‘Kerkneis’
van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum
38e Jaargang

APRIL 2016

1
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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Kreuk, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: m.kreuk@kliksafe.nl
NOORDHORN
Scriba (contactpersoon):

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

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

* Kerkelijk ontvanger: (ook voor
collectebonnen)

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

* Bank- /gironummer kerk:

Banknummer
Gironummer

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

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
SCHUILPLAATS
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw
van de Almachtige’
Ps 91:1
We hoeven voor elkaar niets te verbergen: er kan in een jaar van alles gebeuren. Teveel om op
te noemen. Zoals in het jaar dat achter ons ligt, zo kan het ook zijn in het jaar dat voor ons ligt.
Dat hoeven wij niet te verbergen, het is echter maar de vraag: wat heeft de overhand? Onze
zorgen, onze angsten, onze moeiten, ons leed, de verlorenheid? Of hebben wij een God Die zo
over ons heen koepelt, dat we zeggen: Heere God, ze zijn er allemaal, maar U bent er boven
alles. Het is een goed begin, als we zo mogen beginnen. Niets verbergen, niets bemantelen,
nergens oppervlakkig overheen stappen, zeker niet over de bekering tot God en het geloof in
Christus. Maar tegelijkertijd weten: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Want een schuilplaats hebben wij nodig, dat
is duidelijk. Tegen allerlei gevaar: regen, sneeuw, hagel, onweer, bliksem, oorlogsgevaar. Denk
maar aan de oorlog die we hebben meegemaakt en een volgende die wellicht voor de deur
staat. Vredestijd wordt meestal weer zo een tijd waarin wij de volgende en veel groter gevaren
gaan overdenken. En mensen gaan onder de grond leven, heel diep onder de grond om
mogelijk tegen atoomaanvallen bewaard te blijven. Een schuilplaats hebben wij nodig. Tegen
de brandende toorn Gods over de zonde van ons leven, en van de kerk en van ons volk.
Een schuilplaats hebben wij nodig. En nu wordt hier gesproken over de schuilplaats van de
Allerhoogste. Een mooie naam: de Allerhoogste, daar kan dus niemand bij. Het wil zeggen dat
niemand boven God staat. Ja dat de Heere God om zich heen kan zien en dat er niemand is.
De Allerhoogste is een zeer grote troost voor de kerk van God. Maar ook een waarschuwing
aan Zijn vijanden. Want zo wordt het hier ook mede bedoeld, dat die schuilplaats van de
Allerhoogste is als een koepel die over Zijn volk, over Zijn kerk heengaat. Wat is Hij groot. God
is alleen, God is enig, God is onherhaalbaar. Zijn God-zijn is uniek, Zijn Heere-zijn is dat Hij Zijn
daden toont in het verbond, in Zijn verkiezing, in Zijn trouw, in Zijn beloften.
Nu staat hier niet: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste ‘komt’, maar er staat: ‘is gezeten’.
Je zou ook kunnen vertalen: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont. Wees mij een
rots, zegt de psalmist, om in te wonen, om gedurig daar in te gaan. Prachtig woord: wees mij
een rots om in te wonen. Onze woning in die rots, in die schuilplaats, in God Zelf, is om gedurig
daarin te gaan. We zagen het: het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. De redding van
de eeuwige dood is de meest noodzakelijke zaak van ons leven. Is die schuilplaats door ons
ontdekt? Zijn we erin gegaan? En legeren wij daar, wonen wij daar? Gaan we er gedurig in,
door die geloofsingang, in de Middelaar en Zaligmaker? Wat een genade, wanneer we naakt
voor God terechtkomen. Moede kom ik, arm en naakt tot de God die zalig maakt. In de kribbe,
aan het kruis, bij de opstanding, in de hemelvaart. En wat een eeuwige liefde dat God voor
vijanden een schuilplaats heeft gemaakt, in Zichzelf. Wat een eeuwige liefde van de Vader, wat
een overgave van de Zoon, wat een bediening van de Heilige Geest ligt daarachter en daarin.
Waar woont u? Er staat hier: ‘Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal
overnachten in de schaduw van de Almachtige’. Overnachten, dat is rusten, door de duisternis
omgeven zijn. En die bescherming van God is daarin zo zonneklaar. Want als we slapen
kunnen wij niet waken, dat is duidelijk. Maar de wachter van Israël sluimert en slaapt niet. Er
gaat nooit een oog van Hem dicht. Het is altijd wakker over Zijn Woord, altijd wakker over Zijn
oordelen, altijd wakker over Zijn beloften. Wat is het groot dat Hij hier een schaduw wordt
genoemd. De schaduw van de Almachtige. Zodat als u niet weet waar u gelegerd bent, waar u
woont, hoe het er bij u voorstaat, dat Hij dan tegen u zegt: zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Dat moet u meenemen. Bij al de vragen van uw leven: zou voor de HEEERE iets te wonderlijk
zijn? Ik zal tegen de HEERE zeggen: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik
vertrouw!
Ds. G. Boer (1913-1973) (Overgenomen uit: ‘Naar de grootheid Uwer barmhartigheden,
luisteren naar de Psalmen’, Kampen: De Groot Goudriaan, 2004.)
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
3 april
10 april
17 april
24 april

