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NR.: 10

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
FAMILIE
‘Want wij zijn ook van Zijn geslacht’
Handelingen 17:28
Het begon in het hart van de man Aratus. Aratus was een Griek, die leefde in de derde eeuw voor
Christus. Hij was een stoïcijn, een man die graag meester werd van zijn emoties. Maar wie is zijn
emoties altijd de baas? Hoe wisselvallig kan ons leven zijn, en hoe heftig de indrukken die al wat
gebeurt op ons maken. Daarom was Aratus blij dat hij temidden van alles ook een god had, om
naar toe gaan. Hoe die god er uitzag? Dat wist Aratus niet, maar hij noemde hem zeus. En hij
dichtte hem veel goede trekken toe. Zoals bijvoorbeeld in dat ene lied:
Laten wij met zeus beginnen, hem laten wij mensen nooit ongenoemd. Vol van zeus zijn alle straten
en alle pleinen waar mensen samenkomen. Vol de zee en de havens. Allen hebben wij zeus nodig,
overal. Wij zijn immers ook van zijn geslacht. Mild geeft hij gunstige tekens aan de mensen. Hij
herinnert de volkeren aan hun levensonderhoud en wekt hen op tot werken. (……….) Gegroet,
vader, die een groot wonder zijt, een grote verkwikking voor de mensen1.
Ja zo zong Aratus, zijn leven lang. En de mensen vonden zijn lied wel mooi. Ze hebben het
bewaard, en aan elkaar doorgegeven. Toen op een keer, viel het in handen van een ontwikkelde
man uit Israël. Paulus heette hij. Maar die kon het niet waarderen. Want Paulus kende de HEERE,
de God van Israël. Die alléén God is, en geen ander naast zich duldt! Onlangs had die God Paulus’
pad gekruisd, in het aangezicht van Jezus Christus, Zijn Zoon. Paulus was van een vijand in een
vriend veranderd. En sindsdien? Was er liefde in zijn hart. Voor de mensen, overal op aarde. Voor
de mensen die toch allemaal de Heere Jezus moeten leren kennen, om door Hem gered te worden.
En Paulus ging op reis, en bracht het evangelie. In de synagoge. Ook op straat. En op een keer?
Werd hij door God in Athene gebracht. Juist die stad van? Aratus. En Paulus kwam er in gesprek
met mensen. Hij zag hoe zij verstrikt zaten, in allerlei godsdienstigheid. Hij zag ook hoe de
ontwikkelden méénden dat ze vrij waren. Maar intussen hunkerden naar zoiets als: geborgenheid.
Wat kwam het toen van pas, dat Paulus ooit dat lied had gelezen! Paulus dacht even na. En hij
koos een zeer bijzonder pad. Hij kwam zijn gehoor enorm tegemoet. Benadrukte wat hij met hen
deelde. En toen de spanning op zijn hoogst was gestegen? Riep hij opeens verrassend uit: wacht
even, hebben jullie dichters niet ooit zoiets gezegd? Want wij zijn ook van Zijn geslacht?
Want wij zijn ook van Zijn geslacht! Beste mensen in Athene, hoe dichtbij is de ware God! Hij is veel
dichterbij dan u denkt! O het is waar: Die God die deze wereld heeft gemaakt, is Hij niet ons aller
Vader? Hoe zouden wij er zijn, als er niet Eén was, die ons heeft voortgebracht? Wij zijn van Zijn
familie! En, zo dacht Paulus erbij: straks noem ik jullie de Naam! De Naam van Zijn Zoon! Is God
niet Zelf in ons menselijk vlees gekomen? Heeft God zich in Hem niet opnieuw in de grote familie
van het mensdom op aarde begeven? Want wij zijn ook van Zijn geslacht! O het is waar! Wat Aratus
al vermoedde. En waar hij tegelijk maar nauwelijks van durfde dromen. Het is verrassend en ten
volle waar! Wel niet in zeus. Maar toch in Hem, Jezus Christus! Ja God is gekomen. God is van ons
Familie geworden. God heeft ons gezocht. Heeft Zich ons menselijk vlees aangetrokken. Heeft
Zich álles van ons aangetrokken. Onze schuld en ons gebrek erbij. Met huid en haar wil Hij ons tot
de Zijnen maken! Want wij zijn ook van Zijn geslacht! En daarom beste mensen in Athene. Zoekt u
houvast? Zoekt u een grond die niet wankelt? Zoekt u een God op Wie u aankunt? Ik weet wel
Iemand….
Hoort u Paulus het evangelie spellen? Hij spelt het ook voor u. Soms voelt u zich alleen. Soms hebt
u helemaal niemand meer. Niemand die u begrijpt. Niemand die weet wat er allemaal is. Wat dan te
doen? Vrees niet. U hebt Familie! God is Uw Vader. En Jezus uw Redder. God is dichtbij. Hoe u dat
weet? Bekeer u tot Hem. Werp u in Zijn armen. Hij vangt u op!
MK
1

Vertaling: dr. J. van Eck, in: Handelingen, de wereld in het geding, Kampen: Kok, 2003
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.

