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
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* 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
* Contactpersoon:
dhr. G.D. Geertsema, Langestraat 83, 9804 PJ Noordhorn
Email: g.d.geertsema@ziggo.nl
* 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
LAAT MAAR
‘En toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip
naar een eenzame plaats, alleen’. Mat 14:13a
‘En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met
ontferming bewogen over hen, en genas hun zieken’. Mat 14:14
Hebt u dat ook? Soms denk je: laat maar. Soms kunnen mensen zich zo hard tegen je
opstellen. Soms kunnen ze over je praten op een manier die pijn doet. Soms heb jij alleen maar
goeds in de zin, maar lijkt het wel alsof de mensen dat niet zien. En dan opeens denk je: laat
maar, zoek het dan zelf maar uit. En je trekt je terug.
Zal de Heere Jezus dat ook hebben gehad? Het ging naar de mens gesproken heel goed, in
Zijn bediening. Hij verrichtte wonderen, en hield prachtige, leerzame toespraken over het
Koninkrijk van God, en over hoe je van dat Rijk een burger kunt worden, door genade. Ook
moeten de mensen er diep van onder de indruk zijn geweest, er verspreidde zich over Hem
een goed gerucht. De mensen dachten zelfs dat Hij Johannes de Doper was, die uit de doden
was opgestaan.
Maar toen kwam Hij in de synagoge van Nazareth, het dorp waar Hij was opgevoed. Toen Hij
ook daar het Woord voerde en de mensen onderwees, stonden zij wel allen versteld van Zijn
wijsheid en Zijn kracht. Maar toch namen zij ‘aanstoot’ aan Hem, zegt Mattheüs. Dat kan dus:
dat je niet kunt ontkennen dat de Heere Jezus de opperste wijsheid heeft en dat Gods kracht bij
Hem is, maar dat je toch aanstoot aan Hem neemt. Tja, het hart van de mens geeft zich niet
zomaar gewonnen aan de Redder van zondaren.
En dan wordt ook Herodes nog wakker. De wrede koning heeft last van een verontrust geweten.
Geen wonder, hij had op een donkere dag de profeet Johannes gedood. Omdat de profeet hem
had aangesproken op zijn overspelige relatie met de vrouw van zijn broer. Maar, wat heeft
Herodes nu gehoord: is de profeet Johannes weer terug? Wie is die wonderlijke Jezus van
Nazareth? Moet Herodes bang voor Hem zijn? De wrede koning krijgt de vólgende Mens in het
vizier, die hem het schurende Woord van God dreigt aan te zeggen.
En dan, als de Heere Jezus hoort dat het Herodes nu om Hem te doen is, trekt Hij zich terug.
Hij gaat in een schip en vertrekt naar een eenzame plaats, alleen. Is de Heiland bang? Of is Hij
moe? Ook voor de Heere Jezus is Zijn werk onder de mensen nooit een vanzelfsprekendheid.
Het werk is intensief, en het wordt Hem niet door allen in dank afgenomen. Hij stuit op het ruwe
hart van een wrede mens die zich tégen Hem keert. En dan houdt Hij even halt. Hij trekt zich
terug, alleen.
Toch: daarbij is het gelukkig niet gebleven. Toen de Heere Jezus uit het schip weer aan land
wilde gaan, was de schare die om Zijn genade wél verlegen is, Hem al vooruitgesneld. En toen
Hij die zo grote menigte zág, werd Hij innerlijk met ontferming bewogen, en zette Hij zich direct
weer aan het werk. Wat een liefde! Uiteindelijk is het toch de nood waarin wij mensen verkeren,
die de Heere Jezus diep heeft geraakt, en die Hem heeft gemotiveerd om door te gaan.
Uiteindelijk is het toch de liefde die overwon. En die Hem daarna zélfs bracht tot Zijn
verzoenend sterven aan het bittere kruis. Toen zei de Heere Jezus niet: laat maar. Maar toen
sprak Hij: laat Uw wil geschieden. En zo geschiedde.
Wat nu met u en mij? Laten wij deze zeer trouwe, zeer vergaande liefde van de Heere Jezus in
het oog houden. Laten wij ons haasten richting al die plaatsen waar Hij ‘uit het schip gaat’, om
Zich te ontfermen, over zondaars. En laten wij dan Zijn liefde en genade indrinken, Die ons
alleen kan behouden. Het is een groot wonder dat Hij heeft doorgezet. Moge Hij ons hart nemen
en vervullen van Zijn vrede, van geloof en van heiligmaking. En laten wij ons dan met
bewogenheid ontfermen, ook over elkaar.
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
5 maart
8 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april

