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Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

Redactie-adres ‘Kerkneis’:

fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com
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MEDITATIE
EEN TAAL DIE IK NIET VERSTOND
´Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord, die ik niet verstond’.
Psalm 81:6c
Dezer dagen overkomt het ons weer. Op haar nieuwe school heeft onze oudste ook Spaans in het
pakket. Het meisje heeft er aardigheid in en van tijd tot tijd laat ze wat Spaanse zinnetjes op ons los.
Nu hebben de Zuid-Europese talen wel wat met elkaar gemeen en krijg je bij sommige klanken wel
ergens een idee van wat het zou kunnen betekenen. Toch vissen wij geregeld achter het net, en
laten we ons dan graag door het meisje informeren. Een vreemde taal begrijp je niet één twee drie.
En zo is het ook met de taal van het wonder. In psalm 81 blikt de dichter terug op de tijd van de
uittocht. In het land Egypte hoorde het volk ‘een taal die het niet verstond’. In eerste instantie ben je
geneigd bij die taal te denken aan het Egyptisch. In de tijd van Jozef maar ook al in de eeuwen
daarvoor hebben de Egyptenaren zo hun geheel eigen talen gesproken, die in niets met de talen
van de omringende landen waren te vergelijken. Zeker aanvankelijk zullen Jozefs broers en hun
kinderen moeite hebben gehad om wat in die taal allemaal werd gezegd, te begrijpen. Bovendien zal
de taal hen wellicht ook later, toen ze er de finesses wel van leerden kennen, niettemin toch vreemd
zijn gebleven. De taal van farao en zijn kornuiten, de woedende schreeuw van de sterke die zijn
recht wil laten gelden over het zwakke, het was een taal die iedere van hart veranderde Israëliet ten
diepste niet kon en wilde verstaan! ´Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord, die ik niet verstond’.
Die niet de mijne was, en die ook nooit de mijne mocht worden.
Toch is het de vraag of de dichter van onze psalm bij ‘de taal’ die Israël ‘niet verstond’, heeft gedacht
aan het Egyptisch. Het lijkt hem eerder te gaan om de taal van het wonder! Direct aan ons tekstvers
vooraf vertelt hij hoe de HEERE was ‘opgetrokken tegen’ het land Egypte. Direct erná hoe Hij de last
van Israëls schouder heeft weggenomen en het volk uit de slavenarbeid bevrijd! Het is vooral het
spectaculaire, ingrijpende gebeuren van Israëls bevrijding dat als een wonderlijke taal was, die
Israëls God van zich deed horen! Er gebeurden dingen waarvan tot dan toe niemand in de
bewoonde wereld ooit had vernomen. Dingen zo verrassend, zo geweldig en zo ánders dat ze ook
voor Israël zelf totaal nieuw waren! ‘Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord, die ik niet verstond’.
Tja als de HEERE, de God van Israël eenmaal gaat spreken en handelen, dan gebeuren er dingen
waarvan je oren tuiten, als ze het horen. Het is om zo te zeggen ‘ongehoord’! Maar dan ook
ongehoord goed, en daarom heerlijk!
Geachte lezer, spreekt u ook al de taal van het wonder? Hoe kan het ook ons overkomen, dat het
ons op Gods moment wordt gegeven. De HEERE is een wonderlijk God. Ook na de uittocht en de
doortocht en de intocht is Hij verrassend voortgegaan, met zijn wonderlijke, ongehoorde handelen.
Het hoogtepunt van wat Hij deed, ligt wel in wat niemand ooit had kunnen bedenken, in de Heere
Jezus Christus. Een wonderlijke verlossing bracht God tot stand toen Hij Zijn Zoon aan het kruis
bracht. En een wonderlijke bevrijding heeft God voorzien, toen Hij Zijn Zoon uit het graf riep. In Hem
is God zo wonderlijk bijzonder aan het werk, alles wat tot onze zaligheid dient, brengt God in Hem in
deze wereld binnen. En nu? Nu laat God overal ter wereld die wonderlijke taal klinken. De taal van
het Evangelie dat zo vol is van Hem. En het is een taal die geen mens in deze wereld vanuit zichzelf
verstaat. Maar God laat die taal spreken, soms hoog en poëtisch, veel vaker in alle gebrek en
hapering. Een stamelend getuigenis, een vinger die wijst, richting Jezus. Maar op de achtergrond en
op de voorgrond en vanaf de ondergrond is het Godzelf Die spreekt. En zo, al sprekend, al
fluisterend en al roepend gééft God het ook aan mensen dat zij dat spreken horen, en dat zij het al
horend ontvangen, en geloven en beamen. En dan zien zij de Heere Jezus. En dan ziet de Heere
Jezus hen. En dan maakt Hij ze vrij. En dan mogen zij achteraf zeggen: daar heb ik een taal
gehoord, die ik niet verstond! De helft was mij niet aangezegd. Hij is een Heere, zo groot, Redder tot
in de dood, Jezus mijn Heere!
De taal van het wonder. Spreekt u, spreek jij hem al mee? God wil het je leren. Begin maar met de A
van Aanbidding. Aanbidt de Heere Jezus. Wie in Hem gelooft, die zal behouden worden!
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
1 nov.
4 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
6 dec.