1 mei
5 mei

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

Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
Dhr. H. Lowijs (Noordscheschut)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Themadienst
Ds. M. Kreuk, Afsluiting winterwerk,
waarna koffiedrinken/preekbespreking
Ds. M. Kreuk
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
Ds. M. Kreuk, Hemelvaartsdag

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:
24 april
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
24 april
Diaconiecollecte bestemd voor diaconaal project ‘Delen in overvloed’

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
Een zware slag kreeg de familie Stenekes te verwerken. Bij zuster Tina Stekenes heeft het
ziekzijn opnieuw toegeslagen, en dit nu ook wel zodanig dat er geen omkeer meer mogelijk is.
De artsen kunnen niets meer voor haar doen. Dit is zeer verdrietig, voor zuster Tina, ook voor
broeder Jakob en hun kinderen en kleinkinderen. Hadden we een jaar geleden gehoopt dat
alles weer achter de rug was, dan moet die hoop nu worden losgelaten. En hoe moeilijk is dat.
Toch, als je zuster Stenekes opzoekt, zie je direct een fijne glimlach in haar ogen. En ze mag
ervan getuigen hoe de Heere Jezus bij haar is, de Man van Smarten die toch ook de Vorst van
het Leven is, en die door Zijn Heilige Geest een wonderlijke, goddelijke liefde in onze harten wil
uitstorten. Liefde van God en liefde voor Hem, dwars door alles heen. Uiteraard maakt deze
wonderlijke liefde de situatie niet makkelijker. Maar het geeft wel kracht en vrede, bij alles wat
gebeurt. Laten we hopen en bidden dat deze kracht en vrede onze zuster en broeder steeds zal
vervullen, en dat de HEERE alles zal geven wat nodig is. De HEERE zij mét u!
Niet minder moeilijk is de boodschap die zuster J. Kok-Paalman ontving. Ook zij blijkt ernstig
ziek te zijn. Er is een kwaadaardige tumor aangetroffen in haar dikke darm. Gelukkig zijn er nog
geen uitzaaiingen aangetroffen. Daardoor is er de hoop dat haar ziekte wellicht kan worden
overwonnen. Op 13 april hoopt zij een operatie te ondergaan, waarbij de tumor moet worden
weggenomen. Ook zuster Kok mag weten in Wiens hand ons leven is. En als je dan, zoals de
dichter van psalm 25, voortdurend je oog op de HEERE slaat, mag er ook de hoop zijn, dat Hij
je ‘uit het net’ zal bevrijden. Wij hopen van harte dat onze God u zeer nabij zal zijn, in deze
spannende weken. En dat Hij Zijn goedheid zal aanwenden om u te bewaren! Laten we als
gemeente in onze gebeden veelvuldig aan zuster Kok denken, zoals ook aan Johanna en
Jemke en de kinderen, die zelf de laatste tijd veel hebben meegemaakt, en ook nu natuurlijk
zeer met moeder en oma meeleven!
Dankbaarheid is er bij zuster J. Kruiger en haar man. Zuster Kruiger is in groot gevaar geweest,
doordat zich uit trombose in haar been een dubbele embolie in de longen ontwikkelde. We
kunnen gerust stellen dat haar leven door het oog van een naald is gegaan. Geloviger gezegd:
de HEERE heeft onze zuster in Zijn goedheid nog willen bewaren, voor haar man, haar (klein)kinderen en ons allen. Wat bijzonder! Graag bidden we onze zuster een goed herstel toe, dat
ook nog wel enige tijd zal vergen. En wat is het dan gelukkig wanneer je als man en vrouw
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samen mag leven bij de diepe waarheden van het Evangelie. Zoals bijvoorbeeld bij dat heerlijk
woord dat de Heere Jezus in Zijn lijden gesproken heeft: Vader in Uw handen beveel ik mijn
geest! Wie dat in dankbaarheid, ziende op onze geliefde Zaligmaker, ná mag zeggen, die is wél
bewaard, wat er ook gebeurt!
Ook zuster H.C. Renkema-Bakker beleefde enerverende weken. Onlangs heeft zij een operatie
ondergaan aan de heup. Daar werd al lang naar uitgezien. Maar wanneer het dan dichterbij
komt, blijkt het allemaal niet gering te zijn. Inmiddels is de operatie gelukkig achter de rug, en
mag zuster Renkema herstellen in de Maartenshof, Schaaksport 100-102, in Groningen. We
hopen van harte dat zij daar daadwerkelijk weer op de been mag komen! Wat is zoiets als
gezondheid, eenvoudigweg: goed uit de voeten kunnen, toch een gave. Dat maakt je dankbaar,
als je dat dan weer ontvangen mag. En het is God alleen die het ons geeft. Laten we temidden
van alles maar voortdurend op de HEERE zien. Hij zal u ín en mét de Heere Jezus Christus
alles geven wat nodig is. Hij zij u nabij!
In onze gebeden dachten we onlangs ook aan zuster S. de Haan-Haaima. Onlangs was zuster
de Haan, die ook al een hoge leeftijd heeft mogen bereiken, enige tijd onwel. Het is altijd weer
bijzonder om even bij haar te zijn, en te merken hoe veel kracht en leven zij nog mag hebben.
Ook is zij zich zeer bewust dat alles wat wij hebben en zijn alleen uit Gods goede Vaderhand
komt. In die Vaderhand is ook alles te vinden wat ons ontbreekt. Hij zij u nabij.
Ook gaat ons medeleven uit naar zuster Hovius-Mollema. Op 13 maart is haar geliefde man
overleden, broeder Maarten Hovius, in de leeftijd van 71 jaar. De familie Hovius luisterde de
laatste jaren met regelmaat naar de avonddiensten van onze gemeente. Ook was dhr. Hovius
een trouw bezoeker van de Kerk&Israël-avonden in Zuidhorn. Het is verdrietig dat zijn leven nu
ten gevolge van een ernstige ziekte is weggenomen. Maar we mogen weten dat broeder Hovius
zijn hoop had gevestigd op de Heere Jezus Christus, de Gekruisigde en opgestane Heere van
heel Gods kerk. En die hoop maakt niet beschaamd! Moge onze God zuster Hovius en haar
kinderen met Zijn vertroosting nabij zijn!

