenen.
Groetjes van Marte Kleefman
Ps. Als u nog een paar leuke foto’s wilt bekijken van onze activiteiten kunt u deze vinden op de
facebookpagina van Dabar Rietschoof Aalst.
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.

AUTODIENST

mevr. J. de Boer
mevr. M. v. Waarde
mevr. H. IJbema
mevr. W. Rodenhuis
mevr. M. v. Waarde

503520
505276
500981
506077
505276

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

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

528891
507468
548350
050-4031394
050-4032038

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

505739
505035
505529
506075
213717

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

OPPAS 1
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.

OPPAS 2

DEURDIENST
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.

506077
505276
213717
504808
506077

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

050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891
507468

EHBO
502276
506075
507468
504808
507468

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 2015
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
6 sept.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
zaterdag
12 sept.
9.00 uur
Rommelmarkt
donderdag
24 sept.
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
26 sept.
18.00 uur
Aanvang startweekend
maandag
28 sept.
20.00 uur
Belijdeniscatechese
dinsdag
29 sept.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 1 (juni 2015)
woensdag
30 sept.
20.00 uur
Bijbelkring

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het oktober-nummer van Kerkneis is Zaterdag 26 september 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.

DROPPING 2015
Vanwege het grote succes van vorig jaar hebben we in overleg met de Jeugdraad besloten om
weer een dropping te organiseren.
De dropping is vastgesteld op vrijdag 30 oktober 2015 in ??????
Noteer alvast in uw agenda.
We komen er op terug.

OPROEP
Zouden de dames van de gemeente hun kapotte panty’s voor mij (Wina Fokkinga) willen sparen
zodat ik ze kan gebruiken voor vulling van inktvisjes die ik wil haken voor couveuse baby’s.
Ik wil ze wel halen of u mag ze ook meenemen naar de kerk en u mag ze ook brengen, ons adres is
J.C.J. van Speykstraat 5, Zuidhorn
Tel.nr.: 0594-505026.
Alvast mijn hartelijke dank.
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. M. Kreuk
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. G. van den Berg (IJsselmuiden)
Prop. H. Rodenhuis, Kampen, voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, bediening Heilig Avondmaal

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende zondagen heeft de collecte een speciale bestemming:
27 sept.
Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
4 okt.
Avondmaalscollecte (diaconie) t.b.v. voedselhulp Syrische vluchtelingen

MEDELEVEN
Ons medeleven gaat uit naar dhr. F. Muntinga. Broeder Muntinga kwam ongelukkig ten val, kreeg
frituurvet over zich heen, en liep brandwonden op tot aan de derde graad. Zo kwam hij in het
Martiniziekenhuis terecht, alwaar men inmiddels heeft geprobeerd om huidtransplantatie toe te
passen, op zijn rechterbeen. Wij hopen van harte dat deze operatie zijn vrucht mag afwerpen, zodat
het gevoel in het been weer terug zal komen. Intussen leeft dhr. Muntinga in een streng isolement,
zoals dat in het brandwondencentrum gaat. Enig medeleven van onze kant zal hem zeker goed
doen. En het beste zal zijn dat we voor hem bidden. Onze God zij u nabij!
Ook zuster M. Scholtens is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Na zoveel jaren mocht zij
tenslotte een heupoperatie ondergaan. We kunnen ons op dit moment nog niet voorstellen, wat het
zal zijn om onze zuster weer te zien wandelen, als ieder ander. Maar we zien er, met haar, zeer
naar uit! En we hopen van harte dat zij erdoorheen gedragen zal worden, door de HEERE, Die ons
allen kent, en Die ons leidt in Zijn weg. Waar Zijn Geest maar in het hart is, daar is vrede en goede
moed, ziende op de Heere Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij zij u nabij!

JARIGEN
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
7 sept.
20 sept.

mw. M.J. Burgler-Huizinga
dhr. S. Drijfhout

We wensen hen met allen die bij hen horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!