09.30 uur
19.00 uur
19.30 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
09.30 uur
19.00 uur

Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Themadienst
Ds. M. Kreuk, Dankdag voor gewas en arbeid
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. M. Kreuk, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk
Ds. B.L.P. Tramper (Driesum)
Ds. L. H. Oosten (Driezum)
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)

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:
1 nov.
Diaconiecollecte tijdens themadienst bestemd voor ‘Red een Kind’
4 nov.
Dankdag: alleen kerkvoogdij collecte
8 nov.
Diaconie collecte: GZB najaars-zendingscollecte: Bijbels voor Egypte
15 nov.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
22 nov.
Avondmaalscollecte: Diaconiecollecte voor ‘Schreeuw om leven’
29 nov.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
Broeder E. Kiekebeld neemt medicijnen tot zich die de groei van de tumoren willen afremmen.
We hopen van harte dat die medicijnen hun werk mogen doen! En wensen u met de uwen van
harte Gods vertroostende nabijheid toe.
Graag noem ik in deze kolom ook de naam van dhr. J. Jonkman uit Groningen. Dhr. Jonkman is
een oud-Noordhorner, die bij tijden nog graag in zijn geboortedorp mag vertoeven. Bijvoorbeeld
rondom de kerstfeestviering van de zondagsschool is hij wel in ons midden te vinden. Hij
bewaart goede herinneringen aan zijn jeugd alhier. Onlangs onderging dhr. Jonkman een heel
ingrijpende operatie die nodig was geworden doordat hij ernstig ziek bleek te zijn. Het was een
grote schok en hij heeft het na de operatie nog heel moeilijk gehad. Maar inmiddels mag het
alweer wat beter gaan. En dat is heel fijn! We hopen en bidden van harte dat onze God hem
een goed herstel mag geven en dat de Heere Jezus Christus dichtbij hem mag zijn, in alles wat
hij meemaakt. Op 15 november hoopt dhr. Jonkman 69 jaar te worden. Het zal hem vast goed
doen als hij rond die tijd wat meeleven uit onze gemeente mag ontvangen.
In de voorbije weken werd zuster Fokkinga getroffen door het overlijden van haar oudste zuster.
Het overlijden van dierbaren brengt een groot verdriet in ons leven. Het zijn gevoelens die
alleen worden gekend door hem of haar die het overkomt. Maar ook door de HEERE, de God
van alle vertroosting! Hij zij u samen met uw man goed en nabij!
In de week die voor ons ligt hoopt zuster J. Kruijger opnieuw een operatie te ondergaan. Ook
moest zij beleven dat onlangs één van haar broers kwam te overlijden. Zo is er soms in korte
tijd veel dat ons hart vervult, met verdriet en met zorg. Het graf slaat diepe wonden, en hoe
broos zijn wij soms zelf? Gelukkig maar, dat we mogen weten dat de HEERE de moeite en het
verdriet aanschouwt, opdat we het in Zijn hand geven. We bidden u van harte Gods onmisbare
zegen toe!

