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NR.: 03

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)

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, Langestraat 102,
9804 PM 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

Kerkdienst via internet:

kerkdienstgemist.nl (zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren)

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
VOLEINDIGD
En op de derde dag word Ik voleindigd.
Lucas 13:32
Geachte lezer, bent u al die u had willen worden? Wat kun je daar soms naar verlangen. Hebt u
dat ook? Of is dat meer iets van de jeugd? Vergelijk ons menselijk leven met een plant. Het
wordt, als het begint, gezaaid in een bepaalde aarde. En het ontkiemt, steekt zijn eerste groen
boven de kluiten uit. En het ontvangt voeding. Woorden, warmte, liefde vaak ook. Gelukkig wel!
En dan komt school, en nog eens school en nog eens. En op een zeker moment krijg je een
idee van wat er in je schuilt, van wat je zelfs van Godswege zult mogen zijn. En vaak, als het
even wil, doe je je best. Jij bent jij. Je mag er zijn. Déze mens, met déze gaven. Hoe vaak ze
dát ook niet zeggen! En intussen zie je er wel eens één die het lukt. Die aldoor maar beter
wordt. Die zo helemaal tot bloei komt. Als een kerstroos op 25 december. Alleen jij? Of jij ooit
ook tot bloei zult komen? Wat is dat eigenlijk, bloei? Kun je dat worden? Kun je dat doen? Soms
voel je je meer mislukt. Weinig bloemen, prikkelbaar. Ben jij ook al de mens die in je schuilt?
Ben jij ook al die mens, die je van Godswege zult mogen zijn? Je wou dat je het zeggen kon.
Intussen, hoe zal dat met de Heere Jezus zijn? Wat is dat bijzonder. De Heere Jezus, Hij is ook
gezaaid. Als een wortel in een dorre aarde. In Bethlehem, daar begon het al. Hij was er maar
kort, toen moest Hij al gaan. De wereld deed zich niet zo vriendelijk aan Hem voor. Daarna, in
Nazareth. Toen Hij daar kwam, in volle bloei. En Hij opende de Schriften. En Hij sprak met
gezag. Maar dan toch? De mensen drongen Hem naar buiten, zouden Hem van de steilte
hebben afgegooid. Was Hij soms niet wat zij hadden gedacht dat Hij zou worden? En dan nu?
Naar Jeruzalem! Het warm kloppend hart van vrouwe Israël. De trots en de hoop van elke zoon
van Abraham. Wie zal Hij kunnen worden in die stad? Zal daar nu Zijn bekroning komen? De
laatste hand aan Zijn aards bestaan? Zijn laatste bloei, de volle glorie? Wat gaat Hij tegemoet?
Maar – dat is nu zo bijzonder. Let op Zijn woorden. ‘Ga heen en zeg die vos: Zie Ik drijf
demonen uit, en verricht genezingen, heden en morgen, en op de derde dag word Ik
voleindigd’. Ga heen en zeg die vos. Heeft Herodes soms vragen? Ziet Herodes op Hem neer?
Maar wie is Herodes zelf dan? Is hij beter? Is hij meer? Sterker nog, laat Herodes nu eerlijk zijn.
Wie is de Heere Jezus? En wat mag Hij nu al doen? Zie Ik drijf demonen uit. Boze geesten,
onreine geesten. Ze moeten en ze mogen wijken. De Heere Jezus Die maakt mensen vrij!
Bovendien: Zie Ik verricht genezingen. Die vrouw met die kromgebogen rug. En vrouwe Israël
met haar kromgebogen leven. Maar welke zonde houdt voor de Heere Jezus stand? Wie is de
Heere Jezus al geworden? Hij spreekt Zijn machtswoord, strekt Zijn hand uit. En Hij maakt
mensen vrij! Van hun kwalen en hun falen. En óf de Heere Jezus aan de bestemming van Zijn
leven komt! Straks op het kruis wordt Hij de roos van Saron. Bloedrood van bloed. Dat zonden
rood als bloed en karmozijn kan delgen. Groei en bloei en vrucht, dwars door Zijn sterven heen.
Wat zál Hij schitteren, als Hij Zijn beste krachten geeft! Tot verzoening!
En daarna? Ja wie had dat gedacht? Op de dérde dag. O juist als ieder denkt: en nu is alles
over. Juist als de steen zo onwrikbaar ligt, voor de mond van het graf. Juist dan ‘word Ik
voleindigd’! Is het niet heerlijk? Deze bloem bloeit door het sterven heen. Zijn laatste wás niet
het laatste. Zijn sterven was een nieuw begin. En Hij staat op. Hij krijgt Zijn krachten weer. Als
de Zon die rijst, uit het graf. Is het niet heerlijk? Is Hij niet heerlijk? Alles wat ik mis, dat is in
Hem. Alles wat ik nooit bereik, dat is in Hem. En door Hem is het ook voor mij. Al het mijne is
het Uwe, en het Uwe is het mijne. Gerechtigheid, heiligmaking, het eeuwig leven. U bent mijn
álles. Ik ben Uw niets. Maar U bent mijn Alles! En ik ben volmaakt, in de Geliefde. Wonderbare
Heiland. Dank u wel!
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
6 maart
9 maart
13 maart
20 maart
25 maart
27 maart
28 maart
3 april

