CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: vacant
Consulent:
ds. C. Hoek, St. Hubertusholt 16, 9781 KB Bedum
Telefoon: 050-5532514 Email: dominee@hervormdbedum.nl
Pastoraat en Catechese:
ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude, Telefoon: 0511-42 13 88
NOORDHORN
Scriba (contactpersoon):
ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com
Kerkelijk Bureau:
* Ledenadministratie:
Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester:

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
‘Hij is het Beeld van de onzichtbare God,…’ Kolossenzen 1: 15 - 23
Wie is God eigenlijk?
Soms zou je best een antwoord willen hebben op de vraag: hoe zou God er eigenlijk uitzien?
Misschien dat geloven wel gemakkelijker zou worden als je weet hoe God er uitziet.
Hoeveel mensen geloven niet dat er vast ‘iets’ moet zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de mens
de hoogste vorm van leven is? Er moet toch ergens een hoger geestelijk bewustzijn zijn?
Het leven zelf nodigt tot zo’n uitspraak uit. Het leven biedt zoveel om je over te verwonderen:
een nestje jonge vogeltjes in je tuin of de zon die licht, warmte en vrolijkheid geeft. De geboorte
van nieuw leven in je gezin of in de familie. Het mensenlijk lichaam dat zo wonderlijk complex is.
Ja, het leven en de schepping ontlokken ons de uitspraak dat er ‘meer’ moet zijn.
Maar wat?
In Kolosse heeft men het ontdekt. Daar is het evangelie van Jezus Christus verkondigd en
Jezus is het antwoord op hun vragen. Jezus is God. De onbekende God heeft een gezicht
gekregen: Jezus. En in Kolosse zeiden de mensen: als de onzichtbare God als Jezus is, dan
willen wij God dienen!
Doordat Epafras het evangelie verkondigde in Kolosse zijn veel mensen tot geloof gekomen.
Epafras heeft Paulus geïnformeerd over deze jonge gemeente en Paulus besluit een brief te
schrijven want het is belangrijk dat deze jonge gelovigen toegerust worden tot een weerbaar
geloof.
In deze brief wordt het signalement van de levende God nader ingekleurd vanuit Jezus. God is
geen onbekende. Als we Jezus kennen, kennen we God. Hij is het Beeld van de onzichtbare
God, de Eerstgeborene van heel de Schepping. Niemand heeft ooit God gezien en geen mens
kan God zien en leven, maar wanneer we Jezus leren kennen, ontdekken we wie God is. Het is
zoals Johannes uit Jezus’ mond heeft opgetekend: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien.’
Als in een andere kamer iemand op een stoel zit, kan ik die persoon niet zien. Zolang een
tussenwand mij het zicht ontneemt, weet ik niet wie het is. Maar nu hangt er een spiegel in de
gang. Door de deuropening kijk ik in de spiegel in de gang en in de spiegel zie ik de persoon die
in de kamer naast mij zit. Ik zie zijn spiegelbeeld. Nu weet ik hoe die persoon eruit ziet.
Op dezelfde manier is Jezus het spiegelbeeld van God. ‘Jezus is het Beeld van de onzichtbare
God’, de Eerstgeborene van heel de schepping. Nu Jezus gekomen is, hebben we een krachtig
en treffend beeld van wie God is.
Trouwens, in dit gedeelte worden aan Jezus nog meer indrukwekkende titels gegeven: Hij is de
‘Eerstgeborene van heel de schepping’. Hij is het ‘Hoofd van het lichaam, namelijk van de
gemeente’. Hij is de ‘Eerstgeborene uit de doden’.
Als we om ons heen kijken, zien we niet alleen de indrukwekkende schoonheid van de
schepping, maar we zien ook dat de dingen ernstig verstoord zijn geraakt door de zonde. Dat
zien we niet alleen om ons heen, maar ook bij onszelf. Er is vijandschap gekomen onder de
mensen en tussen de mensen en God.
Hoe kan deze vijandschap nu veranderen tot vriendschap?
Door dezelfde Jezus.
Jezus die bij de schepping van de wereld intens betrokken was, wil en kan dat doen.
In vers 20 gaat het daarover. Jezus is gekomen om vrede te maken. Denk bij dit vers aan een
vredesgezant die naar een stad of volk werd gestuurd waarmee men in oorlog was gewikkeld,
om die te laten weten dat men ‘naar vrede verlangde’. Zijn taak was de andere partij zover te
brengen dat het bloedvergieten gestaakt werd. Zo is God in Christus naar de wereld gekomen.
Jezus toont ons wie de Vader is én dat de Vader vrede wil. De Vader komt niet alleen met
woorden, maar met het bloed van zijn Zoon.
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Is er vrede gekomen?
Volgens vers 21 is er vrede gekomen in Kolosse met God. Paulus spreekt de mensen
persoonlijk aan. ‘Hij heeft u, die voorheen vervreemd was (…) nu ook verzoend.’
Indrukwekkend.
Het ging in dit hoofdstuk eerst over het hele universum, het hele verhaal van schepping en
verlossing, en dan gaat het in vers 21 ineens over mij persoonlijk. In heel die grote wereld heeft
God tussen al die miljarden mij in Christus op het oog en mag ik door het geloof in Christus God
kennen in vrede!
Dank U wel!
Ds. C. Hoek