JARIG
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
16 april
23 april
26 april
30 april

dhr. R.G.Grashuis
dhr. A.J. Ritzema
dhr. S.B. de Boer
mw. F. de Groot-Renkema

We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

VERKONDIGING
Soms maak je allerlei plannen, maar is de uitkomst totaal anders. We zijn als familie heel
dankbaar dat uw kerkenraad mij in een aantal diensten vrijstelde, en dat de dominees
Noorderijk en Visser op zo korte termijn het Evangelie in ons midden wilden komen brengen.
We mogen hopen en geloven dat onze God ook door hun mond heeft willen spreken.
Voor wat betreft de komende tijd wil ik u graag wijzen op een tweetal bijzonderheden. De eerste
is dat we op zondagavond 17 april onze halfjaarlijkse themadienst een missionair karakter willen
geven. We willen dan een ‘dienst voor zoekers’ houden en zullen dan proberen om het
Evangelie in begrijpelijke taal af te stemmen op mensen die er misschien niet zozeer mee
vertrouwd zijn. De vraag waar het in deze dienst om draait is: ‘Wie is God?’. Uiteraard gaan we
als evangelisatiecommissie ons best doen om onze dorpsgenoten op deze dienst te wijzen,
door middel van flyers etcetera. Maar ook willen we u en jullie vragen om eens rond te zien in je
omgeving, en mensen tot het bijwonen van deze dienst uit te nodigen. Waar het ons om gaat is,
dat Gods Woord voor íeder wat te zeggen heeft, ongeacht wat hij of zij wel of niet weet. We
willen het met onze dorpsgenoten graag over de Heere Jezus hebben. En wat zal het een
zegen zijn, wanneer wij elkaar en ieder die het maar horen wil eens mogen wijzen op Hem!
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Daarom wil ik aan u en jullie allen vragen: Doe wat je kunt om mensen te bewegen om ook te
komen, en vouw dan vooral ook je handen. Op hoop van zegen!
De tweede bijzonderheid doet zich voor op zondag 24 april, wanneer we onze winterperiode
hopen af te sluiten. Twee meisjes nemen dan afscheid van de zondagsschool, en daar zal in de
dienst aandacht aan worden geschonken. Het zal fijn zijn, als wij die morgen onze
zondagsschool in groten getale omringen. Kom dus ook!