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. J.M. Viergever (Onstwedde)
Ds. J. F. Schuitemaker (Elburg)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Dhr. T. van Barneveld (Exloo)
Prop. J.J.A. Geerts (Westerlee/Heiligerlee)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. G.H. Koppelman (Wapenveld)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Themadienst

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:
4 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
18 okt.
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat van Luisterend Dienen (Cuba)
25 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
1 nov.
Diaconiecollecte bestemd voor ‘Red een Kind’.

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
Broeder E. Kiekebeld kreeg te horen dat van de nierkanker waaraan hij lijdt, ook een tumor is
aangetroffen bij de alvleesklier. U begrijpt allen dat dit een slecht bericht is, dat betekent dat er
menselijkerwijs gesproken geen genezing meer mogelijk is. Inmiddels is onderzocht hoe het ziekzijn
althans nog zal kunnen worden afgeremd. En we hopen van harte dat de artsen er iets op weten,
zodat onze broeder nog wat langer bij zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, en ook bij ons
allen zal mogen blijven. Met hem zijn we God dankbaar om de rust die in zijn hart is, als hij ziet op
de Heere Jezus, in Wie God een volkomen verlossing heeft aangebracht, en op wie ook onze
broeder zijn hoop mag stellen. Voor zuster Anneke en voor de kinderen, en daarin natuurlijk ook
voor onze broeder zelf, is de weg er intussen wel één van verdriet. Laten we voor de familie
Kiekebeld bidden.

JARIGEN
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
17 okt. dhr. H. Smit
17 okt. mw. T.G. Wierenga-Bakker
20 okt. mw. E.A. Ritzema-Hamming
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

JOLEIN
Op zondagmorgen 27 september is geboren Aline Maartje Janiek van Dijken. Jolein is het
dochtertje van Jan Bert en Alexandra van Dijken, en het zusje van Jurre. Graag willen we de jonge
ouders van harte gelukwensen met de geboorte van alweer zo een lief kind. Het is een bijzonder
geschenk van onze God, vanuit Zijn goedheid met ons gedeeld. Ook mogen we onze God
dankbaar zijn, dat je het meisje gezond en wel in de armen hebt mogen sluiten. Graag wensen we
jullie van harte toe dat onze God haar en jullie allen zal dragen en versterken. Intussen is Jolein
geboren als een zondagskind. Is er een mooier dag om geboren te worden, dan de dag van onze
HEERE? Een dag die in het teken staat van Zijn drieënige Naam, die naar wij hopen over enige tijd
ook over Jolein mag worden uitgeroepen. Haar Vader, haar Verlosser en haar Vertrooster wil de
God van Israël ook voor dit meisje zijn. En we hopen en bidden dat ze een zondagskind mag
4

blijven. In de HEERE gerust! Als ik deze regels schrijf, zal zij nog wel een poosje in het UMCG
moeten verblijven. Daarna hopen we voor haar en jullie allen op een gezegend leven.

VERKONDIGING
De maand oktober zal een maand zijn, waarin u allerlei gastvoorgangers mag beluisteren. Zelf zal ik
in Noordhorn alleen voorgaan op zondag 11 oktober. Het ziet er naar uit dat we die morgen
aandacht zullen geven aan de geschiedenis van het ‘glanzende aangezicht’ van Mozes, Exodus
34:29-35. Een geschiedenis die door de apostel Paulus in II Korinthe 3 en 4 wordt verwerkt en in
verband gebracht met de stralende heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heere Jezus
Christus! Voor de avonddienst denk ik aan Handelingen 18, waar we lezen hoe de apostel Paulus in
de stad Korinthe aankomt. Als hij ook daar veel tegenstand ontmoet, wordt hij door God bijzonder
bemoedigd, onder meer met de diepe woorden: ‘Want Ik heb veel volk in deze stad’! De HEERE
kent degenen die de Zijnen zijn, en daarom mag de strijd voor het evangelie niet zomaar worden
opgegeven! Tenslotte wil ik hier alvast de themadienst aankondigen, die gehouden zal worden in
de avond van zondag 1 november. Toen we in de jeugdraad nadachten over de invulling van het
jaarthema, leek het ons mooi om behalve in de startdienst ook in de andere bijzondere diensten
aandacht te geven aan het bijbelhoofdstuk Mattheüs 25. Behalve de gelijkenis van de talenten
treffen we daar ook die van de wijze en de dwaze meisjes. Een gelijkenis die wel speciaal voor
jongere mensen lijkt te zijn geschreven! Is er olie in je lamp? Hoe weet je dat? Wat wordt er met die
olie bedoeld? Kom het ontdekken!

