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MEDITATIE
RACHAB GERED
‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen,
omdat ze de verkenners met vrede had ontvangen’.
Hebreeën 11:31
Je zult maar zoals Rachab zijn! Natuurlijk is het soms ook een bewuste keuze om het werk te
gaan doen dat zij deed. Maar dan nog zou je kunnen zeggen: je zult er maar zo aan toe zijn, dat
je ertoe komt om die keuze te maken! Hoe voel je je dan? Kun je in dat werk wel echt gelukkig
zijn? Of is het meer een trein die al reed en die je niet kon missen, en nu dender je maar door,
allerlei stations voorbij? En natuurlijk heb je geld. En natuurlijk zie je allerlei gezichten, die zo
vriendelijk lachen. Maar intussen ben je leeg, ellendig en fout. Het zal je gebeuren! En
misschien gebeurt het je wel. Ook jou als je dit leest. En ook u als je niet eens echt ‘op de
walletjes’ woont. Maar de onreinheid is overal.
Nu deed zich voor, en nu dóet zich voor, dat de God van Israël onmiskenbaar naderbij komt. Al
was het veertig jaar daarvoor, iedereen in Jericho wist nog wel wat die wonderlijke God van dat
wonderlijke volk van schaapherders, voor Zijn mensen had gedaan. Dat Hij de Schelfzee had
opgedroogd, maar Farao er in verdronken. Dat Hij het volk door de woestijn had geleid, maar
het toch niet gedood. En, beangstigend, dat Hij die machtige vorsten Sihon en Og, zomaar opzij
had gezet. Heel Jericho was bang! En, al is het tweeduizend jaar hiervoor, heel deze wereld
weet nog wel wat die wonderlijke God van dat zonderlinge volk van haveloze mensen, voor Zijn
mensen heeft gedaan. Hoe Hij de doods-Jordaan heeft drooggelegd, doordat Hij er Zelf in
onderging! Hoe Hij de machten van zonde en dood heeft verslagen, in het Lam, in Zijn sterven
aan het kruis. En in Zijn opstaan uit het graf! En, het is onmiskenbaar, Hij komt naderbij! Het is
alsof er een vloedgolf door de wereld gaat, door je leven gaat en door je hart. En je kunt er niet
om heen. Het is de Heere Jezus. En Hij kómt!
Wat doe je dan? Was het een vraag die bij Rachab al langer leefde? Of kwam het spontaan zo
op? In elk geval: toen Gods gezanten bij haar aanklopten, was het voor haar geen vraag meer.
En al zóu het haar het leven kosten, toch heeft zij die verkenners ‘met vrede ontvangen’.
Shalom, zal ze hebben gezegd. En Shalom zal ze hebben gedácht! En met dat ze het zei, was
het bij haar. En met dat ze het dácht, ging haar hart uit naar de God van Israël! Wie is er toch
alleen God? De god van de maan? O nee. Daar komt alleen ellende van. Maar Déze! De
Almachtige. De Onstuitbare! Hij voor Wie Farao niets was, en Sihon en Og. Hij voor Wie alles
en iedereen moet wijken. God in de hemel boven, en ook God op de aarde beneden! En
Rachab dacht: Shalom! Wie geeft mij alleen Shalom? Zal er nog wel Shalom zijn, voor een
mens als ik? Maar mét dat zij het zei, was het bij haar. En mét dat zij het dácht ging haar hart uit
naar de God van Israël. En zij heeft de verkenners in vrede ontvangen. En zij heeft hen ook om
vrede gevraagd. ‘Zweer mij bij de HEERE (…….) dat u ons leven van de dood zult redden’!
En? Zij heeft haar wens verkregen! ‘Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de
ongehoorzamen’! Níet omgekomen! Terwijl heel haar stad werd verwoest. Terwijl zoveel
mensen, even zondig als zij, het leven lieten, mocht Rachab het leven behouden. God heeft
haar gespaard. God heeft haar doorgeholpen. God heeft haar gered. Ja geréd! Minder dan dat
is het niet. Zelfs de Heere Jezus heeft zich het zondige vlees van Rachab aangetrokken. Om
haar te redden! Wat een wonder! Rachab is behouden. En wat een wonder. Rachab wórdt
behouden! Rachab toen en Rachab nu. Er is hoop. Er is bloed. Er is een nieuw begin. In de
wonden van het Lam! Wat u moet doen, en jij? Geloof! Vertel Hem alles. Smeek om Shalom. En
je zúlt behouden worden. Lof zij U Christus!
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
16 mei
22 mei
29 mei
5 juni

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

Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
Ds. M. Kreuk, Hemelvaartsdag
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, 1e Pinksterdag
Prop. M. Krooneman (’t Harde)
Ds. M. Kreuk, 2e Pinksterdag, zangdienst
Ds. G.H. Nijland (Mastenbroek)
Ds. M. Visser (Wezep)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. H. v. Wingerden (Rijssen)
Ds. M. Kreuk

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:
15 mei
Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte: gemeentestichting Europa
22 mei
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 mei
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
5 juni
Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat van Project 10:27