VADER SMIT
Het was een heel naar telefoontje, dat we kregen op zaterdag 19 maart. De vader van Gerdine
was buiten bewustzijn aangetroffen op het pad bij het tanklokaal op de boerderij, en men was
bezig om hem te reanimeren. Korte tijd later kregen we het bericht dat het reanimeren niet meer
heeft mogen baten. Het is uiterst verdrietig dat deze geliefde man, vader en opa zijn vrouw en
ons allen zo op het aller onverwachtst is ontvallen. We zijn er dagenlang van ontdaan geweest,
en nog is alles heel anders dan hoe het was. Velen van u zullen hem wel hebben gekend, vaak
was hij samen met zijn vrouw te gast in onze pastorie, graag kwam hij dan op zondag mede op
in uw midden, en ook de rommelmarkt had zijn warme aandacht. Het is voor ons nog zo
ondenkbaar dat hij er nu niet meer is. Maar het behaagde aan de HEERE om hem nu tot Zich te
nemen, onze tijden zijn in Gods hand. Vader Smit is lange tijd ambtsdrager geweest, kwam ook
zo graag in Gods huis, om daar Gods Woord te horen, en om door de Heere Jezus Christus te
worden gezocht en gevonden. Die alleen zalig maakt, op grond van Zijn eigen werk alleen. En
om Wie er ook hoop is, voor een ieder die in Hem gelooft!
Graag willen we u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven die wijzelf en ook
onze (schoon)moeder en oma in Polsbroek uit uw midden mochten ontvangen. Het was
hartverwarmend!
Ontvang allemaal een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
BENOEMING
Op de gemeenteavond van 16 maart jongstleden zijn de broeders R. van den Akker en E.
Meindertsma gekozen als lid van de commissie van bijstand en advies van de kerkvoogdij. Met
dankbaarheid mogen we melden dat broeder Meindertsma zijn benoeming mocht aanvaarden.
Helaas heeft broeder van den Akker daartoe geen vrijmoedigheid gevonden. Graag danken we
de HEERE en zullen we Hem bidden om een zegen over deze beide broeders, en het werk dat
zij in ons midden mogen doen. De kerkenraad zal de gemeente nog informeren over het vervolg
van deze verkiezing.
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
28 februari
6 maart
13 maart
20 maart
Totaal

€ 128,15
€ 113,00
€ 156,90
€ 114,00
€ 512,05

GZB voorjaars-zendingscollecte voor Indonesië

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op 24 april wordt het winterwerk afgesloten. De
diaconiecollecte is dan voor het diaconaal project van de HGJB
die aansluit bij het jaarthema 'Delen in overvloed'. Met dit
project wil de HGJB jongeren en ouderen in Colombia, Mexico
én Nederland aanmoedigen om hun leven te gaan delen. Van
de collecte gaat 2/3 deel naar de GZB om de presbyteriaanse
kerk van Colombia en Mexico te ondersteunen in het opzetten
van nieuwe diaconale initiatieven (o.a. opvang van kinderen,
begeleiding van ouders, hulp aan verslaafden). 1/3 deel gaat
naar de HGJB om jongeren en hun gemeenten in Nederland te
helpen om in hun eigen omgeving beschikbaar te zijn voor
mensen die minder hebben (o.a. door bewustwording en een
eigen campagne voor jongeren te ontwikkelen).
Een hartelijke groet van de diaconie.

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
6 maart
9 maart
13 maart
20 maart
25 maart
27 maart
28 maart
Totaal

€ 255,70
€ 4.137,55 Biddag
€ 318,00
€ 228,40
€ 226,05
€ 466,82
€ 138,81
€ 5.771,33

