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. R. Koopman, Buitensingel 50, 9883 SJ Oldehove
Telefoon: 0594-591410 / Email: famrkoopman@hotmail.com

* 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. R. Koopman, Buitensingel 50, 9883 SJ Oldehove
Telefoon: 0594-591410 / Email: famrkoopman@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
PAULUS IN ATHENE
“Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u.”
Handelingen 17: 23b
We reizen even met de apostel Paulus mee. Hij reist nu door Europa om daar in verschillende
steden het evangelie van Jezus te verkondigen. Hoewel er ook in Turkije voor hem genoeg te
doen was, werd hij geroepen de overtocht naar Europa te maken. Paulus kreeg in een nacht
een gezicht; er stond een Macedonische man die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en
help ons. Uit dit gezicht maakte hij op dat God hem riep om naar Europa te gaan en daar het
evangelie te verkondigen. Zo komt hij via Filippi, Thessalonica en Berea in Athene aan.
Eerst maar eens een wandeling door deze fascineren stad maken om de pracht van de Griekse
cultuur op je in te laten werken. Hoe leven de mensen hier? Wat denken ze en wat geloven ze?
Nou, geloven doen ze zeker! Overal waar Paulus kijkt, ziet hij afgodsbeelden. Op elke hoek van
de straat valt wel een afgodsbeeld of een altaar te ontdekken. In vers 16 staat dat de geest van
Paulus geprikkeld raakte, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Hij wordt er
onrustig van. Hevig verontwaardigd zelfs (zo vertaalt de NBV)! De mensen die hier wonen,
hebben overal een god voor. Voor de oorlog (Mars), voor ziekte en gezondheid (Apollo), voor
de liefde (Eros) en ga zo maar door.
Al die goden vertegenwoordigen aspecten van het menselijk leven. Voor elk onderdeel van het
leven is een god te vinden en zo proberen de mensen via deze goden hun leven te
optimaliseren. Als er een oorlog gewonnen moet worden, wendt men zich tot Mars. Als iemand
beter moet worden, wendt men zich tot Apollo, en ga zo maar door. Met het dienen van deze
goden dient men feitelijk zichzelf want deze goden moeten de mensen geluk, liefde, gezondheid
en overwinningen in de strijd verschaffen.
Maar dan ontdekt Paulus iets bijzonders want daar ziet hij een altaar staan met het opschrift:
Aan een onbekende god. Zoveel goden en moet je daar eens kijken: een altaar voor de
onbekende god. Zouden ze daar in Athene het gevoel hebben gehad dat het allemaal nog niet
genoeg was? Dat er nog iets moest zijn. Dat ze met het dienen van al die goden toch nog iets
over het hoofd zagen? Bleef er iets knagen? Bleef er met alles wat ze hadden aan cultuur,
wijsheid, welvaart en godsdienst ergens toch nog een leegte?
Dat is herkenbaar. Want wij leven in een tijd waar van alles te zien en te doen is. Alles is met
één druk op de knop voor ogen te krijgen. Onze behoeften kunnen snel bevrediging vinden.
Maar het lijkt wel alsof de mensen er niet voller maar leger van worden. Met alles wat we
hebben, zeggen de mensen: er moet meer zijn. Er moet nog iets zijn want dit kan toch niet alles
zijn? Er moet meer zijn tussen hemel en aarde, er is vast iets.
Paulus grijpt dit altaar aan om het evangelie in Athene te verkondigen. “Wat gij dan, zonder het
te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is,
die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich
ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven
en adem en alles geeft.” Een veelomvattende boodschap van Paulus. Hij verkondigde God in al
zijn volheid van Schepper, Onderhouder, degene die regeert, Vader en Rechter. Paulus
verkondigt het volle evangelie. Hij vertelt van God de Schepper, die Onderhouder, Verlosser en
die ook Rechter is.
Kijk. Dat geeft een heel ander perspectief aan het leven: Je bent geschapen. Je bent gewild. Je
bent er met een bedoeling. Je leven wordt onderhouden en… er komt een dag… waarop je je
Schepper zal ontmoeten die rekenschap zal vragen van wat je met je leven gedaan hebt. Dat is
geen leegte. Dat is verantwoordelijke volheid.
Ds. C. Hoek
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