09.30 uur
19.00 uur
19.30 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

Ds. M. Kreuk, na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Biddag voor gewas en arbeid
Ds. C. Hoek (Bedum/Onderdendam)
Ds. G. de Fijter (Kampen)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. J. Hoekman (Urk)
Ds. M. Kreuk
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 maart
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat: leprapatiënten in Nepal
8 maart
Alleen kerkvoogdijcollecte (Biddag)
26 maart
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
Dankbaarheid vervult het hart van de familie Kruiger. Onlangs mocht broeder H. Kruiger weer in
ons midden zijn, in de erediensten van onze gemeente. Het is heel fijn dat dat weer kan. Een
teken van het goede herstel dat zich heeft voorgedaan. Graag wensen we u toe, dat u deze
opgaande lijn mag vasthouden!
Diezelfde zondag mocht ook broeder E. Kiekebeld weer de kracht hebben om in ons midden te
zijn. Dit is veel meer dan hij en wij allen hadden verwacht, en daarom ook reden tot
dankbaarheid. Nog kort geleden was het onzeker of de kuur zou worden voortgezet, doordat
zich zware bijverschijnselen voordeden. Of althans: doordat onze broeder zwaar moest
hoesten. Dat zware hoesten is inmiddels gelukkig weer weg. We wensen u met allen die bij u
horen Gods voortdurende nabijheid toe.
Ook noemen wij nogmaals de naam van zuster F. de Groot-Renkema en van zuster A. DijkstraSteegstra die allebei te maken hebben met een kwetsbare gezondheid. Bij zuster S. van der
Ploeg-Doedens is de benauwdheid helaas weer teruggekomen. Graag bidden we u allen Gods
nabijheid toe!

JARIG
Allereerst een excuus: per abuis is in de vorige kerkbode niet vermeld dat zuster S. van der
Ploeg-Doedens op 28 januari jarig is geweest. Graag dragen wij u alsnog van harte onze goede
wensen toe, voor het nieuwe levensjaar. Moge onze God aan u Zijn belofte vervullen: Zie Ik ben
met u, alle dagen!
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
8 maart
mw. D. Zijlstra-Steenbergen
11 maart
dhr. H. van der Veen
25 maart
mw. A. Hofman-Zeldenrust
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

WELKOM
Onlangs hebben we in één van onze diensten de familie Frankenhuis welkom geheten. Richard
en Lutsje Frankenhuis zijn enige tijd geleden neergestreken. Toen je wat om je heen keek om te
zien of er ook een gemeente was waarbij je je kon aansluiten, kwam onze gemeente in beeld.
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En intussen zijn jullie een trouwe bezoeker van onze diensten, en is je besluit gerijpt om lid te
worden. Uiteraard zijn we hier heel blij mee! Ook vinden we het fijn dat jullie je kinderen Enzo,
Ophira en Olivia meebrengen, van wie er twee ook de zondagsschool bezoeken. Wat mooi!
Welnu: graag wensen we jullie heel goede jaren in ons midden. En dan ook goed in een diepe
zin: doordat je mag ervaren dat Gods goede Woord tot je spreekt, waarin alleen alle goeds te
vinden is, en dat je brengt aan de voeten van de alleenwijze God (Romeinen 16:27)!

VERKONDIGING
Op zondag 5 maart hopen we vanuit wat de Heere Jezus leert over vijandsliefde (Mat 5:38-48)
een lijn te trekken naar de geschiedenis van Zijn arrestatie in de hof van Gethsémané (Mat
26:47-56). In de avond van diezelfde zondag hopen we die geschiedenis dan nog wat nader ter
sprake te brengen, met name de vraag die de Heere Jezus stelt aan Judas: Vriend, waarvoor
bent u hier? (Mat. 26:50).
Twee weken later, op zondag 19 maart kunnen we dan vervolgen met Mat. 27:1-10, waar Judas
zijn berouw toont, maar daarvoor niet veel gehoor lijkt te vinden bij de mensen. ’s Avonds zal
ons oog vallen op de vrouw van Pilatus, die zegt ‘in een droom’ veel te hebben ‘geleden’ om de
Rechtvaardige, met wie haar man op dat moment van doen heeft (Mat. 27:19). Maar ook zij
vindt weinig gehoor.
Tenslotte zijn er dan nog twee bijzondere diensten: op woensdag 8 maart is het biddag voor
gewas en arbeid. We kunnen ook die avond goed terecht in de Bergrede, waar de Heere Jezus
mooie dingen zegt over ‘uw Vader, Die in het verborgene ziet’ en Die ‘weet wat u nodig hebt,
voordat u tot Hem bidt’ (Mat 6:5-8). En op zondagavond 26 maart hopen wij net als vorig jaar
een dienst te houden ‘voor heel Noordhorn’! Het is een dienst waarin we willen proberen om
begrijpelijke taal te spreken en af te stemmen op het gehoor van mensen die de Heere Jezus
misschien nog niet zo goed kennen. Er zullen flyers worden rondgebracht in ons dorp. En
natuurlijk doen we er allemaal goed aan ieder die wij maar kennen uit te nodigen om dan ook
naar onze dienst te komen. Het thema voor deze avonddienst is ‘Dicht bij Jezus’. En we gaan
luisteren naar de geschiedenis van de zalving in Bethanië (Mat 26:6-13).
Mag ik de gemeente verzoeken voortdurend te bidden tot God, om de komst van Zijn Geest in
en door de verkondiging van het Evangelie? Op hoop van zegen!