UIT DE PASTORIE
OVERLEDEN
Op dinsdag 5 april is overleden onze geliefde zuster Tina Stenekes-Fokkinga. Zij is 67 jaar oud
geworden. Het is een zeer verdrietig sterven, voor ieder die haar heeft gekend. In het bijzonder
voor onze broeder Jakob en zijn kinderen en kleinkinderen, die in haar een geliefde vrouw en
zorgzame moeder en oma hebben verloren. Wie de foto op de rouwkaart ziet, een foto die maar
een paar weken vóór haar sterven is genomen, kan het bijna nog niet bevatten. Nog vertoont
haar gelaat op die foto die glimlach, die zo kenmerkend was voor haar hele zijn. En het doet
werkelijk pijn als je er aan denkt dat deze ook zo zeer geliefde zuster nu niet meer bij ons is.
Hoe graag toch hadden we dat nog anders gezien! We bidden onze broeder Jakob met allen
die bij hem horen van harte veel vertroosting toe. Wat zullen zij bij tijden diep verdrietig zijn! Wat
zal de lege plaats soms pijnlijk worden gevoeld. ‘Leeg’ was ook het woord dat broeder Jakob
koos toen we hem vroegen naar zijn gevoel. En dat gevoel van leegte zal de eerste tijd nog
zeker niet minder worden. Het verlies is zo groot!
Onwillekeurig gingen de gedachten van velen terug naar de zomer van het jaar 2014 toen
zuster Tina al zo ziek was, te ziek om bij de rommelmarkt aanwezig te zijn. Nooit zullen we
vergeten hoe we in de morgen van die bijzondere dag samen vóór het begin van alles, naar
aanleiding van een klein bericht dat ze ons stuurde, de woorden zongen van de psalm die haar
zo lief was en die ze ons wilde meegeven: Waar liefde woont gebiedt de HEERE de zegen,
daar woont Hijzelf en wordt Zijn heil verkregen, en het leven tot in eeuwigheid. Een psalm die zo
waar is, en die ook altijd zo waar mocht zijn in haar eigen hart en leven. Want zuster Tina kende
de HEERE. Zij mocht door genade dichtbij de Heere Jezus leven, en bad iedere dag en bij alles
wat ze deed om de komst van Zijn Geest in het hart. En dan mag het zijn: wie bidt die ontvangt.
En dat was het geheim van haar leven: de band aan de Heere Jezus, door de Heilige Geest!
Gelukkig mocht ze toen herstellen. Vorig jaar met pasen, het feest van de opgestane Vorst van
het leven, de Heere Jezus, kon zij voor het eerst weer opkomen in het midden van onze
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gemeente. Niettemin, dit jaar, juist weer in de stille week vlak vóór Pasen, kwam het zo heel
moeilijke bericht dat de artsen niets meer konden doen. En snel daarna is zij haar man, haar
kinderen en kleinkinderen en ons allen ontvallen. Wat een verdriet.
In de rouwdienst, op maandag 11 april gehouden in onze oude kerk van Noordhorn, stonden we
stil bij de woorden uit Rom 14:8 en die erom draaien dat al Gods kinderen zowel in het leven
van de HEERE zijn, alsook in het sterven, omdat de Heere Jezus die is gestorven en weer
levend geworden over levenden en doden mag heersen. Met Zijn genade-heerschappij! Wat
een voorrecht als je, zoals Paulus in Romeinen 7 zegt, van een Ander bent geworden. Niet
meer in de macht van de zonde. Niet meer in beheer bij jezelf. Maar van een Ander geworden!
Hem ten eigendom, met lichaam en ziel, beide in leven en sterven. Mijn getrouwe Zaligmaker,
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald! Willen wij zuster Tina
met zegen gedenken, laten wij dan niet rusten voordat wij zeker weten dat ook wij voor onszelf
deze Ander mogen toebehoren! En hoe wij het eigendom van deze Ander worden? Laten wij
maar het voorbeeld volgen van die ene zoon in de gelijkenis, van wie we op die middag van de
begrafenis ook nog hoorden. Hij zei: ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. En hij werd met
open armen ontvangen. En laten wij in onze gebeden de rouw dragende familie steeds weer
opdragen. De HEERE zij mét u!

BELIJDENIS VAN HET GELOOF
Op zondag 10 mei mocht Marte Kleefman belijdenis doen van het christelijk geloof. Dit
bijzondere gebeuren voltrok zich die zondag in de Martini-kerk in de stad Groningen, waar
Marte studeert en waar zij in de voorbije winter ook de gelegenheid kreeg om de
belijdeniscatechese te volgen samen met een groep andere jonge mensen, wat heel fijn is.
Wij zijn er heel blij om dat onze God het Marte gaf dat zij afgaande op het Bijbels getuigenis tot
geloof mocht komen in de Heere Jezus Christus, de Verlosser! Het is zo echt Gods gave, die Hij
werkt door Zijn Geest in het hart, als je tot overtuiging mag komen dat de Heere Jezus leeft. En
wat is dat een heerlijke ontdekking! Marte kreeg als tekst mee de mooie woorden uit
Klaagliederen 3:24 en 25: ‘Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.
Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt’! We hopen en bidden
van harte en wij vertrouwen ook ten volle dat het jouw ervaring mag zijn dat ook deze woorden
waar zijn en telkens weer waar worden! Van harte wensen we je veel sterkte toe in je weg als
christen. Met vallen en opstaan gaan wij die weg. Maar we hebben een HEERE Die met al onze
wegen vertrouwd is, en Die ons steeds weer zo heerlijk weet op te zoeken met Zijn genade in
Zijn Zoon de Heere Jezus, om ons dan ook weer verder te helpen.
Super fijn is het ook dat je bewust wilt worden ingeschreven als belijdend lid van ónze
gemeente, en dat je ook al op de avond van die gedenkwaardige dag weer in ons midden was!
De HEERE zij je nabij!