4

JARIG
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
11 nov.
dhr. E. Kiekebeld
13 nov.
mw. A. Dijkstra-Steegstra
23 nov.
dhr. L. Rodenhuis
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

VERKONDIGING
Onlangs hebben we ons beluisteren van het Bijbelboek Exodus mogen afronden. Het was
bijzonder om te zien hoe ook het oude verbond zijn heerlijkheid heeft, zoals bleek in het
stralend gezicht van de man Mozes. En het was heerlijk om samen te ontdekken hoe de
heerlijkheid van het Nieuwe verbond openbaar is gekomen in het aangezicht van Jezus
Christus Gods Zoon. Zijn evangelie bevat heel de overvloedige heerlijkheid van God, en dat wel
vanwege Zijn werk op het kruis. Goed om dat evangelie te koesteren, en er ons keer op keer in
te verdiepen, in de hoop dat wij allen mogen worden veranderd ‘van heerlijkheid tot
heerlijkheid’, door het werk van de Heilige Geest in ons hart. In de komende tijd zal ik een
aantal teksten kiezen waarmee we de periode tot aan advent kunnen overbruggen.
Bijzonderheden zijn er op 1 november, als we ’s avonds weer een themadienst zullen houden.
Zoals ik al eerder zei zal het dan vanwege ons jaarthema gaan over dat andere gedeelte uit
Mattheüs 25, de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Je zou kunnen zeggen dat het in
die gelijkenis evenzeer gaat om ‘delen in overvloed’, namelijk in de overvloed van de bruiloft
waarvoor de meisjes alle tien zijn uitgenodigd. Maar waarin zijn helaas niet allen blijken te
delen, doordat het sommigen van hen op het cruciale moment aan ‘olie’ ontbreekt. Hebben de
jongens en meisjes van ónze gemeente al genoeg olie in hun lamp? Een vraag die belangrijk
genoeg is, om er een antwoord op te zoeken. Kom ook!
Op woensdag 4 november hopen we ’s avonds onze dankstond voor gewas en arbeid te
houden. In de jeugdraad is besloten dat we die avond het thema zullen volgen dat ons door de
zondagsscholenbond wordt aangereikt, en dat luidt ‘Vooruit, blik terug’, naar aanleiding van
Genesis 35:1-5. Ik hoop van harte dat we ook op die doordeweekse avond met veel jongeren
en ouderen van onze gemeente bijeen mogen zijn in Gods huis, om God de eer en de dank te
brengen.

CATECHESE
Wel een aantal weken zijn we samen bezig geweest met het thema ‘machten’. We lazen in de
Bijbel over engelen en ook over de machten van het kwade. En we hoorden er actuele verhalen
bij, waaruit bleek dat die goede en kwade machten dichterbij ons zijn dan wij vaak beseffen.
Wie gelooft in de Heere Jezus Christus, die mag rekenen op Zijn bescherming, en die wordt
verlost uit de greep van het kwade! Nu gaan we verder met het begrip ‘navolging’. Een
belangrijk woord in de Bijbel. Wat betekent het eigenlijk? Wat doe je precies als je de Heere
Jezus volgt? Wat mag er dan van je worden verwacht? En waarom zóu je Hem eigenlijk
volgen?
Op donderdag 5 november is er geen catechisatie, vanwege de dankdienst op woensdag.
Vanaf donderdag 12 november gaan we elke week verder. Tot dan!

