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 E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 06-15 63 77 10

* 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. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.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
DE VERHEERLIJKING OP DE BERG
‘En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in
heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.’
Lukas 9: 30 en 31
Wat gaat er aan de geboorte van nieuw leven vooraf? Een paar moeilijke uren. Het nieuwe
leven moet gebaard worden met bloed, zweet en tranen. Menig aanstaande moeder roept
op zo’n moment: ‘dit wil ik nooit meer!’. Maar alle smart en pijn verandert in grote vreugde
als het kostbare nieuwe leven een ogenblik later teder in de armen gehouden wordt. Eind
goed, al goed.
Geldt dat nu ook voor het kruis en de opstanding van Jezus Christus? Zo van: het kruis was
blijkbaar de noodzakelijke weg naar het nieuwe leven van Pasen. Gelukkig kunnen we met
Pasen het verschrikkelijke lijden snel vergeten. Eind goed, al goed.
Nee. In de lijdenstijd zoomen we in op het lijden omdat het lijden zelf ons veel te zeggen
heeft. Dit lijden is ons lijden. En zolang wij lijden, hebben we de lijdende Jezus nodig. Door
het lijden heen naar de verheerlijking geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor zijn
volgelingen. De weg van de Meester is de weg van de dienaar. Wie het lijden van Jezus wil
vergeten, wil geloven dat we reeds volmaakte overwinningschristenen zijn en dat is een
vergissing.
Ik neem u mee naar de verheerlijking op de berg waar Jezus met zijn twee dierbaarste
discipelen aan het bidden is. Terwijl Jezus bidt, verschijnen Hem Mozes en Elia die met
Hem spreken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zal volbrengen. Mozes en Elia komen
hier niet zozeer als personen, maar als dragers van een ambt; ze vertegenwoordigen de
wet en de profetie. De wet is de richtlijn van God voor het goede leven en de profetie ziet er
op toe dat dit leven praktijk zal worden, wat helaas nooit gelukt is. De wet en de profetie
bleven onbeantwoord.
In deze ontmoeting wordt Jezus veranderd; zijn gezicht begon te stralen en zijn klederen
werden helder wit. Hij zou zo met Mozes en Elia (en dus zonder kruis en lijden) de hemel in
kunnen gaan. Maar hoe moet het dan met de wet en met de profetie? Dan zouden die op
aarde nooit werkelijkheid worden wat de definitieve ondergang van de wereld betekent.
Daarom bleef Jezus. Hij koos ervoor om vrijwillig het kruis op zich te nemen en te sterven
aan de zonde van de mensen. In Hem werden de wet en de profeten vervuld. Hij stierf tot
een volkomen verzoening van al onze zonden.
Zolang er nog zonde in ons leven is, hebben wij het kruis nodig. Het kruis herinnert ons er
aan dat God afrekent met de zonde en dus ook met de zonden in ons leven. Hier heeft God
in Christus een hoge prijs voor willen betalen. Het kruis roept ons op positie te kiezen:
tegen de zonde en tegen het kwaad en voor Gods goede geboden en voor Christus. Het
kruis herinnert de christen eraan dat zonde (uiteindelijk) tot lijden strekt, maar ook dat
Christus volgen in een wereld die de zonde lief heeft, lijden kan betekenen. Waar zonde is
(buiten ons of in ons), daar lijdt Christus en daar begint de christen te lijden. Zo verbindt
juist het lijden ons met Christus. Pas als we ons dat realiseren, kunnen we de troost van de
opstanding ontdekken. Want als de lijdende Christus is opgestaan uit de dood… wat staat
de lijdende christen dan wel niet te wachten? Inderdaad: opstanding. En dat geheim leeft
nu reeds in ons hart. Juist als we lijden, realiseren wij ons dat we deel hebben aan het
nieuwe leven van Christus. Dat is diepe vreugde in een wereld in nood.
Ds. C. Hoek
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
4 maart
11 maart
14 maart
18 maart