Via de heer Rodenhuis is een gift van € 50,00 ontvangen voor Kerkneis
Via diaken Tempel is een gift van € 50,00 ontvangen voor Kerkneis
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Wat aanvankelijk werd beoordeeld als een beginnende longontsteking, een luchtweginfectie en
griep bleek na de diagnose van een trombosebeen in het ziekenhuis ook een dubbele
longembolie te zijn waarmee ondertussen al een paar weken was 'rondgelopen'. Het was
zonder dat wij het wisten erg kritiek door de plaats waar een groot stolsel zat. De HERE heeft
uw en onze gebeden willen verhoren en uitredding geschonken. Hartelijk dank voor uw
gebeden, telefoontjes, bemoedigende kaarten en goede wensen. Maar bovenal: God lof!
Het gaat ondertussen al weer heel veel beter.
Met een hartelijke groet,
Janny en Having Kruiger
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EINDE WINTERWERK 2015/2016
Zaterdag 23 & zondag 24 april
Jaarthema
Er wordt heel wat gedeeld via social media: een leuk bericht, een
mooie foto of een opvallend nieuwtje of een nieuwe stap in iemands
leven. Kortom: delen via de digitale wereld is heel vanzelfsprekend.
Ook in het nieuwe jaarthema van de HGJB gaat het over delen. God
is de Bron van leven die overvloedig uitdeelt van Zijn liefde,
goedheid en genade. In het jaarthema zetten we een stap verder.
Want wat doen we met de overvloed die God ons geeft? Wat doen
we met Zijn liefde en genade, Zijn goedheid en vergeving? Vanuit de
overvloed die we zelf bij de Bron ontvangen, mogen en kunnen we
ook weer uitdelen. God wil ons concrete leven in beweging zetten en stuurt ons erop uit om een
bron van zegen voor anderen te zijn. Hoe kun je deze overvloed uitdelen aan anderen, hoe
werkt dat? We hebben toch iets ontvangen dat relevant is, niet alleen voor onszelf, maar juist
ook voor de mensen om ons heen?
Kortom: zet Gods overvloed, zetten Zijn gaven jou in beweging?
Zaterdag 23 april
18.00 uur Eten in Mexicaanse sferen
(‘s avonds is er een collecte voor de onkosten)
Voor de kinderen: Pinata volgens traditioneel Mexicaans gebruik
20.00 uur Avondprogramma: “Delen in overvloed”.
Introductie diaconaal project
Spreker: dhr. Kruiger vertelt hoe hij zijn talent inzet op basis van Mattheüs 25:3146.
Talentenveiling: wat ga jij doen voor iemand anders of wat kan je ontvangen?
21.30 uur Afsluiting en ontmoeting onder het genot van een drankje.
Zondag 24 april
9.30 uur
Kerkdienst afsluiting winterwerk
Thema: “Delen in overvloed” , Bijbellezing: Mattheus 25:31-46
Kinderen van de zondagsschool zingen een tweetal liederen en er wordt afscheid
van een aantal kinderen genomen, die de zondagsschool gaan verlaten.
10.30 uur Koffie drinken in de Wegwijzer met preekbespreking voor jong en oud.
Diaconaal project
We starten ook weer een diaconaal project waarbij het jaarthema ‘Delen in overvloed’ verder
wordt uitgewerkt. Dit project is bij uitstek geschikt om met jong en oud echt te leren wat ‘delen’
in de praktijk betekent.
Vanuit Mattheüs 25: 31-46 denken we samen met de kerk van Colombia en Mexico na hoe we
in onze eigen omgeving dienend aanwezig zijn voor (kwetsbare) mensen om ons heen.
Drie landen, drie culturen, maar dezelfde opdracht!
Talentenveiling
Op 23 april wordt de talentenveiling georganiseerd. De opbrengst is voor het diaconaal project.
Daarbij hebben we jouw inzet ook nodig. Wat kun jij doen voor iemand anders? Wat kan een
ander doen voor jou? Welk talent ga jij inzetten en welk talent kun jij gebruiken? Denk hierbij
aan taart bakken, boodschappen doen, oppassen, kookworkshop verzorgen, helpen in de tuin,
taxirit, klussen of schilderen, overnachting in vakantiehuis/camper…… Kortom een unieke kans
om jouw talenten te delen.
Het opgavestrookje voor de talentenveiling staat op de achterkant van dit nummer van
Kerkneis.
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SAMEN AAN TAFEL
Samen aan Tafel vindt plaats op vrijdag 22 april in de Gasthorn, de Gast 58a te Zuidhorn.
Aanvang 18.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. U bent van harte welkom. Samen eten is ideaal voor
mensen die niet alleen willen eten en het leuk vinden om met anderen de maaltijd te delen, de
gezelligheid te ervaren en dit van tijd tot tijd met elkaar te doen. Deelname aan de maaltijd kost
€ 6,- per persoon (een vrijwillige bijdrage is ook welkom voor degene die minder draagkrachtig
is). Opgave is noodzakelijk en kan op maandag 18 en dinsdag 19 april van 20.00 tot 21.00 uur
bij Nel Dijkstra via 0594-503937 of via de mail nel-dijkstra@hotmail.com
Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u dit aangeven op bovenstaand adres en het wordt geregeld.
Met een hartelijke groet en tot ziens.
Namens de organisatie, W. Burema