ROMMELMARKT
We hadden het al voorspeld, maar het is door Gods genade opnieuw waar geworden: we hebben
weer een bijzondere rommelmarkt-week achter de rug. Verblijdend veel vrijwilligers de hele week
door, een verblijdend mooie dag met een goede opkomst, en een prachtig resultaat. De familie
Telintel die bij ons was, ook zondagmorgen nog, harmonie en vrolijkheid. Wat zullen wij nu zeggen?
Uitbundige dank aan onze God!

CATECHESE
Na overleg met de betrokken ouders hebben we besloten de catechese dit jaar te doen
plaatsvinden op de donderdagavond, en wel van zeven tot kwart voor acht ‘s avonds. Er is
aanvankelijk één groep gevormd voor de verschillende leeftijden. En we zullen het boekje Bijbels
ABC deel II behandelen. Het zal de eerste weken dan gaan over de letters ‘m’ en ‘n’ die staan voor
de helemaal niet zo bekende bijbelse woorden ‘machten’ en ‘navolging’. Op donderdag 22 oktober
zijn de jongeren vrij, alle andere weken gaan we gewoon door.
Mag ik de gemeente verzoeken om voor de catechese te bidden? Gemeentes met kleine kracht, die
echter Gods Woord getrouw bewaren, die geeft onze God een geopende deur, die niemand kan
sluiten (Openbaring 3:8). Stel je voor dat de HEERE ons eens zo een geopende deur zou willen
geven, rechtstreeks in het hart van onze jongeren! Dan zouden zij rijk zijn, en wij met hen. Onze
roeping is niet om te klagen, maar om te houden wat we hebben (Openbaring 3:11) en om het
Woord van Gods volharding te bewaren (Openbaring 3:10). Volharding dus, op hoop van zegen!

KERK EN ISRAËL
Op woensdag 14 oktober zal er weer een bijeenkomst zijn georganiseerd door de classicale
commissie voor de zaken van Kerk&Israël. We hebben proponent drs. H.J. van der Wal uit
Groningen bereid gevonden die avond voor ons te spreken over de sabbats-halacha van het
Damascus-document. Kandidaat van der Wal heeft zich in zijn studietijd verdiept in deze rabbijnse
uitleg van het sabbatsgebod, en die onder meer in verband gebracht met het spreken van de Heere
Jezus over de sabbat. Graag wil hij met ons een aantal van de resultaten van zijn studie delen.
Uiteraard zal hij ook ingaan op de relevantie van deze dingen voor ons. Hoe vullen wij de sabbat
eigenlijk in? Wat betekent het oprukken van de 24-uurseconomie hierin? Kortom: een belangrijk
onderwerp. Wees weer allemaal heel hartelijk welkom, in de Gasthorn te Zuidhorn. De avond zal
beginnen om 19.45 uur.
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REFORMATIEHERDENKING
Intussen is de dag van 15 oktober naderbij gekomen. Die donderdagavond 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.