CATECHESE
Op 7 maart zijn de catechisanten vrij. Dit met het oog op de biddagdienst op woensdagavond.
Natuurlijk hopen we alle jongeren die avond ook in onze dienst te ontmoeten. Biddag is er ook
voor hen!
Daarna gaan wij op DV 14 maart weer verder met onze catechisaties. In de jongste groep zijn
de letters E en F van het Bijbels ABC aan de beurt. Die staan voor ellende en feest. Twee
zaken die we allebei tegenkomen, in ons leven en ook in de Bijbel. Wanneer is het écht feest in
ons leven?
Met de tweede groep komen we toe aan het belangrijke zevende gebod, dat gaat over huwelijk
en sexualiteit. Sexualiteit is een gave van God. En het is ook een kwetsbare gave. Hoe gaan we
er mee om, ook in de omgang met elkaar? Daar heeft Gods Woord ons van alles over te
vertellen. Trouw zijn, echtscheiding, samenwonen, sexualiteit vóór het huwelijk. Het is heel
goed en belangrijk dat jullie er de komende weken steeds allemaal zijn!

BIJBELKRING
Doordat de komende weken worden gevuld met allerlei andere activiteiten (biddag,
gemeenteavond, CGB) lukt het niet elkaar snel weer te ontmoeten als Bijbelkring. Ik stel voor
dat we bijeen zullen komen op woensdag 29 maart. Wij hebben dan uit het boekje van ds. J.
Westerink nog over het hoofdstuk over Habakuk 3:16-19 ‘En toch blij zijn in de HEERE’! Een
mooi hoofdstuk om mee af te sluiten. Wees hartelijk welkom, om 20.00 uur in de Wegwijzer.
Met een hartelijke groet, ook van Gerdine en de meisjes,
MK
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UIT DE KERKENRAAD
GEMEENTEAVOND
Op donderdagavond 16 maart hopen we onze jaarlijkse gemeenteavond te houden. De
colleges van kerkrentmeesters en van diakenen hopen dan inzicht te geven in de stand van
zaken van de financiën van onze streekgemeente. Ook willen we u als kerkenraad graag
informeren over ons beraad ten aanzien van de bundel Weerklank. Zoals we bij de presentatie
van het beleidsplan al hadden aangekondigd, hebben we ons als kerkenraad de laatste tijd met
deze nieuwe liederenbundel bezig gehouden. Al sinds de afgelopen zomervakantie hebben we
op elke kerkenraadsvergadering steeds een deel van de psalmen en liederen goed tegen het
licht gehouden, om te ontdekken welke keuzes de samenstellers van de bundel hebben
gemaakt. Intussen lijkt het ons goed om u als leden van onze gemeente iets te vertellen over
onze bevindingen. Ook willen we op de gemeenteavond concreet met u gaan kijken naar één
van de psalmen die in de nieuwe bundel zijn opgenomen. Natuurlijk zijn we dan heel benieuwd
om te vernemen, wat u er van zou vinden wanneer we een dergelijke psalm eventueel zouden
gaan zingen in onze diensten. Daarom willen u allemaal graag opwekken om naar de
gemeenteavond toe te komen, en met ons als kerkenraad mee te denken!
Tenslotte is er door de verhuizing van broeder P.A. Zuidema een vacature ontstaan in de
commissie van bijstand en advies van de kerkvoogdij. Graag willen we op de gemeenteavond
een stemming houden om in deze vacature te voorzien.
Daarom een oproep aan de leden van onze beide gemeentes: komt allen! We willen beginnen
om 20.00 uur, in de Wegwijzer.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
5 februari
12 februari
19 februari
Totaal