KERKDIENSTEN NOORDHORN
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.

1 nov.
5 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. C. Hoek (Bedum-Onderdendam)
Ds. H.J.T. Lubbers (IJsselmuiden)
Dr. J. D. Th. Wassenaar (Hellendoorn)
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Prop. B.J.W. Ouwehand (Kampen)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen), Doopdienst van Anja van der Brug
en Fleur van der Heide
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen), Dankdag voor gewas en arbeid
Dr. H.J.J.C. Wilschut (Sebaldeburen)
Dr. Joh. van Holten (Wezep)

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:
1 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
15 okt.
Diaconie-collecte voor Werelddiaconaat van Project 10 27 in Peru
22 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
29 okt.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
1 nov.
Dankdag: Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
5 nov.
Diaconie collecte: GZB najaars-zendingscollecte voor de jonge kerk in Azië

VAN DE KERKENRAAD
OVERLIJDEN
Onze gemeente ontving een rouwkaart betreffende onze oud-predikant ds. C. Snoei. Hij is op
16 september op de leeftijd van 84 jaar overleden.
Begin jaren ’80 diende hij hier de gemeenten van (toen nog) Niezijl, Noordhorn en Saaksum.
Ook lang daarna, tot midden jaren ’90 ging hij nog af en toe voor in onze gemeente.
Kort na het 50-jarig ambtsjubileum van ds. Snoei in oktober 2013 schreef hij ons: “Ik heb
inderdaad met hart en ziel het Evangelie mogen verkondigen, terwijl ook het pastoraat mijn
aandacht had. ( … ) Het ga u goed onder de zegen des HEREN”.
We wensen mevr. Snoei en hun kinderen troost en hulp van God toe.
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MEDELEVEN
Op 19 september is Hijlko Feitsma nverwond door een stier. Hij heeft daarbij 3 ribben gebroken
en enkele kneuzingen opgelopen en is daarom opgenomen in het Martiniziekenhuis. Zoals het
nu lijkt en als er zich geen complicaties voordoen mag hij op 25 september weer naar huis.
We wensen hem een voorspoedig herstel en Gods nabijheid toe, samen met zijn gezin.

DOOPDIENST
De ochtenddienst van DV 29 oktober aanstaande belooft in Noordhorn een heel bijzondere
dienst te worden: met als voorganger onze oud-predikant ds. F.J.K. van Santen hopen we dan
de doop te bedienen aan twee kinderen van onze gemeente. Dat zijn Anja, dochter van Sikke
Nammen en Marjan van der Brug, en Fleur, dochter van Ietse en Gerdien van der Heide. Van
harte wensen we de doopouders met deze kleine meisjes en in beide gevallen hun overige
twee kinderen, Gods zegen toe voor deze dag. We vragen de HEERE om wijsheid en hulp bij
de opvoeding, ook op geestelijk gebied, van deze prachtige meisjes en hun overige kinderen.