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

Prop. M. Krooneman (’t Harde)
Ds. Joh. van Holten (Wezep)
Dhr. H. Scherphof (Elburg)
Prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
Ds. T.T.J. Pleizier (Groningen), Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude), Bediening Heilig Avondmaal
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude), Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Dhr. L. Blees (Damwoude)

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 nov.
Diaconie collecte: GZB najaars-zendingscollecte voor de jonge kerk in Azië
19 nov.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
26 nov.
Diaconie-avondmaalscollecte voor klaslokalen in een sloppenwijk in Kenia

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. Hijlko Feitsma is alweer een poosje thuis uit het ziekenhuis. Helaas heeft hij in het
ziekenhuis een vervelende ontsteking opgelopen, waarvoor hij een behandeling moest
ondergaan, maar nu mag hij langzaamaan herstellen. We wensen hem een verder herstel toe
en Gods nabijheid, voor hem en zijn gezin.
Br. Liekele Terpstra heeft begin oktober een hartonderzoek ondergaan; hierbij zijn geen
verontrustende zaken gevonden. Half november volgt verder onderzoek. We hopen en bidden
dat hier een positieve uitslag volgt en wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe.
Ook br. Mekke Tempel verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Na een val met zijn fiets heeft hij
zijn schouder gebroken en een hoofdwond opgelopen. In het ziekenhuis kreeg hij er nog een
longembolie en een nierbekkenontsteking overheen en nu is zijn toestand zorgelijk, maar zijn
hoop is op de Heere. Wie op de Heere vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen.
Bij de familie Knol zijn ook zorgen. Br. J. Knol heeft heup en rugklachten en aangezichtspijn aan
zijn rechterwang. Vanwege medicijngebruik mag hij niet autorijden. Ook zr. C. Knol-Huisman
heeft vanwege de reuma last van haar rug en benen. Ze vinden het beide jammer dat ze niet in
de kerk kunnen komen, maar luisteren elke zondag via internet naar de beide diensten.
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere,
zijn God.
Tevens bidden we alle ouderen, zieken, hen die een geliefde moeten missen of zorgen hebben
om hun gezondheid of te kampen hebben met lichamelijke pijnen, Gods nabijheid toe. Hij wil u
troosten en sterken, wanneer u Hem zoekt, zal Hij zich laten vinden.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
6 nov,
dhr. A. Solle
11 nov.
dhr. E. Kiekebeld
13 nov.
mw. A. Dijkstra-Steegstra
23 nov.
dhr. L. Rodenhuis
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!
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JUBILEUM
Op 11 november hopen broeder en zuster Meindertsma 40 jaar getrouwd te zijn. Dit te mogen
beleven is iets om dankbaar voor te zijn. We wensen jullie een fijne dag toe met allen die jullie
lief en dierbaar zijn en Gods zegen voor de toekomst.

VACATURES KERKENRAAD
We zijn blij met het bericht dat de broeders E. Meindertsma en W. Telintel hun benoeming tot
respectievelijk diaken en ouderling-kerkrentmeester hebben aanvaard. Dit betekent dat de
kerkenraad van onze streekgemeente Noordhorn en Saaksum weer volledig is. We zijn God
hiervoor dankbaar, en we hopen dat beide broeders wijsheid en kracht en Gods zegen zullen
ervaren over het werk dat hiermee voor hen ligt. De bevestiging (en herbevestiging van andere
kerkenraadsleden) zal in januari 2018 plaatsvinden. Laten we als gemeente hen en de gehele
kerkenraad ondersteunen, zeker ook in ons gebed!