09.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Biddag voor gewas en arbeid
Ds. G.H. Fredrikze (Harderwijk)
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
Ds. M. Kreuk, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Goede Vrijdag, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, 1e Paasdag
Ds. J.A. van den Berg (Groningen)
Ds. M. Kreuk, 2e Paasdag, Zangdienst
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
Dhr. H. Lowijs (Noordscheschut)

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:
9 maart
Alleen collecte voor de kerkvoogdij (Biddag)
13 maart
Diaconie collecte: GZB voorjaars-zendingscollecte voor Indonesië
25 maart
Avondmaalscollecte: Diaconiecollecte voor voedselhulp in Zuidelijk Afrika
27 maart
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
In de voorbije maand dachten we in onze gebeden aan zuster F. Geertsema-Hazenberg.
Onlangs is zij verhuisd vanuit de Woonhaven naar het Zonnehuis de Oostergast. Zuster
Geertsema kan de laatste tijd bijna niets meer zien, doordat haar ogen achteruit zijn gegaan.
Dat is erg moeilijk, zoals u zult begrijpen. Gelukkig wordt zij omringd door de trouwe zorgen van
haar dochter Geke, en ook door de mensen van het team. Zodoende is de verhuizing toch ook
weer meegevallen. En als we dan soms met haar spreken over de God van de Bijbel. De God
en Vader van onze Heere Jezus Christus, die de sterren bij name kent, en Die Zijn leven stelt
voor de schapen, dan is ook troost, door het geloof en de hoop op Hem. Onze God zij zuster
Geertsema, zoals ook haar dochter Geke goed en nabij!
Ook hebben we elkaar de naam genoemd van zuster M. Schuitema-Berghuis. Zuster
Schuitema kampt de laatste tijd met een heel nare pijn in de schouder en bovenarm. Pijnstillers
lijken haast niet te werken. Moeilijk is dat! Maar, zuster Schuitema klaagt niet snel. En zeker niet
over de HEERE, die ook haar God is, haar Leidsman en Vader. Laten wij die Vader ook zoeken
in onze gebeden, in de hoop dat Hij bij u zal zijn, en al wat de artsen doen, zal zegenen!
Broeder M. Tempel moest weer worden opgenomen in het ziekenhuis waar hij een
dotterbehandeling heeft ondergaan. Helaas leek die nog niet zoveel te hebben geholpen.
Gelukkig is broeder Tempel onder dit alles goedsmoeds, en dat vooral wel als hij denkt aan de
Heere Jezus, en Zijn lijden. Dat kostbaar lijden op het kruis, daaruit alleen komt ons behoud
voort. En kon het zijn ook een telkens nieuwe kracht, opdat wij in navolging van de Meester
mogen volbrengen wat de HEERE ook ons te dragen geeft. Onze God zij u nabij.
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JARIG
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
8 mrt.
mw. D. Zijlstra-Steenbergen
11 mrt.
dhr. H. van der Veen
25 mrt.
mw. A. Hofman-Zeldenrust
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

VERKONDIGING
Op zoek naar die geschiedenissen die alleen de Evangelist Lucas ons vertelt, stuitten we op zijn
zogenaamde ‘reisbericht’, waarin het gaat om de opgang van de Heere Jezus naar Jeruzalem,
de stad waar Hij Zijn ‘uittocht’ zal volbrengen (Lucas 9:31). Inmiddels hebben we verscheidene
etappes van die reis voor het voetlicht gehad. Het lijkt mij nu goed om op zondagmorgen 6
maart te vervolgen met de intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44. Daar klinkt de begroeting van
de Messias, zoals Hij er al in hoofdstuk 13 over had gesproken. Maar daar zien we ook tranen
bij de Heiland, omdat Jeruzalem niet onderkent, wat tot haar vrede dient. Ter voorbereiding op
de viering van het Heilig Avondmaal, op zondag 20 maart, zal Lucas 23:27-31 ons kunnen
aanspreken. Daar horen we hoe de Heere Jezus, terwijl Hij Zijn kruis al draagt, tegen wat
meelevende vrouwen zegt: ‘Huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen’!
Uniek is Lucas ook in het drietal kruiswoorden dat hij ons overlevert. Op dit moment gaan mijn
gedachten voor de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag vooral uit naar de diepe belijdenis
van de berouwvolle moordenaar: ‘Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan
hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan’ (Lucas 23:41). Gode zij dank: daarom is
Hij een onbevlekt Lam! Voor de Paasmorgen trekt het machtige woord van de engelen ons
aan: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden?’ (Lucas 24:5). En in de zangdienst op de
Paasmaandag zouden we dan de bekroning van het zogenaamde ‘reisbericht’ kunnen vinden,
in Lucas 24:47. Daar laat de Heere Jezus aan Zijn discipelen weten dat Zijn Evangelie
verkondigd mag worden onder álle volken, te beginnen bij? Jeruzalem! Thema zal zijn: ‘Alle
volken’!
In onze avonddiensten hebben wij de laatste tijd geluisterd naar de eerste twee hoofdstukken
van de brief van Jacobus. Nu doet zich voor dat we ook in onze bidstond voor gewas en
arbeid, op woensdag 9 maart goed in deze brief te rade kunnen gaan. Met name denk ik aan
Jacobus 5:16b ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’. Jacobus
noemt er het voorbeeld bij van de man Elia, een mens ‘net zoals wij’. Verder zullen wij in onze
avonddiensten het lezen uit de brief van Jacobus tijdelijk onderbreken. Vanwege de lijdenstijd
zullen we er goed aan doen het Evangelie daarop open te slaan. Concreet denk ik voor
zondagavond 6 maart aan Lucas 22:35-38 en voor zondagavond 20 maart aan Lucas 23:7-12,
ook allebei gedeelten die alleen Lucas ons vertelt.
Laten we biddend en vol verwachting opkomen. Moge onze God Zijn Woord en de verkondiging
daarvan zegenen!