BEROEPINGSWERK
Een belangrijke stap voordat we als gemeente mogen overgaan tot het beroepen van een
nieuwe predikant, is het verkrijgen van een zogeheten “solvabiliteitsverklaring”. Dit is een
uitspraak van de landelijke kerk waarin zij op grond van de cijfers en gegevens over onze
gemeente, aangeven dat wij opnieuw een predikant mogen zoeken, en ook of dit een voltijds
predikant mag zijn dan wel alleen iemand in deeltijd. We hebben er als kerkenraad voor
gezorgd dat alle voor een dergelijk besluit gevraagde gegevens in de week van 10 tot 16
september binnen waren bij het RCBB Groningen-Drenthe, zodat zij dit mee zouden kunnen
nemen in hun vergadering van woensdag 20 september. Op dit moment is er nog geen
beslissing hierover aan ons toegestuurd. Maar op grond van de op de overzichten van
afgelopen jaren gebaseerde aan hen gestuurde prognose voor de periode t/m 2022 hebben wij
goede hoop, dat onze gemeente evenals in eerdere vacante periodes opnieuw toestemming zal
krijgen, een voltijds predikant te beroepen.
De volgende stap zal zijn, een profielschets vast te stellen waarin aangegeven wordt wat wij als
gemeente van een nieuwe predikant verwachten. We hopen dit als kerkenraad in onze
vergadering van DV 27 september te doen. Een wezenlijk punt daarbij zal zijn dat wij een
predikant zoeken die op een voor jong en oud begrijpelijke manier Gods Woord verkondigt, en
die daarbij aangeeft hoe dit kan worden toegepast op het geloofsleven van de enkeling en in
het leven van de kerk in de wereld om ons heen.
Na het verkrijgen van een solvabiliteitsverklaring en het vaststellen van een profielschets komt
het instellen van een beroepingscommissie aan de beurt. In het beleidsplan van onze gemeente
is vastgelegd dat deze bestaat uit 5 kerkenraadsleden aangevuld met 4 leden van de
gemeente. Zo’n commissie dient zo goed mogelijk een afspiegeling te zijn van de gemeente als
geheel. Wanneer we precies op een gemeenteavond u zullen vragen om namen hiervoor, is nu
nog niet te zeggen. Van harte bevelen we het beroepingswerk aan in uw aller gebed! We
bidden dat de HEERE opnieuw een predikant de weg wijst naar Noordhorn en Saaksum.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
17 oktober
18 oktober
20 oktober

dhr. H. Smit
dhr. B. Kamphuis
mw. E.A. Ritzema-Hamming

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!
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DONDERDAGAVOND CATECHESE
Hieronder treft u en jij de data van de catechesegroepen in de Wegwijzer op de
donderdagavonden.
- Groep 1 van 12 tot 14 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur
- Groep 2 van 15 jaar en ouder van 19.15 uur tot 20.00 uur
Data catechese 2017/2018:
D.V. donderdag 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober (26 oktober niet
herfstvakantie), (2 november niet i.v.m. dankdag), 9 november, 16 november, 23 november, 30
november, 7 december, 14 december, 21 december (28 december niet en 4 januari niet), 11
januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari, 22 februari (1 maart niet i.v.m.
voorjaarsvakantie), 8 maart, (15 maart niet i.v.m. biddag) en 22 maart.
Ds. K.H. Bogerd

BIJBELKRING NOORDHORN ‘EXODUS UITGELEGD EN TOEGEPAST’
In de periode van 2017/2018 verzorgt ds. K.H. Bogerd - bijstand in het pastoraat van Hervormd
Noordhorn-Saaksum - een zevental Bijbelkringavonden in de Wegwijzer op elke tweede
donderdag van de maand (met uitzondering van de maand december, dan is het niet op de 14e
maar op 7 december).
De Bijbelkringen staan in het teken van ‘Exodus uitgelegd en toegepast’. U en jij bent op de
hieronder vermelde donderdagen van 20.15 tot 21.15 uur van harte welkom in de Wegwijzer.
Na afloop staat de koffie klaar.
Data Bijbelkring 2017/2018
D.V. donderdag 12 oktober (Exodus 1), 9 november (Exodus 2: 1-10), 7 december (Exodus 2:
11-25), 11 januari (Exodus 3: 1-12)), 8 februari (Exodus 3: 13-22), 8 maart (Exodus 4: 1-17) en
12 april (Exodus 4: 18-31)
Ik hoop u en jou, daar waar het Woord opengaat, te ontmoeten.
De Heere geve Zijn zegen,
Een hartelijke groet uit Wâlterswâld,
Ds. K.H. Bogerd, Hervormd predikant van Wâlterswâld
en bijstand in het pastoraat van Hervormd Driezum en van Hervormd Noordhorn-Saaksum,
Achterwei 34, 9113 PR Wâlterswâld. Tel. 0511-421388 | 06-36275893
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
29 augustus
3 september
10 september
17 september
Totaal