BEROEPINGSWERK
Sinds het verschijnen van het oktober-nummer van Kerkneis is er al weer veel gebeurd in het
beroepingswerk. Op maandag 2 oktober ontvingen we van het Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken Groningen-Drenthe de “solvabiliteitsverklaring”; hierin oordeelt
de landelijke kerk dat onze gemeente financieel in staat is om opnieuw een voltijds
predikantsplaats te bekostigen. Vervolgens heeft de kerkenraad een profielschets vastgesteld,
waarin een beeld van onze gemeente en op grond daarvan een beschrijving van wat volgens
ons voor deze gemeente een geschikt type voorganger zou zijn. Op 10 oktober zijn de
profielschets en de solvabiliteitsverklaring opgestuurd naar het secretariaat Beroepingswerk van
de landelijke kerk met het verzoek, ons een Advieslijst toe te sturen. Dat is een lijst met
beroepbare predikanten en proponenten die naar de mening van de landelijke kerk passen bij
onze profielschets. Al op 17 oktober kwam hun antwoord, en nu mogen we dus echt “aan de
slag”. Dat betekent twee dingen:
Ten eerste dient een beroepingscommissie (= hoorcommissie) te worden ingesteld, die in
opdracht van de kerkenraad kerkdiensten bezoekt en met predikanten in gesprek gaat. De
commissie adviseert de kerkenraad in hoeverre een beroepbare persoon in haar ogen
daadwerkelijk voldoet aan de criteria van de profielschets, en of de commissie deze persoon
geschikt acht voor onze streekgemeente. De beroepingscommissie zal bestaan uit 5
kerkenraadsleden aangevuld met 4 leden van onze streekgemeente.
Ten tweede roept de kerkenraad de gemeente op, namen in te dienen van personen die
volgens u geschikt zijn als predikant van onze gemeente. Dit kunt u schriftelijk en ondertekend
doen bij onze scriba J.R. Feitsma, zolang we nog geen nieuwe predikant hebben. Als u dit doet,
geef dan ook aan waarom u zo iemand geschikt acht.
Graag bevelen we het beroepingswerk aan in het gebed van de hele gemeente! We vragen de
Heere of Hij dit werk wil zegenen, en opnieuw een voorganger wil sturen naar Noordhorn en
Saaksum.

GEMEENTEAVOND D.V. DONDERDAG 9 NOVEMBER
Op donderdag 9 november vanaf 8 uur ’s avonds hopen we in De Wegwijzer met elkaar een
gemeenteavond te houden. Daar komen in ieder geval twee zaken aan de orde:
Er zal een stemming worden gehouden om zo te bepalen welke 4 gemeenteleden (naast 5
leden van de kerkenraad) gevraagd gaan worden voor de beroepingscommissie.
Daarnaast zal worden gestemd om twee broeders te benoemen in de Commissie van
Bijstand, ter vervanging van E. Meindertsma en W. Telintel die vanaf januari niet meer tot die
commissie zullen behoren omdat ze dan plaatsnemen in de kerkenraad.
Naast deze stemmingen willen we ook een meer inhoudelijk onderwerp behandelen, maar op
dit moment is daar nog niet meer over bekend. We hopen dat u in grote getale aanwezig zult
zijn op deze voor onze gemeente belangrijke avond!
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OPROEP: NAMEN VOOR DE BEROEPINGSCOMMISSIE!
Graag nodigen we u als gemeente uit, namen in te dienen van gemeenteleden (geen personen
die na 1 januari aanstaande in de kerkenraad zitting hebben) die u geschikt acht voor de
beroepingscommissie van onze gemeente. Dit kan tot en met uiterlijk dinsdag 7 november
aanstaande (schriftelijk en ondertekend) bij de scriba van onze gemeente, dhr. J.R. Feitsma.
Als kerkenraad willen we graag een beroepingscommissie die onze gemeente zo breed
mogelijk vertegenwoordigt.
Daar zou dan zo mogelijk iemand van de gemeente van Saaksum bij horen, en verder graag
ook een jeugdig iemand. Tenslotte zou het volgens de kerkenraad goed zijn als de
beroepingscommissie ook een aantal vrouwen bevat.
Op de gemeenteavond hopen we dan aan te geven welke personen vaak genoemd zijn, en
vervolgens middels een stemming te bepalen welke 4 gemeenteleden (naast 5
kerkenraadsleden) voor de beroepingscommissie gekozen worden. Ook dit onderdeel van het
beroepingswerk bevelen we van harte in uw aller gebed aan!