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.30 uur

25 maart

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

30 maart

19.00 uur
19.30 uur

1 april
2 april

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur

Ds. R.F. Mauritz (Lelystad), waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
Ds. J. Hoekman (Urk)
Prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Dhr. A. Riepma (Oldehove), Biddag voor gewas en arbeid, inleveren
voor voedselbank
Ds. H. Westerhout (Hasselt)
Ds. W.J. Westland (Lelystad)
Ds. Th.W.H. v.d. Heijden (Dirksland), Voorbereiding Heilig
Avondmaal
Dhr. L. Blees (Damwoude)
Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden), Goede Vrijdag, Bediening Heilig
Avondmaal
Prop. M. Krooneman (’t Harde), 1e Paasdag
Ds. W. van Wingerden (Stedum)
Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela), 2e Paasdag, Zangdienst

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:
4 maart
Diaconiecollecte: GZB voorjaarszendingscollecte voor het Midden Oosten
14 maart
Alleen kerkvoogdijcollecte (Biddag)
25 maart
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
30 maart
Diaconie-avondmaalscollecte voor Dit Koningskind

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. R. Zijlstra is zaterdag 10 februari met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een Tia.
Gelukkig mocht hij al snel weer naar huis, maar uit onderzoek is gebleken dat er nog meer
gezondheidsproblemen zijn o.a. loopt zijn nierfunctie terug en verder heeft hij erg last van jicht
en rugpijn. Dit alles geeft de nodige zorg. Verder krijgt hij de komende tijd nog meer
onderzoeken. We hopen en bidden dat het allemaal nog mee mag vallen.
Zr. H. de Vries-Nieuman heeft een positief bericht ontvangen. Ze is door de scan geweest
en het zag er zo goed uit dat ze de eerste drie jaar niet terug hoeft te komen. Dit is voor haar en
haar man een hele geruststelling. Verder ondervindt ze nog wel hinder van de buikwand
operatie, daar zal nog wat tijd van herstel voor nodig zijn.
Zr. M. Wieringa-Grashuis: Het gaat goed op dit moment, wel is ze nog erg moe en kan
daarom de kerkdiensten nog niet bezoeken. Over drie maanden kan pas gezegd worden of de
behandeling ook het gewenste resultaat zal hebben. Dat vraagt dus veel geduld.
Br. E. Kiekebeld ondergaat nog steeds infuus-kuren en hoopt dat dit resultaat mag
hebben.
Br. J. Knol: Bij medisch onderzoek is een afwijking aan zijn schildklier geconstateerd.
Hiervoor krijgt hij medicijnen. De hoop is dat hiermee ook andere lichamelijke klachten zullen
verminderen die mogelijk met de schildklier te maken kunnen hebben.
Afgelopen week is de zuster van zr. M. Schuitema - Berghuis overleden. Velen hebben
mevr. T. Huizinga - Berghuis vermoedelijk wel gekend. Ze woonde in de Eiberhof en mocht 95
jaar worden. We wensen zr. Schuitema en haar verdere familie de onmisbare troost en
nabijheid van de Heere toe in de avond van uw leven als er steeds meer om je heen wegvalt.
Wij wensen u allen Gods kracht en Zijn nabijheid toe in uw beproevingen.
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JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
8 maart
11 maart
25 maart

mw. D. Zijlstra-Steenbergen
dhr. H. van der Veen
mw. A. Hofman-Zeldenrust

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

BEROEPINGSWERK
Nu helaas is gebleken dat ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden niet de vrijmoedigheid vond om het
door ons op hem uitgebrachte beroep aan te nemen, gaat onze commissie weer verder met
haar werk.
Zoals vorig jaar al was afgesproken zal in 2018 een vijfde kerkenraadslid toetreden tot de
beroepingscommissie. We zijn blij dat ouderling-kerkrentmeester Wim Telintel bereid is om
deze taak op zich te nemen. We wensen Wim en de overige leden van de commissie wijsheid
en Gods zegen over hun werk. Donderdag 1 maart hoopt de commissie weer te vergaderen.
Van harte bevelen we het beroepingswerk in uw aller gebed aan!

