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NR.: 10

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
WEDERZIJDS
‘en hij met Mij’ Openbaring 3:20d
Het staat er zo terloops. En je bent geneigd het te veronachtzamen. Maar het is eigenlijk zó rijk.
Dat de Heere Jezus nu ook wil zorgen voor het wederzijdse. Dat je alles dus niet alleen maar
stil ondergaat. Maar dat nu ook je hele hárt er in mag deelnemen! Het kan maar niet op.
Het was op zich al zo groot, dat de Heere Jezus de gemeente van Laodicea toch weer opzocht.
Evenals de bruidegom in het Hooglied diende Hij zich aan bij het huis van de bruid. En Hij zei:
‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop!’. Laodicea was verwend geworden. En daarmee gelijk ook
lauw. Andere liefdes verdrongen Hem Die haar het liefste was geweest. Maar, dat is het
wonder. De Heere Jezus is zozeer bewogen. Zij heeft Hem nodig, Hij is haar heil. En
bovendien: Zijn liefde zal niet verkouden. Hij keert toch tot haar terug. Ja tot haar en ook tot u
en mij. Is het niet groot?
En dan? Het is haast niet in woorden uit te drukken. Als Hij in Zijn grote liefde op het hart van de
bruid klopt, is dit Zijn verlangen: ‘Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem
binnenkomen, en de maaltijd met hem gebruiken’. De maaltijd. Een oosterling kent geen vorm
waarin de liefde meer uitdrukking vindt, dan daarin! Maaltijden worden met liefde bereid. En
maaltijden willen ook een smaakmaker van de liefde zijn. In wat je proeft, daarin ligt mijn hart.
Bovendien is een maaltijd een bewijs van aanvaarding, en van gemeenschap. Soms kan het
lange tijd niet. Soms verkeren mensen in één ruimte, maar éten zij nog apart. Maar als dan het
moment van de genade daar is? Dan wordt er een brood gebroken, dan wordt er een kalf
geslacht, dan zal de wijn rijkelijk vloeien. En dan vinden we elkaar.
Hoe bijzonder, dat nu de Heere Jezus zò Zijn gemeente zoekt! Als iemand Mijn stem hoort. Als
er hier of daar soms toch een hart is dat hóórt, en dat zich voor de Heere Jezus opent? Dan zal
Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken! Kun je dat klein krijgen? In Zijn
volstrekte goedheid, in Zijn trouw, voor zúlke mensen als zij zijn, en als wij zijn, klopt de Heere
Jezus bij ons aan. Wil Hij binnenkomen, en de maaltijd met ons delen. Dé maaltijd. Die van de
paasavond. Van Zijn verbroken lichaam, en van Zijn vergoten bloed. Van ‘voor u en voor velen
vergoten, tot verzoening van uw zonden’. Wat een liefde. Wat een trouw. En wat een verlangen,
tot ons behoud!
En ja dan zegt Hij ook nog dit: ‘en hij met Mij’! Kent de Heere Jezus ons mensenhart? Het kan
zich moeilijk concentreren. Het komt soms in gehoorzaamheid, maar vol schroom waar Hij het
roept. Het heeft zo vaak niets en het weet zo vaak niets, en het vraagt zich af of het wel goed
doet. En vaak is alleen Hij de handelende. ‘Dan zal Ik de maaltijd met hem gebruiken’. En dat is
ook heerlijk. Als het hart dát maar mag zien! Maar, dat belooft Hij nu ook! En dat maakt Hij
soms ook zo heerlijk waar. Want als er hier of daar dan soms een hart is, dat Zijn stem hoort en
dat door Zijn genade voor Hem opengaat, maar dan zál Hij komen! Dan zal Hij binnentreden.
Dan zal Hij de maaltijd met u gebruiken. Ja Hij met u en u met Hem! Kunt u daarbij? Dan hoort
u Zijn stem spreken, en is Zijn Woord u zo lief. Dan geeft Hij u Zijn brood te proeven, en
daarmee ook Zijn verbroken lichaam. Dan zet Hij de beker aan uw lippen. En mag u drinken.
Indrinken, wat Hij voor u deed, en doet, en doen zal. Dan wil Hij geven, en mag u ontvangen.
Dan zal Hij u liefhebben, en mag u Hem aanbidden. Dan wil Hij u redden en dan zult u Hem
loven. Dan is er liefde, en geloof en hoop. Dan vloeit uw hart steeds over van Zijn eer. Dan is er
een eten en een drinken, en een dronken worden, van liefde! Kunt u daarbij?
Ja hoe kán ik daarbij? ‘Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand Mijn stem hoort en de
deur opent….’. Waar het op aankomt, is dat wij ons ópenen voor de Heere Jezus en Zijn
genade. En ook dát is Zijn werk. Maar het ligt wel bij de bruid, uit Hooglied 5. Blijft zij liggen, of
staat ze op? Het werd voor haar nog een heel gemis, eer zij haar liefste weer gevonden had.
Wees daarom wijzer. Nu is de dag der zaligheid. Of er weer een morgen komt? Ontváng de
Heere Jezus, als Hij heden tot u spreekt. Een eeuwige, zalige gemeenschap is uw deel!
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
2 okt.
9 okt.
16 okt.
23 okt.
30 okt.
2 nov.
6 nov.