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 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 16 november (Exodus 2: 1-10) (LET OP: dit is een nieuwe datum vanwege de
gemeenteavond op 9 november) , 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
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
Totaal

€ 207,80
€ 154,25
€ 124,60
€ 172,00
€ 137,10
€ 795,75

Jeugd in eigen gemeente

Werelddiaconaat van Project 10 27 in Peru

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

Vrijwilligers gevraagd voor EHBO-rooster
Allereerst nog een keer de oproep: 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 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.
Op 26 november is de diaconiecollecte de avondmaalscollecte. Die is deze keer voor de bouw
van extra klaslokalen in een sloppenwijk in Kenia. Rond Nairobi liggen grote sloppenwijken. Eén
daarvan is Kawangware. Een wijk die lijkt te worden geregeerd door criminaliteit, armoede,
geweld en drugs. Er is nauwelijks schoon drinkwater beschikbaar en veel mensen leven met
HIV/aids. Zoals in zoveel sloppenwijken zijn er in Kawangware wel scholen, maar die zijn
overvol en lang niet alle kinderen uit de sloppen gaan er naartoe. In de wijk staat ook een
kerkgebouw van de Reformed Church of East Africa (RCEA), een partnerkerk van de GZB. De
kerkgemeenschap heeft oog en hart voor met name de kwetsbare kinderen in de wijk. De kerk
herbergt een zondagsschool, kinderopvang, kleuterschool en een gedeeltelijke basisschool
(klassen 1, 2, en 3). De huidige groep bestaat uit 75 kinderen, maar de kerk groeit en ook het
aantal kinderen neemt toe. Om aan de vraag te voldoen, is dringend behoefte aan extra
klaslokalen. Met deze collecte willen we de bouw van extra lokalen ondersteunen. Dit is een
project van Project 10 27, het diaconale programma van de GZB.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
Totaal

€ 488,97
€ 247,17
€ 299,22
€ 471,30
€ 530,10
€ 2.036,76

Via mw. Den Besten is een gift ontvangen van € 10,00 voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Oud-papier / standplaats container
Zoals u weet staat de container momenteel op het terrein van De Zevenster, Industrieweg 24 te
Noordhorn. Dit is echter maar voor tijdelijk, namelijk tot januari a.s.
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Het is de bedoeling dat deze na nieuwjaar in het weiland achter de Wegwijzer/pastorie komt te
staan, achter de bomen langs de Kastanjestraat. Hiertoe zal dit gedeelte worden verhard, met
een uitrit naar de Kastanjestraat. Een aanvraag voor vergunning hieromtrent ligt momenteel bij
de Gemeente Zuidhorn.
T.z.t. zal er voor het stallen van de aanhangers nog een schuurtje moeten worden gebouwd.
Voorlopig staan deze in de garage van de pastorie. Om onze mooie oud-papier-opbrengst in
stand te kunnen houden moeten we nu dus eerst een investering doen. Daarnaast moeten we
ook voldoende vrijwilligers hebben voor het ophalen van het oud-papier. We komen echter een
paar mensen te kort, met name op de vrijdagmorgen (we rijden altijd op dinsdag- en op
vrijdagmorgen). Voor meer informatie kunt u terecht bij K. Tempel, tel. 0594-505108.
Vrijwilligers gevraagd: enkele vrijwilligers gevraagd voor het ophalen van oud-papier!

Beheer van de Wegwijzer
Met ingang van januari 2018 treedt br. G.D. Geertsema af als ouderling-kerkrentmeester. Ook
heeft hij te kennen gegeven dat hij stopt met het beheer van de Wegwijzer.
Dringende oproep!

-

VRIJWILLIGER(S) GEVRAAGD

-

Dringende oproep!

