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NR.: 06

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
DRAAG DE ARK VAN HET VERBOND
‘Toen riep Jozua de zoon van Nun de priesters en zei tegen hen: Draag de ark van
het verbond, en laat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen,
voor de ark van de HEERE uit’.
Jozua 6:6
Als een zwijgende stoet moest Israëls leger zes dagen lang telkens éénmaal rondom de
muren van Jericho trekken. Op de zevende dag moest de omgang zeven maal worden
herhaald, en wanneer Jozua het teken zou geven, moest heel de menigte plotseling in
gejuich uitbreken – zij moesten juichen, alsof zij reeds overwinnaars waren, op een
ogenblik dat de zware muren nog onbewogen op hun fundamenten stonden.
Opmerkelijk is hierbij de last, die de priesters ontvingen, om de ark van het verbond op
hun schouders te dragen en aldus de leiding van de triomferende stoet op zich te
nemen. Want hierin ligt de gedachte uitgedrukt, dat de gemeente des Heeren over elke
tegenstand zal zegevieren, indien de voorgangers de ark van het verbond slechts
eerbiedig op hun schouders heffen.
Die ark is met haar gouden verzoendeksel een zinnebeeld van het evangelie van de
verzoening. En is het nu niet een zegen te vernemen, dat voor die boodschap van het
kruis elke sterkte moet vallen en elke hoogheid moet neerstorten? Er is menige vesting
van Satan die volstrekt onneembaar schijnt en waarvoor wij zouden terugdeinzen,
indien de geschiedenis van de val van Jericho ons niet in de Bijbel bewaard was
gebleven. Wat vermag een handvol discipelen tegen de machtige heidenwereld, die de
naam des Heeren niet kent? Hoe zal ons volk in zijn geheel voor Christus gewonnen
worden? Wie leert de gezinnen die van God vervreemd zijn, weer de knieën te buigen?
En hoe werpen wij de verdedigingswerken omver, die vele harten als een soort Jericho
omringen?
Het antwoord ligt in onze tekst. Wij hebben het evangelie van het kruis eenvoudig op te
heffen en dit eerbiedig rondom Jericho te dragen. Met geweld richten wij tegen de
macht van de Boze niets uit. De muren vallen niet onder de mokerslagen van onze
bestraffingen of bedreigingen, maar door de tere invloed van de boodschap van de
vrede door het bloed van het kruis. Zo draagt de zendeling de ark van het verbond
rondom het Jericho van deze donkere wereld. De huisvader doet het voor zijn gezin
door de Schrift te lezen. De leraar doet het voor gemeente en volk door het Woord
Gods te brengen. Een ieder doet het, door Jezus Christus voor de mensen te belijden.
Een ieder vervulle deze roeping net als Israël. Net als Israël, dat is in heilige stilte,
zonder onnodig gerucht. Net als Israël, dat is met een onbezweken volharding, dag aan
dag weer, totdat de muren beginnen te wankelen. Net als Israël, dat is bovenal met een
hart dat niet twijfelt, maar dat bij voorbaat reeds juicht, van de overwinning verzekerd,
omdat het zeker is van zijn God.
Ds. J.J. Knap,
Hervormd predikant te Groningen 1897-1936
Overgenomen uit: De lendenen omgord, Kampen: Kok, derde druk z.j.
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
9 juli
10 juli

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
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. H. v. Wingerden (Rijssen)
Ds. M. Kreuk
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. E.J. de Groot (Urk)
Ds. M. Kreuk, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. H. Bakhuis (Zwolle)
Huwelijksdienst Martine Meijndert en Joop Riemer
Ds. M. Kreuk
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:
5 juni
Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat, tbv verslavingszorg in Mexico
19 juni
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
26 juni
Diaconie-avondmaalscollecte voor kinderen in de steengroeves in India