RUST
In de week van zaterdag 17 tot en met zaterdag 24 oktober hopen Gerdine en ik een weekje rust te
vinden met onze meisjes. De oudste is dan alweer heel wat weken aan het fietsen naar de stad,
waar ze haar nieuwe school bezoekt, met alle indrukken van dien. De andere twee hebben
daardoor ook weer een andere positie gekregen, in het leven. Er is genoeg om te verwerken. Wendt
u zich met zaken van pastorale aard tot uw wijkouderling of tot onze scriba.
Ontvang allemaal een hartelijke groet, ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
KERKENRAADSVERKIEZING
Op het einde van het jaar 2015 zijn de broeders H.M. Bos, H.P.F. de Groot, E. Kiekebeld en J. Top
periodiek aftredend. Met blijdschap en dankbaarheid mogen we melden dat diaken Bos en
ouderling Top bereid zijn gevonden om zich voor een nieuwe periode van vier jaren beschikbaar te
stellen! De broeders ouderling-kerkrentmeester de Groot en ouderling Kiekebeld hebben
aangegeven zich beiden na een periode van acht jaren niet opnieuw verkiesbaar te stellen. De
kerkenraad heeft hiervoor alle begrip en respect, en we zijn de beide broeders heel dankbaar voor
hetgeen zij in de voorbije jaren voor de dienst van onze God in ons midden hebben willen doen!
Intussen zullen er zo binnen onze kerkenraad twee vacatures ontstaan, namelijk één voor pastoraal
ouderling, en één voor ouderling-kerkrentmeester. De belijdende leden van onze Hervormde
streekgemeente Noordhorn-Saaksum worden opgeroepen om bij de scriba van onze kerkenraad (u
vindt zijn adres op het colofon van deze kerkbode) namen in te dienen van broeders die belijdend
lid zijn van onze streekgemeente, en die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. We
willen u verzoeken om bij het indienen van de naam ook het ambt aan te geven waarin u de
bedoelde broeder verkozen zou willen zien. Namen die door tien of meer leden van onze gemeente
zijn ingediend, zullen zeker op een kieslijst worden geplaatst. Mochten er op deze manier meer
namen op een kieslijst terecht komen, dan het aantal vacatures groot is, dan zal de kerkenraad
overgaan tot het houden van een verkiezingsavond.
Formeel gezien is de gemeente ook gerechtigd namen in te dienen in de (formele) vacature van de
broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mocht er van deze gelegenheid geen gebruik
worden gemaakt, dan zullen de herkiesbare broeders door de kerkenraad herkozen worden
verklaard. De gelegenheid tot het indienen van namen eindigt op zaterdag 10 oktober
aanstaande. Vergeet u niet om uw aanbevelingsbrief persoonlijk te ondertekenen. Met nadruk mag
hierbij worden opgemerkt dat ook de belijdende leden van onze huisgemeente in Saaksum worden
uitgenodigd aan het indienen van namen deel te nemen.
Laten wij tenslotte bidden dat onze God, de Kenner van de harten van allen, ons broeders zal willen
aanbrengen, die Zijn en onze gemeente alhier mogen dienen.
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COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
6 september
13 september
20 september
Totaal

€ 129,11
€ 143,15
€ 466,85
€ 739,11

Voedselhulp Syrische vluchtelingen

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op 18 oktober is de diaconiecollecte, via Luisterend Dienen, bestemd voor ouderen op Cuba. Na
de val van het Cubaanse regime in 1991 ontstond er meer openheid en ruimte voor de kerken. De
protestantse kerken hebben in die tijd het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD)
opgericht. Het CCRD geeft trainingen aan kerkleiders en andere geïnteresseerden over tal van
onderwerpen, van bijbelcursussen tot les over mensenrechten. Maar het CCRD verzorgt via
maatschappelijke werkers ook diaconale en pastorale zorg aan de allerarmsten. U ontvangt hiervan
een folder op 11 oktober.
Op 1 november zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Red een Kind. Dit in verband
met de themadienst 'Delen in overvloed', die deze zondag gehouden wordt. ‘Red een Kind’ werkt in
landen als Rwanda met zelfhulpgroepen om vrouwen kennis en eigenwaarde te geven, zoals
Clarisse. Clarisse stond er alleen voor. Totdat ze met andere vrouwen uit haar dorp de kans kreeg
om een zelfhulpgroep te vormen. Onder het motto ‘Samen sta je sterk’ leerden de leden van de
groep hun krachten te bundelen. Met hulp van ‘Red een Kind’ leren ze hoe ze op een betere manier
het land kunnen bewerken en daardoor meer winst kunnen maken op de markt. Voor € 45- krijgt
één vrouw een landbouwtraining: een duurzame investering voor haar hele gezin. Helpt u mee?

Voedselbank inzameling op Dankdag 2015
De voedselbank liet weten dat ze door de voorraden heen raakt. Vandaar dat wij als diaconie van
onze gemeente producten willen inzamelen voor de voedselbank. Het wensenlijstje van de
voedselbank is op dit moment vooral gericht op diverse soorten brood-beleg.
Denk daarbij in het bijzonder aan:
 Zoet broodbeleg, zoals jam
 Pindakaas, leverpastei, smeerkaas
 Ook is er behoefte aan koffie en melkproducten
Denkt u er wel aan dat het alleen om houdbare producten gaat?
U mag vanzelfsprekend elk houdbaar product doneren, maar de voedselbank vindt het fijn indien u
kiest voor één of meer van bovenstaande producten.
Op dankdag voor gewas en arbeid van 4 november staat er een mand klaar in de WEGWIJZER:
vanaf 18.30 uur kunt u uw producten doneren.
Ook voor de Saaksumers is er een gelegenheid om producten te doneren: voor de dankdagdienst
van zondag 8 november zal er in Saaksum een mand klaar staan.
Alvast bedankt namens de diaconie van de Hervormde gemeente Noordhorn-Saaksum en
vanzelfsprekend de klanten van de voedselbank!
Een hartelijke groet van de diaconie
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COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
6 september
12 september
13 september
20 september
27 september
Totaal