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
19.30 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. H. Westerhout (Hasselt)
Ds J.A.C. Olie (Genemuiden)
Ds. M. Kreuk, Doopdienst van Saar Rozema
Ds. M. Kreuk
Prop. T. Lucas (IJsselmuiden)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. G. Oberink (Urk)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Themadienst
Ds. M. Kreuk, Dankdag voor gewas en arbeid
Ds. M. Noorderijk (Tiendeveen-Nieuw Balinge)
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:
2 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
16 okt.
Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie voor Nepal
23 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
30 okt.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
2 nov.
Dankdag: alleen een collecte voor de kerkvoogdij
6 nov.
Diaconie collecte: GZB najaars-zendingscollecte voor Namibië

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
In ons medeleven denken wij aan de familie Kruiger. Bij broeder H. Kruiger is een tumor
aangetroffen aan het einde van zijn slokdarm. Deze tumor sloot de slokdarm bijna helemaal af,
waardoor er al snel een sonde werd aangebracht voor de voeding. Inmiddels moet onze
broeder dagelijks bestralingen ondergaan, en ook een chemo-kuur. Dit alles met de hoop dat de
tumor over enige tijd operatief zal kunnen worden verwijderd. U begrijpt dat het leven bij de
familie Kruiger in korte tijd totaal is veranderd. Wat gelukkig niet is veranderd, is de hoop die
onze broeder is gegeven, de hoop op de Heere Jezus Christus als Verlosser en Leidsman. Het
is een hoop door de Heilige Geest, die samenvalt met het geloof en met de liefde, en zelfs met
een diepe blijdschap in God. Wat een geschenk mag het kennen van de Heere Jezus dan zijn!
Intussen is er wel het gebed dat het leven van onze broeder door dit alles heen nog bewaard
zou mogen worden. Laten wij veelvuldig voor hem bidden, zoals ook voor allen die bij hem
horen.
Broeder M. Tempel heeft in de voorbije tijd verscheidene onder-zoeken ondergaan. Zijn buikaorta bleek poreus, al is het zwakke gedeelte nog niet zo groot dat de artsen een operatie op dit
moment wenselijk achten. Ook is er een onderzoek gaande naar de conditie van zijn
lymfeklieren. Broeder Tempel beleeft afwisselend goede en minder goede dagen. Maar één
ding staat hem in dit alles steeds voor ogen: dat een ieder die de Naam des Heeren zal
aanroepen, behouden zal worden! En wie in die hoop leeft, die kan bij alles wat gebeurt, rustig
zijn in de HEERE. Wij bidden broeder Tempel van harte veel sterkte toe.
Ook broeder E. Kiekebeld is opnieuw in contact geweest met zijn artsen. Doordat zijn buik
onrustig was, is besloten de behandeling met het medicijn dat zijn ziekte in bedwang houdt,
tijdelijk stop te zetten. Dit om te zien of het wellicht gaat om een bijwerking van het medicijn.
Kortom: het zijn ongemakkelijke dagen, waarvan de uitkomst ook nog onzeker is. Maar onze
broeder en zijn vrouw zijn zeer dankbaar voor wat zij tot dit moment allemaal hebben gekregen,
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en zij zijn ook vol goede moed. De HEERE is goed, ook voor hen. Moge onze God de familie
Kiekebeld goed en nabij zijn.

JARIG
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
17 okt.
dhr. H. Smit
18 okt.
dhr. B. Kamphuis
20 okt.
mw. E.A. Ritzema-Hamming
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

VERKONDIGING
In Saaksum hopen we op zondag 2 oktober het Heilig Avondmaal te ontvangen, nog met de
bijzondere woorden uit Openbaring 3:20: Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Een week later, op
zondag 9 oktober, hopen we in Noordhorn weer een doopdienst te houden. Het is de kleine
Saar Rozema, die dan het teken en zegel van Gods verbond mag ontvangen. Zullen wij haar en
haar ouders en zus en broer dan omringen met een ‘wolk van getuigen’? De doop is een
bijzondere gave van God! Daarna zal het tot 30 oktober duren voordat we elkaar weer hopen te
ontmoeten in de bediening van het Woord. Die morgen hopen we terug te keren naar het boek
Jozua, en wel naar hoofdstuk 9. Daar worden de Israëlieten om de tuin geleid door de
Gibeonieten. Maar dat heeft wel een reden: ‘Toen namen de mannen van hun proviand, en zij
vroegen niet om een uitspraak van de HEERE’ (Joz. 9:14). Hoe belangrijk is het om steeds te
weten of je in Gods weg bent of niet!
Voor de avonddiensten is er nog de brief aan de gemeente van Philadelphia (Openbaring 3:713). Deze brief is in het bijzonder toepasselijk voor kleine en kwetsbare gemeentes. Hij mag
onze bijzondere aandacht wel hebben! Tenslotte hopen we in de avonddienst van zondag 30
oktober weer een themadienst te houden. Wees dan allemaal hartelijk welkom!