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, die gehouden wordt in ‘De Bron’, Einthovenstraat 28,
Assen. De aanvang is 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

KOFFIEOCHTEND WERKGROEP CHRISTENVROUWEN ZUIDHORN
Lieve dames,
Jullie zijn van harte uitgenodigd op woensdagochtend 20 april van 9.30-11.30 uur in het
Dorpshuis aan de Noorderweg 61C te Noordhorn.
Hinke Smit komt spreken. Onderwerp: De bezem uit de kast: Zand, zeep en soda.
Er is crêche, collecte en een boekentafel. Contact: 0594-505224
Weten jullie het nog? In het najaar in 2014 is Hinke Smit in het Dorpshuis geweest en toen
vertelde ze dat je je oude jas uit mag doen en je nieuwe aan. Het was een zeer geslaagde
ochtend. Diepgang, de geur van koffie met wat lekkers erbij.
Hinke gaat nu vertellen over de grote schoonmaak. Heb jij daar al kriebels voor? Of zie je
ertegen op? Of......welke grote schoonmaak eigenlijk?
Zand, zeep en soda? Geloof, hoop en liefde?
Heb je er zin in? Wees welkom.
ChristenvrouwenZuidhorn,
Tina van Duinen, Margot Fleurke, Karin Mechielsen, Frouwina Bloem en Greetje Steenbergen
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“CHRISTELIJKE VRIJHEID” CENTRAAL OP DE
HEMELVAARTONTMOETINGSDAG IN NOORDHORN
Donderdag 5 mei 2016 vallen D.V. Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag op één dag. Die middag
staat het thema “Christelijke Vrijheid” centraal op de Hemelvaartontmoetingsdag in Noordhorn.
Spreker is: Prof. dr. H. van den Belt, bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid
namens de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De christelijke vrijheid is één van de belangrijkste thema's van de Reformatie. Volgens
Johannes Calvijn kun je de waarheid van het evangelie en de innerlijke vrede van de ziel alleen
op de juiste wijze kennen als je de christelijke vrijheid goed verstaat (Institutie 3.19). Alleen
Christus kan ons vrijmaken van de vloek en de schuld van de wet. Bij Zijn hemelvaart heeft Hij
de gevangenis gevangen genomen (Efeze 4:8). De christelijke vrijheid betekent ook dat er
ruimte is om als christenen over ondergeschikte punten verschillend te denken, altijd in
gebondenheid aan het Woord van God.
Wereldwijd wordt de vrijheid voor christenen bedreigd. In Nederland neemt de maatschappelijke
druk op orthodoxe christenen toe. Juist in deze context is het heel belangrijk om met elkaar stil
te staan bij de echte vrijheid van de christen die niet afhankelijk is van de uiterlijke
omstandigheden.
Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie, thee en fris in gebouw “De Wegwijzer”, aan de
Oosterweg (vlakbij de Hervormde Kerk) in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur met
een gezamenlijke opening. Naast het hoofdprogramma zijn er ook speciale programma’s voor
kinderen van 4 t/m 9 jaar en voor tieners van 10 jaar en ouder. Voor de allerkleinsten is er
kinderoppas. Deze middag van ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd
afgesloten. De toegang, inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor
de onkosten.
De Hemelvaartontmoetingsdag is een initiatief van de provinciale afdelingen van de
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Friesland en in Groningen/Drenthe. Voor meer
informatie: www.gereformeerdebond-friesland.nl