CATECHESE
De paastijd valt vroeg. Daardoor komt het seizoen al weer snel ten einde. Vanwege
voorjaarsvakantie en de bidstond op woensdag 9 maart (zijn de jongelui van harte voor
uitgenodigd!) slaan we de catechese twee keer over. En dan zullen we op donderdag 17 maart
voor de laatste keer in dit seizoen bijeen zijn. Na ‘uitverkiezing’ en ‘verbond’ komen we dan uit
bij het lesje over ‘vriendschap’. Wanneer ben je een goede vriend voor iemand? Héb je goede
vrienden? Ben je het zelf? En ook: Welk een Vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil gaan!
Laten we samen proberen er weer een mooi en zinvol uur van te maken!
Op maandag 14 maart hoop ik via Skype dan ook nog een keer te spreken met de jongelui in
België. Zij hebben de hele winter trouw en open meegedaan, precies zoals we ze ook kennen.
Het was heel fijn. We hopen van harte dat het voor hen zoals ook voor onze jongeren hier een
gezegende winter is geweest. Moge onze God mét jullie zijn en jullie zegenen. Aan Zijn hand
wandelen wij veilig!
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BIJBELKRING
Doordat we vanwege biddag en gemeenteavond en stille week een druk programma hebben,
kom ik in mijn agenda uit bij woensdagavond 6 april. Graag wil ik de broeders van de
Bijbelkring dan uitnodigen voor onze laatste bijeenkomst rondom het boekje over de Knecht des
HEEREN. We behandelen dan hoofdstuk 8. Het was weer een fijn seizoen. Laten we bidden om
een leerzame afsluiting! Wees allemaal welkom, om 20.00 uur in het verenigingsgebouw De
Wegwijzer.

WELSPREKEND IN ZIJN PLEIDOOI
Met behulp van wat boekenbonnen kreeg ik een prachtig boek in handen. Het heet ‘Vreugde bij
de bron’ en bestaat uit ‘verspreide geschriften van ds. Iz. Kievit’. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954)
was in het midden van de vorige eeuw een zeer gezaghebbende predikant in de kring van de
Gereformeerde Bond. Gezegend met een goed verstand en met een groot geestelijk
onderscheidingsvermogen heeft hij over allerlei thema’s geschreven en gesproken. In dit rijke
boek zijn allerlei teksten uit zijn omvangrijke oeuvre bij elkaar gebracht. Ik heb bij het lezen al
veel goede uren beleefd. Tegelijk denk je: waar vind je vandaag nog zoveel kennis en
bewustzijn van allerlei grote en kleine verschillen in al wat mensen soms over God zeggen en
schrijven? We zijn vandaag de dag in een heel ander geestelijk klimaat terechtgekomen. Maar
daarom juist doet dit boek zijn goede dienst!
Met het oog op de tijd van het kerkelijk jaar die wij nu beleven, trof mij wat ds. Kievit schrijft over
de voorbede van de Heere Jezus Christus voor heel Zijn volk. Ik citeer: ‘O wat heb ik, verkeerd
schepsel, een reisgenoot ontvangen in de Heilige Geest, die mij nimmermeer zal verlaten.
Eenmaal stonden wij zonder God in de wereld. Niemand zorgde voor mijn ziel. Totdat die Eén
uit duizend opstond en pleitte bij de Vader dat Hij verzoening had gevonden. O wat was Hij
welsprekend in Zijn pleidooi (Job 33:23-24). Hij kon bij Zijn woorden Zijn handen en Zijn zijde
tonen, doornageld en doorstoken. Zie, wij hadden niets te zeggen, nadat het vonnis was
aanvaard. Niets te zeggen. Wat viel het eeuwig mee. Door een ander, door een ander! Door
Hem alleen, om het eeuwig welbehagen’ (uit het genoemde boek, p.60).
Als we zo een Heiland hebben, Die voor ons bidt zoals geen ander ooit bidden kan, wat zijn we
dan rijk. Laten we stil worden voor onze God, en alles alleen van de Heere Jezus verwachten!
Ontvang allemaal een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
GEMEENTEAVOND
Op woensdag 16 maart hopen we een gemeenteavond te houden voor onze streekgemeente
als geheel. Op deze avond, die om 20.00 uur begint, zullen we op de gebruikelijke wijze worden
voorgelicht over de materiële belangen van onze gemeente. Ik geloof dat de broeders van de
kerkvoogdij opnieuw goed nieuws met ons mogen delen! Ook hopen we op de gemeenteavond
een verkiezing te houden voor de commissie van bijstand en advies doordat een tweetal
broeders uit die commissie zijn toegetreden tot de kerkenraad.
Bovendien hopen we als kerkenraad op de gemeenteavond iets te zeggen over het nieuwe
beleidsplan. Vanwege de verandering in de status van onze beide gemeenten door de vorming
van de streekgemeente, en ook vanwege de ANBI-wetgeving zagen we ons als kerkenraad
genoodzaakt het inmiddels wat verouderde beleidsplan bij te werken. Uw kerkenraad heeft zich
hier in het afgelopen najaar in een aantal vergaderingen mee bezig gehouden. Voor ieder die er
belang bij heeft, staat het nieuwe beleidsplan te lezen op de website van onze gemeente.
Uiteraard willen we u op de gemeenteavond iets over het nieuwe beleidsplan, dat ook een
aantal beleidsvoornemens bevat, vertellen. En uiteraard zal er gelegenheid zijn tot het stellen
van vragen. Graag zullen wij u allen ontmoeten in een samenzijn tot opbouw van de gemeente
en van elkaar!
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
Totaal