MEDELEVEN
Zuster J. Kok-Paalman heeft inmiddels een operatie ondergaan in het Martiniziekenhuis. Die
operatie mocht voorspoedig verlopen, waardoor zij ook al snel weer kon. Alwaar zij nu hopelijk
mag herstellen. Vooralsnog lijken de berichten dus allen gunstig, en is de grootste zorg bij onze
zuster en haar kinderen en kleinkinderen weggenomen. Dat is heel fijn! Intussen kreeg zij er
nog een verdrietig bericht bij, doordat terwijl zij zelf nog zo ziek was, één van haar
schoonzusters overleed. Het is altijd verdrietig om de mensen met wie je jarenlang hebt geleefd
en het leven gedeeld, komen te overlijden. Het is dubbel verdrietig wanneer je dan door je eigen
omstandigheden verhinderd bent om het afscheid mee te maken. Daarom willen we in onze
gebeden ook aan zuster Kok denken. Dat zij een goed herstel mag ontvangen. En ook veel
vertroosting van de HEERE.
Ook zuster R. Renkema-Bakker uit Grijpskerk mocht na haar heupoperatie een heel fijne
periode van herstel doormaken, eerst nog in de Maartenshof te Groningen. Het is erg fijn dat
alles zo voorspoedig is verlopen. Eerst zie je er lange tijd tegenop, en het is ook helemaal niet
gering. Maar we stellen onze hoop op de HEERE alleen. En dan sta je er ook zo weer achter.
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Wat een genade. De HEERE heeft naar onze gebeden geluisterd. Hem alleen de eer! En graag
wensen we u ook een goed herstel toe!
Ook willen we dit keer opnieuw noemen de naam van zuster F. de Groot-Renkema. Zuster de
Groot is altijd blij van hart en vol goede moed. Maar de conditie van haar lichaam gaat bij het
klimmen van de jaren niet vooruit, integendeel. Meer en meer lijken de verschillende gebreken
elkaar soms wat te versterken, terwijl de medicijnen ervoor elkaar soms juist lijken uit te sluiten.
Onlangs is zuster de Groot weer een aantal dagen zeer benauwd geweest. Gelukkig was toen
het woord van de Heere Jezus bij haar: Vader in Uw handen beveel Ik mijn Geest. Wie ziende
op de Heere Jezus diezelfde woorden spreekt, is bij de Heere Jezus en bij diens Vader in de
hemel wél geborgen, door de Heilige Geest. Moge die Geest ook wonen in zuster Douwina de
Groot die in de achterliggende weken ook weer heel veel mantelzorg heeft mogen bieden aan
haar moeder. En dit naast het werk dat zij ook moet doen als ieder ander. En terwijl zij zelf ook
nog te maken heeft met de gevolgen van haar buikoperaties, en van de nog altijd aanhoudende
ernstige infectie van haar luchtwegen. Laten wij als leden van onze gemeente veelvuldig aan
Douwina en haar moeder denken. Onze God zij u nabij!

WELKOM
In de vorige kerkbode was ik vergeten te vermelden, wat opnieuw goed nieuws is voor onze
gemeente: enige tijd geleden heeft zuster M. Buffinga-Oosterhuis aangegeven dat zij lid wilde
worden van onze gemeente. We vinden dat heel fijn, en heten u graag hartelijk welkom in onze
gemeente! Zuster Buffinga is onlangs komen wonen aan de Westergast in Zuidhorn, en is een
zus van mevrouw T. Meindertsma. Inmiddels is zij een trouwe kerkganger in ons midden. Daar
zijn we blij mee. We wensen u van harte veel goede jaren toe, en de heilrijke nabijheid van de
God van alle barmhartigheid! Nu ik deze regels schrijf, heeft ons ook het bericht bereikt dat
onlangs uw moeder is overleden. Dat is een gevoelig verlies. Je moeder blijft altijd je moeder,
hoe hoog haar leeftijd soms ook mag worden. Het is een geliefde, met wie je zozeer verbonden
bent. En van wie je dan nu toch afscheid moet nemen. Van harte bidden we u, zoals ook uw zus
en zwager, Gods vertroostende nabijheid toe.