DIACONAAL JAAR OF VAKANTIEVRIJWILLIGER IN ‘DE HERBERG’
Diaconaal jaar
Zoek jij een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Afgestudeerd en nog geen baan? Heb je
vragen over de manier waarop jij je leven wilt inrichten en wil je even een break nemen? Weet jij
nog niet wat je wilt gaan studeren? Wil jij je een jaar inzetten voor mensen die het moeilijk
hebben? Werkervaring en levenservaring opdoen? Dan zou een diaconaal jaar bij de Herberg
wel eens heel goed bij je kunnen passen. Een diaconaal jaar loopt van september tot en met
juni.
Vakantievrijwilliger
Wil jij liever een of twee weken van je zomervakantie op een bijzondere manier doorbrengen?
Er liggen allerlei taken op je te wachten, zoals huishoudelijk werk, receptiewerk en verzorgen
van de broodmaaltijden. Je overnacht in het Koetshuis van de Herberg en je werkt samen met 4
andere vakantievrijwilligers. Tip: geef je samen met een vriend of vriendin op.
Wat is de Herberg?
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een huis in Oosterbeek, waar mensen die veel
zorgen hebben of vastgelopen zijn, drie tot zes weken verblijven. De Herberg is geen
therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Door gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen worden gasten geholpen om het evenwicht
in het leven en het zicht op God (opnieuw) te vinden. Staf en vrijwilligers willen zich, in
navolging van Jezus Christus, voor hen inzetten. Vier jongeren doen een diaconaal jaar in de
Herberg. In juli en augustus worden hun plaatsen ingenomen door vakantievrijwilligers.
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website van de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) onder
‘vrijwilligerswerk’
Wil jij je direct aanmelden? Stuur een mail aan vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, gebruik het
aanmeldformulier op de website of bel 026-3342225.
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
5 mei

AUTODIENST

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

503520
050-3644794
500981
507012
505276

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

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

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

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

506075
507012
213717
505739
505035
505529

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

OPPAS 1
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
5 mei

OPPAS 2

DEURDIENST
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
5 mei

213717
504808
507012
506077
505276
213717

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

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

EHBO
502276
506075
504808
502276
507468
506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN APRIL 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
dinsdag
5 april.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 10 (maart ‘16)
woensdag
6 april
20.00 uur
Bijbelkring (Hfst.8)
woensdag
13 april
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. O. Top,
Oosterweg 20, Noordhorn (H3)
13.30 uur
Kreamiddag - haken vrouwenvereniging
/belangstellenden
woensdag
20 april
09.30 uur
Koffieochtend Christenvrouwen Zuidhorn, spreekster
Hinke Smit
19.10 uur
Vertrek naar Assen voor vergadering Bond van
Hervormde Zondagsscholen
20.00 uur
Gezamenlijke gesprekskring met Vrijgemaakt
Gereformeerde Ver. in "De Rank", Zuidhorn
donderdag
21 april
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
23 april
18.00 uur
Start programma t.g.v. afsluiting winterwerk
zondag
24 april
11.00 uur
Na de dienst koffiedrinken / preekbespreking
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
donderdag
5 mei
14.00 uur
Hemelvaart-ontmoetingsdag van de Gereformeerde
Bond. Spreker: Prof. dr. H. van den Belt

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het mei-nummer van Kerkneis is Zaterdag 23 april 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
3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
5 mei

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. R. Mauritz (Lelystad)
Ds. M. Noorderijk (Tiendeveen)
Ds. J. Tiggelaar (Opende)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Visser (Wezep), Hemelvaartsdag

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 mei
6 mei

mw. J. Stouwie-Guikema
mw. K.P.R. Wessels-Wiersema

Graag wensen we u met allen die bij u horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar
toe!

GOEDE VRIJDAG
Zo was er dan opeens een gezamenlijke dienst! Het had een droevige aanleiding, nu wij als
gezin op de Witte Donderdag om de open groeve van onze geliefde vader, schoonvader en opa
moesten staan. Maar wat deed het ons goed dat we zovelen van u de andere dag mochten
ontmoeten in de oude kerk van Noordhorn, waar we samen het Woord en Sacrament van de
Heere Jezus mochten ontvangen, de gekruisigde Heere van de kerk, de Man van Smarten die
ook de Vorst van het Leven is! Het zal voor u onwennig zijn geweest, en met drie tafels ook wel
wat lang van duur. Maar het had dan toch ook veel goeds. Samen op deze hoogtijdag het
Evangelie te horen, de tekenen van brood en wijn te ontvangen, en daardoorheen Gods genade
verzegeld te krijgen. Uit de handen van Hem die nooit iets onbehoorlijks heeft gedaan, die altijd
Zijn plaats kende, zoals we hoorden. En Zijn plaats was het kruis, en vanaf het kruis is Hij ons
tot een geliefde Zaligmaker geworden. En dan zijn we blij en rijk, als Hij ons doet delen in het
Zijne. En dan zien we dankbaar terug, temidden van alle moeite en verdriet. En dan kunnen wij
om Zijnentwil ook verder, zo ver als Gods weg ons nog voert, totdat geloven mag overgaan in
aanschouwen!