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
Deze keer gaat ons medeleven uit naar de familie Meindertsma. Onlangs werd broeder E.
Meindertsma aan het einde van een dienst op zondagmorgen onwel. In het ziekenhuis bleek
dat er een storing was opgetreden in zijn hartritme. Gelukkig kon men daar snel wat medicijnen
voor aanwenden, die op dit moment goed lijken te werken. Deze goede afloop stemt onze
broeder en zijn vrouw en ons allen zeer dankbaar. Natuurlijk hopen we van harte dat de
weergekeerde rust bestendig zal mogen zijn. En ook wensen we u van harte Gods zegen en
nabijheid toe, in alle dingen!
Ook denken we aan broeder R.G. Grashuis. Als alles volgens plan is verlopen, heeft broeder
Grashuis op dinsdag 31 mei een operatie ondergaan aan zijn rug. Al geruime tijd had hij te
maken met een zeer hinderlijke pijn, doordat één van zijn wervels tegen een zenuw drukte. We
hopen van harte dat onze broeder zijn operatie goed heeft doorstaan, en dat de pijn mag
verdwijnen. En we bevelen elkaar aan in de hoede van El Adonai, die ook El Sjaddai is, en van
Wie alleen alle Shalom is te verwachten!

HUWELIJK
Velen van u kennen Martine Meijndert nog wel. Martine is de oudste dochter van onze broeder
en zuster Leo en Marijke Meijndert. Onlangs kregen we een heel mooi bericht: Martine hoopt op
zaterdag 9 juli in het huwelijk te treden met Joop Riemer. Graag willen we het bruidspaar als
ook de ouders en verdere familie van harte feliciteren met dit voornemen. Bijzonder is dat
Martine die haar jeugd in onze gemeente heeft doorgebracht ook voor deze heel bijzondere dag
in haar leven samen met Joop weer graag Noordhorns oude kerk opzoekt, om in een eredienst
onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad het huwelijk voor Gods aangezicht te
beginnen, en Hem te bidden om Zijn zegen! Ook bijzonder is dat in de plechtigheden twee
familieleden van het bruidspaar hopen voor te gaan. Ds. B.M. Meijndert, predikant emeritus te
Soesterberg, grootvader van de bruid, hoopt het huwelijk in te zegenen. En dhr. Arjo Riemer,
bevoegd voorganger in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, broer van de bruidegom, hoopt het
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Woord te bedienen. U begrijpt dat de beide jonge mensen met hun familie uitzien naar een zeer
bijzondere dag! Graag wensen wij hen daarin alle goeds, een lang en gelukkig leven samen, en
bovenal: Gods onmisbare zegen en nabijheid. Dat er maar een grote Derde in jullie leven mag
zijn: de Heere Jezus Christus! Waar je aan Zijn hand wandelt, daar is altijd een weg om te
gaan. Daar is blijdschap in het hart, troost, genade en liefde, voor jezelf en voor elkaar. Echte
liefde, zoals die ook in Godzelf is! Tenslotte: natuurlijk zal het heel fijn zijn wanneer dit
bruidspaar op hun grote dag wordt omringd door een ‘wolk van getuigen’. En daarom wordt u bij
dezen ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn in de trouwdienst die gehouden zal
worden in onze eigen kerk, op zaterdag 9 juli om 19.00 uur.

JARIG
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
1 juni
10 juni
16 juni
21 juni
22 juni
29 juni
10 juli

mw. B.H. Lania-Luth
dhr. H.J. Kruiger
mw. T. de Boer-Offringa
mw. W. Hamelink-Lamper
mw. W.J. Rodenhuis-Heesen
mw. K. Doff-Baar
mw. G. van der Meer-van Huis