€ 131,25
€ 203,15
€ 144,00
€ 140,50
€ 618,90

Predikantsplaats
Werelddiaconaat van Kerk in Actie in Java

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op zondag 13 maart is de diaconiecollecte bestemd voor de voorjaarszendingscollecte van de
GZB t.b.v. de ondersteuning van zogenaamde mobiele predikanten in Toraja, Indonesië. Deze
predikanten bezoeken gebieden die slecht toegankelijk zijn. Soms betekent dat 5 of 6 uur lopen
om een gemeente te bereiken. In de dorpen zijn moslims vaak in de meerderheid en wordt er
ook aan voorouderverering gedaan. De GZB wil de predikanten helpen bij het delen en verspreiden van het evangelie. Het werk van een lokale predikant kost ongeveer €250 per maand.
Op Goede Vrijdag, 25 maart, is de diaconie-avondmaalscollecte bestemd
voor voedselhulp in Zuidelijk Afrika. Door afwisselend noodweer en droogte
kwamen veel mensen om het leven, raakten 200.000 mensen dakloos in
Malawi en gingen de jonge maisgewassen meermalen verloren. Geld voor
nieuw zaad is er niet meer en de prijs voor mais steeg met 300 procent.
Onbetaalbaar voor de meeste mensen. Kortom, een troosteloze en uitzichtloze situatie. Via
Project 10 27 wordt geld ingezameld om de allerarmsten van eten te voorzien in de vorm van
maïs. Een zak van 50 kilo kost nu ongeveer €22,50 en hiervan kan een familie gemiddeld een
maand rondkomen. De naam Project 10 27 verwijst naar Lukas 10:27, waar staat: en je
naaste als jezelf. Dit is het werelddiaconale programma van de GZB, en in feite een opvolger
van Luisterend Dienen. Luisterend Dienen was een samenwerking tussen GZB en Kerk in Actie,
maar deze naam bestaat niet meer. Meer informatie op www.project1027.nl

Diaconie Noordhorn -Saaksum – VOEDSELBANK
December 2015 was een goede maand voor de voedselbank. Van particulieren, kerken en
andere organisaties kwamen veel producten binnen. Echter wanneer er wekelijks door
de vrijwilligers van de voedselbank Zuidhorn meer dan 80 voedselpakketten gevuld moeten
worden, zijn er ook veel voedingsmiddelen nodig.
Vandaar een verlanglijstje voor de maand maart:
 Houdbare melkproducten
 Mix voor: bami / nasi / pasta
 Koffie en thee
 Soepgroenten in pakje, in blik of pot
 Zeeppoeder
Wij, als diaconie van Noordhorn en Saaksum, willen de voedselbank steunen door op Biddag
voor Gewas en Arbeid een inzameling te houden. Op Biddag 9 maart van 18.30 -19.30 uur
staat de diaconie in de Wegwijzer klaar om uw goederen namens de voedselbank in ontvangst
te nemen. In Saaksum staat de mand op zondagmorgen 13 maart weer klaar.
Alvast heel hartelijk dank voor al uw gulle gaven; vooral namens de voedselbank.
Een hartelijke groet van de Diaconie van de Hervormde gemeente Noordhorn –Saaksum
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COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
1 januari
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
Totaal

€ 394,10
€ 202,17
€ 273,20
€ 245,21
€ 485,19
€ 471,46
€ 2.071,33

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari

€
€
€
€

225,14
326,40
286,31
426,52

€ 1.264,37

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
BEDANKJE
Langs deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw meeleven tijdens mijn plotselinge
ziekenhuisopname en de val van mijn man. Gelukkig gaat het met ons beiden weer redelijk
goed. Daarvoor zijn we de Heere zeer dankbaar.
Met een hartelijke groet,
W.J. Rodenhuis-Heesen