BIJBELKRING
Op woensdag 11 november hopen we weer Bijbelkring te houden. We bespreken dan
hoofdstuk 3 uit het boekje van dr. J. Dekker over de gestalte van ‘de knecht des HEEREN’ in
het bijbelboek Jesaja, dit keer: Jesaja 43:22 tot 44:23. Dr. Dekker is docent bijbelvakken aan de
theologische universiteit in Apeldoorn. Wilt u ook met ons meedoen, komt u dan gerust eens
kijken: wij komen bijeen op woensdagavond 20.00 uur in de Wegwijzer. Passen we niet meer in
ons zaaltje of moeten we daar soms uit omdat het gesausd moet worden, dan kunnen we op 11
november vast wel terecht in de prachtig opgeknapte grote zaal. Kom het zien. Maar meer nog:
kom met ons meedenken. Op hoop van zegen!
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DUIZELINGWEKKENDE JAREN
Door één van onze Saaksumse leden werd ik geattendeerd op het leerzame boek van Philipp
Blom, De duizelingwekkende jaren. Het gaat over een periode die nog wel eens wordt vergeten
in de aandacht van velen, namelijk de jaren die vooráfgaan aan de Eerste Wereldoorlog, de
jaren 1900-1914, in Europa. In een boeiend en veelzijdig betoog brengt de auteur die jaren in
kaart. Het bijzondere is denk ik vooral het gevoel van herkenning dat je al lezende overvalt.
Hoewel het openbare leven in dat vroege begin van de twintigste eeuw nog grotendeels via
klassieke lijnen werd vormgegeven, blijkt het eigenlijke, het vaak meer verborgen leven ook in
die vroege jaren al bol te staan van een ontketende veranderingsslag. Niets was meer wat het
leek, en heel veel zekerheden wankelden. Op de kaft van het boek staat een foto afgedrukt van
een racewagen die voorbij de lens snelt. Nieuw was het begrip snelheid, dat in die jaren heel
andere dimensies kreeg. En nieuw was ook het feit dat de gewone burger in staat werd gesteld
zo’n foto te schieten.
Om niet alles te zeggen: hoe duizelingwekkend zijn ook de jaren die wij beleven. Digitalisering,
secularisering, internationalisering. Werkelijk het hele leven van ons mensen op aarde
ondergaat fundamentele veranderingen in allerlei opzicht, en dat wel in sneltreinvaart. Ook in de
kerk staat tegenwoordig veel op losse schroeven. Onze kerk is van plan classes te gaan
afschaffen, bisschoppen te creëren en predikanten als schaakstukken te gaan verplaatsen, al
naar gelang hun ingeschatte inzetbaarheid. De oude waarden van roeping en de kracht van
Woord en gebed, het oer-Bijbelse principe van volhardend verwachten in plaats van
vooruitlopend handelen, het lijkt alles te moeten plaatsmaken voor zulke zakelijke beginselen
als functionaliteit en resultaatgericht denken. Of de belangen van het Evangelie hiermee
werkelijk worden gediend?
Dieper nog is de crisis op geestelijk gebied. Het gezag van het Woord van God wijkt, we komen
ook in onze eigen ‘behoudende’ kring meer en meer op een hellend vlak te staan. En hoe blijf je
dan staande?
Misschien is het goed om ons de woorden weer eens te binnen te brengen, die de apostel
Paulus richtte tot zijn geestelijke zoon Timotheüs, die ook al leefde in een aldoor maar
veranderende wereld: ‘O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van
onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis.
Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u.
Amen’ (I Tim 6:20). Bewaar het pand dus. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid! Daar
kunnen wij onze menselijke gedachten gerust bij opzij zetten. Sterker nog: aan dat Woord
kunnen wij maar beter vasthouden, hoe hoog de storm ook loopt. ‘Wie op de HEERE
vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft’ (Ps. 125:1). Wie
bouwt op het Woord, diens huis blijft staan!
Ontvang allemaal een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
AMBTSDRAGERSVERKIEZING
Na kennisname van de ingediende namen heeft de kerkenraad in zijn vergadering van
maandag 12 oktober benoemd in het ambt van ouderling broeder J.W. Kleefman en in het ambt
van ouderling-kerkrentmeester broeder F. van Gosliga. Aan beide broeders werd een week
vergund waarin zij zich op de benoeming konden beraden. Inmiddels mogen we melden dat
broeder Kleefman zijn verkiezing mocht aanvaarden, maar dat broeder van Gosliga daar helaas
geen vrijmoedigheid toe heeft gevonden. Dankbaar zijn we om het één, respect hebben wij voor
het ander! Onze God zij deze beide broeders, met allen die bij hen horen, goed en nabij!
Doordat het getal van de ingediende namen het getal van de vacatures niet overschreed,
konden de periodiek aftredende broeders diaken H. Bos en ouderling J. Top herkozen worden
verklaard. Wij wensen ook hen beiden van harte Gods zegen!
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Overeenkomstig ordinantie 3-6-9 van de kerkorde maken we bekend dat eventuele bezwaren
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de ge- (of her-)kozenen
kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente, tot uiterlijk één week
na deze bekendmaking, schriftelijk en ondertekend bij de scriba van onze streekgemeente.
In zijn vergadering van donderdag 29 oktober zal de kerkenraad zich beraden op de voortgang
van de verkiezing van ambtsdragers. In de diensten van zondag 1 november zullen beide
gemeenten hierover nader worden geïnformeerd. Graag bevelen we de verkiezing van
ambtsdragers aan in het gebed van de gemeente.