CATECHESE
In overleg is besloten om de catechisatie dit jaar op de dinsdagavond te houden. Van 19.00 uur
tot 19.45 uur is er een groep voor 12- en 13-jarigen, van 19.45 uur tot 20.30 uur voor 14-jarigen
en ouder. Met de eerste groep vervolgen we de behandeling van het Bijbels ABC, met de
tweede wil ik dit jaar één van de hoofdonderdelen van de catechese behandelen, namelijk de
tien geboden. Stenen of diamanten, heet het boekje dat daar over gaat. En je begrijpt de titel!
Natuurlijk kun je je altijd aan sommige geboden stoten, alsof ze een soort steen zijn. Maar, als
je eens wat beter zou kijken, zou je ontdekken dat de geboden toch eerder op diamanten lijken.
Het zijn woorden met een enorme waarde! Ik hoop dat we dit jaar samen iets van die waarde op
het spoor zullen komen.
We zullen voor het eerst bijeenkomen op D.V. dinsdag 4 oktober. Op D.V. dinsdag 18 oktober
zijn de jongeren vrij, vanwege de herfstvakantie. Op D.V. dinsdag 25 oktober gaan we dan weer
verder. Laten we hopen op en bidden om een zeer gezegend catechese-jaar!

KERK EN ISRAËL
Op woensdag 12 oktober zal er weer een Kerk & Israël-avond zijn in de Gasthorn in Zuidhorn.
De spreker is dan mw. ds. J.J Douma-van der Molen, predikante bij de voortgezette
Gereformeerde Kerken in Nederland. Mevrouw Douma hoopt te spreken over de vraag: hoe
lezen wij de Bijbel met het oog op Israël? Zij hoopt vanuit het Oude en het Nieuwe Testament
Bijbels licht te laten vallen op de plek die het volk Israël inneemt in het heilsplan van God. De
avond begint om 19.45 uur, en natuurlijk staat de koffie al iets eerder klaar. Ik hoop van harte
dat velen van u die dit leest, zullen komen. ‘Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goedgaan
met hen die u liefhebben’ (Ps 122:6)!

BIJBELKRING
Op donderdag 13 oktober hopen we een start te maken met de Bijbelkring. In de voorbije
jaren hebben we veel goede uren gehad, al luisterend naar de Bijbel en naar elkaar. Soms was
het zaaltje haast te klein. We willen er dit jaar eigenlijk ook wel uitgroeien, en daarom hoop ik
maar dat velen van u en jullie zullen komen! Vanaf zondag 9 oktober heb ik wat kopietjes
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gereed ter voorbereiding op de eerste keer. Vraag er even om, dan krijgt u er wat van! We
beginnen om 20.00 uur. En het enige wat u behoeft mee te nemen is een luisterend oor en een
biddend hart!

ROMMELMARKT
Het was weer een bijzondere editie dit jaar. Mooi weer, veel mensen, een heel mooie
opbrengst. Veel om dankbaar voor te zijn! Dankbaar zijn ook de meisjes hier. Hun kinderhand
was door de oma’s met wat euro’s gevuld, en daar weten zij hun weg inmiddels aardig mee te
vinden. Wel verschuiven de interesses met de jaren. Bleken ze eerder, tot schrik van hun
ouders, speciaal geïnteresseerd in nagellak, dit jaar kwam er eentje thuis met hakschoenen! We
blijven ons verbazen, maar eerlijk is eerlijk: het stond haar goed. En zo hadden we dan zomaar
wat schik, na afloop van opnieuw een heel bijzondere week. Het was verbindend en verblijdend.
En dat alles voor de voortgang van het goede werk in en rondom onze oude kerk. Dat het zo
nog lang mag blijven!

HERFST-RECES
Onze meisjes gaan al weer heel wat weekjes naar school. Dit jaar moet ook onze tweede de
reis naar de stad op de fiets maken. Er zijn weer allerlei indrukken om te verwerken. Daarom
trekken Gerdine en ik ons van zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 oktober graag even terug met
ons gezin. Richt u zich met vragen van pastorale aard tot onze scriba of tot uw wijkouderling.