€
€
€
€
€

131,30
227,70
126,60
248,70
734,30

Avondmaalscollecte voor GZB zendingswerk

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

Vrijwilligers EHBO-rooster:
Voor het EHBO-rooster zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Momenteel staan er nog maar
drie mensen op deze lijst. We zoeken mensen met een EHBO-diploma die ingeroosterd kunnen
worden. Normaalgesproken hoeft de EHBO-er niets te doen. Maar in elke dienst moet iemand
aanwezig zijn die eerste hulp kan verlenen in geval van acute gezondheidsproblemen.
Heeft u een EHBO-diploma en mogen we u inroosteren, meldt u dan even bij Hilko Bos (0613387436) of mail naar diaconienoordhorn@gmail.com
Alvast bedankt.

Toelichting diaconiecollecte:
Op 15 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Project 10 27. Die
gaat deze keer naar de opvang en het onderwijs van probleemkinderen in Peru. Veel kinderen
in Trujillo (Noord-Peru) komen uit probleemgezinnen. Daardoor zijn ze vaak lastig en presteren
ze slecht op school. De presbyteriaanse gemeente zorgt voor naschoolse opvang. Kinderen
kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk.
Op 5 november is de diaconiecollecte de GZB najaarszendingscollecte. Die is deze keer
bestemd voor de jonge kerk in Azië. In Zuidoost-Azië hebben miljoenen mensen het evangelie
nog nooit gehoord. Vaak is zending hier lastig of zelfs verboden. Toch is hier iets in beweging
en ontstaan er soms vanuit bijna niets kleine gemeenten. Om dit werk te versterken, wil de GZB
meer zendingswerkers naar dit gebied sturen. Daar is deze collecte voor bestemd.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
3 september
10 september
17 september
24 september
Totaal

€ 488,13
€ 283,40
€ 244,74
€ 305,40
€ 1.321,67

Door ds. M. Kreuk is de inhoud van de catechisatiebus van ruim € 150,00 afgegeven t.b.v. de
kerkvoogdij.
Via ds. M. Kreuk is een gift van € 50,00 ontvangen voor de predikantsplaats.
Via de heer L. Rodenhuis is een gift ontvangen voor Kerkneis van € 50,00.
Eveneens via de heer L. Rodenhuis zijn giften van € 10,00 en € 50,00 ontvangen voor de
rommelmarkt.
Doorgestort naar de St. tot behoud Ned. Herv. Kerk Noordhorn een gift van € 20,00 via
ouderling E. Kooi.
Via de kerkelijk ontvanger is contant een gift van € 50,00 ontvangen voor de rommelmarkt.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters
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UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Dankbaar ben ik voor al het meeleven uit de gemeente de afgelopen periode.
Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem, Hij zal het maken !
Psalm 37 : 5 (onberijmd)
De Heere is goed, wie ben ik dat Hij zo om en aan mij denkt.
Het is genade, daar ben ik Hem door Jezus Christus o zo dankbaar voor!
Met hartelijke groet,
Rinus van den Akker

VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”
Nu de zomer ten einde loopt en we het verenigingswerk binnenkort weer opstarten willen we u
alvast informeren over onze eerste verenigingsavond. Deze is gepland op DV dinsdagavond 3
oktober, aanvang 19.45 uur in de Wegwijzer. We willen dan beginnen met de bijbelstudie over
het leven van Johannes de Doper, deel 1 uit het mei-nummer 2017 van ‘De Hervormde Vrouw’.
(een inleiding hierop, ook in het meinummer, kan eventueel erbij worden gelezen).
Bent u nog geen lid? We nodigen alle vrouwen, jong en oud, van onze gemeente uit om
lidmaatschap van de vrouwenvereniging te overwegen. Kom gerust eens kijken of neem contact
op met een van onze bestuursleden.
Eja Tempel (penningmeesteresse), tel nr 505108
Maria van Waarde (secretaresse), tel nr 505276

GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
Wij hopen de gezellige middag te houden op donderdag 19 oktober 2017 in de “Wegwijzer” te
Noordhorn. Aanvang: 14.00 uur. Er is een meditatie, samenzang, tijd voor ontmoeting en dhr.
A. Riepma heeft een verhalenbingo gemaakt. U bent allemaal van harte welkom.
Opgave bij mevr. A. Kiekebeld tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

WANDELPUZZELTOCHT
Vrijdag 20 oktober hopen we weer een wandelpuzzeltocht te houden!
Tussen 18:30 en 19:00 uur vertrekken we vanaf ‘de Wegwijzer’.
Wil je zelfstandig naar de locatie rijden, dan kun je het adres opvragen.
Tips:
- Draag warme kleding en goed schoeisel
- Neem een zaklantaarn mee
- Download gratis de app ‘maps.me’ 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 per groepje en is individueel ook mogelijk.
Opgave kan tot en met 16 oktober bij:
Jan Kleefman: 0595- 438946, famkleefman@gmail.com
Klaas Tempel: 0594-505108, ktempel@ziggo.nl

ROMMELMARKT 2017
De voorbereiding voor de Rommelmarkt 2017 was voor ons een beetje rommelig. Hoe zal het
gaan, hebben we nog plek om de handel op te slaan?
En dan komt de 9e september toch in zicht. Het gaat door dit jaar!
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En wat is de gemeente van Noordhorn en Saaksum weer actief geweest in de week voor de
rommelmarkt.
Daarvoor hartelijk dank, jong en oud waren weer van de partij. Ja onze jeugd was ook weer
zeer goed vertegenwoordigd op de dag, speciaal dank voor jullie hulp. Er zijn weer heel wat
gezellige uurtjes met elkaar doorgebracht om de tent weer op tijd klaar te krijgen.
De tent is weer volledig gesponsord door het bedrijfsleven. Ook onze sponsoren hartelijk dank!
Op dit moment bedraagt de opbrengst ruim € 8.000,-. Zeker een heel mooi resultaat!
Omdat het financieel nog niet helemaal afgehandeld is kunnen wij het exacte bedrag nog niet
vermelden. In het november-nummer van Kerkneis krijgt u het eindresultaat.
En hoe nu verder? We zijn aan het denken hoe het verder moet. Mocht u een idee hebben
bijvoorbeeld voor de opslag ? Laat het ons horen.
Laten wij nu ook de HERE danken voor alles wat we in die week van de rommelmarkt met
elkaar mochten doen.
Namens de rommelmarktcommissie.
K.Tempel

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
GZB DAGBOEK EEN HANDVOL KOREN 2018
5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 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. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingwerkers mee aan het
dagboek. Doordat zij hun ervaringen verwerken krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
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 dhr. Rodenhuis (telefoon: 0594-50 60 77).
Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie,
L. Rodenhuis