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
Totaal

€ 118,20
€ 133,43
€ 158,05
€ 133,35
€ 543,03

Project 1027 in Rwanda

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op 4 maart is de diaconiecollecte de GZB voorjaarscollecte. Die is bedoeld voor geheime
studenten in het Midden-Oosten. Hier is het volgen van theologische cursussen of een studie
gevaarlijk. In het Midden-Oosten heeft een theologische academie een online bijbelstudie
ontwikkeld. Zo kunnen mensen gewoon thuis aan de slag en worden ze, zonder dat ze gevaar
lopen, toegerust en opgeleid tot goede kerkelijke leiders. En die zijn hard nodig
Op Goede Vrijdag, 30 maart, is de diaconiecollecte de avondmaalscollecte. Die is deze keer
bestemd voor dit Koningskind. Onlangs hield een medewerker van dit Koningskind nog een
presentatie op de vergadering van Platform Kerken Westerkwartier over het mooie werk dat ze
doen. Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking, hun gezinsleden en anderen
die direct op hen betrokken zijn, zoals ambtsdragers en gemeenteleden. Dit Koningskind biedt
ondersteuning door het verzorgen van groepsgesprekken, cursussen en lezingen rondom
diverse thema’s zoals kwetsbaarheid, geloof en beperking, loslaten, beperking en relatie en
opvoeding. Daarnaast biedt dit Koningskind individuele ondersteuning en organiseert
ontmoetingsdagen. Stichting Vakanties dit Koningskind verzorgt aangepaste vakanties. Kijk
voor meer informatie op www.ditkoningskind.nl

Gastheren en gastvrouwen gezocht:
Tot slot nog eens de oproep van de vrijwilligers: voor de deurdienst in de kerk zijn we nog op
zoek naar enkele vrijwilligers. Wilt u af en toe als gastheer of gastvrouw bij de deur staan?
Meldt u zich dan bij de diaconie. Alvast hartelijk dank.

Inzameling op Biddag voor Voedselbank Westerkwartier:
Het inzamelen van producten voor de voedselbank heeft deze keer het thema DRINKEN.
De volgende producten zijn zeer welkom:
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 Koffie
 Thee
 Houdbare melk
 Chocolademelk
 Koffiemelk
 Kleine pakjes drinken voor mee naar school.
De diaconie van de Herv. Gemeente Noordhorn/Saaksum staat op woensdag 14 maart vanaf
18.45 uur in de Wegwijzer voor u klaar.
Voor Saaksum zal de inzameling op zondag 18 maart plaatsvinden.
Van harte aanbevolen.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
Totaal

€ 225,69
€ 288,65
€ 269,90
€ 430,40
€ 1.214,64

Via de kerkelijk ontvanger is een gift van € 500,00 ontvangen voor de predikantsplaats.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

UIT DE GEMEENTE
DANKBAAR
Wij zijn de Heere heel dankbaar dat Hij de darmkanker bij Harma heeft genezen. Gezang 280.
Over 3.jaar moet ze terug komen voor kontrole. Ook de operatie van de meerdere breuken is
goed afgelopen.
Dankbaar zijn wij ook voor de belangstelling getoond, en voor de kaarten, bloemen, telefoontjes
en bezoeken.
Dit is voor ons een grote steun geweest.
Met een hartelijke groet,
Harma en Jaap de Vries

BERICHTEN VAN DE VROUWENVERENIGING ’IN LIEFDE DIENENDE’
-1- Deelname aan themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond in Tiendeveen
Op dinsdag 6 maart hopen we de themadag in Tiendeveen bij te wonen. Zie hiervoor het
februarinummer van Kerkneis. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