TENSLOTTE MEE EENS
Onlangs hoorden we in Noordhorn een fijne preek over de doorn in het vlees en over kracht die
in zwakheid wordt volbracht. Thema’s die zomaar raken aan het leven van velen. Later kwam ik
dezelfde materie nog tegen in een preek van ds. G. Boer. Deze zeer begaafde predikant was in
het midden van de vorige eeuw een beeldbepalende figuur binnen de Nederlandse Hervormde
kerk van die dagen. Onlangs is door een goed initiatief een verzameld werk van hem
verschenen (getiteld: Tijdbetrokken vreemdelingschap), met daarin naast het indertijd beroemde
modaliteiten-gesprek met dr. H. Berkhof, ook een hele reeks van preken. Mocht één van u nog
wat boekenbonnen hebben liggen, dan kan ik u dit boek zeer aanraden. Helderheid van geest,
een Bijbels onderbouwd en onverdacht gereformeerd standpunt, en een vroomheid met een
zeldzame diepgang: dit boek is een brón!
Maar nu terug naar Paulus. In een intredepreek in één van zijn gemeentes gaat ds. Boer in
op het feit dat Paulus in zijn leven heeft geléérd, dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Ik
citeer: ‘Deze bedoeling van God heeft Paulus in zijn leven geleerd. Hij heeft het doorgekregen
dat God zo en niet anders werkt, en hij is het er mee eens. Telkens wanneer er een vloedgolf
van lijden over hem heen komt, breken stromen van zegeningen los. Wanneer Paulus met zijn
menselijke bestaan en dienst in het Evangelie kopje-onder gaat, stromen mensen de behouden
haven binnen. Terwijl de vloedgolf hem bijna wegsleurt, grijpt Christus de volle buit van het
Evangelie. De mens Paulus is de prijs die betaald moet worden om de apostel Paulus
vruchtbaar te maken. Daarom had Paulus er tenslotte plezier in. Want wanneer hij zwak was,
was hij machtig. Verstaan wij dit ook? God waagt ons als mens eraan om onze dienst
vruchtbaar te maken’. Einde citaat.
Het is misschien iets wat je moet ervaren om het te kunnen begrijpen. En als je het soms
ervaren hebt, blijft het eerst nog moeilijk genoeg om aldoor maar weer zwak te zijn, en niet te
kunnen wat je wilt. Maar als je het daarna dan opnieuw mag ervaren, dan kan er inderdaad
tenslotte ook een soort instemming komen. Ja, God de HEERE wil het in ons leven doen, juist
op momenten dat het óns niet schijnt te lukken. En ja, als wij soms aan de kant staan, dan komt
de HEERE te veld. En dan is uiteindelijk ook waar: dan kúnnen wij maar beter aan de kant
staan. Want als wij zwak zijn, is God machtig! De HEERE doet er Zijn wonderlijke werk mee.
Hij is een heerlijk en een heilrijk God! Laten wij Hem maar verwachten. Zal voor de HEERE iets
te wonderlijk zijn?
Met een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
MK
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VAN DE KERKENRAAD
INGEKOMEN BERICHT

Lathum, 27 september 2016
Aan de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Noordhorn
p/a scriba de heer J.R. Feitsma (via email)
Betreft: mededeling overlijden mevrouw H. van den Berg-Veldhuizen
Geachte heer,
Langs deze weg delen wij u ter kennisneming mee dat onze moeder, mevrouw H. van den
Berg-Veldhuizen, sinds 2 oktober 2012 weduwe van uw voormalige predikant ds. C. van den
Berg, op 25 september 2016 te Lathum is overleden, op 94-jarige leeftijd.
Mevr. H. van den Berg-Veldhuizen zal op vrijdag 30 september 2016 in besloten kring worden
begraven te Haren Gn.
Wij stellen het op prijs als u in het Kerkblad van het bovenstaande mededeling wilt doen.
Met vriendelijke groet,
Namens de nabestaanden,
Dhr. C. van den Berg jr.
p/a Bandijk 49, 6988 BN Lathum

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
28 augustus
4 september
11 september
18 september
Totaal

€ 170,20
€ 155,75
€ 190,30
€ 294,85
€ 811,10

Avondmaalscollecte Kerk in het Midden-Oosten

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

Bericht van de diaconie:
Op woensdag 2 november 2016 (Dankdag voor gewas en arbeid) gaan we inzamelen voor de
voedselbank. Vanaf 18.30 uur kunt u de producten inleveren in de Wegwijzer.
Deze keer denken we aan de volgende producten:
 Houdbare melk
 Koffie en houdbare koffiemelk
 Thee
 Suiker
Verder zijn alle houdbare producten welkom zoals u gewend bent in te leveren.
Op zondag 6 november kunt u uw bijdrage in Saaksum inleveren.
Uw steun is hard nodig!
Namens de voedselbank en de diaconie alvast hartelijk dank.