BINNENGEKOMEN BERICHTEN
TENTOONSTELLING REFORMATIE IN DE WEGWIJZER
Op 6 oktober 2017 kunt u in Noordhorn een bescheiden expositie verwachten die gaat over de
Kerkhervorming die 500 jaar geleden begon met het optreden van Luther in 1517. De panelen
en wandkaarten worden getoond in De Wegwijzer van de Hervormde Gemeente in Noordhorn.
Deze tentoonstelling gaat uit van de Werkgroep Refo 500 Stad en Lande. Ze is bedoeld voor
allen in onze regio die zich verbonden weten met de Reformatie van Luther, Zwingli en Calvijn.
Ook gaat het in de tentoonstelling om de doorwerking van de Reformatie in het gewest
Groningen, waar het uiteindelijk in 1594 tot vrede en vrijheid kwam en de Reformatie onder
stadhouder Willem Lodewijk vaste voet aan de grond kreeg.
De expositie is te bezoeken van vrijdag 6 oktober tot maandag 23 oktober, in de regel tijdens
de avonduren. De precieze tijden worden nog bekend gemaakt.
Namens de Werkgroep Refo 500 Stad en Lande,
Harm Veldman
Zuidhorn
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STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN NOORDHORN
Dringend gastgezinnen gezocht!
We hebben weer een groep Wit-Russische kinderen uitgenodigd uit het
besmette gebied door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl.
Deze groep van 25-30 kinderen zal 7 weken in gastgezinnen logeren.
Ze komen op 6 januari 2018 aan en vertrekken weer op maandag 26
februari.
We nodigen deze kinderen uit omdat een verblijf in Nederland wezenlijk bijdraagt aan hun
gezondheid. In deze periode vertellen we hen ook over het Evangelie.
De stichting heeft in haar naam de plaatsnaam Noordhorn, maar gastouders en werkgroepleden
komen uit diverse plaatsen daar omheen (zoals Zuidhorn, Oldehove, Aduard, Briltil en
Grijpskerk).
We zijn DRINGEND op zoek naar gastgezinnen!
Welk gezin wil zeven weken een kind opnemen en een fijne tijd bieden? Een eigen slaapkamer
is niet noodzakelijk.
Overdag gaan de kinderen naar school.
We hebben 25-30 gastgezinnen nodig. Dus meld je aan!
Op dinsdag 10 oktober houden we een informatieavond in de Wegwijzer in Noordhorn,
aanvang 20.00 uur. Ook als je nog twijfelt en uiteindelijk beslist geen kind in huis te nemen ben
je van harte welkom!
Je kunt je opgeven of meer informatie vragen bij Arina Havinga, ah@planet.nl / 06-51526891 of
Martje Heemstra, martjeheemstra@hotmail.com / 06-46721602
Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

UNITED SISTERS ORGANISEERT VROUWENOCHTEND!
Lieve zussen,
Op woensdag 18 oktober a.s. organiseren we weer een
vrouwenochtend! Het thema voor deze ochtend is: "Gods
hart voor prostituees". Janny Huizinga is de spreekster
deze ochtend. Samen met de teams 'Hope for Groningen'
en ''Hope for Friesland' is ze actief in het bezoeken van
vrouwen die in de prostitutie werken. Deze teams willen
heel graag iets van Gods liefde laten zien, juist ook aan
deze vrouwen. Net zoals God van ons houdt, houdt hij ook
van hen. Zijn Vaderhart gaat naar hen uit!
Janny Huizenga wil graag getuigen hoe zij zelf onder de
indruk kwam van Gods liefde en hoe Hij haar persoonlijk
riep om Deze Liefde te verspreiden als een aangename geur!
Je kunt meer hierover lezen op Facebook. Hope for Groningen vind je via de link https://nlnl.facebook.com/Platform-rond-Prostitutie-Groningen-464919603681660/ en Hope for Friesland
vind je via https://nl-nl.facebook.com/hopeforfriesland/
Voor deze ochtend willen we jullie vragen een verzorgingsproduct mee te nemen, zoals
bijvoorbeeld een douchegel, een maskertje of een klein geurtje. Janny Huizenga en haar teams
gaan dit vervolgens uitdelen tijdens een van hun bezoeken aan de prostituees.
We beginnen om 9.30 uur in de Wegwijzer, Oosterweg 11 in Noordhorn. Vanaf 9.15 uur is de
deur open. Er is oppas aanwezig. Om alle kosten te kunnen betalen, vragen we een vrijwillige
bijdrage. Graag tot ziens!
Met liefdevolle zussengroet,
United Sisters, tel. 0594-505224/ @ unitedsisterszh@gmail.com
Tot slot: we hebben een eigen Facebookpagina! LIKE ONS OP FACEBOOK
https://www.facebook.com/unitedsisterszuidhorn/
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JUBILEUMDIENST MET ALS THEMA: 500 JAAR REFORMATIE
Op D.V. zaterdag 21 oktober a.s. vindt er in de Kapelkerk te Drachten een jubileumdienst
plaats, met als thema: 500 jaar Reformatie.
De aanvang van deze dienst is om 19.30 uur.
Spreker is: Ds. N. Noorlander ,
m.m.v. Chr. Mannenkoor Conspirito uit Drachten.
Organist: dhr. J. v/d Wal
Toegang is gratis.
Er is wel een collecte voor de gemaakte kosten.
H. de Boer, J.M. Houwenstraat 6,
9203 SK Drachten,
Tel. 0512-517906 / 06-53247618

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

BLOEMENGROET
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.
1 nov.
5 nov.