ROMMELMARKT
Graag wijd ik ook in Saaksums kolom een paar regels aan het bijzondere gebeuren in de grote tent
hier achter de Wegwijzer. En dat doe ik bewust, omdat we hebben gemerkt dat het ook u als onze
Saaksumse leden ter harte gaat. Wat ons heel goed doet! Het welzijn van de gemeente, en ook het
gebeuren op zich. De gezelligheid. De overvloed aan spulletjes, aan bloemstukjes, aan boeken ook.
Lieve mensen, er zijn ook dit jaar weer vele handen nodig, zowel in de week vooraf als op de dag
zelf. En bovendien zal het zeker goed zijn, als u de balans komt steunen. Wij zien uit naar een
bijzondere editie van een zeer speciaal feest!
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COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
Totaal

€ 30,30
€ 14,13
€ 24,30
€ 11,40
€ 27,40
€ 21,25
€ 30,60
€ 14,90
€ 174,28

Zomerzendings-collecte GZB voor Malawi

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli

€
€
€
€

Totaal

€ 247,05

44,50
62,20
60,85
79,50

2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus
Totaal

€ 61,55
€ 88,60
€ 62,25
€ 72,00
€ 83,70
€ 368,10

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 20,00 ontvangen voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2015
di. 1 Leviticus 26:27-39
wo. 2 Leviticus 26:40-46
do. 3 Leviticus 27:1-13
vr. 4 Leviticus 27:14-25
za. 5 Leviticus 27:26-34
zo. 6 Jakobus 1:1-18
ma. 7 Jakobus 1:19-27
di. 8 Jakobus 2:1-13
wo. 9 Jakobus 2:14-26
do. 10 Jakobus 3:1-12
vr. 11 Jakobus 3:13-18
za. 12 Marcus 9:1-13
zo. 13 Marcus 9:14-29
ma. 14 Marcus 9:30-37
di. 15 Marcus 9:38-50

wo. 16 Jesaja 24:1-13
do. 17 Jesaja 24:14-23
vr. 18 Jesaja 25:1-12
za. 19 Psalm 86
zo. 20 Jakobus 4:1-10
ma. 21 Jakobus 4:11-17
di. 22 Jakobus 5:1-6
wo. 23 Jakobus 5:7-12
do. 24 Jakobus 5:13-20
vr. 25 Psalm 119:97-104
za. 26 Jesaja 26:1-6
zo. 27 Jesaja 26:7-19
ma. 28 Jesaja 26:20-27:6
di. 29 Jesaja 27:7-13
wo. 30 Psalm 119:105-112
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Jeugdneis

September 2015

In Handelingen 16 lees je dat Paulus en Silas in de gevangenis God loofden! Wat bijzonder. De
andere gevangenen zullen verwonderd hebben geluisterd. Ook jij en ik mogen God groot
maken door het zingen van een lied. Doe je mee?
Groetjes,
Gerdine
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OVERDEKTE ROMMEL EN BOEKENMARKT IN NOORDHORN
OP ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015
Voor de 28e keer al weer staat de rommel en boekenmarkt in de startblokken.
De tent komt op 5 september.
Vanaf maandagavond 7 september rekenen wij op uw en jullie hulp.
Er zijn al heel veel boeken en spullen binnengekomen, maar we zitten
natuurlijk nooit vol.
Een plakje cake bij de koffie smaakt ook altijd lekker!
Dus bakkers en baksters we rekenen weer op u!
Een prijsje voor het intekenbord is ook welkom.
De (on) kosten worden ook steeds hoger (leges e.d.) voordat de
rommelmarkt van start kan gaan hebben we al heel veel betaald.
Mocht u de rommelmarkt niet kunnen bezoeken, misschien kunt u ons
door middel van een gift (rek.nr. NL70 RABO0375829660 o.v.v. rommelmarkt 2015) ook
steunen.
Voor het prijzenbord zijn er nu al een aantal prachtige prijzen toegezegd:
wat dacht u van een verblijf voor een lang weekend in een huisje
in Noordholland?
En misschien gaat u wel met z’n tweetjes in een hotel voor twee nachten
(incl. ontbijt) in het mooie Ommen logeren.
Al met al is er al heel wat bij elkaar gerommeld,
maar nogmaals we rekenen echt op uw hulp!
We kunnen u en jullie niet missen!
Is er ziekte en zijn er omstandigheden dat het de 12e niet lukt om mee
te helpen, ook daar hebben we begrip voor.
Zo de Here wil hopen we op een gezellige week ter voorbereiding op
de 28e rommelmarkt en dat we weer een prima resultaat in de wacht
mogen slepen.
Tot ziens om 9.00 uur in de tent.
De Rommelmarktcommissie.

OPGAVE-STROOK STARTWEEKEND ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Naam:
Adres:
Geeft zich op voor:

Ik wil wel zorgen voor:

0

De barbecue, met

____

volwassenen (à € 10, 00 pp)

____

kinderen

0

Het avondprogramma

0

Wat lekkers voor bij de koffie

(à € 5, 00 pp)

Doe deze strook in de melkbus achter in de kerk. Of geef je op bij Cocky den Besten
(keescocky@hotmail.com) of Hennie Kleefman (famkleefman@gmail.com).
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