Toelichting diaconiecollecte:
Op 16 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie.
Deze collecte is voor beter voedsel in afgelegen bergdorpen in Nepal. De lokale bevolking heeft
hier moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Via de organisatie ICFON krijgen dorpsbewoners onder andere landbouwtrainingen. Ook kunnen gezinnen een lening krijgen om een
geit aan te schaffen die melk produceert. Voor € 60 ontvangt een gezin een geit en een training
in de verzorging.
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Op 6 november is de najaarscollecte van de GZB. Die is bestemd voor christenen in Namibië.
In dit land groeit de kerk! De najaarscollecte is bedoeld om de theologische opleiding van het
Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) te ondersteunen. Hier worden predikanten
en kerkelijk werkers opgeleid. Momenteel studeren hier zo'n 300 mensen, maar zij kunnen hun
opleiding niet helemaal betalen. Deze collecte zal hun ondersteunen. Meer informatie op
www.gzb.nl
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
4 september
€ 281,15
11 september
€ 425,12
18 september
€ 331,72
25 september
€ 272,15
Totaal
€ 1.310,14
Via dhr. L. Rodenhuis is een gift ontvangen van € 100,- voor de Rommelmarkt.
Via dhr. L. Rodenhuis is een gift ontvangen van € 50,- voor Kerkneis.
Via ouderling E. Kooi is een gift ontvangen van € 250,- voor de Kerkvoogdij.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Berichten van de kerkvoogdij:
Denkt u aan de vrijwillige bijdragen? De ontvangsten lopen nog steeds achter ten opzichte van
de begroting.
Veranderingen aanvraag collectebonnen
Wij vragen uw medewerking om voortaan de collectebonnen bij dhr. J.F. Geertsema te
bestellen op bepaalde tijden. Telefonisch kunt u bestellen 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur,
behalve op vrijdag, zaterdag en zondag. Per mail mag altijd. De collectebonnen liggen dan 's
zondags voor u gereed onder de toren in een gesloten enveloppe.
En verder…
Afgelopen maand zijn we voor de tweede keer dit jaar bezocht door nachtelijke kerkgangers. De
eerste keer dit jaar was het een bezoek ìn de kerk: er werd niets meegenomen en ook niets
gebracht, wèl was er glasschade. De tweede keer was het een bezoek òm de kerk: deze keer
was het hen om de koperen afvoerbuizen en de koperen bliksemgeleiders te doen.
Een week eerder hebben ze dit zelfde gedaan bij de kerk in Aduard.
Koperdieven, u hoort en leest er wel van; voor een paar euro’s opbrengst wordt er veel schade
aangericht. Zo ook bij ons. Hiervoor zijn we niet verzekerd. Er is aangifte gedaan en de
bliksemgeleiders zitten er inmiddels weer aan, met extra strips om herhaling te voorkomen.
Over de afvoerbuizen hebben we nog geen beslissing genomen, daarom zitten er eerst tijdelijk
pvc buizen aan.
Triest.
Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn
NL51 RABO 03758 58423
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UIT DE GEMEENTE
GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
Deze hopen we te houden op woensdag 12 oktober vanaf 14.00 uur in de “Wegwijzer” te
Noordhorn. Er is tijd voor ontmoeting, een spelletje en Ds. M. Kreuk houdt een korte meditatie.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Opgave kunt u doen bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

ROMMELMARKT 2016
Een geweldige week ter voorbereiding ging er vooraf voor de 30e rommelmarkt van onze
gemeente. Het weer was geweldig, ja zelfs onder extreme temperaturen hebben wij de tent
opgezet en de week daarna de tent ingericht.
De 10e september 2016 was een dag bij uitstek om naar onze rommelmarkt te komen.
Dat hebben we dan ook gemerkt, al voor 8.00 uur stonden de eerste bezoekers al achter het
hek te wachten om de spullen te bekijken en natuurlijk gelijk in te slaan.
Het was nog vroeg, en al lekker druk. De catering kwam op gang en de gehaktballen, soep,
patat e.d. vlogen de pan uit.
We hebben het ook dit jaar met elkaar gedaan, jong en oud. Ook het verkeer werd door
vrijwilligers in goede banen geleid.
Wat weer een saamhorigheid en gezelligheid binnen onze gemeente.
IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT!
De tent volledig gesponsord door het bedrijfsleven van Noord- en Zuidhorn en omstreken.
Geweldig! Denkt u aan onze sponsoren bij uw aankopen?
Hartelijk dank voor uw giften. ( ook in andere vormen dan geld)
Op dit moment van schrijven is de stand ruim € 9000,00 netto.
Weer een fantastisch resultaat!
Laten wij de Here danken voor al het goede wat we van hem mochten ontvangen. En zo de
Here wil en wij leven, gaan we er volgend jaar weer voor! Dan op: 9 SEPTEMBER 2017.
De rommelmarktcommissie

WANDELPUZZELTOCHT
Vrijdag 14 oktober hopen we weer een wandelpuzzeltocht te houden!
Tussen 18:30 en 19:00 uur vertrekken we vanaf ‘de Wegwijzer’ naar een
onbekende bestemming.
Tips:
- Draag warme kleding en goed schoeisel
- Neem een zaklantaarn mee
- Download gratis de app ‘beonroad’ of gebruik ‘googlemaps’
(mocht je verdwalen…)
Lijkt het u/jou leuk om deze avond als post of chauffeur te fungeren, neem dan contact op met
onderstaande personen.
Entree:
Om de onkosten te dekken, vragen we € 2,50 per deelnemer.
Opgave:
Opgave kan tot en met 10 oktober bij:
Jan Kleefman: 0595- 438946, famkleefman@gmail.com
Klaas Tempel: 0594-505108, ktempel@ziggo.nl