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

VERKONDIGING
En nog was het einde niet, met de brief aan Jacobus! Geïnspireerd door één van onze
gastvoorgangers, heb ik nieuwe moed gevonden om toch ook nog het stukje over het Deo
Volente met u te beluisteren, Jacobus 4:13-17, een heel leerzaam gedeelte. Intussen sta ik wat
in dubio. Want met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 26 juni zou
voor de voorbereiding daarop Jacobus 4:8-11 heel geschikt zijn: ‘Besef uw ellendige staat, en
treur en huil’! Anderzijds zouden we rondom het sacrament ook goed uit de voeten kunnen met
het boek Jozua, dat we in onze morgendiensten lezen. In hoofdstuk 5 gaat het daar over een
vernieuwde besnijdenis, over een Paschaviering, en over het manna dat ophield! Zullen we dan
maar eens voorbereiding houden in de morgen én in de avond? Laat de prediking biddend
worden verwacht, dan zal de gemeente zeker gezegend worden.

ZANGAVOND WOORD&DAAD
Opnieuw wil ik u allen die dit leest wijzen op de zangavond ten bate van de stichting Woord en
Daad die op zaterdagavond 4 juni wordt gehouden, in onze kerk in Noordhorn (aanvang 19.30
uur). Het wordt een zangavond met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Medewerking
wordt verleend door het Magnalia Dei-koor uit Groningen. Alexandra van Dijken hoopt het orgel
te bespelen. En uw predikant hoopt een woord te spreken over het thema: Kracht in het bloed
van het Lam! Natuurlijk wil ik weer zeggen: kom allemaal! En neemt u dan ook wat geld mee
voor het goede doel!

EXAMENS
In de komende weken hopen enige jongeren van onze gemeente te horen of zij wel of niet
geslaagd zijn voor hun examens. Spannend! Mochten jullie het leuk vinden, laat mij even weten
wat het geworden is (tel: 0594-528891), dan breng ik je namens onze gemeente een bloemetje!
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CENSURA MORUM
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 26 juni, hopen we als
kerkenraad Censura Morum te houden op woensdag 22 juni, vanaf 20.00 uur in het
Verenigingsgebouw. Ieder die vragen of bezwaren heeft bij belijdenis of wandel van belijdende
leden van onze gemeente, kan zich dan bij de kerkenraad vervoegen.

AS ONE WITH AUTHORITY
Vreemde Engelse woorden, met een zeker belang! Op dit moment volgt uw predikant weer een
cursus uit het aangestuurde (verplichte) gedeelte van de Permanente Educatie. Het is een
cursus die gaat over ‘Vertrouwen, veiligheid en lef’ in het leiding geven aan de gemeente. Voor
de cursus moest ik een boek lezen van Jackson W. Carroll, een christelijke socioloog uit
Amerika. En dat boek heet naar de Engelse woorden hierboven. Die woorden komen trouwens
uit Mattheus 7:29 waar van de Heere Jezus wordt gezegd dat Hij de mensen onderwees ‘als
gezaghebbende’ en ‘niet zoals de Schriftgeleerden’. Geestelijk onderwijs heeft, wil het slagen,
ook een zeker door God verleend gezag nodig. Het aardige van het studieboek is dat het
onderscheid maakt tussen ambtelijk en persoonlijk gezag, en er uiteindelijk bij uitkomt dat het
één niet goed zonder het ander kan. Behalve door de kerk moet je als predikant ook door de
HEERE geroepen zijn, met een verborgen roeping. Slechts als je persoonlijk deelt in het heil dat
je verkondigt, kun je dat heil op een adequate wijze vertegenwoordigen. Omgekeerd: wanneer
je in de weg die God met je ging het geloof hebt ontvangen dat de Heere Jezus Christus leeft
en dat Hij Gods Zoon is, de Messias, en als je daarbij ook de oprechte overtuiging hebt
gekregen dat ook jij mag gaan spreken van Hem die jou geroepen heeft, dan ligt daarin ook een
belofte voor een vrijmoedige bediening van het Evangelie, in de volmacht waarin de HEERE je
dan zelf wil stellen. Het geestelijk gezag van de prediker komt niet uit hemzelf voort, zeker ook
niet uit zijn karakter, maar wel uit het Evangelie dat hem op het hart is gebonden. Liever nog:
het komt voort uit de Heere Jezus Christus Zelf, Die zich in het Evangelie heeft geopenbaard en
Die zich door de bediening van Woord en Geest ook telkens opnieuw openbaren wil! Laten wij
dan ook telkens bidden dat Gods heilig Evangelie op deze wijze zo alle gezag zal hebben in de
samenkomsten van onze gemeente. Spreek HEERE, want uw gemeente hoort!
Ontvang allemaal een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
BENOEMING
Inmidddels is bekend geworden dat broeder Sikke Nammen van der Brug zijn benoeming tot lid
van de commissie van bijstand en advies van de kerkvoogdij heeft mogen aanvaarden. Dit is
heel fijn! Graag wensen we Sikke Nammen samen met de andere broeders van harte veel
wijsheid en zegen toe bij dit deel van het werk in onze gemeente. Dankbaar zijn we omdat
hiermee ook de commissie weer compleet mag zijn. Hoe bijzonder!
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
1 mei
5 mei
8 mei
15 en 16 mei
22 mei
Totaal