CLUB
Veel van het kerkenwerk voltrekt zich in een betrekkelijke stilte. Zo is het ook wat met de 9+club “Zoek de Haven”. Niet dat het daar heel stil toegaat, gelukkig niet. Er wordt veel gepraat en
zeker ook heel veel gelachen. Er wordt gebeden en geluisterd en een spelletje gedaan. En
onderwijl mogen de jongelui op een even serieuze als ontspannen wijze bezig zijn met Gods
Woord en natuurlijk ook met elkaar.
Als ouders zijn we allemaal heel dankbaar dat broeder G.A. van den Akker in het voorbije
winterseizoen de club heeft willen leiden. Hij viel in voor Alexandra van Dijken die dit werk ook
al enige jaren met veel enthousiasme en toewijding heeft gedaan. Het is heel fijn dat er in de tijd
waarin we leven mensen zijn die wat van hun tijd willen geven voor dit zo goede werk. Hartelijk
dank daarvoor! Eens te meer leven we met broeder van den Akker mee, omdat hij dit werk ook
moest doen terwijl er in zijn persoonlijk leven het verdriet kwam van het overlijden van zijn
geliefde moeder. Het is heel verdrietig wanneer je die bijzondere vrouw die je moeder toch altijd
is opeens moet gaan missen. Zoveel liefde, zoveel woorden, zoveel goede jaren en altijd dat
gevoel: bij mijn ouders ben ik altijd welkom. En nu is moeder overleden. Nu is er ook weer wat
meer zorg om de oude vader van onze broeder, die ook nog leeft. Graag wensen we de familie
van den Akker de vertroosting toe van onze God. Met de woorden van psalm 62:9 ‘Vertrouw op
Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht’. Er
kan zoveel in het hart zijn, vragen, verdriet en moeite. Vreugde toch ook en dankbaarheid.
Moge onze God u werkelijk tot een toevlucht zijn. Hij is een Rots die niet wankelt. In tijd en
eeuwigheid!
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JARIG
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
19 mei
mw. J.A.A. Kruiger-Spanninga
26 mei
mw. G.R. Span-van der Tuin
26 mei
dhr. J. Tempel
26 mei
dhr. M. Tempel
1 juni
mw. B.H. Lania-Luth
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

VERKONDIGING
In de morgendiensten zijn we inmiddels gaan luisteren naar het Bijbelboek Jozua. Ik denk dat
we dat op zondag 8 mei voortzetten vanuit Jozua 3, en in het bijzonder denk ik dan aan vers 5.
Om het wonder van de doortocht (in de dagen van de oogst!, Jozua 3:15) daadwerkelijk te
mogen beléven wordt Israël geroepen om zich te heiligen. Een mooi motief, zo vlak voor
Pinksteren. Stel je voor dat onze God bereid zou zijn wonderen van bekering en wedergeboorte
te komen doen in ons midden, door het uitstorten van Zijn Heilige Geest. Dat de rivier van Gods
genade buiten zijn oevers treedt. Hoe heerlijk zou dat zijn! Daarom: Heilig u!
Wellicht dat we dan op zondag 29 mei kunnen zien hoe heel het volk mag oversteken, langs
priesters met de ark van het verbond die in het midden van de Jordaan stond, onbeweeglijk
(Jozua 3:17). En even onbeweeglijk staat de Heere Jezus, de Hogepriester van het nieuwe
verbond, in het midden van de Jordaan, die elke zondaar scheidt van het land van Gods
beloften!
Natuurlijk hoop ik op de bijzondere dagen van Hemelvaart en Pinksteren samen met u te
luisteren naar woorden uit het Evangelie die daar in het bijzonder over gaan.
In onze avonddiensten kunnen we wellicht komen tot een afronding van ons luisteren naar de
brief van Jacobus. Laten we samen bidden om rijk gezegende diensten!

ZANGAVOND WOORD&DAAD
Graag maak ik u vast attent op een zangavond in onze kerk ten bate van de stichting Woord en
Daad. Zoals u wellicht weet doet Woord&Daad op aller fronten veel goed werk in de Derde
Wereld. Het is nu de bedoeling dat er op zaterdagavond 4 juni een zangavond wordt
gehouden in onze kerk te Noordhorn (aanvang: 19.30 uur), waarbij vooral liederen zullen
worden gezongen uit de bundel van Johannes de Heer. Ook zal het Magnalia Dei-koor uit
Groningen zijn medewerking verlenen! Natuurlijk zal het fijn zijn wanneer veel van de leden van
onze gemeente deze avond acte de presence geven. En misschien wat geld meebrengen! De
stichting doet heel goed werk. Uw predikant zal belangeloos spreken. Voor het goede doel!

WISSELING VAN DE WACHT
Graag willen we in deze regels onze hartelijke dank uitspreken richting broeder L. Rodenhuis.
Dit omdat hij gedurende zo lange tijd zo heel veel uren, maanden en jaren met liefde en
toewijding heeft besteed aan het verzorgen van de tuin van de pastorie! Het is een werk dat niet
altijd zozeer wordt opgemerkt, en dat in zijn omvang ook makkelijk wordt onderschat. Anderzijds
voelt iedereen misschien wel aan dat het verzorgen van de begroeiing op en rondom ons
bijzondere woondomein werkelijk wel een hele klus is, die wel zo ongeveer het hele jaar door
veel aandacht vraagt. Dit gaat dan van de strijd met het onuitroeibare onkruid, via het knippen
van de vele rozen en de buxushagen en de andere planten, tot het snoeien van allerlei lange en
hoge beukenhagen en ook aldoor maar uitzettende laurieren. We kunnen in deze paar regels
niet naar behoren uitdrukken hoeveel het wel is geweest. En dat ook altijd in de
zachtmoedigheid en vrede die onze broeder zo mag kenmerken. Wat waren en wat zijn wij toch
altijd blij geweest met hem en zijn werk! Intussen beginnen de jaren wel wat te tellen, is er thuis
aan de Borgweg ook een flinke tuin te onderhouden, en brak nu de tijd aan waarop onze
broeder het werk ging neerleggen. We weten dat het hem nog altijd smart! Maar het is beter zo.
En we hopen van harte dat hij zo samen met vrouw en kinderen nog veel goede jaren mag
ontvangen!
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Heel blij zijn we ook met het feit dat er al zo voorspoedig een nieuwe tuinman werd gevonden in
de persoon van onze ambtsbroeder R. Koopman. Ook met hem zijn de ervaringen al weer heel
fijn. En daarom: beste broeders, onze dank is zeer, zeer groot!