BEDANKT
Heel hartelijk bedankt voor de bezoekjes, kaarten en telefoontjes, die ik mocht ontvangen
tijdens het ziek zijn door mijn gebroken been. Het was fijn om te ervaren, dat er zo meegeleefd
werd.
Marjan Bolt

VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”
Deelname themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond in Tiendeveen.
Op dinsdag 8 maart hopen we de themadag in Tiendeveen bij te wonen. Het thema wordt
ingeleid door Ds. J.P. Nap uit Lunteren, getiteld: ‘Op wacht! Waar staan we voor?’ Verder zal
spreken drs. B.H. (Ineke) van Loenen, docente CHE, Ede.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
De dag duurt van 10.15 - 14.30 uur en wordt gehouden in “De Open poort”, Kerkweg 3, 7936
TC Tiendeveen. Tijdens de lunchpauze wordt er gezorgd voor koffie/thee. Wilt u zelf een
lunchpakket meenemen? We vertrekken om kwart vóór 9 vanaf de Wegwijzer.
Opgave graag vóór 3 maart bij Gerdine Kreuk.
We hopen dat u de bijeenkomst ook kunt bijwonen!
Maria van Waarde (secretaresse)

PAASVIERING OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
Deze middag hopen we te houden op donderdag 17 Maart om 15.30 uur in de “Wegwijzer” te
Noordhorn. U bent allemaal van harte welkom. We gaan de paasliturgie volgen, Ds. M. Kreuk
houdt de meditatie, we kunnen elkaar ontmoeten en tot slot is er een broodmaaltijd. U kunt zich
opgeven bij Mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594507012. De datum voor het reisje maken we alvast
bekend, namelijk woensdag 8 juni. Later hoort u meer hierover.
De Damesbezoekgroep

EEN HANDVOL KOREN
Onlangs kregen we bericht van de GZB dat in 2016 van het dagboekje “Een handvol Koren”
landelijk 38000 stuks zijn verkocht. Dat is ongeveer evenveel als in het jaar daarvoor; in onze
gemeente (Noordhorn en Saaksum) waren dat er 42 stuks. Ieder die hieraan heeft meegewerkt:
hartelijk dank!
Met een vriendelijke groet, namens de evangelisatiecommissie, L.Rodenhuis.
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Na een heerlijke maaltijd afgelopen januari zal de eerstvolgende Samen
Aan Tafel-maaltijd plaatsvinden in De Rank (Westergast 8, Zuidhorn) en
wel op vrijdag 11 maart 2016, 18.00 uur – ± 20.30 uur.
Eet u vaak alleen of vindt u het gewoon gezellig om eens met anderen
samen te eten?
Kosten: € 6,- per persoon (of vrijwillige bijdrage indien u minder
draagkrachtig bent)
Opgave noodzakelijk van maandag 7 tot en met woensdag 9 maart (20.00 – 21.00 uur) bij Alie
Westra (0594 – 503808 / aliewestra@home.nl) Vervoer nodig? Vermeld dit bij uw opgave.
T. Stenekes

GER. BOND AVOND IN HEILIGERLEE
Legerpredikant over geweld in de Bijbel
Op D.V. donderdag 17 maart belegt de regionale afd. Groningen/Drenthe van de Ger. Bond
een avond in Heiligerlee. Daar zal ds. P. van Duijvenbode spreken over ‘Oorlogsgeweld in de
Bijbel.’ Als predikant bij de Koninklijke Luchtmacht is deze spreker verschillende keren mee op
missie geweest naar oorlogsgebied. In de Bijbel lezen we ook over geweld en oorlogen, soms
zelfs in opdracht van God. Dit roept vandaag de dag veel vragen op. Past dit wel bij onze God
en Vader? Hoe leg je dit uit aan kinderen, wanneer je zo'n geschiedenis uit de Bijbel voorleest?
Ds. Van Duijvenbode zal bij dit thema ook zijn persoonlijke ervaringen in het leger betrekken.
U bent deze avond van harte welkom in de hervormde kerk te Heiligerlee (Provincialeweg 72).
Om 20.00 uur is de opening en vanaf 19.45 uur kunt u koffie krijgen.
Met vriendelijke groet, Henk van der Haar

STREEKVERGADERING BOND VAN HERV. ZONDAGSSCHOLEN
Woensdag 20 april 2016 wordt in Assen een streekvergadering gehouden van de Bond van
Hervormde Zondagsscholen. Het thema tijdens deze avond is: ‘Geloofsopvoeding binnen het
gezin’ door dhr. C. Codee. Graag willen we ouders en/of leidinggevenden van het jeugdwerk
van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze leerzame avond. In de flyer hieronder vindt u
de aandachtspunten van deze avond.
Wanneer: woensdag 20 april 2016
Waar: De Bron, Einthovenstraat 28, Assen
Aanvang: 20:00 uur
We vertrekken om 19:10 uur vanaf de Wegwijzer. Als u mee wilt rijden, kunt u zich opgeven bij
Corina Bos: cgrashuis@hotmail.com
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KERK EN ISRAËL
Vanwege grote drukte bij ons als leden van de commissie, is het ons helaas niet gelukt dit jaar
nog een derde bezinningsavond rondom Israël te organiseren. Daar moet u dus voor dit seizoen
niet meer op rekenen. Wel hebben we inmiddels plannen gemaakt voor het komende seizoen.
En we gaan er vanuit dat wij dan weer als vanouds een drietal avonden kunnen wijden aan
allerlei aan Kerk en Israël gerelateerde onderwerpen! Mede namens broeder J.H.A. van der
Steen wens ik u allen die dit leest: Sjalom!
MK