€ 168,50
€ 74,55
€ 135.60
€ 275,75
€ 145,20
€ 799,60

GZB Pinksterzendingscollecte

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op zondag 5 juni is de diaconiecollecte bestemd voor de verslavingszorg in Mexico. Voor
verdere toelichting: zie het meinummer van Kerkneis.
Op zondag 26 juni is de diaconie-avondmaalscollecte via Kerk in Actie bestemd voor Maega
Trust. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die in de steengroeves in India werken. Bij
Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden kinderen met hun ouders in 21
steengroeves, hoewel dit officieel verboden is. De organisatie Maega Trust zet zich in om deze
kinderen weer naar school te laten gaan en hun ouders een beter bestaan te bieden om de
spiraal van armoede te doorbreken.
Een hartelijke groet van de diaconie.

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
16 mei
22 mei
29 mei
Totaal

€ 316,47
€ 170,00
€ 313,05
€ 278,80
€ 140,85
€ 501,37
€ 500,90
€ 2.221,44

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
HARTELIJK DANK
Graag wil ik iedereen bedanken voor uw meeleven tijdens mijn ziek-zijn. Alle kaarten,
telefoontjes en bezoek hebben mij zeer bemoedigd. Dankbaar ben ik dat de operatie en mijn
herstel zo goed zijn verlopen.
Hartelijke groeten,
J. Kok-Paalman

REISJE OUDEREN SAAKSUM EN NOORDHORN
Het is veranderd: we hopen nu op woensdag 6 juli naar het museum in Joure te gaan waar het
begin van Douwe Egberts en ontwikkeling is te zien met o.a. klokken en nog veel meer.
We komen samen om 9.45 uur met koffie in de “Wegwijzer”. U krijgt een lunch in Joure en we
hopen om 17.00 uur weer terug te zijn. De kosten zijn €17,50. Graag vóór vrijdag 1 juli opgeven
bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594507012.
Tot ziens allemaal !
De damesbezoekgroep
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ZONDAGSSCHOOLUITJE IN HET SPEELBOS IN HOUWERZIJL