€ 277,20
€ 114,40
€ 150,00
€ 541,60

Werelddiaconaat: Noodhulp Syrische vluchtelingen

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op 5 maart is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Project 10 27. Deze
collecte is bestemd voor de hulp aan leprapatiënten in Nepal. Nepal is een van de armste
landen ter wereld. Steun vanuit de overheid is er nauwelijks en zieken en beperkten krijgen
vaak te maken met discriminatie en uitsluiting. In Surkhet, West-Nepal, is een christelijk
gespecialiseerd lepracentrum van International Nepal Fellowship (INF) waar leprapatiënten
worden onderzocht, getest, behandeld of opgenomen. En daarnaast ook worden geholpen om
hun leven weer op te pakken met de nodige aanpassingen. Een goede bestemming van de
collecte.
Een hartelijke groet van de diaconie

Voedselbank:
De medewerkers van de voedselbank laten u weten dat veel mensen, kerken en andere
organisaties de voedselbank goed hebben bedeeld de afgelopen periode. Om hun werk te
kunnen doen blijft uw steun hard nodig. Aanvulling van de voorraden blijft steeds de nodige
aandacht vragen. Vandaar dat de medewerkers van de Voedselbank Westerkwartier het fijn
vinden dat u hen blijft helpen.
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Daarom heeft ook de Diaconie van onze gemeente besloten om tijdens de Biddag voor gewas
en arbeid weer een inzameling te houden op woensdag 08 maart vanaf 18.30 tot 19.30 uur in
de Wegwijzer.
Het thema voor deze inzameling is BROODBELEG. We denken dan aan:
Pindakaas – Jam – Appelstroop – Smeerkaas – Hazelnootpasta etc.
Maar ook zijn andere producten natuurlijk weer welkom!
Voor de Saaksumers houden wij op 12 maart de inzameling.
Namens de Diaconie en de Voedselbank Westerkwartier alvast hartelijk dank.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
5 februari
10 februari
12 februari
19 februari
26 februari
Totaal

€ 331,85
€ 127,06
€ 230,65
€ 311,30
€ 584,25
€ 1.585,11

Huwelijksdienst

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Collectebonnen:
Op veler verzoek kunt u in het vervolg de collectebonnen ook digitaal bestellen. Dit kan via het
email adres: collectebonnen@ziggo.nl Bestellingen in het weekend, worden in de daarop
volgende week geleverd.
Telefonisch bestellen blijft ook mogelijk op telefoonnummer 0594-504674 van maandag tot en
met donderdag.

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen voor en na
het overlijden van onze lieve moeder en oma Jaantje de Groot-Scherpenzeel, zeggen wij u
hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen De Groot

HARTELIJK BEDANKT
Beste broeders en zusters,
We willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor uw niet aflatende blijken van meeleven
vanaf het begin van mijn ziekte tot en met vandaag. Uw goede en bemoedigende woorden
maar ook de ontvangen kaarten, brieven en bloemen en vooral ook uw gebeden hebben ons
geweldig goed gedaan. Mede door uw gebeden hebben we Gods nabijheid mogen ervaren. De
operatie is zeer voorspoedig verlopen en ik hoef pas over een half jaar terug te komen voor
controle. God is goed voor ons! Nogmaals onze dank maar bovenal dank aan onze getrouwe
God en hemelse Vader.
Met een hartelijke groet,
Having & Janny Kruiger

BERICHTEN VAN DE VROUWENVERENIGING ’IN LIEFDE DIENENDE’
-1- Deelname aan themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond
De Hervormde Vrouwenbond organiseert een themadag in Sebaldeburen op dinsdag 7 maart,
van 10.15-14.30 uur. Het thema is: “Toeval bestaat niet! Gods leiding en onze verantwoordelijkheid.” Een predikant (Ds. A. Schroten uit Leerdam) en een spreekster uit het
maatschappelijke veld (Mw. M. de Wit-Bakker uit Urk) zullen voor ons het thema inleiden. De
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bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis ‘t Spectrum, Kerkweg 5, Sebaldeburen. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten en de “Voor
Elkaar” vakantieweken. Tijdens de middagpauze wordt er voor koffie/thee gezorgd. Wilt u zelf
uw lunchpakket meenemen? Ook vrouwen die geen lid zijn van de vrouwenvereniging zijn
van harte welkom.
We vertrekken om kwart voor 10 vanaf de Wegwijzer. Wilt u zich vooraf aanmelden bij Gerdine
Kreuk (per email of tel. 528891), ook graag aangeven of u over vervoer beschikt.
We hopen dat velen van ons deze dag zullen bijwonen. Komt u ook om toegerust te worden?