POTGRONDACTIE 2016
Het Chr. Mannenkoor Laudate Dominum houdt ook dit jaar weer een potgrondactie. Van 9 t/m
12 maart wordt uw bestelling gratis bij u thuisbezorgd. Heeft u geen bezoek gehad of was u
niet thuis en u wilt toch graag potgrond bestellen, dan kunt u uw bestelling ook telefonisch
doorgeven. De prijzen zijn onveranderd gebleven: 1 zak voor € 2,00 en 3 zakken voor € 5,00.
Belt u met Klaas.Tempel 0594- 505108 of met Sjabbo. Datema 0594-502930.
Hartelijk dank namens het Mannenkoor Laudate Dominum,
K. Tempel

Veel kerken in het land zijn de verbinding aangegaan en werken samen aan mooie projecten. In
de gemeente Zuidhorn werken alle kerken in Noordhorn en Zuidhorn samen op het gebied van
eenzaamheid en armoede, werk en inkomen en financiële hulp en ondersteuning.
Op het gebied van bestrijding van eenzaamheid en armoede zijn wij, Stichting Kerkelijk Platform
Zuidhorn e.o., onder andere bezig hier vorm en inhoud aan te geven. In onze kerken zijn er
allerlei alternatieven om eenzaamheid en armoede te voorkomen en te bestrijden. Wij zijn
nieuwsgierig wat er zoal bij u gebeurt en welke ideeën bij de mensen leven die hier uitvoering
aan geven. Binnenkort nodigen wij de contactpersonen van uw kerk uit (medio april) om
hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
Stichting Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o./Werkgroep “Zorg en Welzijn”. kpzuidhorn@gmail.com
Wil Schaap (contactpersoon)

THE PSALM PROJECT KOMT NAAR ZUIDHORN!
Pasen beleef je met The Psalm Project op een bijzondere manier. The Psalm Project neemt je,
met bekende psalmwoorden in hedendaagse composities, mee naar de laatste jaren van Jezus
leven. Met liederen waarin wanhoop en pijn van Goede Vrijdag doorklinkt. Met songs waarin de
stilte weerklinkt. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Tijdens de avond merk je hoeveel
de Psalmen en Pasen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Het zijn liederen die de
hoofdpersonen in het Paasverhaal zouden hebben kunnen zingen. Martha en Maria die treuren
over de dood van Lazarus, Jezus aan het kruis, Petrus na de verloochening… maar ook de
vreugde bij de opstanding!' Het concert duurt anderhalf uur en is GRATIS toegankelijk. Een half
uur voor aanvang gaan de deuren open. Het concert wordt gehouden op vrijdag 18 maart om
20.00 uur in De Rank, Westergast 8 te Zuidhorn. De toegang is gratis, wel moeten kaarten
vooraf gereserveerd worden.
Reserveer uw gratis kaarten via www.zingenindekerk.nl/psalmpasen.
Voor een voorproefje kunt u terecht op de site www.thepsalmproject.com.
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
6 maart
9 maart
13 maart
20 maart
25 maart
27 maart
28 maart
3 april

AUTODIENST

mevr. G. Grashuis

050-3644794

mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld

500981
507012

mevr. M. v. Waarde

505276

mevr. J. de Boer

503520

OPPAS 1
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
28 maart
3 april

506077
505276
213717
504808
507012
506077
505276
213717

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

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

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

505035
505529
506075
213717
505739
505035
505529
506075

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

DEURDIENST
6 maart
9 maart
13 maart
20 maart
25 maart
27 maart
28 maart
3 april

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

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

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

EHBO
506075
504808
507468
502276
506075
504808
507468
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MAART 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
dinsdag
8 maart
08.45 uur
Vertrek naar Tiendeveen themadag Herv. Vrouwenbond
19.00 uur
Jeugdclub “Zoek de Haven”
woensdag
9 maart
19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk
Vanaf 18.30 uur inleveren voor voedselbank.
maandag
14 maart 20.00 uur
Gesprekskring bij fam. A. Riepma, Kerkpad 11, Oldehove
(H7)
dinsdag
15 maart 19.45 uur
Vrouwenvereniging, Paasliturgie (feb. ‘16)
woensdag
16 maart 20.00 uur
Gemeenteavond Noordhorn en Saaksum
donderdag
17 maart 15.30 uur
Paasviering ouderen Noordhorn en Saaksum
19.00 uur
Catechese
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn, spreker
Ds. S. Boukes, Damwoude : Discipelschap
20.00 uur
Ger. Bond-avond in Heiligerlee
zaterdag
19 maart 19.30 uur
Paaszangdienst in Saaksum
zondag
20 maart 20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
22 maart 19.00 uur
Jeugdclub “Zoek de Haven”
woensdag
23 maart 09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. A. Geertsema,
Langestraat 83, Noordhorn (H2)
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering + Censura Morum