Het laatste deel van het afgelopen winterseizoen zijn we bezig geweest met de 12 discipelen
van Jezus. In het oppaslokaal in de Wegwijzer hadden we een visnet opgehangen met hieraan
afbeeldingen van de discipelen. De laatste zondagsschool les hebben de kinderen ook een
poppetje van zichzelf gemaakt. Die hebben we er ook aangehangen omdat wij allemaal vissers
van mensen mogen worden voor Jezus. Ons uitje was dan ook gelinkt aan dit thema.
Op zoek met de discipelen of eigenlijk naar de discipelen…
Op zaterdag 14 mei moesten de kinderen zich om half 12 verzamelen bij de Wegwijzer. Het
was deze zaterdag behoorlijk koud en winderig maar dat is voor de kinderen geen probleem.
Warm aangekleed en met laarzen of oude
schoenen aan gingen we op pad.
De
bestemming van ons uitje was nog een
verrassing voor de kinderen. We gingen naar
Houwerzijl naar het speelbos naast de
theefabriek. Dit is een bos gemaakt voor
kinderen om in te spelen. Er is een kabelbaan,
glijbaan, speeltoestellen, waterpomp, een plek
voor een kampvuur en natuurlijk bos. In dit
bos mochten de kinderen op zoek gaan naar
de discipelen. Er waren 12 discipelen verstopt
in het bos en de kinderen mochten ze gaan
opzoeken. Bij elke discipel was een opdracht en/of vraag over deze discipel. Door de
opdrachten te doen of de vragen te beantwoorden konden er visjes worden verdiend. De
bedoeling was om zoveel mogelijk visjes te krijgen. Na een
gezamenlijke lunch kon de zoektocht beginnen. En dit viel nog
niet altijd mee … sommige discipelen zaten goed verstopt.
Gelukkig na goed zoeken zijn de meeste gevonden. Na een
mooie dag speuren in het bos was het weer tijd om naar huis
te gaan. Elk kind kreeg als aandenken aan deze mooie dag
een visnet mee. We willen jullie bedanken voor deze mooie
dag en hopen jullie volgend seizoen weer terug te zien!
We mochten deze dag ook afscheid nemen van Juf Maria. Zij
heeft heel wat jaren als zondagsschooljuf erop zitten. We
willen haar ook heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat
zij voor de zondagsschool heeft gedaan. We zullen haar
creativiteit en betrokkenheid op het werk voor de zondagsschool missen.
Zondagsschoolleiding
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GZB-DAG IN GORINCHEM OVER ZENDING IN EUROPA
Op zaterdag 11 juni organiseert zendingsorganisatie GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de
Evenementenhal in Gorinchem. Het thema van de GZB-dag is “De kerk begint opnieuw”, over
zending in Europa.
Het thema sluit aan bij de vele gemeentestichtingsprojecten in Europa die de GZB ondersteunt.
De kerkelijke situatie in Europa is somber, maar er gebeuren ook mooie dingen! Op veel
plaatsen worden nieuwe gemeenten gesticht en komen zoekers tot geloof: tekenen van hoop.
Sprekers zijn prof. dr. Henk van den Belt, ds. Samuel Foucachon (predikant in Parijs), Vita
Karriqi Taja (gevangeniswerker in Albanië), Akil en Lindita Pano (predikantsechtpaar uit
Albanië) en Harriëtte Smit (zendingswerker in Frankrijk).
Er zijn kinder- en tienerprogramma’s en er is kinderoppas. Ook is er een uitgebreide
boekenmarkt. Nieuw zijn keuzeprogramma’s tijdens de pauze, o.a. met zendingswerkers. De
GZB-dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur. Het adres van de Evenementenhal is Franklinweg 2
in Gorinchem. Meer informatie kunt u vinden op gzb.nl/gzb-dag.
W. Schaap

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

Numeri 11:24-35
Numeri 12:1-16
Numeri 13:1-24
Numeri 13:25-33
Numeri 14:1-25
Numeri 14:26-45
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-18
Numeri 15:1-16
Numeri 15:17-31
Numeri 15:32-41
Numeri 16:1-19
Numeri 16:20-35
Numeri 17:1-15
Numeri 17:16-28
Lucas 8:19-25
Lucas 8:26-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-50
Lucas 9:51-62
Numeri 18:1-20
Numeri 18:21-32
Numeri 19:1-10
Numeri 19:11-22
Numeri 20:1-13
Numeri 20:14-21
Numeri 20:22-29
Numeri 21:1-9
Numeri 21:10-20
Numeri 21:21-35
Lucas 10:1-16