HEMELVAARTSONTMOETINGSDAG
Het werd in de vorige kerkbode al aangekondigd. Graag wijs u ik u en jullie nog op het
bijzondere gebeuren in de middag van de Hemelvaartsdag. Van heinde en ver komen dan
allerlei mensen uit gemeenten die vergelijkbaar zijn met de onze, vooral uit de drie noordelijke
provincies, naar Noordhorn toe, om bij ons in de Wegwijzer met elkaar bijeen te zijn, te luisteren
naar een leerzaam betoog, samen te zingen en te bidden en met elkaar te spreken. Het is altijd
weer een samenzijn in een heel goede en fijne geest, met een blijde herkenning vaak ook met
velen. Dit jaar is professor H. van den Belt de spreker, hoogleraar theologie aan de RUG, en hij
zal spreken over ‘Christelijke vrijheid’.
De dag begint om 14.30 uur, vóór die tijd is er koffie. Er zijn ook programma’s voor kinderen en
jongeren. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten, verder is de toegang vrij. Graag
beveel ik het hierbij warm aan!

WERELDWONDER
Met het oog op een recensie kreeg ik het eerste deel van een hertaling van het bekende werk
van Wilhelmus à Brakel, de Redelijke Godsdienst, in handen. Het is bijzonder dat deze goed
gereformeerde ‘huiskamerdogmatiek’ nu wordt hertaald. In vroeger jaren behoorde ‘vader
Brakel’ tot de standaarduitrusting van elk christelijk huisgezin in ons land, en trouwens ook in
onze noordelijke contreien. Door de taalontwikkeling was het wat moeilijker geworden om alles
wat Brakel schreef nog te begrijpen. Nu wordt er dus een naar mijn idee heel geslaagde poging
gewaagd om de waardevolle woorden van Brakel weer dichter bij ons allen te brengen. Het was
voor mij een verademing om de oude christelijke en gereformeerde waarheden weer eens
onderbouwd te zien worden met behulp van allerlei Bijbelteksten, en met al de sympathie die
Brakel eigen is.
Mooi is waar ik al op de eerste bladzij tegenaan liep. Daar wordt de predikant van het Evangelie
in de hertaling ‘een wereldwonder’ genoemd. ‘Hij is namelijk een middel in Gods hand om
verloren zondaren te redden’! De bekering van een mens is een groot wonder, het aller
heerlijkste wonder dat God op aarde doet. En daarin mag de prediking zijn bijzondere rol
spelen. Wonderlijk inderdaad: dwars door soms zo eenvoudige menselijke woorden heen
volbrengt de Almachtige Zijn raad. En wat is het heerlijk als je soms ook iets van Zijn nabijheid
in dit goede werk mag werken. Wilt u ook een wereldwonder zien? Stel u onder Gods Woord. Er
kunnen dan grote dingen gebeuren!
Ontvang allemaal een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK
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VAN DE KERKENRAAD
BENOEMING
Op de kerkenraadsvergadering van donderdag 21 april is besloten broeder Sikke Nammen van
der Brug te benoemen in de nog openstaande vacature binnen de commissie van bijstand en
advies van de kerkvoogdij.
We hopen en bidden dat Sikke Nammen vrijmoedigheid mag ontvangen om zich aan dit goede
werk te geven. Op zondag 1 mei hopen we u te kunnen bekend maken hoe hij zal hebben
besloten. Onze God zij Sikke Nammen en zijn vrouw en kinderen goed en nabij.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
25 maart
€ 256,50
Avondmaalscollecte Voedselhulp in Zuidelijk Afrika
27 maart
€ 170,60
28 maart
€ 81,75
3 april
€ 115,70
10 april
€ 101,75
17 april
€ 79,70
24 april
€ 164,80
Diaconaal project “Delen in overvloed”
Totaal
€ 970,80
Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op zondag 15 mei, is de diaconiecollecte de GZB Pinksterzendingscollecte, bestemd voor het
ondersteunen van initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten in Europa. En dan met name
op plekken waar nog niets is. Deze collecte maakt onderdeel uit van het jaarthema van de GZB:
'de kerk begint opnieuw', over zending in Europa. Hoewel in onze ogen de ontwikkelingen in
Europa somber lijken, gebeuren er ook hoopvolle dingen. God laat Europa niet los. Meer
hierover op www.gzb.nl. Op zondag 5 juni is de diaconiecollecte bestemd voor het
werelddiaconaat van Project 10:27. Deze collecte ondersteunt de verslavingszorg in Mexico.
Alcoholverslaving is namelijk volksvijand nummer 1 in Mexico. Bovendien lopen veel kinderen
trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun alcoholverslaafde ouders. De kerk
heeft daarom het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico
opgericht: Centro Shalom. Verslaafden krijgen een nieuwe kans, én komen in aanraking met het
evangelie. Meer informatie op www.project1027.nl.
Een hartelijke groet van de diaconie.