AUTODIENST

mevr. G. v. Gosliga
mevr. H. IJbema
mevr. H. Koopman
mevr. A. Kiekebeld
mevr. T. Meindertsma

050-4032038
500981
591410
507012
699776

mevr. P. Telintel

853020

OPPAS 1
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.
5 nov.

505276
213717
507012
699776
213019
548350
506077

OPPAS 2

mevr. L. Frankenhuis
mevr. G. v. Gosliga
mevr. M. Meijndert
mevr. M. Rozema
mevr. N. Noorman
mevr. W. Fokkinga

857996
050-4032038
507468
050-4031843
548350
06-20288090

DEURDIENST
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.
1 nov.
5 nov.

dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman
dhr. E. Kiekebeld
dhr. E. Meindertsma
dhr. E. Kooi
dhr. R. Noorman
dhr. L. Rodenhuis

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

Francis Kleefman
Lydian Kleefman
Francis Kleefman
Lydian Kleefman
Tim Noorman
Francis Kleefman

0595-438946
0595-438946
0595-438946
0595-438946
548350
0595-438946

EHBO
505529
507012
213717
506075
505739
505035
505529

mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
mevr. W. Schaap
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507468
502276
506075
507468
502276
506075
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN OKTOBER 2017
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
dinsdag
3 okt.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 1 (mei 2017)
donderdag
5 okt.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
vrijdag
6 okt.
t/m 23 okt. Tentoonstelling Reformatie 500
zondag
8 okt.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
10 okt.
20.00 uur
Informatieavond gastgezinnen, Stichting Tsjernobyl
Kinderen Noordhorn
woensdag
11 okt.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. H. Kleefman,
Vliedorpsterweg 10, Houwerzijl (H7)
donderdag
12 okt.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbelkring (Exodus 1)
maandag
16 okt.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. J Top, Oosterweg 20, Noordhorn
(H 5)
dinsdag
17 okt.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 2 (juni 2017)
woensdag
18 okt.
09.30 uur
Vrouwenochtend United Sisters, spreekster Janny
Huizinga
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds.N.Noorlander, Onstwedde. Onderwerp:
“Vrouwen in de Bijbel”
donderdag
19 okt.
14.00 uur
Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
vrijdag
20 okt.
18.30 uur
Wandelpuzzeltocht
zaterdag
21 okt.
19.30 uur
Jubileumdienst 500 jaar Reformatie, Drachten
donderdag
26 okt.
13.30 uur
Kreamiddag – plantenhanger haken/macramé
vrouwenvereniging en belangstellenden
woensdag
1 nov.
19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het November-nummer van Kerkneis is Zaterdag 28 oktober 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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BIJBELLEESROOSTER OKTOBER 2017
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31

Matteüs 20:29–21:9
Matteüs 21:10-22
Matteüs 21:23-32
Ezechiël 18:1-13
Ezechiël 18:14-20
Ezechiël 18:21-32
Ezechiël 19:1-14
Ezechiël 20:1-12
Ezechiël 20:13-26
Ezechiël 20:27-38
Ezechiël 20:39-44
Ezechiël 21:1-12
Ezechiël 21:13-22
Ezechiël 21:23-32
Ezechiël 21:33-37
Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 135
Jeremia 7:1-15
Jeremia 7:16-28
Jeremia 7:29–8:3
Jeremia 8:4-17
Jeremia 8:18-23
Jeremia 9:1-15
Jeremia 9:16-25
Genesis 11:27–12:9
Genesis 12:10–13:1
Genesis 13:2-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-21

Roep
Zoeken naar vrucht
Legitimatie
Eigen verantwoordelijkheid
(On)geloof is geen erfgoed
Wie is onrechtvaardig?
Leeuwin en wijnstok
Goede raad is duur
Israel in de woestijn
De maat is vol
Ooit komt het inzicht
Te vuur en te zwaard
Zwaardmacht
Twee wegen
De straf van het zwaard
Bloedstad
Afval
Macht
Tempelrede
Verboden te bidden
Verboden te feesten
Valse gerustheid
Tranen met tuiten
Afkeer
Klaaglied
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.
5 nov.