€ 273,51
€ 135,38
€ 387,92
€ 289,03
€ 305,20
€ 1.391,04

Trouwdienst Klaas Anne van Gosliga & Wendy Oldenbeuving

Ontvangen via dhr. Rodenhuis € 50,- voor Kerkneis en € 50,- voor de Rommelmarkt.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Oproep
In de maand oktober gaan we van start met het opfrissen van de Wegwijzer. We beginnen met de
grote zaal.
De werkzaamheden bestaan uit: uitruimen inventaris
verwijderen vloerbedekking
sauswerk / verfwerk
schoonmaak
terug plaatsen van inventaris
diverse hand en spandiensten
Daarom vragen wij M/V klussers die samen met ons de handen uit de
mouwen willen steken: er is vast iets bij wat u of jij kunt doen!
Voor informatie of opgave kunt u bellen: 0594-505529 of
0616609402.
Namens alle commissie-leden, G. Geertsema

UIT DE GEMEENTE
HARTELIJK DANK
Ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest hebben we vanuit de gemeente veel felicitaties
mogen ontvangen. Graag willen we iedereen hartelijk danken voor de belangstelling, de kaarten en
bloemen.
Aren en Maria van Waarde

OCHTENDVROUWENKRING
7 Oktober hopen we weer te starten met de Ochtendkring. We hopen verder te gaan met ons
boekje, ‘Schitterende beelden’, een Bijbelstudie over de identiteit van de I.Z.B.
De eerste keer dit seizoen hopen we hoofdstuk vijf te behandelen: ‘Gezond beeld’. We zouden het
fijn vinden als er deze keer nieuwe dames zich geroepen voelen om onze kring te versterken! Van
Harte Welkom! We hopen de eerste morgen te beginnen bij Olga Top, Oosterweg 20, om half tien
te Noordhorn.
Olga Top en Ans Geertsema

ROMMELMARKT 2015
€ 11.000,00 !!!!!
Dit jaar hebben we een geweldige rommelmarkt gehad. Wat een spullen en wat een hulp in de
week ter voorbereiding op de rommelmarkt. Wij hebben met elkaar, jong en oud, de schouders er
onder gezet, waarvoor hartelijk dank.
In de dikke regen en met een natte ondergrond de tent opgezet en daarna de spullen erin.
Een bijzonder jaar 2015!
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En laten wij niet vergeten, dat wij als Hervormde gemeente van Noordhorn en Saaksum op de kaart
staan voor wat de rommelmarkt betreft. Van heinde en ver komen de mensen naar ons toe. Wat
een samenwerking en wat een gemeenschap. Zelfs mensen die niet als leden ingeschreven staan,
willen wel bij de rommelmarkt betrokken zijn. Heel fijn! Ook hartelijk dank voor uw giften in welke
vorm dan ook. Ook onze sponsoren! (Denkt u ook aan onze sponsoren bij eventuele aankopen?)
hartelijk dank. Zonder jullie niet zo’n resultaat!
Speciaal wil ik ook de (heel jonge) jeugd bedanken, geweldig dat jullie er waren!

Op dit moment van schrijven hebben wij € 11.000 op de teller staan. Dit is onverstelbaar! Iedereen
was moe maar voldaan. Laten wij de Here danken voor een zeer goede week in september 2015.
En mocht u al vakantie plannen voor 2016? De 30e rommelmarkt in 2016 staat gepland op zaterdag
10 SEPTEMBER 2016.
Dit alles zo de Here wil en wij leven.
K. Tempel, namens de Rommelmarktcommissie
P.S. Wist u dat wij het gehele doorlopende jaar uw spullen kunnen ophalen? Mocht u kennissen
hebben die niet weten waar ze met spulletjes naar toe moeten? Geef een tip door aan ons.
Bij voorbaat dank.
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DROPPING
Vrijdag 30 oktober wordt er weer
een dropping georganiseerd voor
jong en oud!
Tussen 18.30 en 19:00 uur
vertrekken we vanaf de Wegwijzer
naar een onbekende bestemming.
Lijkt het u/jou leuk om als chauffeur of
post te fungeren dan kunt u/kun jij je
bij onderstaande contactpersonen
opgeven.
Tip: zorg voor warme kleding en
goede wandelschoenen. En vergeet je
zaklantaarn niet mee te nemen!
Opgave
Opgave kan tot en met 26 oktober bij:
Jan Kleefman (0595-438946, famkleefman@gmail.com)
Klaas Tempel (0594-505108, ktempel@ziggo.nl)