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 26 oktober 2016 om
20.00 uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van
deze avond is Ds. C.G. Spijker-Engelenhoven uit Garrelsweer. Het onderwerp is "Gods trouw
aan Israël ook aan ons?”
Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris)
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KOFFIEOCHTEND
Op de koffie met Carolien van Herwijnen: Op donderdag 6 oktober is er weer een
koffieochtend in de Wegwijzer, aan de Oosterweg 11 te Noordhorn.
Aanvang 9.30 uur, zaal open 9.15 uur.
Boeken/kadotafel, oppas aanwezig.
Collecte voor de onkosten.
Na een paar mooie, enthousiaste, diep in het geloof, gesprekken te hebben gehad, zien wij er
als werkgroep naar uit om samen met jou/u deze ochtend te mogen beleven.
Carolien heeft vaker ochtenden georganiseerd voor vrouwen: “Als vrouw hebben we een unieke
rol in deze wereld. Wij willen op zoek gaan naar de vrouw die God schiep, hoe Hij haar bedoeld
heeft. Wat zegt de bijbel daarover? Wie mag je zijn in deze gebroken wereld?”
“De rode draad door je leven”, is het onderwerp van deze ochtend.
Kom je ook? Ben je alleen, neem vooral iemand mee en wie weet kom je een bekende tegen op
deze veelbelovende koffieochtend!
Werkgroep Christenvrouwen Zuidhorn

GZB DAGBOEK, EEN HANDVOL KOREN 2017
HET DAGBOEK VOOR HET VOLGENDE JAAR IS WEER UIT.
Er zijn 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2017 te kopen:
1) Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor
jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een
voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek
2) Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en zendingswerkers van de
GZB.
3) Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen
waar de GZB werkt.
4) Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,-- gaat naar het zendingswerk.
5) Het is het best verkochte dagboek van Nederland.
Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu!
Dat kunt u doen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (zowel in Noordhorn als
in Saaksum) of telefonisch bij L. Rodenhuis (telefoon: 0594-50 60 77).
Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie,
L. Rodenhuis

HULP GEZOCHT VOOR DE DORCAS VOEDSELACTIE
Dit jaar willen we weer meedoen aan de voedselactie van Dorcas waarbij we in de
supermarkten in Zuidhorn samen voedsel willen inzamelen. In voorgaande jaren hebben we
veel hulp gekregen en ook nu kunnen we niet zonder hulp om deze actie te laten slagen.
De vraag is dan ook of u/ jij ons weer wilt helpen door een paar uur in de supermarkt te staan
om voedsellijsten uit te delen en voedsel weer in te zamelen.
Wanneer?
Vrijdag 4 november en Zaterdag 5 november 2016
Hoe lang?
Maximaal 2 uur
Aanmelden?
Bel of mail naar Ellen Bijlsma 0594-500938 / ellen.bijlsma@hotmail.nl
Doorgeven:
Welke dag: Vrijdag of Zaterdag
Dagdeel:
Ochtend, Middag of Avond
Voorkeur supermarkt: Poiesz of Albert Heijn
Hoe meer hulp we hebben hoe leuker en gezelliger het is en hoe meer voedsel we kunnen
inzamelen.
We hopen dat jullie ons weer willen helpen.
Fokje Kooistra
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STICHTING RADOEKA
Wit Rusland, 2005. In een dorp dat in het Tsjernobyl gebied ligt, waar de tijd schijnbaar heeft stil
gestaan vergeleken met het westen, waar de huisjes van hout zijn en de schoorstenen zwarte
of gele rook uitblazen en waar de gevolgen van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl
zichtbaar en voelbaar zijn. In Rechytsa, daar is het idee ontstaan om iets te doen aan de
omstandigheden van kinderen.
Deze plek biedt anno 2016 nog steeds een aanblik van een uitzichtloos bestaan voor de
gezinnen die rond moeten komen van een schamel loon en van de opbrengst van hun tuin.
Oogsten die mislukken door regen, aardappels die flink zijn aangetast door de coloradokever en
niet te vergeten de aantasting aan de gewassen door de radioactiviteit. Geestelijk moeten de
mensen dit verwerken en wanneer dit niet lukt grijpen ze naar de wodka. De kans is groot dat
door het drankgebruik de kinderen worden verwaarloosd. De kinderen worden dan opgevangen
in een tehuis. Dit tehuis heeft de naam Radoeka wat regenboog betekent. Stichting Radoeka
biedt deze kinderen door middel van het geven van humanitaire goederen een betere toekomst.
Missie en doel
Stichting Radoeka groeide vanuit het geloof in Jezus Christus en een gemeenschappelijke visie
op een betere wereld en om er voor de medemens te zijn. De oprichters hebben de missie om
het leven van de kinderen in het kindertehuis met middelen een beetje beter te maken. Stichting
Radoeka werd in januari 2007 opgericht en is gevestigd in Noordhorn. De stichting is werkzaam
in Rechytsa, regio Stolin, Wit Rusland en streeft het volgende doel na: Kinderen in het
kindertehuis Radoeka, uit het met radioactiviteit besmette dorp Rechytsa te helpen en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Om dit werk voort te zetten, hebben we uw en jouw hulp nodig.
Daarom willen we ook dit jaar een toiletpapieractie houden. Toiletpapier hebben we immers
allemaal en altijd nodig.
Het toiletpapier komt van de firma Exclusiva uit Amsterdam. De naam verklapt het al: Exclusief!
Hoe gaat het in z’n werk? U kunt het bij ons bestellen. U kunt het bij ons ophalen. Wij willen het
bij u thuis brengen.
De prijzen zijn als volgt: 4 rollen wit toiletpapier €3
5x4 rollen toiletpapier €14
10x4 rollen toiletpapier €25
U kunt het bestellen bij Gerard en Ans Geertsema 0594-505529 / 0616609402, of afhalen aan
de Langestraat 83 te Noordhorn.
Ook zijn wij op 1 oktober tijdens de “KOM IN ZUIDHORN‘’ dag aanwezig om te laten zien wie
we zijn, wat we doen, wat wij willen bereiken. Wij vertellen er graag over tijdens een bezoek aan
onze kraam tussen 12.00-17.00 uur op de markt in Zuidhorn.
STEUNT U ONS !!!!!
Alvast bedankt namens de kinderen uit het kindertehuis RADOEKA.
Kees en Marion Beeftink / Engly Hummel / Ankie Meerveld / Lisette Rozema / Herman Scholte
Gerard en Ans Geertsema