-2- Kreatieve middag: paasdecoratie maken
Op woensdagmiddag 22 maart willen we een kistje
gaan opmaken als paasdecoratie voor buiten.
Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.
Aanvang om half 2 in de Wegwijzer. Indien het mogelijk
is dan graag meebrengen: paasdecoratiemateriaal
bijvoorbeeld eitjes, kuikentjes, lintjes etc. Bloeiende
bollen, mos of takken zijn ook heel mooi. Verder wat
gereedschap zoals een mes of (snoei)schaar. We hopen
velen van u/jullie te ontmoeten!
Voor verdere inlichtingen of opgave voor vervoer, kunt u
bellen naar Maria van Waarde (505276)

PAASVIERING OUDEREN
We hopen de paasmiddag voor de ouderen te houden op woensdag 5 April om 15.30 uur in
de “Wegwijzer” te Noordhorn. We volgen een liturgie, Ds. M. Kreuk houdt de meditatie, drinken
thee/ koffie met elkaar en aan het einde volgt de broodmaaltijd.
Allemaal van harte welkom. U kunt zich opgeven bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

GELOOF EN NATUURWETENSCHAP : 2 WINTERLEZINGEN 2017
Op donderdag 2 maart met een vervolg op donderdag 9 maart, houdt prof. dr. Chris Kruse
twee lezingen over:
a. heeft de natuurwetenschap aangetoond dat het achterhaald is om in God te geloven?
b. kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen?
c. kijken naar wat de wetenschap aan kennis heeft opgeleverd over de kosmos, de materie
en het leven;
d. wat is de status van deze kennis? Hoe verhoudt die zich tot wat de bijbel daarover zegt?
e. wij hebben als christenen een sterk verhaal.
Wanneer:
Waar:
Aanvang:

Donderdagen 2 en 9 maart
Geref. kerk “De Rank” Westergast 8 te Zuidhorn
20.00 uur

Welkom op deze twee avonden over Geloof en Natuurwetenschap. Prof. Chris Kruse neemt je
de komende twee avonden mee in de wonderlijke wereld van geloof en wetenschap.
De toegang is gratis. Wel zal er een deurcollecte worden gehouden ter bestrijding van de
onkosten.

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 22 maart 2017 om 20.00
uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van deze
avond is Ds. H.F. de Vries uit Ternaard. Het onderwerp is "Boek Openbaringen, persoonlijke
brief.”
Iedereen is van harte welkom. H.J. Feitsma (secretaris)
8

KOFFIEOCHTEND WERKGROEP CHRISTENVROUWEN ZUIDHORN
Lieve zussen,
Op woensdagmorgen 5 april a.s. staat er weer een koffieochtend gepland. Claudia Zantingh
zal op deze ochtend spreken over "Optrekken met God". Naast een spreekster zal er ook tijd
zijn om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Evenals de vorige keren hebben we ook weer
een mooie boeken- en kadotafel. De lokatie is de Wegwijzer in Noordhorn. Om kwart over 9
gaan de deuren open, de ochtend start om half 10. Je krijgt een kop koffie, of thee met natuurlijk
wat lekkers erbij! Er is wel een collecte, zodat we de gemaakte kosten kunnen vergoeden.
Tijdens deze vrouwenochtend maken we ook de nieuwe naam bekend waaronder we in de
toekomst graag bekend willen zijn! We blijven onder deze naam de vrouwenochtenden
organiseren, maar er is ook genoeg inspiratie voor andere activiteiten. Daarover volgt later meer
informatie. Wij hebben er erg veel zin in om jullie weer te ontmoeten en we hopen op een grote
opkomst! Graag tot ziens en Gods zegen!
Lieve groet, van Tina, Frouwina, Margot, Martilde & Karin
Namens de werkgroep christenvrouwen Zuidhorn e.o.,
Karin Mechielsen-Pettinga, Tel. 0594-500325