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
3 april € 215,05
10 april € 314,39
17 april € 367,48
24 april € 422,48
Totaal € 1.319,40
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Hierbij wil ik U bedanken voor de vele kaarten die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en in Maartenshof.
Met een hartelijke groet,
Rika Renkema-Bakker
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HARTELIJK DANK
Hartverwarmend waren de vele kaarten, woorden van steun en medeleven, en gebed door Uw
gemeente. Het was veel dat wij mochten ontvangen na het heengaan van onze onvergetelijke
Man en Pabbe,
Maarten Hovius
Hiervoor willen we U hartelijk bedanken.
G. Hovius-Mollema
Enne en Eitina Roelfina
Maart 2016

BELIJDENIS VAN HET GELOOF
Hallo,
Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de felicitaties, kaarten en boeken die ik van jullie
mocht ontvangen naar aanleiding van mijn belijdenis van het geloof. Ik heb een hele mooie
dienst mogen ontvangen, waarbij ik samen met de andere catechisanten ‘ja’ heb mogen zeggen
tegen God.
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
Klaagliederen 3: 24, 25
Groetjes van Marte Kleefman

UITSTAPJE VROUWENVERENIGING ‘IN LIEFDE DIENENDE’
Het uitstapje van de vrouwenvereniging zal dit jaar plaatsvinden op D.V. donderdag 2 juni.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! We vertrekken om half 10 vanaf de
Wegwijzer richting Zuid-Oost-Groningen waar we enkele locaties in het mooie Westerwolde
hopen te bezoeken. Het reisje is ook geschikt voor deelneemsters die minder goed ter been
zijn. We verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn. De kosten van het uitstapje, inclusief de
lunch, zullen ongeveer €25 bedragen, te betalen op de dag zelf.
Opgave graag vóór 26 mei bij Gerdine Kreuk (tel. 528891; email: m.kreuk@kliksafe.nl) of Eja
Tempel (tel. 505108; email: ktempel@ziggo.nl). Graag vernemen we ook of u beschikt over
vervoer.

REISJE OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
We hopen op woensdag 8 juni naar het Jopie Huismanmuseum in Workum te gaan.
Verdere mededelingen hierover hoort u nog van ons.
De damesbezoekgroep

OPEN REPETITIE
Het Interkerkelijk koor ‘Inspiration’ uit Aduard heeft op D.V. dinsdag 10 mei een open repetitie
in onze kerk van Noordhorn. Inspiration treedt niet alleen regelmatig op in kerkdiensten, maar
ook bij openingen van het winterwerk, evangelisatie, Paas – en Kerstuitvoeringen. U wordt
heel hartelijk uitgenodigd deze open repetitie bij te wonen en mee te zingen. Aanvang 20.00
uur. De reden van deze promotieavond in Noordhorn is om de naamsbekendheid te vergroten
en om nieuwe leden te trekken. Kijk daarvoor ook eens op onze website (http://www.inspirationaduard.nl/) of neemt u gerust contact op met Agnes Hooghiem, 050 – 4032006.
De entree is gratis en er is ook geen collecte. Graag tot ziens.
Ad Verbree
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
16 mei
22 mei
29 mei
5 juni

AUTODIENST

mevr. M. v. Waarde

505276

mevr. J. de Boer
mevr. G. Grashuis

503520
050-3644794

mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld
mevr. M. v. Waarde

500981
507012
505276

OPPAS 1
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
16 mei
22 mei
29 mei
5 juni

505276
213717
504808
507012
506077
505276
213717
504808

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

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

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

505035
505529
506075
507012
213717
505035
505739
505529

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

DEURDIENST
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
16 mei
22 mei
29 mei
5 juni

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

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

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

EHBO
507468
506075
504808
502276
507468
506075
504808
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MEI 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
donderdag
5 mei
14.30 uur
Hemelvaart-ontmoetingsdag van de Gereformeerde
Bond. Spreker: Prof. dr. H. van den Belt
dinsdag
10 mei
20.00 uur
Interkerkelijk koor Inspiration uit Aduard: open repetitie in
de kerk van Noordhorn
woensdag
18 mei
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. J. de Boer,
Rijksstraatweg 30, Noordhorn (H4)
zondag
29 mei
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
donderdag
2 juni
09.30 uur
Uitstapje vrouwenvereniging en belangstellenden naar
Zuid-Oost Groningen
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
4 juni
19.30 uur
Zangavond Woord & Daad, m.m.v. Magnalia Dei-koor uit
Groningen, in de kerk van Noordhorn
woensdag
8 juni
Reisje ouderen Noordhorn en Saaksum

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het juni-nummer (Let op: dit nummer zal ook de eerste helft van juli
omvatten) van Kerkneis is Zaterdag 28 mei 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
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. M. Kreuk
Ds. M. Visser (Wezep), Hemelvaartsdag
Ds F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. M. Kreuk, 1e Pinksterdag
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
Ds. H. Bakhuis (Zwolle)
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
15 mei
Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte: gemeentestichting Europa
22 mei
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 mei
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
5 juni
Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat van Project 10:27

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 mei
mw. J. Stouwie-Guikema
6 mei
mw. K.P.R. Wessels-Wiersema
30 mei
dhr. S. Claus
Graag wensen we u met allen die bij u horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar!