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

BLOEMENGROET
2 okt.
9 okt.
16 okt.
23 okt.
30 okt.
2 nov.
6 nov.

AUTODIENST

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

505276
507012
505276
503520
500981

mevr. A. Kiekebeld

507012

dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman
dhr. S. Hooijenga
dhr. E. Kiekebeld
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
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506077
505276
213717
504808
507012
506077
505276

OPPAS 1
2 okt.
9 okt.
16 okt.
23 okt.
30 okt.
6 nov.

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

548350
050-4031394
050-4032038
528891
507468
548350

DEURDIENST
2 okt.
9 okt.
16 okt.
23 okt.
30 okt.
2 nov.
6 nov.

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

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

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

EHBO
505035
505529
506075
507012
213717
505739
213717

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

507468
504808
502276
507468
504808
502276
507468

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN OKTOBER 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
2 okt.
11.00 uur
Aanvang zondagsschool
dinsdag
4 okt.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 1 (juni 2016)
donderdag
6 okt.
9.30 uur
Koffieochtend Christenvrouwen Zuidhorn. Spreekster:
Carolien v. Herwijnen
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
dinsdag
11 okt.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
woensdag
12 okt.
14.00 uur
Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum
19.45 uur
Kerk en Israël-avond in de Gasthorn, Zuidhorn, spreker
mw. ds. J.J Douma-van der Molen, predikante vGKN
donderdag
13 okt.
20.00 uur
Bijbelkring
vrijdag
14 okt.
18.30 uur
Wandelpuzzeltocht
zondag
16 okt.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
donderdag
20 okt.
13.30 uur
Kreamiddag - haken vrouwenvereniging en
belangstellenden
dinsdag
25 okt.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 2 (juni 2016)
woensdag
26 okt.
9.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. O. Top, Oosterweg 20,
Noordhorn (H6)
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds. C.G. Spijker-Engelenhoven, Garrelsweer.
maandag
31 okt.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. E. Kiekebeld, Hoendiep OZ 41A,
Zuidhorn (H8)
woensdag
2 nov.
19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk.
Vanaf 18.30 uur inleveren voor voedselbank.

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het november-nummer van Kerkneis is Zaterdag 29 oktober 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
2 okt.
9 okt.
16 okt.
23 okt.
30 okt.
6 nov.

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

Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. G.W. v. Wingerden (Stedum)
Ds. H. Bakhuis (Zwolle)
Ds. L.H. Oosten (Driesum)
Ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
Ds. M. Kreuk, Dankdag voor gewas en arbeid (inleveren voedsel voor
de voedselbank)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
2 okt.
Diaconie-avondmaalscollecte voor de kerk in het Midden-Oosten
16 okt.
Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie voor Nepal
6 nov.
Dankdag: alleen een collecte voor de kerkvoogdij

ROMMELMARKT
Ook vanuit Saaksum is er intensief meegeholpen en meegeleefd met het bijzondere gebeuren
in de witte tent achter de Wegwijzer. Het is natuurlijk heel fijn dat dat zo kán. En gelukkig kán
het ook, want de opbrengst van de rommelmarkt komt de laatste jaren vaak in zijn geheel aan
de stréékgemeente ten goede. Maar dat is niet de enige reden dat het kan. Want het kan vooral
waar liefde is. En het heeft natuurlijk ook gewoon iets heel aardigs om eens wat te kopen of te
verkopen of ook om het allemaal alleen maar wat áán te zien. Dit jaar verkochten we onder
meer een mooie houtsnee-gravure met een afbeelding van Zacheüs erop. De gedáchte dat die
wonderlijke, genaderijke geschiedenis nu zo een zichtbare plek zal hebben gekregen, ergens in
één van die huizen in onze dorpen hier! Ook moet de bloemen- en planten-kraam dit jaar mooi
wat geld hebben opgeleverd. En door dit alles héén, kan het dan allemaal nog weer doorgaan.
Het is verblijdend!