-2- Kreatieve middag: paasdecoratie maken
Op donderdagmiddag 15 maart willen we een strokrans gaan opmaken als paasdecoratie.
Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Aanvang om half 2 in de Wegwijzer.
Indien het mogelijk is dan graag meebrengen: een bord van ±25 cm doorsnede of een
langwerpig bord/plank. Verder paasdecoratiemateriaal bijv.: eitjes, eierdoppen, noten,
bloemetjes, kuikentjes, vogeltjes, lintjes etc. Bloeiende bollen, vogelnestjes, veertjes, mos of
(buxus)takjes zijn ook heel mooi. Ook wat gereedschap zoals een mes of (snoei)schaar. We
hopen velen van u/jullie te ontmoeten!
Voor verdere inlichtingen of opgave (vanwege bestellen strokransen), kunt u bellen of mailen
vóór 7 maart naar Maria van Waarde (mariavanwaarde@gmail.com / 505276).

PAASVIERING VOOR DE OUDEREN
Deze hopen we te houden op woensdag 21 maart om 15.30 uur in de “Wegwijzer” te
Noordhorn. We volgen de paasliturgie, Dhr. A. Riepma houdt de meditatie. We drinken koffie en
thee met elkaar en aan het eind is er een broodmaaltijd. U bent van harte welkom.

Opgave kan bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
Voor het reisje hebben we 2 data gepland: 27 juni of 4 juli. We willen dan naar de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest gaan. U hoort hier nog meer over.
De damesbezoekgroep

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL
-De onderbouwHet kerstfeest ligt alweer een poosje achter ons.
In de onderbouw luisteren we nu met de kinderen naar de geschiedenis van Esther. We gaan
bijna hoofdstuk voor hoofdstuk door het Bijbelboek Esther. Wat een bijzondere geschiedenis is
dat. Van te voren kon Esther niet begrijpen waarom zij, als Joods meisje werd uitgekozen als
koningin, maar in haar positie kon zij uiteindelijk iets betekenen om te voorkomen dat haar hele
volk werd uitgeroeid. Hierin zien we de leiding van God in het leven van gewone mensen. Nog
elk jaar wordt dit door de Joden herdacht. Herdenken is goed. Je denkt dan weer terug aan wat
God heeft gedaan. Hoe groot Hij is.
De kinderen luisteren heel goed naar de Bijbelverhalen over Esther. Daarnaast vinden ze de
knutselwerkjes ook altijd erg belangrijk. Wat gaan we doen??, vragen ze altijd. En ze hebben
gelijk, de verwerking van het Bijbelverhaal is belangrijk. Deze combinatie zorgt ervoor dat de
kinderen het beter onthouden. Kortom, het is gezellig bij ons op de zondagsschool.
We zijn nog bezig met de vertellingen over Esther en zullen ook
op een bijzondere manier aandacht besteden aan het Purimfeest.
Daarna zullen de vertellingen gaan over het lijden en sterven van
Jezus, maar ook dat het weer Pasen is geworden.
Met vriendelijke groet van Hennie Kleefman