WITTE PLEK?
Als u een krant leest waarin ook een rubriek Kerknieuws wordt verzorgd dan hebt u wellicht wel
vernomen dat het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland grootscheeps wil gaan
ingrijpen in de vormgeving van het kerkelijk leven. Zo is er in het nieuwe beleidsplan van de
kerk sprake van ‘witte plekken’ in de kaart van kerkelijk Nederland. Wanneer u als lid van de
kerk in zo’n gebied neerstrijkt zult u niet meer worden ingeschreven in het register van een
plaatselijke gemeente, omdat die er in zo’n gebied dan niet meer is. Soms vragen we ons af
waarom men toch tot dit soort maatregelen overgaat. Onlangs waren we vanwege de
zogenaamde Ring Ommelanden te gast in één van de gemeentes die net als de onze bij deze
ring is aangesloten. De broeder die ons daar ontving, vertelde dat men er regelmatig met niet
meer dan acht kerkgangers diensten houdt. Maar de broeder was vol van een geest van goede
moed. Hij was dankbaar dat het Woord in zijn dorp nog elke zondag verkondigd werd, mocht in
bijzondere diensten ook wel eens allerlei gasten ontvangen, en was van plan de dienst van het
Woord in zijn kerk nog lange tijd vol te houden, zo God het hem gaf. Dit ondanks dat er vanuit
de classis waartoe de gemeente behoort al meerdere pogingen waren gewaagd om aan het
kerkelijk leven in het bedoelde dorp een einde te maken! We leven in een moeilijke tijd. Maar
witte plekken kent de hemel niet. Wel witte velden, die niets anders dan alleen arbeiders nodig
hebben. En daarom geven we de moed niet op. Ook niet in Saaksum. Maar we slaan het oog
op God tot Hij ook ons genadig zij. Waar twee of drie slechts in Zijn Naam bijeen zijn, daar is Hij
zelf. Daar wordt Zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
27 maart
€ 12,70
3 april
€ 12,50
10 april
€ 13,60
17 april
€ 14,75
Totaal
€ 53,55
Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester
12

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
3 april
€ 45,35
10 april
€ 64,35
17 april
€ 66,05
24 april
€ 86,10
Totaal
€ 261,85
Ontvangen via diaken K. Tempel een gift van € 25,50 voor de kerkvoogdij (brei-aktie).
Via de zondagse collecte is een gift van € 20,00 ontvangen voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

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

Ezechiël 33:10-20
Ezechiël 33:21-33
Ezechiël 34:1-16
Ezechiël 34:17-31
Psalm 47
Ezechiël 35:1-15
Ezechiël 36:1-12
Ezechiël 36:13-21
Ezechiël 36:22-38
Psalm 97
Ezechiël 37:1-14
Ezechiël 37:15-28
Psalm 81
Johannes 14:1-14
Johannes 14:15-26
Ruth 1:1-22

di. 17
wo. 18
do. 19
vr. 20
za. 21
zo. 22
ma. 23
di. 24
wo. 25
do. 26
vr. 27
za. 28
zo. 29
ma. 30
di. 31

Ruth 2:1-23
Ruth 3:1-18
Ruth 4:1-22
Psalm 29
Spreuken 8:1-21
Spreuken 8:22-36
Spreuken 9:1-18
Numeri 9:15-23
Numeri 10:1-10
Numeri 10:11-28
Numeri 10:29-36
Lucas 7:1-10
Lucas 7:11-17
Numeri 11:1-15
Numeri 11:16-23

TALENTENVEILING ZATERDAG 23 APRIL
Afgelopen zaterdag hebben wij de talentenveiling gehouden. Er waren verrassende, veel en
verschillende talenten.
Veilingmeester Klaas Tempel heeft als een echte veilingmeester voor een goede prijs de
talenten geveild. Tot nu toe heeft de veiling € 887,- opgebracht (inclusief een startgift).
De opbrengst van de veiling is bestemd voor het diaconale project van de HGJB. Zij willen de
kerk van Mexico en Colombia ondersteunen in het opzetten van nieuwe diaconale initiatieven.
(o.a. opvang van kinderen en begeleiden van ouders, hulp aan verslaafden)
Ons streefbedrag is € 2.000,00. Het komende seizoen willen we hier nog een keer op een
speciale manier aandacht voor vragen.
Een paar talenten zijn niet geveild en een paar talenten zijn vergeten om te veilen. Op deze
talenten kunt u nog bieden. Ook als u er zaterdag niet was.
Wilt u graag gebruik maken van 1 of meerdere talenten dan kunt u contact opnemen met
Hennie Kleefman, tel. 0595-438946 of u doet een bod via de mail: mariavgosliga@icloud.com
Op deze talenten kunt u nog bieden. Ook als u er zaterdag niet was.
Talent van
Aanbod
1. Jaco Bosgraaf
1 x taxirit (straal van 25 km rond Zuidhorn )
2. Olga Top
Russische les voor beginners
(Hier kan nog 3 keer op worden ingeschreven)
3. Olga Top
1 x taxirit (max. afstand 30 km)
4. Hennie Kleefman Een morgen komen schoonmaken/huish. werk
5. Maria Rozema
Eén keer boodschappen doen
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Koper