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober
Totaal

€
€
€
€
€

170,60
111,85
127,25
219,60
629,30

Jeugd in eigen gemeente

Werelddiaconaat Luisterend Dienen, Cuba

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op 8 november is de diaconiecollecte bestemd voor de najaarszendingscollecte van de GZB.
Die is deze keer bedoeld voor de verspreiding van Bijbels in Egypte. In Egypte mag je niet
evangeliseren. Het Woord van God klinkt alleen in de kerk. Maar voor een moslim is de drempel
om daar binnen te gaan erg hoog. Daarom heeft het Egyptisch Bijbelgenootschap twaalf
boekwinkels verspreid over het hele land. Daar komen mensen wel naar binnen. Het is in
Egypte verboden om Bijbels gratis weg te geven. Met de steun van de GZB echter kan de prijs
heel laag worden gehouden, zodat het voor de meeste Egyptenaren mogelijk is om een Bijbel
te kopen. In 2013, toen er in Egypte veel kerken in brand werden gestoken, zijn er ook twee
boekwinkels verwoest. Tegelijkertijd zijn er in dat jaar meer dan 175.000 Bijbels verkocht! Met
uw steun kunnen de christelijke boekwinkels in Egypte doorgaan met hun mooie en bijzondere
missie. Helpt u mee?
Op zondag 22 november is de (diaconie)avondmaalscollecte bestemd voor de stichting
Schreeuw om Leven. Deze zet zich in voor het ongeboren leven en de strijd tegen abortus en
euthanasie. Zij geven hulp bij zwangerschap en na een abortus, zetten zich in voor gezonde
seksualiteit en voeren strijd tegen porno, verslaving en drugs. Belangrijk daarbij is bijbellezen,
evangelisatie en gebed. Op www.schreeuwomleven.nl kunt u lezen waarom de strijd voor
bescherming van het ongeboren leven zo belangrijk is, en wat voor drama's zich afspelen rond
abortussen. Alle reden om het goede en belangrijke werk van deze stichting te steunen.
Voedselbank inzameling op Dankdag 2015
Het wensenlijstje van de voedselbank is op dit moment vooral gericht op diverse soorten broodbeleg: Zoet broodbeleg, zoals jam / Ook pindakaas, leverpastei, smeerkaas / 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:
voorafgaand aan de dankdagdienst van zondag 8 november zal er in Saaksum een mand
klaar staan. Alvast bedankt namens de diaconie van de Hervormde gemeente NoordhornSaaksum en vanzelfsprekend de cliënten van de voedselbank!
Een hartelijke groet van de diaconie
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COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
Totaal