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het april-nummer van Kerkneis is Zaterdag 26 maart 2016, 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 sluitingsdatum ontvangen,
komen in een later nummer van Kerkneis.
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
6 maart 9.30 uur
13 maart 9.30 uur

Ds. J.A. v.d. Berg (Groningen)
Ds. M. Kreuk, Biddag voor gewas en arbeid, inleveren voor
voedselbank
20 maart 9.30 uur Ds Th.W.H. van der Heijden (Dirksland), Voorbereiding Heilig
Avondmaal, Koffiedrinken in het Heralmahuis na de dienst
24 maart 19.30 uur Ds. M. Kreuk, Witte Donderdag, bediening Heilig Avondmaal
27 maart 11.00 uur Ds. M. Kreuk, 1e Paasdag
3 april
9.30 uur Ds. R. Mauritz (Lelystad)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende zondagen heeft de collecte een speciale bestemming:
13 maart
Alleen collecte voor de kerkvoogdij (Biddag)
20 maart
Diaconie collecte: GZB voorjaars-zendingscollecte voor Indonesië
24 maart
Avondmaalscollecte: Diaconiecollecte voor voedselhulp in Zuidelijk Afrika

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
16 maart
mw. T. Brandsma-van der Veen
17 maart
dhr. A. Brandsma
29 maart
mw. M.H. Ritzkes-de Vroeg
Graag wensen we u met allen die bij u horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar
toe!

GEMEENTEAVOND/BIJBELSTUDIE
Aan de Bijbelstudie zijn we niet meer toegekomen. Wel was het heel fijn en goed om zo onlangs
eens even met elkaar te spreken over de dingen van onze huisgemeente. We hopen als
kerkenraad zeker wat met uw vragen en opmerkingen te doen. Eén van de dingen die ons zeer
ter harte gaan, is de aanvangstijd van onze diensten op de feestdagen. We zijn als kerkenraad
zeker genegen daar in de komende tijd iets aan te gaan doen. Helaas zal dat op de korte
termijn nog niet gerealiseerd kunnen worden. Maar het zal goedkomen. Laten we hopen op een
rijk gezegende dienst op de paasmorgen!

STREEKGEMEENTEAVOND
Nog maar een herinnering: op woensdag 16 maart bent u als Saaksumers ook zeker welkom
in de jaarvergadering van onze streekgemeente. Zijn er vragen die we de Noordhorners willen
stellen, dan is daar alle gelegenheid voor. Bovendien is het ook gewoon goed om weer eens bij
elkaar te zijn, en samen na te denken over en te bidden voor het welzijn van onze gemeentes!
Wees allemaal hartelijk welkom in de Wegwijzer in Noordhorn. We willen beginnen om 20.00
uur.

VEILIG
Onlangs is er wat herstelwerk verricht aan de kansel in Saaksums kerk. Zoals u allemaal weet
dreigde de kansel de laatste tijd voorover de kerkzaal in te vallen, en werd hij gestut met wat
houtwerk. Inmiddels is de kansel weer met grote schroeven bevestigd aan de dikke muur, en is
het houtwerk weer weggehaald. Toen ik de zondag erna op de kansel aankwam, trof ik er een
krabbel van de ons goed bekende broeder die voor het herstel had gezorgd. ‘De kansel is
veilig!’ zo luidde de boodschap. En zo was gelukkig ook mijn ervaring. Of de kerkbanken nu ook
veilig zijn? Als de kansel zijn werk weer doet, moet ik u daar vandaan soms het vuur aan de
schenen leggen. Maar dat alles zoals u weet, met allerlei heilige bedoelingen. Moge onze God
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ons allen binnenbrengen in de veilige vesting van het volbrachte werk van de Heere Jezus
Christus. In Zijn hoede zijn wij wél geborgen!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
24 januari
€ 25,70
31 januari
Predikantsplaats
7 februari
€ 18,00
Werelddiaconaat van Kerk in Actie in Java
14 februari
€ 14,60
21 februari
€ 15,50
Totaal
€ 73,80
Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
3 januari
€ 40,00
7 februari
€ 52,55
10 januari
€ 57,55
14 februari € 52,20
17 januari
€ 53,05
21 februari € 65,04
24 januari
€ 85,45
28 februari € 59,60
31 januari
€ 80,10
Totaal
€ 316,15
€ 229,39
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

PAASZANGDIENST HERVORMDE KERK SAAKSUM
Op zaterdag 19 maart om 19.30 uur is de Paaszangdienst in Saaksum.
Ds. N. Noorlander uit Onstwedde verzorgt de meditatie. Albert Viersen en Marten Postmus
verzorgen de muzikale begeleiding. Het Chr. Mannenkoor Laudate Dominum uit Zuidhorn o.l.v.
onze nieuwe dirigent Robert Koolstra verleent weer haar medewerking.
Ook dit jaar hopen we op een goede avond!
Met een hartelijke groet, Klaas.Tempel

BIJBELLEESROOSTER MAART 2016
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16