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende talenten.
Talent van
Aanbod
1
Helene en Benedicte 1x oppassen
Kreuk
2
Gerdine en Laura
1x boodschappen doen
Kreuk
3
Margareth Wieringa
1 overnachting 2 p. + ontbijt op
‘Plaisterploats’ Beswerd
4
Gerdine Kreuk
Taart bakken
5
Ds. Kreuk
Een (pastoraal) bezoek
6
Ds. Kreuk
1x auto wassen
7
Cocky den Besten
Bokkenpootjestaart
8
Allert Riepma
1 x taxirit
9.
Allert Riepma
Een filmles (opnemen, bewerken)
10 Fam. Meindertsma
Een weekend vakantiehuis in Soest
11 Jaco Bosgraaf
Klein bloemstukje maken
12. Cocky den Besten
Kwarktaart maken
13. Anki Riepma
Workshop machinaal borduren
14. Diny Hofman
Taart bakken
15 Remco Koopman
Eén middag tuin werkzaamheden
16. Olga Top
Russische les voor beginners
17 Anki Riepma
Kookworkshop
18 Maria en Aren van
Kaarten maken van uw eigen foto
Waarde
19 Fam. Erdin
1 rumrozijnencake
20 Gerard Geertsema
Een dag meehelpen op agrarisch
bedrijf van 9.00 tot 17.00u
21 Eja Tempel
1 paar sokken breien
22 Ds. Kreuk
1x taxirit
23 Eja Tempel
1x kersenkruimelvlaai
24 Maria Rozema
Speelgoedkist/stoeltje beschilderen
25 Jaco Bosgraaf
Klein bloemstukje maken
26 Wil Schaap
Fietstocht van ongeveer 25km met
koffie + lekkers

27
28
29

Maria en Aren van
Waarde
Hesselien Koopman
Maria van Waarde

30
31
32
33

Ans Geertsema
Eja Tempel
Fam Erdin
Maria van Waarde

34
35
36
37
38
39

Foeke van Gosliga
Gerda van Gosliga
Klaas Tempel
Ina van Til
Nelleke Noorman
Jantje Guikema

Hanging baskets aanplanten in de
hele maand mei
2 kruidcakes
Een hoesje haken voor je mobiele
telefoon
Een heerlijke appeltaart
Cakes (hoeveelheid in overleg)
1 rumrozijnencake
Gastendoekje met gehaakt randje
maken
Slagroomtaart (20 personen)
Appeltaart
Heerlijke Obama’s (aardappel) 2,5 kg
Bloemstuk maken
Digitaliseren cassettebandjes (10)
Gebreid hondje om een fles
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Koper
Gerda v. Gosliga
Egbert Wieringa
Gerdine Kreuk
Jur Feitsma
Enno Kooi
Olga Top
Foeke v. Gosliga
Elisabeth de Groot
Tjaarda Meindertsma
Fam. Geertsema
Bert Kamphuis
Nelleke Noorman
Ds. Kreuk
Jannie Kruiger
Foeke v Gosliga
Gerard Geertsema
Tjaarda Meindertsma
Cocky den Besten
Ds. Kreuk
Egbert Wieringa
Anki Riepma
Egbert Wieringa
Jan Kleefman
Kees den Besten
Ds. Kreuk
Cocky den Besten
Bert Kamphuis
Janny Kruiger
Anja Feitsma
Tjaarda Meindertsma
Ans Geertsema
Egbert Wieringa
Klaas Tempel
Gerda v. Gosliga
Maria Rozema
Gerda v. Gosliga
Nelleke Noorman
Corina Bos
Hennie Kleefman
Allert Riepma
Hennie Kleefman
Ds. Kreuk
Maria Rozema

Jeugdneis

Mei 2016

Beste jongens en meisjes.
De eerste stad die het volk Israël in Kanaän moet veroveren is Jericho. Hoe moeten ze die
sterke stad overwinnen? Dat kunnen ze helemaal niet. Maar wanneer de verspieders in Jericho
komen, ontmoeten ze Rachab. Zij weet dat de God van Israël Jericho aan Israël zal geven.
Want de God van Israël is machtig. Wat een prachtige belijdenis komt er uit haar mond. ‘De
HEERE uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde!’ Dat mogen wij haar
nazeggen!
Groetjes,
Gerdine

Jozua 2 en 6

Horizontaal
1. Een van de mannen die Jericho gaat bekijken. 6. Het koord van …………. draad. 8. De
koning … Jericho 9. Goedertierenheid … trouw bewijzen. 10. Wanneer de Heere … dit land
geeft. 12. De priesters bliezen met de ……….
Verticaal
1. Twee mannen moesten het land en Jericho gaan ………….. 2. Ze kwamen in het huis van
…… 3. De ………. van de stad werden gesloten. 4. De verspieders en Rachab hielpen …….. 5.
Zij kwamen in het bergland … bleven daar drie dagen. 7. Jericho was gesloten er ging ……. uit
en er ging …… in. 11. Jozua, de zoon van …. 13. … het zilver en goud en de koperen en
ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de HEERE. 14. Zo liet Jozua de hoer Rachab …
leven.
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Rachab laat de mannen uit het venster ontstnappen
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