CHR. GEMENGD KOOR MAGNALIA DEI UIT GRONINGEN EN MANNENKOOR
LAUDATE DOMINUM UIT ZUIDHORN ZINGEN IN DE MAGNALIA DEI KERK
Ter gelegenheid van :
HERDENKINGSAVOND ”500 JAAR REFORMATIE”
DATUM:
Zaterdag 25 maart 2017
AANVANG:
20.00 uur
LOCATIE:
Magnalia Dei kerk, Landsteinerlaan 2, Groningen
MEDITATIE:
Ds J.B. Zippro, Groningen
Het Chr. Gemengd koor Magnalia Dei Groningen o.l.v. Arian van der Mark en het Chr.
Mannenkoor Laudate Dominum o.l.v. Robert Koolstra werken hier aan mee.
Er worden mooie Luther liederen gezongen o.a. het Luthers Avondgebed en natuurlijk Een
vaste burg is onze God.
U bent van harte uitgenodigd!
K. Tempel

KOM IN ACTIE! VRIJWILLIGERSWERK IN DE HERBERG
De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6 weken
verblijven. Professionele pastorale begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht gaan er hand in
hand. Als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen in het huis, in de tuin en in de keuken.
Wat wil jij doen voor de Herberg?
Stafvervanger Een stafvervanger is een gastvrouw/gastheer die zorgt voor een goede sfeer in
huis, waardoor gasten zich thuis voelen. Wij zoeken stafvervangers voor het weekend en de
zondagavond.
Kookvrijwilliger Tijdens een kookweekend (1x per 6 weken) ben je verantwoordelijk voor het
(voor)bereiden van het ontbijt, de warme maaltijd en de broodmaaltijd. Na de maaltijd
coördineer je de afwas en het schoonmaken van de keuken.
Koetshuisvrijwilliger In het Koetshuis worden groepen ontvangen voor een
voorlichtingsbijeenkomst of activiteit. Bij de ontvangst van de gasten en de begeleiding van de
activiteiten worden vrijwilligers ingezet.
Vakantiewerk Doe 1 of meer weken vakantiewerk in de periode juni-augustus. In een goede
sfeer, steek je samen met anderen de handen uit de mouwen. Op die manier bied je
ondersteuning aan de gasten en de organisatie van de Herberg
Diaconaal jaar Ontplooi jezelf in een tussenjaar waarin je de ander helpt. Als diaconaal
medewerker werk je tien maanden mee in de Herberg tegen kost en inwoning.
Vrijwilligerswerk; het levert je een schat aan ervaring en nieuwe vriendschappen op. Het
mooiste is dat je iets voor anderen kunt betekenen.
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl
Mail naar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel: 026 334 2225.
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AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MAART 2017
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
donderdag
2 maart
14.00 uur
Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum
19.15 uur
Jeugdclub 12+
20.00 uur
Lezing “Geloof en natuurwetenschap”, in de Rank,
Zuidhorn. Spreker prof. dr. Chris Kruse
zondag
5 maart
10.45 uur
Na de dienst: Koffiedrinken in de Wegwijzer
dinsdag
7 maart
09.45 uur
Vertrek naar Sebaldeburen voor themabijeenkomst
Hervormde Vrouwenbond
woensdag
8 maart
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. A. Geertsema,
Langestraat 83, Zuidhorn (H3)
19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk
Vanaf 18.30 uur inleveren voor de voedselbank
donderdag
9 maart
20.00 uur
Lezing “Geloof en natuurwetenschap”, in de Rank,
Zuidhorn. Spreker prof. dr. Chris Kruse
zaterdag
11 maart 17.30 uur
Pannenkoeken-restaurant t.b.v. diaconaal project ‘Delen
in overvloed’.
dinsdag
14 maart 19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 9 (febr. 2017)
donderdag
16 maart 19.15 uur
Jeugdclub 12+
20.00 uur
Gemeenteavond Noordhorn en Saaksum
dinsdag
21 maart 19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
woensdag
22 maart 13.30 uur
Kreamiddag (paasdecoratie maken) vrouwenvereniging
en belangstellenden
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds. H.F. de Vries uit Ternaard
donderdag
23 maart 20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
25 maart 20.00 uur
Zangdienst Magnalia Dei kerk, Groningen
maandag
27 maart 20.00 uur
Gesprekskring bij fam. A. Verbree, Kruiser 8, Zuidhorn
(H3)
dinsdag
28 maart 19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 10 (maart 2017)
woensdag
29 maart 20.00 uur
Bijbelkring (Hoofdstuk over Habakuk 3:16-19)
donderdag
30 maart 19.15 uur
Jeugdclub 12+

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het April-nummer van Kerkneis is Zaterdag 25 maart 2017, 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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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
5 maart
8 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april