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

Ds. W. van Wingerden (Stedum), Bediening Heilig Avondmaal
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Prop. J.W. Bassie (Groningen)
Ds. J.A.A. Geerts (Zalk)
Ds. R. Mauritz (Lelystad), Dankdag voor gewas en arbeid

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
1 okt.
Diaconie-avondmaalscollecte voor GZB zendingswerk in Europa
15 okt. Diaconie-collecte voor Werelddiaconaat van Project 10 27 in Peru
5 nov.
Dankdag: Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
15 oktober
16 oktober

dhr. J. Stouwie
mw. K. Rinkema

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
10 september
17 september
Totaal

€ 11,35
€ 13,40
€ 24,75

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
3 september
10 september
17 september
24 september
Totaal

Dienst in Noordhorn
€ 41,70
€ 46,90
€ 80,90
€ 169,50

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad
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Jeugdneis

Oktober 2017

Beste jongens en meisjes,
De herfst is weer aangebroken; de dagen worden korter,
de bladeren beginnen te verkleuren en vallen van de
bomen. Elk seizoen kent haar pracht. Wat heeft God dat
toch mooi geschapen. In Genesis staat geschreven dat
de mens voor Zijn Schepping moet zorgen (Gen.2:15). En
dat Adam alle dieren een naam gaf (Gen. 2: 20).
Hieronder een puzzel waarbij je dierennamen moet
zoeken in verschillende Bijbelteksten. Zet vervolgens de
letters tussen de haakjes achter elkaar, daar komt een zin
te staan wat van ons allen gevraagd wordt.
Dit antwoord kun je ook terugvinden in Psalm 148.
Succes!
Alexandra van Dijken
arend (d)
slang (m)
musjes (e)
varkens (r)

zwaluw (n) mieren (v)
vis (a)
haan (v)
kamelen (l) berin (ee)

1. Handelingen 28:3
2. Numeri 22:21
3. Psalm 84:4
4. Richteren 15:4
5. Genesis 3:1
6. Spreuken 6:6
7. Jona 2:1
8. Johannes 1:32
9. Jeremia 49:16
10. Mattheus 3:4
11. Leviticus 11:30
12. Jesaja 11:7
13. Lukas 15:16
14. Mattheus 10:29
15. Job 42:12
16. Richteren 14:8
17. Mattheus 26:75
18. 1 Kon. 17:6
19. Zacharia 5:9

Oplossing:

adder (D)
raven (e)
leeuw (o)

ezelin (e)
duif (n)
kameleon (H)

vossen (aa)
sprinkhanen (e)
ooievaar (n)

Paulus wordt erdoor gebeten ………………..
Bileam rijdt op dit dier…………………………
Deze vogel vindt haar nest…………………..
Simson vangt er 300………………………….
Sprekend dier in het Paradijs…………………
De luiaard moet erheen gaan………………..
Jona bidt in dit dier……………………………
De Geest daalt neer als een …………………
Hij maakt zijn nest hoog………………………
Johannes eet deze insecten………………….
Dit kruipend dier is onrein……………………..
Dit dier zal samen met de koe weiden………..
Hij verlangde ernaar om de schillen van deze dieren te eten..
Niet een van deze vallen buiten de Vader om…………..
Job bezat aan vee hier 6000 van…………………………
Simson trof in dit dier een bijenzwerm aan met honing…
Dit dier kraaide 3 keer, wat Jezus had voorspelt………..
Deze vogels brachten Elia voedsel…………….…………
Twee vrouwen hadden vleugels als deze vogel………….
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Elia aan de beek Krith (1 Koningen 17)
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