In verband met het hiervoor genoemde zijn we op zoek naar één of meer vrijwillig(st)ers die
bereid zijn het beheer van de Wegwijzer over te nemen. U vraagt zich misschien af wat dit
precies inhoudt. In de eerste plaats moet er iemand zijn die de agenda bijhoudt ten aanzien van
het gebruik van de verschillende zaal- en vergaderruimten. Deze persoon verhuurt ook de kerk
en de Wegwijzer voor begrafenissen, trouwerijen en vergaderingen op aanvraag aan derden. Bij
begrafenissen en dergelijke moet er meestal ook koffie worden geschonken. En bij gebruik van
de gebouwen moet het betreffende vertrek natuurlijk verwarmd zijn en moet er gezorgd worden
voor openen en afsluiten van het gebouw. Bij veel vaste activiteiten van de eigen gemeente
wordt dit door deze mensen zelf gedaan, waarbij ook de verwarming per klok is ingesteld.
Verder moeten de voorraden koffie e.d. regelmatig worden aangevuld. Als er meerdere
vrijwilligers zijn, dan kunnen bepaalde taken verdeeld worden. Denkt u op dit gebied iets te
kunnen doen, meldt u dan aan. Vele handen maken licht werk. Voor meer informatie of
aanmelding kunt u contact opnemen met R. Koopman, tel.nr. 0594-591410.
College van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en er na.
Vriendelijke groeten,
Hijlko Feitsma

KREA-MIDDAG KERSTKAARTEN MAKEN OP 16 NOVEMBER
Wat was het gezellig op 26 oktober op de krea-middag! We waren met 12 dames
en iedereen was druk in de weer met touw om een macramé plantenhanger te
maken. Na de nodige inspanning had iedereen lange einden touw geknipt en kon
het knopen beginnen! Het knopen viel best mee; sommigen van ons hadden het
zo’n 30 jaar (of meer) geleden ook gedaan en het kwam snel weer boven! Voor
anderen was het nieuw maar ook zij kwamen al een heel eind.
De volgende 2 krea-middagen staan in het teken van Kerstmis. Voor donderdag 16
november staan kerstkaarten op het programma en op dinsdag 12 december willen
we kerststukjes gaan maken. Aanvang om half 2. Iedereen is van harte welkom!
Maria van Waarde
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VERSLAG WANDELPUZZELTOCHT
Op vrijdag 20 oktober was de wandelpuzzeltocht. Er waren wel 50 personen actief die avond.
We gingen in auto’s naar Bakkeveen. Daar werden we hartelijk ontvangen door de organisatie.
Na een lekker bakje koffie gingen de groepen op pad. Sommigen gingen gelijk al de fout in,
maar anderen later en anderen waren al in het natuurgebied van Appelscha. Onderweg begon
het eerst wat te regenen maar later begon het echt te plenzen. Als je het padje niet kwijt was
kreeg je lekkere chocolademelk maar als je verdwaald bent loop je dat alles mis!
Maar rond 11 uur kwamen de verzopen katten weer binnen. De snert met worst en spek stond
klaar, en nog wat drinken. Nadat iedereen binnen was waren ze druk met liedjes schrijven want
dat hoorde bij de opdrachten. Op de wijs van ‘Ik zag twee beren, broodjes smeren.’
Er waren vijf jongens
Rondjes aan het lopen
In het donkre bos
Dat die jongens stappen konden
En de gevaarlijke boeven vonden
Drup drup drup stap stap stap
Wij liepen weer mee
En genoten maar wat

Hadden we grote pret
Verlangend naar de snert
Drup drup drup stap stap stap
T’was reuze gaaf met z’n vijf op stap
Groep van 7 gingen het beleven
Sjouwen door de blubber
Was een wonder boven wonder
Dat we samen blubberen konden
Blub blub hier Blud blud daar
O wat hadden we pret met elkaar

Na een enge lange
tocht
Over glibberige paden

Deze liedjes geven een goede impressie van de avond.
Tjaarda Meindertsma

ROMMELMARKT 2017
Ook dit jaar kunnen wij de rommelmarkt als een succes beschouwen. Veel werk is er verricht.
Dat blijkt ook uit het resultaat. Het is een opbrengst van € 8664,00 geworden.
Vele handen maken een mooi bedrag! Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Met een hartelijke groet van de rommelmarktcommissie