AUTODIENST

mevr. P. Telintel

853020

mevr. M. Buffinga
mevr. J. de Boer
mevr. G. v. Gosliga
mevr. H. IJbema

699754
503520
050-4032038
500981

dhr. R. Noorman
dhr. E. Meindertsma
dhr. L. Rodenhuis
mevr. D. Hofman
dhr. A. v. Waarde
dhr. S. Hooijenga

mevr. N. Noorman
mevr. W. Fokkinga
mevr. G. v. Gosliga
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert

548350
06-20288090
050-4032038
528891
507468

Tim Noorman
Lydian Kleefman
Francis Kleefman
Benedicte Kreuk
Helene Kreuk

506075
507012
213717
505035
505739
505529

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

OPPAS 1
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april

OPPAS 2

DEURDIENST
5 maart
8 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april

548350
699776
506077
213717
505276
504808

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

548350
0595-438946
0595-438946
528891
528891

EHBO
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506075
507468
504808
502276
507468
506075

Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
5 maart 11.00 uur Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
12 maart 9.30 uur Ds. M. Kreuk, Biddag voor gewas en arbeid, inleveren voor
voedselbank
19 maart 9.30 uur Ds. E.J. de Groot (Urk)
26 maart 9.30 uur Ds. M. Kreuk
2 april
9.30 uur Ds. J.M. Viergever (Onstwedde)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
5 maart
Diaconiecollecte voor Werelddiaconaat: leprapatiënten in Nepal
12 maart
Alleen kerkvoogdijcollecte (Biddag)

OVERLEDEN
Op donderdag 23 februari is onverwacht overleden onze zuster H.A. de Vries-Rozema. Zij ging
naar de dokter vanwege een nare hoest, maar werd onderzocht en bleek een ernstige ziekte bij
zich te dragen in longen en lever. En nog geen week nadat deze diagnose was gesteld,
verslechterde haar conditie zodanig dat zij het leven moest laten. Zuster Hillie de Vries was juist
dit najaar 90 jaar oud geworden.
Zuster de Vries heeft een bewogen leven gekend. Al in haar jonge jaren was er groot verdriet
door het overlijden van zowel haar vader als ook haar broer. En ook toen zij een jong gezin
kreeg, viel er een donkere schaduw door het overlijden van een dochtertje dat slechts zes
weken had geleefd. Wel was zij heel gelukkig met zoon Ate en dochter Martje, van wie de
namen wel altijd zouden vallen als je even bij haar op bezoek was, en die hun moeder ook op
haar hoge leeftijd nog met raad en daad hebben omringd. En bij alles wat ze had meegemaakt,
was haar geestelijke kracht toch niet gebroken. Zuster Hillie mocht graag lachen.
Wat ook zeker heeft geholpen, in het verwerken van alle verdrietige dingen die ze meemaakte,
was haar geloof. Opgevoed in behoudende, gereformeerde kring, heeft zuster de Vries haar
leven lang houvast gezocht en gevonden in de God van de Bijbel. Het geloof hield mij op de
been, heeft ze meermalen gezegd. Ook was zuster de Vries gelukkig met het feit dat ze in onze
gemeente van Saaksum het aloude Woord weer hoorde verkondigen. Zij was diep doordrongen
van de noodzaak van het geloof in en de bekering tot de Heere Jezus Christus. Door Wiens
werk op het kruis er alleen behoud is, voor een ieder die in Hem gelooft. En door Wiens
opstanding uit het graf er ook hoop is, voor ieder die zich tot Hem wendt.
En graag nam ze dan aan wat je haar als predikant in de wat diepere gesprekken aanreikte.
Eén van de woorden die in haar leven betekenis hebben gehad, was het woord uit psalm 37:5:
‘Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het maken’. Het is naar dat Woord
dat we hebben geluisterd, in de dienst van Woord en gebed die we hebben gehouden in het
kerkje op de wierde van Saaksum, op donderdag 2 maart. Het is ook in dát Woord dat er veel
troost ligt, voor Ate en Martje met allen die bij hen horen. We hopen van harte, dat de God en
Vader van de Heere Jezus Christus ook voor jullie een God zal zijn, op Wie je aankunt. Hij is als
een Rots die niet wankelt, hoezeer ook de panelen schuiven. Ook in deze voor jullie nieuwe,
andere tijd. Geen lieve, oude moeder meer… Heel veel sterkte gewenst!