DOET U MEE AAN DE SCHOENENDOOSACTIE?
We willen dit jaar met de zondagsschool weer meedoen met de schoenendoosactie. Hierbij willen
we ook de rest van de gemeente de gelegenheid geven om mee te doen met deze actie. Deze actie
is een mooie manier om ons jaarthema “delen in overvloed” in praktijk te brengen.
Wat houdt de actie in: Actie4Kids is weer van start gegaan! Samen met jullie willen wij tenminste
50.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen,
hygiëne producten, speelgoed en een knuffel.
Dit jaar gaan de schoenendozen weer naar landen in Afrika en Oost Europa. Daar hebben kinderen
het heel moeilijk. Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds nodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2
kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”. Jij mag jouw
speelgoed en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. We
horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de schriften en pennen uit de
schoenendozen. Een gevulde schoenendoos is een fantastisch cadeau, waardoor we kinderen o.a.
kunnen leren hoe ze hun handen moeten wassen. En er is nog meer goed nieuws: we geven ze
ook het evangelie door middel van een boekje met Bijbelverhalen. Want dat hebben ze hard nodig
in een tijd waarin zoveel kinderen bang zijn voor de toekomst. Zie voor meer info
www.actie4kids.org
Hoe kunt u/jij meedoen?
Voor in de hal bij de kerk liggen folders die u/jij mag meenemen. Hierin staat precies beschreven
hoe de actie werkt, soort schoenendoos, wat moet er in de doos enz. Is de schoenendoos klaar dan
mag u deze inleveren op zondag 18 oktober in de Wegwijzer na de dienst.
Mocht u nog meer informatie willen en/of vragen hebben dan mag u contact opnemen met
Marian v/d Brug, tel: 0611494715

MAN/VROUW AVOND IN DE WEGWIJZER, DONDERDAG 5 NOVEMBER
Lieve mannen en vrouwen,
Graag willen wij jullie van harte welkom heten op de man/vrouw avond!
Deze heeft als onderwerp: HOUDBAARHEID VAN JE RELATIE! De spreker is Bert Reinds. Hij is
actief als orthopedagoog, spreker, coach, schrijver en heeft een eigen praktijk “Me and my house”.
De insteek van de avond is gericht op man-vrouw relatie, met interactie.
Er is collecte voor de onkosten en een mooie boeken/kadotafel. Geen oppas!
Welkom op donderdag 5 november aan de Oosterweg 11, in de Wegwijzer te Noordhorn.
Aanvang 19.45 uur, zaal open 19.30 uur.
Tot dan!
ChristenvrouwenZuidhorn
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ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
Bijbels dagboekje “Een handvol koren’’ 2016 voor het hele gezin.
Dit Bijbels dagboekje is een uitgave van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk
in Nederland. Elke dag biedt twee overdenkingen, één voor jongeren of om als gezin samen over
na te denken en één voor persoonlijke bezinning.
Het dagboekje bevat ook extra’s zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en
verhalen van het zendingsveld.
Aan het boekje is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk
betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van
een Bijbelgedeelte of thema.
Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave?
Voor € 10,90 bent u eigenaar van dit waardevolle dagboekje en ... u levert door de aanschaf tevens
een bijdrage aan het zendingswerk. Van elk verkocht boekje gaat 7 euro naar het
zendingswerk!
U kunt bestellen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (zowel in Noordhorn als in
Saaksum) of telefonisch bij L. Rodenhuis (telefoon: 0594-50 60 77).
Met vriendelijke groet,
namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie,
L. Rodenhuis

Onlangs heeft u in Kerkneis kunnen lezen over het Kerkelijk Platform Zuidhorn, waaraan ook onze
gemeente deelneemt. Het is een samenwerkingsverband van alle kerken in Noordhorn en Zuidhorn.
Activiteiten van dit platform richten zich op drie thema's:
Welzijn en Zorg - eenzaamheid en armoede
Werkzaamheden: buurtwerk, bezoeken, klusjes in huis en tuin, vervoer, begeleiding, vrijwilliger
voor groepsactiviteiten.
Financiële ondersteuning - verstrekking van geld of goederen
Werkzaamheden: tijdelijke verstrekking financiële middelen, hulp thuisadministratie,
budgetcoaching.
Werk en Inkomen - werken aan werk
Werkzaamheden: werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan, up to date maken CV, het
opstellen van een correcte sollicitatiebrief, sollicitatietraining, elevator pitch, bedrijfsbezoeken,
contacten met werkgevers, leer/ervaringsplaatsen, begeleiden startende ZZP'ers.
Het Kerkelijk Platform Zuidhorn zoekt voor deze activiteiten in de samenleving van de gemeente
Zuidhorn diverse vrijwilligers; helpers, begeleiders, coördinatoren, buurtwerkers,
organisatietalenten, enz.
Voor aanmelding of informatie bel ons secretariaat: Arie Noordhof, tel. 06-27892836 of stuur een email: arie@dewerkplaatz.nl
Meer informatie vindt u ook op onze eigen website: www.hervormdnoordhorn.nl
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.