Uitstorting van de Geest
Wie spreekt er namens God?
Spionageverhaal
Verdergaan of niet?
Pleidooi
Alleen voor kinderen
De grootste
Meedoen of niet
Voetwassing
Zaaien
Les in offervaardigheid
Per ongeluk, maar toch ...
Zero tolerance
Opstand
Ter aarde besteld
Hardleers
Bloeiende staf
Familiebezoek
Bezeten (van angst)
Opgewekt
Over wie gaat het?
Levensmiddelen
Identiteitsbewijzen
Hoog bezoek
Aanval
Mild en doelbewust
Priesterdienst
Geengrondbezitters
Het wassende water
De dood hoort niet bij het leven
Dorstles
Omweg
Einde en nieuw begin
Vernietiging
Reisbeschrijving
Strijd en overwinning
Zending met een missie
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vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16

Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Psalm 69:1-16
Psalm 69:17-37
Numeri 22:1-14
Numeri 22:15-35
Numeri 22:36-23:12
Numeri 23:13-26
Numeri 23:27-24:13

Reden tot blijdschap
Samenvatting van de wet
Nood leert bidden
Angstschreeuw
Wie bepaalt?
Ezelsogen
Er wordt niet gevloekt
Poging twee
Profeet tegen wil en dank

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli

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

AUTODIENST
500981
503520
050-3644794
500981
507012
505276

OPPAS 1
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli

504808
507012
506077
504808
213717
505276

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

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

DEURDIENST
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli

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

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

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

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

EHBO
505529
506075
507012
213717
505739
505035

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

502276
506075
507468
504808
502276
507468

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JUNI/JULI 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zaterdag
4 juni
19.30 uur
Zangavond Woord & Daad, m.m.v. Magnalia Dei-koor uit
Groningen, in de kerk van Noordhorn
woensdag
22 juni
20.00 uur
Censura Morum
zondag
3 juli
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
woensdag
6 juli
09.45 uur
Reisje ouderen Noordhorn en Saaksum naar Joure.
woensdag
13 juli
09.30 uur
Uitje Ochtendvrouwenkring
donderdag
14 juli
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde juli/augustus-nummer van Kerkneis is Zaterdag
9 juli 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
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli

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

Ds. M. Kreuk
Ds. R. Mauritz (Lelystad)
Prop. J.A.A. Geerts (Westerlee/Heiligerlee)
Ds. A. van Herk (Hasselt), Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
5 juni
Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat, tbv verslavingszorg in Mexico
3 juli
Diaconie-avondmaalscollecte voor kinderen in de steengroeves in India

MEDELEVEN
Ons bereikte het bericht dat Mirjam Renkema op vrijdag 27 mei in het huwelijk is getreden met
haar vriend Stephan. Graag willen we het bruidspaar hiermee hartelijk feliciteren en Gods
zegen toewensen over hun verbintenis. Ook denken we in ons medeleven aan de beide ouders
van Mirjam, haar broers, en haar grootouders, voor wie het ook een bijzondere dag zal zijn
geweest. Graag noemen we elkaar de goede woorden uit psalm 146:5: Welzalig is hij, die de
God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God!
Bovendien zijn er in onze gemeente een aantal zieke en ook wat ouder wordende mensen. Niet
altijd willen zij dat hun namen in deze kolommen wordt genoemd. Maar wel stellen zij ons
gebed voor hen op hoge prijs! Laten wij daarom steeds aan hen denken. ‘De HEERE is
goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen’! (Psalm 146:11).