MEDELEVEN
Broeder R. Wierenga moest vanwege lichamelijk ongemak worden opgenomen in een hospice
in Zuidhorn. Hij ondergaat kuren en bestralingen. En het is geen gemakkelijke tijd. Al zal onze
broeder zelf bepaald niet de eerste zijn om dat zo te zeggen. We danken God dat zijn geest
steeds zo ferm mag zijn. Moge onze God u vervullen met Zijn heilige Geest. Door die Geest
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mogen wij zien op de Heere Jezus Christus, Die zal voorzien, in al wat u nodig hebt (Fil 4:19).
Hij zij u beiden nabij.

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
5 februari
12 februari
19 Februari
Totaal

€ 18,62
€ 13,60
€ 14,80
€ 47,02

Werelddiaconaat: Noodhulp Syrische vluchtelingen

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
Totaal

€ 52,60
€ 41,60
€ 52,80
€ 82,85
€ 229,85

Een gift ontvangen via ouderling F. Wessels van € 20,00 voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

BIJBELLEESROOSTER MAART 2017
wo 1
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

Matteüs 6:1-15
Matteüs 6:16-23
Matteüs 6:24-34
Matteüs 7:1-12
Psalm 91
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24–8:1
Psalm 126
Spreuken 12:1-9
Spreuken 12:10-19
Spreuken 12:20-28
Psalm 99
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Zacharia 2:10-17

Niet voor de schijn
Vast goed
Prioriteitenlijst
Feedback
Don’t worry
Fundament
Indrukwekkend
Een droom wordt werkelijkheid
Omgaan met kritiek
Stille wijsheid
Verstandig of dwaas
Koninklijke waardigheid
Nieuwe kansen
Stilte voor de storm
Ommuurde stad
Uitreisbevel
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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 31

Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8
Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23
Johannes 6:1-15
Johannes 6:16-29
Johannes 6:30-40
Johannes 6:41-59
Johannes 6:60-71
Psalm 43

Schone kleren
Niet door eigen kracht
Wat in het vat zit
Paardenrace
Kroning
Treurig
Het komt goed
Hou vol!
Feest!
Brood nodig
Waterloop
Levend brood
Discussie
Harde woorden?
Hoop op God
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Jeugdneis

Maart 2017

Beste jongens en meisjes,
Hieronder staan negentien vragen. Het antwoord op iedere vraag is een getal. Je kunt kiezen uit
de getallen die in het kader staan. Bij ieder antwoord hoort een letter. Deze letters vormen
samen nog een getal. Bij welke Bijbelse geschiedenis hoort dit getal? Sommige antwoorden
komen meer dan één keer voor. Veel puzzelplezier!
Groetjes,
Gerdine Kreuk

HOE OUD, HOE GROOT, HOEVEEL?
1. Hoe oud was Abraham
toen Izak werd geboren?
2. Hoeveel jaren werkte
Jakob bij zijn oom Laban?
3. Hoeveel zonen had
Noach?
4. Hoeveel jaar moest Israël
door de woestijn zwerven?
5. Hoeveel zonen had
Jakob?
6. Hoeveel hoofdstukken
heeft het Bijbelboek
Psalmen?
7. Hoeveel zonen had Lea?
8. Hoeveel armen had de
kandelaar in de tabernakel?
9. Hoe lang was de ark van
Noach (in meters)?
10. Hoeveel personen
gingen er in de ark?
11. Hoeveel leerlingen had
de Heere Jezus?
12. Hoeveel bijbelboeken
heeft het Oude Testament?
13. Hoeveel uur lang was
het donker toen de Heere
Jezus aan het kruis hing?
14. Hoeveel mensen kregen te eten met vijf broden en twee vissen?
15. Door hoeveel plagen werd Egypte getroffen?
16. Hoe oud was Jezus ongeveer toen hij in het openbaar begon op te treden?
17. Hoe oud werd Methusalach?
18. Hoeveel evangeliën staan er in het Nieuwe Testament?
19. Het ‘getal van het beest’ in het boek Openbaring.

15

BIDDAG

Teken of schrijf op de lege bladzijden waar je de Heere God voor
wilt danken of waar je voor wilt bidden.
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B

Pannenkoeken Restaurant
‘Delen in Overvloed’
Wanneer:
D.V. 11 maart 2017
Hoe laat:
half 6 t/m half 10
Waar:
De Wegwijzer in
Noordhorn

Je kunt je opgeven :
t/m D.V. 9 maart 2017
Mocht u geen vervoer hebben dan
kunt u bellen of mailen naar:
Telefoonnummer: 0594-853020
Emailadres: wimtelintel@gmail.com

Kom gezellig
pannenkoeken eten!
We hopen op jullie
komst!
Tot dan!
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