DANK
Ook vanuit onze Saaksumse gemeente kwamen er blijken van medeleven rondom het
overlijden van onze geliefde vader en schoonvader en opa Smit. Graag willen we u daarvoor
hartelijk dank zeggen. Het heeft ons goed gedaan!
Familie Kreuk

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
28 februari
6 maart
13 maart
20 maart
Totaal

€ 18,60
€ 24,12
€ 16,60
€ 59,32

Bidstondcollecte
GZB voorjaars-zendingscollecte voor Indonesië

Collecte van de Paaszangdienst van 19 maart € 80,95
Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester
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COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
Totaal

€ 77,60
€ 251,90
€ 70,90
€ 60,08
€ 460,48

Biddag

Hartelijk dank,
college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

BIJBELLEESROOSTER APRIL 2016
vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24
ma. 25
di. 26
wo. 27
do. 28
vr. 29
za. 30

Exodus 13:1-16
Blijf gedenken
Exodus 13:17-14:14 Vloedlijn
Exodus 14:15-31
Recht door zee
Exodus 15:1-21
Overwinningslied
Lucas 24:13-35
Wandelen met Jezus
Lucas 24:36-53
Een nieuw begin
Exodus 15:22-27
Bitter en zoet
Exodus 16:1-20
Vleeshonger
Exodus 16:21-36
Dagelijks brood
Exodus 17:1-7
Water uit de rots
Exodus 17:8-16
Strijd op hoog niveau
Handelingen 11:19-30 De eerste christenen
Handelingen 12:1-17 Wel gebeden, niet verwacht
Handelingen 12:18-25 Terechtstellingen
Handelingen 13:1-12 Uitzending
Handelingen 13:13-25 Bijbelse lijn ...
Handelingen 13:26-41 ... naar het heden
Handelingen 13:42-14:7 Grote wonderen
Handelingen 14:8-20 Wisselende stemmingen
Psalm 100
Dankoffer
Exodus 18:1-12
Gezinshereniging
Exodus 18:13-27
Managementcursus
Exodus 19:1-15
Boodschapper van God
Exodus 19:16-25
Bevend bij de berg
Psalm 118:1-14
Blijf het herhalen:
Psalm 118:15-29
Eeuwig duurt zijn trouw!
Handelingen 14:21-28 Gemeentewerk
Handelingen 15:1-21 Strijd om de besnijdenis
Handelingen 15:22-35 Steun aan elkaar
Ezechiël 33:1-9
Een gewaarschuwd mens
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Jeugdneis

April 2016

Dag jongens en meisjes,
Deze keer een namenpuzzel. Steeds drie namen op een rij. Welke naam hoort er niet bij?
Streep de naam van die persoon door, die in een andere tijd leefde. Succes!
Gerdine Kreuk

Adam
Kaïn
Abraham
Jozef
Ruben
Noach
David
Hagar
Ruth
Jesaja
Jonathan
Anna
Elizabeth
Lea
Johannes
Sadrach
Silas
Barnabas

Seth
Micha
Saul
Benjamin
Kaleb
Eli
Absalom
Dina
Mirjam
Hizkia
Jethro
Hanna
Esther
Ruth
Andreas
Abednego
Amos
Jakob

Simson
Eva
Lot
Johannes
Jozua
Hofni
Boaz
Sara
Orpa
Othniël
Mozes
Simeon
Maria
Rachel
David
Saul
Paulus
Izak

‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet en
verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u
ze niet ver te boven?’ (Mattheüs 5: 26)
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TALENTENVEILING
Op 23 april wordt de talentenveiling georganiseerd. De opbrengst is voor het diaconaal project.
Daarbij hebben we jouw inzet ook nodig. Wat kun jij doen voor iemand anders? Wat kan een
ander doen voor jou? Welk talent ga jij inzetten en welk talent kun jij gebruiken? Denk hierbij
aan taart bakken, boodschappen doen, oppassen, kookworkshop verzorgen, helpen in de tuin,
taxirit, klussen of schilderen, overnachting in vakantiehuis/camper…… Kortom een unieke kans
om jouw talenten te delen.

Dit talent/aanbod mag geveild worden tijdens de talentenveiling (omschrijf zo duidelijk mogelijk
wat en zo nodig voor hoelang):
Het minimum bedrag is (mag, maar hoeft niet ingevuld te worden): €
Naam:
Adres:
Tel. nr:
Emailadres:
Dit strookje uiterlijk 17 april inleveren in de bak in de hal van de Kerk.
Of de opgave mailen naar: mariavgosliga@icloud.com
16