€ 469,15
€ 220,16
€ 288,58
€ 520,40
€ 1.498,29

Ontvangen via diaken Tempel giften van € 50,00 en € 10,00 voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Dankdag voor Gewas en Arbeid:
Tijdens de Dankdagdienst voor Gewas en Arbeid zal de jaarlijkse Dankdagcollecte worden
gehouden. Voor de Kerkvoogdij is deze collecte een belangrijke bron van inkomsten. Wij
bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan. "Eer de Heer met al u rijkdom, met het beste
van de oogst" (Spreuken 3 : 9)
College van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN
De gezellige middag voor de ouderen van onze gemeente Noordhorn- Saaksum hopen we te
houden op dinsdag 10 november om 14.00 uur in de “Wegwijzer” te Noordhorn. Het is later in
het seizoen in verband met het opknappen van ons verenigingsgebouw. We gaan theedrinken
met elkaar, Ds. M. Kreuk houdt een korte meditatie, samen zingen en vervolgens doen we
spelletjes. U wordt hartelijk uitgenodigd in de mooi opgeknapte zaal van de “Wegwijzer”.
Opgave kunt u doen bij mevr. A. Kiekebeld, telefoon 0594-507012.
De damesbezoekgroep

KREATIEVE MIDDAG
Evenals afgelopen seizoen organiseert de vrouwenvereniging een
kreatieve middag voor leden en andere belangstellenden en wel op
DV donderdagmiddag 19 november om 13.30 uur in de Wegwijzer.
Op deze middag willen we verschillende dingen voor kerst gaan maken
zoals versieringen en kerstkaarten.
Opgave voor vervoer kan bij M. van Waarde (tel. 505276).

MAN/VROUW AVOND IN DE WEGWIJZER DONDERDAG 5 NOVEMBER
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

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.
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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

BIJEENKOMST GEREFORMEERDE BOND EN CONFESSIONELE
VERENIGING
Geachte broeders en zusters,
Na de goede ervaringen van de afgelopen jaren, hebben wij ook dit jaar het voornemen om
weer een gezamenlijke bijeenkomst voor de Groninger en Drentse leden van de Gereformeerde
Bond en de Confessionele Vereniging te beleggen. We hebben voor deze avond prof.dr.
B.J.G. Reitsma, bijzonder hoogleraar aan de VU te Amsterdam met als leeropdracht ‘de kerk in
de context van de islam’, bereid gevonden om een spreekbeurt te verzorgen. Het thema van de
avond zal zijn: ‘Het Midden-Oosten: de islam en de kerk’.
Toelichting: De gebeurtenissen in het midden-Oosten nemen een grote plaats in in het nieuws.
Wat minder naar voren komt is de plaats van de kerk in deze landen. We beseffen dat het niet
eenvoudig is om kerk te zijn in een islamitische omgeving. Wat is de situatie van de kerk daar
en voor welke uitdagingen staan ze? Wat kunnen we voor hen betekenen, en zij voor ons?
Vanuit zijn ervaringen zal prof. Reitsma hier op ingaan.
Een actueel onderwerp dus, dat ook de gelederen van de Gereformeerde Bond en de
Confessionele Vereniging bezig houdt. Naar aanleiding van de spreekbeurt van dr. Reitsma zal
er gelegenheid zijn om vragen te stellen en/of hierover te discussiëren.
Datum/Tijd: D.V. woensdag 11 november 2015, 20.00 u. (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)
Locatie:
Verenigingsgebouw Hervormde gemeente Dorkwerd,
Hoogeweg 2, 9746 TN Dorkwerd
Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten in Dorkwerd. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet, J.G. Abbes, secr. / H. van der Haar, secr.
Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
1 nov.
4 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
6 dec.