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
BIJBELS DAGBOEKJE “EEN HANDVOL KOREN’’ 2018 VOOR HET HELE GEZIN
Dit Bijbels dagboekje is een uitgave van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse
Kerk in Nederland. Elke dag biedt twee overdenkingen, één voor jongeren of om als gezin
samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning.
Het dagboekje bevat ook extra’s zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB
werkt en verhalen van het zendingsveld.
Aan het boekje is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor twee weken naar
aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema.
Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave?
Voor € 10,90 bent u eigenaar van dit waardevolle dagboekje en ... u levert door de aanschaf
tevens een bijdrage aan het zendingswerk. Van elk verkocht boekje gaat € 7,00 naar het
zendingswerk!
U kunt bestellen 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
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BINNENGEKOMEN BERICHTEN
GEREFORMEERDE BOND REGIO-AVOND
Geachte broeders en zusters,
Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. dinsdag 21 november 2017.
Dit jaar is een jubileumjaar voor de herdenking van de Reformatie. 500 jaar geleden sloeg
Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel in Wittenberg. Ook als regio van de
Gereformeerde Bond willen we daarbij stil staan. Prof. dr. H. van den Belt komt deze avond
verzorgen. De geschiedenis van de Reformatie behoort bij zijn vakgebied als bijzonder
hoogleraar van de Gereformeerde Bond aan de universiteit in Groningen. Wij kozen een
thema dat ook vandaag actueel is, namelijk: 'Reformatie en doop.' In de tijd van de hervorming
waren er ook dopersen, die de kinderdoop verwierpen en alleen op het geloof wilden dopen.
Daarom kunnen we de vraag stellen: Ging de Reformatie wel ver genoeg? Had op grond van de
Bijbel (Sola Scriptura) ook niet de kinderdoop moeten verdwijnen, zoals de
Wederdopers zeiden? Of moeten we dankbaar zijn dat Luther en Calvijn zó radicaal niet
waren? Kunnen we samen de lijn naar onze tijd trekken: welke waarde heeft de kinderdoop
voor u en jou?
Wij hopen u allen te ontmoeten en neemt u gerust andere belangstellenden mee.
Locatie
: Rehoboth Kerk, Riegheidestraat 23, 7913 BJ Hollandscheveld.
Aanvang
: 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 uur)

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 22 november 2017 om
20.00 uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van
deze avond is Ds. C. Hoek uit Bedum. Het onderwerp is "Wat betekent het om in een drie-enige
God te geloven?” Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris)
Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

mevr. P. Telintel
mevr. M. v. Waarde
mevr. M. Buffinga
mevr. J. de Boer
mevr. G. v. Gosliga

AUTODIENST
853020
505276
699754
503520
050-4032038

OPPAS 1
5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

506077
505276
213717
507012
213019

OPPAS 2

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

06-20288090
857996
050-4032038
507468
548350

DEURDIENST
5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

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

mevr. A. Geertsema
mevr. D. Hofman
mevr. A. Kiekebeld
mevr. F. Verbree
mevr. G. Allersma

Francis Kleefman
Lydian Kleefman
Francis Kleefman
Lydian Kleefman
Tim Noorman

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

EHBO
505529
213717
507012
506075
505739

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

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 2017
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
dinsdag
7 nov.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 3 (juli/aug. 2017)
woensdag
8 nov.
19.30 uur
Jeugdvereniging 16+
donderdag
9 nov.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.00 uur
Gemeenteavond
maandag
13 nov.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. A Riepma, Kerkpad 11, Oldehove
(H6)
woensdag
15 nov.
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
donderdag
16 nov.
13.30 uur
Kreatieve middag (Kerstkaarten maken),
vrouwenvereniging en belangstellenden
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbelkring (Exodus 2: 1-10)
zondag
19 nov.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
21 nov.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 (sept. 2017)
20.00 uur
Gereformeerde Bond regio-avond in Hollandscheveld.
Spreker: Prof.dr. H. v.d. Belt over “Reformatie en doop.”
woensdag
22 nov.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M. Bolt, Kikkerstraat 6,
Zuidhorn (H8)
19.30 uur
Jeugdvereniging 16+
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds C.Hoek, Bedum. Onderwerp: "Wat betekent
het om in een drie-enige God te geloven?”
donderdag
23 nov.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.00 uur
Censura Morum
donderdag
30 nov.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde December/Januari-nummer van Kerkneis is
Zaterdag 25 november 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.