AUTODIENST

mevr. H. IJbema
mevr. J. de Boer
mevr. G. Grashuis
mevr. H. IJbema
mevr. W. Rodenhuis

500981
503520
050-3644794
500981
506077

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

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

050-4032038
0595-438946
528891
507468
548350

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

213717
505739
505035
505529
506075

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

OPPAS 1
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.

OPPAS 2

DEURDIENST
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.

506077
505276
213717
504808
506077

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

507468
548350
050-4031394
050-4032038
0595-438946

EHBO
507468
502276
506075
507468
504808

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN OKTOBER 2015
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
woensdag
7 okt.
9.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. O. Top,
Oosterweg 20, Noordhorn. (H5)
donderdag
8 okt.
19.00 uur
Catechese
zondag
11 okt.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
13 okt.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 2 (juni 2015)
woensdag
14 okt.
19.45 uur
Kerk en Israël-avond in de Gasthorn, Zuidhorn, spreker
prop. drs. H.J. van der Wal, Groningen
donderdag
15 okt.
19.00 uur
Catechese
20.00 uur
Lezing dr. H. Veldman over de reformatie, in ‘de Rank’,
Westergast te Zuidhorn
zondag
18 okt.
Na de
Inleveren voor Actie schoenendoos
dienst
dinsdag
27 okt.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 3 (juli/aug ‘15)
woensdag
28 okt.
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds. M.J.Koppe, Dokkum
Onderwerp: Hoe laat leven we in de tijd?
donderdag
29 okt.
19.00 uur
Catechese
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
vrijdag
30 okt.
18.30 uur
Dropping

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het november-nummer van Kerkneis is Zaterdag 24 oktober 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
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur

Ds. M. Kreuk, bediening Heilig Avondmaal
Ds. R. Mauritz (Lelystad)
Ds. G. van den Berg (IJsselmuiden)
Ds. D. van Ruiten (Twijzel)
Dhr. T. van Barneveld (Exloo)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende zondagen heeft de collecte een speciale bestemming:
4 okt.
Avondmaalscollecte (diaconie) t.b.v. voedselhulp Syrische vluchtelingen
18 okt.
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat van Luisterend Dienen (Cuba)

MEDELEVEN
Broeder. F. Muntinga mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. De wonden na zijn huidtransplantatie
lijken goed te zijn hersteld, al mag hij nog niet teveel lopen, om de druk op de wonden niet te groot
te maken. Zodoende is hij nog aan huis gebonden. Intussen passeerde ook de dag waarop zijn
vrouw is overleden, nu twee jaren geleden. Zijn gemis is groot, zijn dankbaarheid om het vele
goede dat er is geweest ook. Het leven is wel behoorlijk veranderd. Maar toch mag onze broeder
door zijn verdriet heenzien, en behoeft hij de goede moed niet te verliezen. Het vertrouwen op de
HEERE, de God van de Bijbel, dat is zijn houvast, in alles. Moge de HEERE u met de uwen goed
en nabij zijn!
Zuster M. Scholtens is na de heupoperatie opgenomen in de Twaalf Hoven in Winsum. Dat was een
uitkomst, want de operatie en wat er op volgde, bleek niet gering. Maar wie haar nu in Winsum
bezoekt, treft een zeer opgeruimde zuster Scholtens! Ook is het medeleven onverminderd. Toen ik
haar kort voor de rommelmarkt bezocht, zei ze: ik zal in gedachten bij jullie zijn! En toen ik haar kort
voor het startweekend bezocht, klonk dezelfde boodschap. Is haar wonen nu in Winsum, haar hart
en leven is bij de gemeente! Intussen zal zij begin oktober weer naar het ziekenhuis gaan, om te
zien hoe haar herstel verloopt. Mocht er dan een gunstige diagnose worden gesteld, dan is de kans
groot dat zij weer mag terugkeren naar het oude en vertrouwde Ezinge, met vanuit haar keuken
aldaar natuurlijk het uitzicht op? U raad het al! Intussen wensen we onze zuster van harte toe dat
onze God haar in alles nabij zal zijn. Zoals ook Zijn belofte is! Wie hoopt op Hem, wordt nooit
beschaamd gemaakt.