AUTODIENST

mevr. W. Rodenhuis

506077

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

505276
503520
050-3644794
500981
506077
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dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman
dhr. S. Hooijenga
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman

506077
505276
213717
504808
506077
505276
213717

OPPAS 1
1 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
6 dec.

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

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

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

506075
213717
505739
505035
505529
506075
213717

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

DEURDIENST
1 nov.
4 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.
29 nov.
6 dec.

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

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

EHBO
504808
507468
502276
506075
504808
507468
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 2015
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
woensdag
4 nov.
19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk.
Vanaf 18.30 uur inleveren voor voedselbank.
donderdag
5 nov.
19.45 uur
Man/Vrouw-avond, spreker Bert Reinds
dinsdag
10 nov.
14.00 uur
Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 (sept. 2015)
woensdag
11 nov.
20.00 uur
Bijeenkomst Geref. Bond / Conf. Ver. in Dorkwerd,
spreker prof.dr. BJG Reitsma
20.00 uur
Bijbelkring (Hfst.3)
donderdag
12 nov.
19.00 uur
Catechese
maandag
16 nov.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. A.Verbree,Kruiser 8,Zuidhorn(H3)
woensdag
18 nov.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M. Bolt, Kikkerstraat 6,
Zuidhorn (H6)
donderdag
19 nov.
13.30 uur
Kreatieve middag (Kerst), vrouwenvereniging en
belangstellenden
19.00 uur
Catechese
zondag
22 nov.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
24 nov.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 5 (okt. 2015)
woensdag
25 nov.
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds. T.L.J. Bos, Twijzelerheide. Onderwerp: Wat
maakt de kerk de moeite waard?
donderdag
26 nov.
19.00 uur
Catechese

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde december 2015 / januari 2016-nummer van
Kerkneis is Zaterdag 28 november 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
1 nov.
8 nov.

9.30 uur
9.30 uur

15 nov.
22 nov.

9.30 uur
9.30 uur

29 nov.
6 dec.

9.30 uur
9.30 uur

Dhr. T. van Barneveld (Exloo)
Ds. M. Kreuk, Dankdag voor gewas en arbeid
(Voorafgaand aan de dienst: Inzameling voedselbank)
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
Prop. J.A.A. Geerts (Westerlee/Heiligerlee), Voorbereiding Heilig
Avondmaal
Ds. T.J. Oldenhuis (Emlichheim), Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende zondagen heeft de collecte een speciale bestemming:
8 nov.
Kerkvoogdij, dankdagcollecte
29 nov.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 nov.
Avondmaalscollecte: Diaconiecollecte voor ‘Schreeuw om leven’

MEDELEVEN
Zuster M. Scholtens mocht terugkeren in haar eigen woning. Het herstel is voorspoedig
verlopen, en wie haar bezoekt, bemerkt dat zij zich ook thuis alweer heel goed kan redden.
Maar dat zeg ik verkeerd, want alles wat wij zijn, dat ontvangen wij uit de hand van de HEERE.
Die we om Zijn goedheid ootmoedig mogen danken. En om Zijn voortdurende nabijheid
ootmoedig mogen aanroepen. Hij zij u nabij!
Grote zorgen rezen bij zuster A. Offringa. Bij zuster Offringa werd borstkanker geconstateerd.
Binnenkort hoopt zij een operatie te ondergaan die de gevaarlijke tumor moet wegnemen. Ook
zal er wel een nabehandeling volgen. Het is in een paar regels geschreven. Maar er gaat een
wereld van verdriet en zorg achter schuil. Al mag onze zuster er toch ook weer kracht en goede
moed in ontvangen. Er is hoop dat de ziekte ook deze keer kan worden bedwongen. We
bevelen haar met allen die haar lief en dierbaar zijn aan in de hoede van de goede Herder
Jezus. Dat Hij u op Zijn handen zal dragen. In Zijn hoede bent u wél geborgen!