Johannes 7:1-13
Johannes 7:14-24
Johannes 7:25-36
Johannes 7:37-53
Psalm 103
Johannes 8:1-11
Johannes 8:12-20
Johannes 8:21-36
Johannes 8:37-47
Johannes 8:48-59
Hebreeën 8:1-13
Hebreeën 9:1-14
Hebreeën 9:15-28
Exodus 12:1-13
Exodus 12:14-28
Exodus 12:29-42

do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30
do. 31
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Exodus 12:43-51
Lucas 19:11-28
Lucas 19:29-48
Hebreeën 10:1-10
Hebreeën 10:11-18
Hebreeën 10:19-39
Lucas 22:1-13
Lucas 22:14-65
Lucas 22:66-23:56
Psalm 27
Lucas 24:1-12
Handelingen 9:32-43
Handelingen 10:1-23a
Handelingen 10:23b-48
Handelingen 11:1-18

Jeugdneis

Maart 2016

Beste jongens en meisjes,
Het is lijdenstijd. We staan stil bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij wilde sterven
aan het kruis om jouw en mijn Zaligmaker te zijn. Laat het deze weken maar tot je
doordringen hoe groot Zijn liefde is voor zondaren! Hieronder een woordzoeker met woorden
die gaan over Goede Vrijdag en Pasen. Doe je weer mee?
Gerdine Kreuk

‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden?
Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt!’ (Lukas 24: 5)
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G
J
S

T
O
P
S
I
T
D
V
L
M
A
L
G
E
V
A
N
G
E
N
E
N
Z
A

Pascha
bevrijding
avondmaal
spot
Olijfberg
kruisiging
Eli
Dorst
Lucas

N
E
E
A
B
E
O
O
IJ
IJ
P
N
T
N
E
L
E
P
I
C
S
I
D
B

E
I
V
B
IJ
E
O
N
D
P
I
L
A
T
U
S
D
L
E
G
L
D
E
A

V
T
E
B
B
F
D
D
E
D
J
W
A
N
E
W
U
O
R
V
V
IJ
Z
C

haan
Petrus
opstanding
Sanhedrin
Judas
Pilatus
Lama
Dood
Rabbi

A
A
R
A
E
O
A
M
N
K
U
IJ
A
I
B
B
A
R
E
A
L
R
E
H

R
T
R
R
L
R
L
A
M
A
D
N
J
O
Z
E
F
R
D
P
I
V
L
T

volk
arrestatie
Barabbas
discipelen
beker
wijn
Sabachtani
ezel
geld

G
S
A
A
S
P
T
A
B
B
A
S
N
B
A
L
S
E
M
E
N
E
A
A

E
E
D
B
W
S
R
L
L
O
S
E
E
L
I
T
R
B
A
T
T
B
A
N

B
R
E
R
P
D
O
R
S
T
G
J
E
Z
U
S
A
R
L
R
O
L
H
I

brood
verrader
hogepriester
Joden
misdadigers
Jozef
spons
intocht
lijden

Oplossing:
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E
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I
S
D
A
D
I
G
E
R
S
V
R
IJ
D
D
L
T
A
A
O

soldaten
lam (2x)
Maria
vrouwen
Koning
Bijbel
Vader
gevangen
zilverstukken

B
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E
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O
N
I
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E
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A
D
L
O
S
U
S
P
P

H
O
G
E
P
R
I
E
S
T
E
R
H
A
U
R
A
M
J
N
A
A
H
S

balsemen
zondagmorgen
sabbat
begraven
Jezus
profeet
vrij
kleed

POST VAN: WOORD EN DAAD SPONSORPROGRAMMA
Hierbij een brief en tekening van Jennifer Johana Vargas Mateo, het sponsorkindje van
de kerk.
Het jeugdwerk verzorgt om de beurt een briefje met daarbij een presentje voor Johana.
Wilt u Jennifer Johana ook post sturen? Onderstaand vindt u het postadres:
AMG-int Guatemala Sponsorship Department
Apartado 2.936
01901 GUATEMALA-CITY
Guatemala C.A.
Schrijf op de envelop alleen het adres. Op alle poststukken in de envelop noteert u de volledige
naam en het registratienummer (62150184) van Jennifer Johana. Schrijft u de post in het
Nederlands? Stuur dan uw post naar het kantoor in Gorinchem (Woord en Daad, Postbus 560,
4200 AN Gorinchem). Zij zorgen voor zowel de vertaling als verzending van uw post.
NB. Het is ook mogelijk om digitaal een kaart of brief te sturen. U kunt een account aanmaken
op MijnWoordendaad, www.woordendaad.nl/mijnwd

Beste sponsor,
Groeten in Jezus’ naam. Ik wil u vertellen dat mijn oudere zuster in verwachting is
van een baby, en wij zijn daar erg blij mee! Dank u voor de fijne tas die ik in
december ontvangen heb. Mijn familie en ik bidden altijd voor u. Bid alstublieft
ook voor ons.
In mijn dorp kweken we bananen. We houden daar erg van. Deze vrucht bevat
veel vitamines. Dichtbij ons huis hebben we een bananenboom die wij en de
buren verzorgen. Ik denk altijd aan u.
Jennifer Johana Vargas Mateo.

16