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
15 okt.
dhr. J. Stouwie
16 okt.
mw. K. Rinkema
Graag wensen we u met allen die bij u horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar
toe!

BRANDKAST OF BEWEGING
In het mooie boek van ds. G. Boer, waarover u wat meer leest onder de berichten hiervoor, is
ook een preek opgenomen die door hem is uitgesproken nadat hij was hersteld van een zware
hartoperatie. De preek gaat over psalm 42:12b ‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven’!
Zoals u begrijpt: een heerlijke tekst, ook in de meest beproefde omstandigheden, trouwens ook
in allerlei aanvechtingen. Ds. Boer wijst erop dat de dichter zichzelf herhaaldelijk oproept om te
hopen, en dat hieruit blijkt ‘dat hij telkens van de uitzichten van de levende hoop beroofd wordt
en dat nieuwe diepten zich ontsluiten’, maar tegelijk, dat in dit alles ‘het vertrouwen blijft op God
van zijn leven’, Wiens goedertierenheid hem niet begeeft overdag, en Zijn lied niet in de nacht.
Ds. Boer merkt op dat je hier kunt merken dat het geloof niet alleen een ‘zelfstandig
naamwoord’ is, maar vooral ook een ‘werkwoord’. Het gaat om het uitgaan van ons hart tot de
God van ons heil: ‘Het geloof is niet een brandkast, waarin alles safe bewaard wordt, maar een
beweging van het hart naar God toe’!
Overigens is er voor deze beweging naar God toe alle reden, omdat God zich ook naar ons
mensen heeft toe bewogen, in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus, in Wie Hij een volkomen
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fundament heeft gelegd. Voor onze zaligheid. En ook voor onze hoop! Geachte lezer, in al uw
nood, maak de beweging van het geloof, richting de Heere Jezus Christus, die de Rots is,
Wiens werk volkomen is, en waarop u met alles wat van u is wel kunt rusten. Wie op Hem
bouwt, op Hém alleen, die ís ‘safe’. Wat er ook gebeurt!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
4 september
11 september
18 september
Totaal

€ 36,50
€ 15,10
€ 13,90
€ 65,50

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
4 september
11 september
18 september
25 september
Totaal

€ 66,20
€ 63,90
€ 52,80
€ 56,10
€ 239,00

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

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

Lucas 16:19-31
Lucas 17:1-10
Genesis 31:1-16
Genesis 31:17-35
Genesis 31:36-32:1
Genesis 32:2-22
Genesis 32:23-33
Genesis 33:1-17
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Genesis 33:18-34:18
Genesis 34:19-31
Genesis 35:1-29
Genesis 36:1-8(43)
Psalm 121
Lucas 18:1-8
Genesis 37:1-17
Genesis 37:18-36
Genesis 38:1-19
Genesis 38:20-30
Genesis 39:1-23
Genesis 40:1-23
Lucas 18:9-17
Lucas 18:18-30
Psalm 105:1-15
Psalm 105:16-27
Psalm 105:28-45
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Genesis 41:1-16

Kloof
Vergeven en geloven
Voorbereidingen voor de reis
Verwijten over en weer
Betekenisvolle stenen
Zeg het met dieren ...
Nachtelijk gevecht
Onderdanig, maar beslist
Echt genezen
De komst van de Mensenzoon
Seksueel misbruik
Religieus misbruik
Terug in Betel
Ook Esau telt mee
De Heer is altijd bij je
De aanhouder wint
Dat had je gedroomd!
Jakob misleid
Familiedrama
Schijnheiligheid
Vals
Droom en nachtmerrie
Openstaan als een kind
Volledige overgave
Wat God belooft, doet hij ook
Zingen over je geschiedenis
Plaaglied
Blindheid
Uitzicht voor Zacheüs
Droomkoning
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Jeugdneis

Oktober 2016

Beste jongens en meisjes,
In Exodus 17 lees je dat Israël wordt aangevallen door Amalek. Terwijl Jozua met een leger de
strijd aangaat, gaat Mozes de berg op. Hij neemt Aäron en Hur mee. Tijdens de strijd heft
Mozes zijn staf op naar de hemel. Want Mozes weet: ‘Het is God Die de overwinning geeft!’
Aäron en Hur ondersteunen zijn armen als ze zo moe worden dat hij ze niet meer omhoog kan
houden. Wat kunnen wij hiervan leren? In de puzzel gaan alle vragen over Mozes. Doe je weer
mee?
Groetjes,
Gerdine Kreuk

…… is de zus van
Mozes.
De schoonvader
van Mozes
heet……

……… tegen
Israël.
Aäron en …
ondersteunden

Mozes handen.
De …..

geboden

De
woestijnreis duurde
… jaar.

Mozes spande de tent
van de ……… buiten
de legerplaats.
Er was
drinkwater te
…… en Meriba
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….. en ….. waren
zijn vader en
moeder.

Samen bij Eén!

‘Het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had.’ Exodus17:11
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