JARIGEN
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 nov. dhr. P. Helmholt
7 nov. dhr. F. Wessels
12 nov. mw. J. Guikema
12 nov. mw. B.J. Hommes-Dikken
28 nov. mw. H.A. de Vries-Rozema
We wensen hen met allen die bij hen horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar
toe!

GEMEENTEAVOND/BIJBELSTUDIE
Dag broeders en zusters. Onlangs hebben we als kerkenraad bedacht, dat het goed zou zijn om
u als leden van onze huisgemeente weer eens bij elkaar te brengen, met een dubbel doel. Om
samen weer eens als in de dagen van weleer een Bijbelstudie te houden. En dan wellicht ook
gelegenheid te hebben om eens naar elkaar te luisteren, om te zien of er bij u wellicht dingen
zijn die u met ons wilt delen. Wanneer de datum bekend is, zullen we die direct met u delen.
Wees welkom!
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COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
27 september
4 oktober
18 oktober
Totaal

€ 29,60
€ 59.50
€ 19,00
€108,10

Jeugd in eigen gemeente
Avondmaalscollecte, Voedselhulp Syrische vluchtelingen
Werelddiaconaat Luisterend Dienen, Cuba

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

COLLECTEN EN BERICHT SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
Totaal

€ 77,20
€ 60,85
€ 62,50
€ 58,62
€ 259,17

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Dankdag voor Gewas en Arbeid:
Tijdens de Dankdagdienst voor Gewas en Arbeid
zal de jaarlijkse Dankdagcollecte worden
gehouden. Voor de Kerkvoogdij is deze collecte
een belangrijke bron van inkomsten. Wij bevelen
deze collecte dan ook van harte bij u aan.
"Eer de Heer met al u rijkdom, met het beste van
de oogst" (Spreuken 3 : 9)
College van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2015
zo. 1 Psalm 119:145-152
ma. 2 Numeri 3:1-16
di. 3 Numeri 3:17-32
wo. 4 Numeri 3:33-51
do. 5 Numeri 4:1-20
vr. 6 Numeri 4:21-33
za. 7 Numeri 4:34-49
zo. 8 Psalm 146
ma. 9 Numeri 5:1-10
di. 10 Numeri 5:11-31
wo. 11 Psalm 119:153-160
do. 12 Marcus 12:13-17
vr. 13 Marcus 12:18-27
za. 14 Marcus 12:28-34
zo. 15 Marcus 12:35-44
ma. 16 Jozua 23:1-16

di. 17 Jozua 24:1-13
wo. 18 Jozua 24:14-28
do. 19 Jozua 24:29-33
vr. 20 Psalm 119:161-168
za. 21 Sefanja 1:1-13
zo. 22 Sefanja 1:14-2:3
ma. 23 Sefanja 2:4-15
di. 24 Sefanja 3:1-8
wo. 25 Sefanja 3:9-20
do. 26 Marcus 13:1-13
vr. 27 Marcus 13:14-27
za. 28 Marcus 13:28-37
zo. 29 Lucas 1:1-25
ma. 30 Lucas 1:26-38
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Jeugdneis

November 2015

Beste jongens en meisjes,
Binnenkort is het dankdag. Een speciale dag om de Heere God te danken voor alles wat Hij
geeft. En wat is dat veel! In de kerk hoor je dan over Jakob. Hij reist terug naar het land Kanaän
en bouwt een altaar te Bethel. Deze geschiedenis kun je lezen in Genesis 35. Als je de Bijbel
erbij pakt, lukt het je vast wel om de puzzels te maken. Succes!
Gerdine Kreuk
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