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2017
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10

Psalm 65
Psalm 116
Matteüs 21:33-44
Matteüs 21:45–22:14
Psalm 38
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-26

za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20

Matteüs 23:27-39
Jesaja 48:1-11
Jesaja 48:12-22
Jesaja 49:1-13
Jesaja 49:14-26
Psalm 88
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
2 Tess. 1:1-12
2 Tess. 2:1-17
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di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30

2 Tess. 3:1-18
Psalm 128
Matteüs 24:29-44
Matteüs 24:45-51
Psalm 85
Matteüs 25:1-13
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Jeremia 24:1-10
Jeremia 25:1-14

Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. R. Mauritz (Lelystad), Dankdag voor gewas en arbeid
Ds. G. van der Berg (IJsselmuiden), Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Noordam (Nieuwendijk), Bediening Heilig Avondmaal
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
Ds. H. Bakhuis (Zwolle)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
5 nov.
Dankdag: Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
12 nov. Diaconie collecte: GZB najaars-zendingscollecte voor de jonge kerk in Azië
19 nov. Diaconie-avondmaalscollecte voor klaslokalen in een sloppenwijk in Kenia

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 nov.
7 nov.
12 nov.
12 nov.

dhr. P. Helmholt
dhr. F. Wessels
mw. J. Guikema
mw. B.J. Hommes-Dikken

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
Totaal

€ 24,65
€ 62,60
€ 14,90
€ 12,40
€ 18.45
€ 133,00

Jeugd in eigen gemeente
Avondmaalscollecte voor GZB zendingswerk in Europa
Wereld diaconaat van Project 10 27 in Peru

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
Totaal

€ 19,90
€ 60,15
€ 43,30
€ 62,45
€ 45,40
€ 231,20

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad
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Jeugdneis

November 2017

Beste jongelui,
Dankdag! Ja in de maand november is het Dankdag!
Alhoewel we natuurlijk elke dag Hem mogen danken.
“Al is de landman vol praktijk,
zijn arbeid maakt hem toch niet rijk,
maar van het gewas dat God hem geeft,
dat is ‘t geen waar hij van leeft.”
Dan hebben we toch redenen genoeg om de Heere te
danken? Blik maar eens terug….
De vorige keer moesten jullie dierennamen zoeken in
verschillende Bijbelteksten. Dit keer gaat het om
woorden die te maken hebben met Dankdag. Je begint te lezen in de opgegeven verzen van de
genoemde Psalmen. De zoekwoorden kom je hierin tegen. Zoek het zoekwoord in de Psalm
en zet deze op juiste volgorde achter de Psalm. Het zoekwoord is niet meerdere keren te
gebruiken. De letters die er achter staan vormen samen weer een zin; dit is de oplossing.
Het antwoord kun je ook terugvinden in Psalm 62. Succes!
Alexandra van Dijken
Zoekwoorden zijn:
dankzegging (w) - roemen (r) - lofzang (u) - overvloed (m) - grootheid (e) – zing (r) veilige vesting (H) - mijn rots (p) - verheugen (o) - Loof (V) - mijn heil (o) - zoek (e) – prijzen (t)

1. Psalm 150: 1-2 Loof de Heere! halleluja
1. ………..
2. ………..
2. Psalm 145: 1-3 Loflied op de grootheid en goedheid van de Heere
1. ………..
2. ………..
3. Psalm 149: 1-2 Oproep tot dankzegging, Halleluja!
1. …………
2. …………
4. Psalm 147: 1-9 De Heere zorgt voor Zijn volk, Halleluja!
1. …………..
2. ………….
5. Psalm 62: 1-3 God alleen is onze toevlucht
1. …………
2. …………
3. …………
6. Psalm 63: 1-6 Verlangen naar God
1. ………….
2. ………….

Oplossing:

--------

-- --- !
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Wonderbaarlijke visvangst (Lucas 5)
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