JARIGEN
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
15 okt.
16 okt.
4 nov.

dhr. J. Stouwie
mw. K. Rinkema
dhr. P. Helmholt

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

AVONDMAAL
Op zondag 4 oktober zal in Saaksum het Avondmaal worden bediend. Als u deze regels leest, is
dat waarschijnlijk juist weer achter de rug. Hoe hebt u dat beleefd? In de kerkenraad spreken we
wel eens over onze ervaringen rondom het Avondmaal. Die zijn wisselend. Niet altijd is onze
beleving gekoppeld aan de bediening van de tekenen van brood en wijn zelf. De ene keer komt de
zegen meer uit het verkondigde Woord. De andere keer uit een psalm die je zingt. Maar dan weer
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mag het toch werkelijk zo zijn, dat het inderdaad met de tekenen meekomt. Het zien op de Heere
Jezus, op Zijn ontzagwekkende offer, om onze zonden weg te nemen, en ons rein en heilig te
maken, door Zijn verzoeningswerk alleen. Wat is het heerlijk als je dát ontvangen mag. Dan heb je
reden om God te prijzen. Was het voor u deze keer anders? Misschien is het goed om dat in gebed
te brengen voor onze God. De volgende keer zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten.
Misschien wil de HEERE het u geven dat het gemis dat u nu beleeft, zal worden tot een volle en
heerlijke gemeenschap met de Heere Jezus, de eerstvolgende keer. Kom in mijn hart, Heere Jezus.
Wie bidt, die ontvangt!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
6 september
13 september
20 september
Totaal

€
€
€
€

21,86
11,30
13,10
45,26

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
6 september
13 september
20 september
27 september
Totaal

€ 56,09
€ 43,50
€ 58,50
€ 64,70
€ 222,79

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

BIJBELLEESROOSTER OKTOBER 2015
do. 1 Maleachi 1:1-5
vr. 2 Maleachi 1:6-14
za. 3 Maleachi 2:1-9
zo. 4 Maleachi 2:10-16
ma. 5 Maleachi 2:17-3:5
di. 6 Maleachi 3:6-12
wo. 7 Maleachi 3:13-18
do. 8 Maleachi 3:19-24
vr. 9 Psalm 119:113-120
za. 10 Marcus 10:1-16
zo. 11 Marcus 10:17-31
ma. 12 Psalm 119:121-128
di. 13 Jesaja 28:1-6
wo. 14 Jesaja 28:7-13
do. 15 Jesaja 28:14-22
vr. 16 Jesaja 28:23-29

za. 17 Jesaja 29:1-8
zo. 18 Jesaja 29:9-16
ma. 19 Jesaja 29:17-24
di. 20 Spreuken 15:1-11
wo. 21 Spreuken 15:12-22
do. 22 Spreuken 15:23-33
vr. 23 Psalm 119:129-136
za. 24 Marcus 10:32-45
zo. 25 Marcus 10:46-52
ma. 26 Psalm 119:137-144
di. 27 Numeri 1:1-16
wo. 28 Numeri 1:17-43
do. 29 Numeri 1:44-54
vr. 30 Numeri 2:1-17
za. 31 Numeri 2:18-34
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Jeugdneis

Oktober 2015

Beste jongens en meisjes,
Dit keer een puzzelpagina met allerlei vragen over beroepen, getallen en plaatsen die je in de
Bijbel tegenkomt. Kom je er niet uit? Pak je Bijbel erbij! Een beetje hulp van je vader of moeder
kan ook handig zijn!
Veel succes.
Groetjes,
Gerdine

BEROEPEN
Welk beroep hebben de onderstaande personen gehad?
Kaïn
Ezau
David
Zacheüs
Elia
Abraham
Mozes
Petrus

Lukas
Esther

GETALLEN
Hoeveel zonen had Jakob?
Hoeveel discipelen had de Heere Jezus?
Hoe oud was het dochtertje van Jaïrus toen ze werd opgewekt?
Hoeveel jaar zwierven de Israëlieten door de woestijn?
Hoe lang duurde de hongersnood in Egypte?
Hoeveel kinderen kreeg Sara?
Hoeveel mensen bevonden zich op het schip bij Paulus dat op weg was naar Italië?
Hoeveel kamelen had Elieëzer bij zich toen hij op weg ging naar Mesopotamië?
Hoeveel geboden heeft God gegeven?
Hoeveel vissen zaten er in het net toen de Heere Jezus verscheen bij de zee van
Tiberias?
WELKE PLAATS?
In welke stad was er erg veel zonde?
In welke plaats is de Heere Jezus geboren?
In welke plaats gooiden ze Jezus bijna van de rots?
Uit welke plaats kwam Abraham?
In welke stad werd Daniël in de leeuwenkuil gegooid?
In welke plaats zat Bartimeüs bij de poort te bedelen?
In welke plaats stond de tempel?
In welke plaats veranderde Jezus water in wijn?
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