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
27 juni
30 juni
1 juli
2 juli

mw. T. Helmholt-Drijfholt
dhr. A. Brandsma
dhr. R. Wierenga
mw. M. Scholtens

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

WELZALIG IS DE MENS
Voor het slapengaan lees ik met mijn vrouw graag nog wat verzen uit de Bijbel, meestal doen
we dat aan de hand van de oude Bijbelverklaring van Matthew Henry. Henry wordt in het kleine
wereldje van de theologie niet altijd hoog aangeslagen. Vaak is dat uit onkunde. Matthew Henry
had een fenomenale parate Bijbelkennis waarmee hij menig voorganger in onze tegenwoordige
kerk ver achter zich laat. Bovendien geeft hij door Gods Geest geleid eigenlijk altijd heel goede
geestelijke raad. Waarmee je gerust kunt gaan slapen. Laatst kwamen we aan de Bijbeltekst:
‘Welzalig is de mens, die naar Mij luistert’ (). Naar Mij met een hoofdletter! In Gods huis wil de
Heere God tot ons mensen spreken. Waarheid en wijsheid is wat Hij ons daar aanreikt. En
daardoorheen: de zaligheid, door het geloof in de Heere Jezus Christus! Hoe vaak hebt u al in
Gods huis gezeten, om daar iets te ontvangen waarmee u verder kunt? Omgekeerd: nu we ook
in Saaksum nog altijd de gelegenheid krijgen om door de HEERE te worden toegesproken,
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zullen wij dan ons best doen om daar ook trouw te zijn en Gods Woord ook te ontvangen? ‘Kom
hierheen’ zei Jozua tegen het volk bij de Jordaan, ‘en luister naar de woorden van de HEERE
uw God’ (Jozua 3:9). Het volk heeft er geen spijt van gekregen. U en ik dus ook niet! Laten wij
bidden om de bediening van het Woord in de nabijheid van Gods Geest, met een zegen voor
onszelf en voor ons allen.

KERKELIJKE STAND SAAKSUM
Aantal belijdende leden: 24
Aantal doopleden: 7
Mutaties leden van 23 april t/m 27 mei 2016:
Uitgeschreven (i.v.m. huwelijk en overschrijving naar de Chr. Geref. kerk in Groningen): Miriam
Ali Renkema, Leeuwerik 1, 9843 GW Grijpskerk (belijdend lid)
Met vriendelijke groet, L. Rodenhuis, ledenadministrateur

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
22 mei
Totaal

€
€
€
€
€
€

12,40
10,30
21.40
21,60
16,80
82,50

GZB Pinksterzendingscollecte

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
Totaal

€ 54,20
€ 40,20
€ 66,10
€ 49,60
€ 57,75
€ 81,15
€ 349,00

Vorige maand is ten onrechte vermeld dat een gift via de zondagse collecte is ontvangen voor
Kerkneis, deze gift van € 20,00 was ontvangen door ouderling Wessels tijdens een huisbezoek.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw
kerkenraad
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Jeugdneis

Juni 2016

Beste jongens en meisjes,
Deze keer een alfabetpuzzel. De letters van het alfabet zijn de beginletters van de antwoorden.
Succes!
Groetjes,
Gerdine
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z

Broer van Mirjam en Mozes.
Hier werd de Heere Jezus geboren.
Broer van Machlon.
Profeet in Babel.
Bijbelboek met de betekenis: uittocht.
Een belangrijke groep binnen het Sanhedrin.
Richter.
Vrouw van Elkana.
Vrouw van koning Achab.
Zoon van Noach.
Het tweede boek van Jeremia.
Een purperverkoopster uit Thyatira.
Zo wilde Naomi genoemd worden.
Hij werd van zijn melaatsheid genezen.
Vanaf deze berg ging de Heere Jezus naar de hemel.
In Damaskus leerde hij de Heere Jezus kennen.
In 1947 werden hier oude boekrollen gevonden.
Zoon van Salomo.
Bijbelboek met wijze uitspraken.
Het beroep van Levi.
De plaats waar Abraham vandaan kwam.
De vrouw van Ahasveros
Eén van de geschenken van de wijzen uit het oosten.
Reizen die Paulus maakte.
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‘Zie de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in.’
(Jozua 3: 11)
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