-De bovenbouwElke zondagmorgen komen we weer bij elkaar. We zijn met het
boek ‘On Track’ bezig van de HJGB. We behandelen het Oude
Testament: Genesis vertelt over de schepping, Exodus over de uittocht en Leviticus hoe het
volk de wetten krijgt. Dan behandelen we van Numeri de reizen door de woestijn en van
Deuteronomium opnieuw de 10 geboden.
Vervolgens Jozua die het volk naar het beloofde land leidt waarna God Richteren geeft om het
volk te leiden. We lazen bij de Richters het verhaal van Simson en gingen daarna iets van klei
maken.
Ook de andere keren hebben we iets creatiefs gedaan zoals een decoratie op canvas maken
en kaarten kleuren voor de dopelingen, die ze van ons hebben gekregen.
We speelden het spel ganzenbord maar dan over hoe het volk door de woestijn reisde. Zo leren
we hoe God Zijn volk leidde maar ook ons. Vaak gaan we net als het volk Israël ook onze eigen
gang maar dan grijpt God ook in. We hebben ook altijd tijd onder het verwerken van het
onderwerp om gezellig met elkaar te praten.
We gaan nu werken naar Pasen.
Met vriendelijk groet van Petra Telintel en Tjaarda Meindertsma
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KINDEREN UIT TEREBESHOV IN NOORDHORN EN OMGEVING
Als u en jij dit leest, zijn de kinderen uit Belarus alweer vertrokken naar huis. Zeven weken zijn
ze bij ons in Noordhorn en omgeving geweest. Deze keer waren er in onze kerk geen gezinnen
met een jongen of meisje uit Belarus, maar dat zij hier zijn geweest is u wellicht niet ontgaan.
Gelukkig mochten we Luyda wel verwelkomen in ons midden. Zij verbleef gedurende 7
weken bij de familie van Gosliga. Een aantal keren hebben we, dankzij Olga (zoals u gemerkt
heeft, spreekt zij goed Russisch), een Bijbelgedeelte voor Luyda in het Russisch kunnen
voorlezen. De laatste keer met de mooie opdracht “Ga dan heen onderwijst alle volken, hen
dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Amen (Matt: 28:19-20). Deze tekst kwam ook weer terug in de Afscheidsdienst, toen de
discipelen deze opdracht kregen, nadat Jezus weer terug was gegaan naar de hemel. Jezus is
in de hemel. En toch is Hij ook bij ons, waar we ook zijn. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons
nooit alleen. En zo hebben wij ook afscheid genomen van de kinderen, juffen en tolk.
Als Bijbelcommissie hebben wij in deze 7 weken, elke donderdag een Bijbelles gegeven.
Het eerste half uur zongen we, samen
met Hans op de gitaar, veel christelijke
liedjes, zowel in het Russisch als in het
Nederlands, daarna keken zij naar een
Bijbelverhaal (film) en werd er een
knutselwerkje gemaakt.
Het thema waarmee we de
Welkomstdienst
begonnen,
was
“Waarom is Jezus geboren?” Voordat
het Bijbelverhaal begon, hebben wij dit
geïntroduceerd door een klein sketchje
te doen en zo geprobeerd de link te
leggen met het Bijbelverhaal en het
thema.
Bij de geschiedenis van David en
Goliath zagen we dat David het tegen
Goliath op durfde te nemen, omdat hij
vertrouwde op God. Als sketchje hadden we een trucje, waarbij we voor de kinderen zichtbaar
een leeg bekertje vulden met water. Daarna vroegen we aan de kinderen of één van hen naar
voren durfde te komen. We beloofden het jongetje dat hij niet nat zou worden als we de beker
boven zijn hoofd zouden omkeren. Hij vond het spannend, maar hij bleef staan. En… hij werd
niet nat. Hij vertrouwde erop dat het goed kwam. Zo vertrouwde David op God. Dit hebben we
trouwens gedaan op de zondag dat we gezamenlijk met de Nederlandse gastgezinnen en de
kinderen een Bijbelles hadden.
De kinderen luisterden altijd geboeid naar de Bijbelverhalen en zongen graag de liedjes,
die we met elkaar zongen. Favorieten waren ‘Lees je Bijbel’, ‘ Bewaar je oog’, ‘Hosanna’ en ‘Dit
is de dag’. Ook van de juffen begrepen wij dat de kinderen erg geïnteresseerd waren in de
Bijbelverhalen, evenals de juffen zelf.
Op zaterdag 10 februari hadden we een ontdekkingstocht georganiseerd door Noordhorn
met als thema ‘Wie is Jezus.. .?’ Op verschillende plekken was er een spel of activiteit, waarbij
de link gelegd kon worden met Jezus is…. de Goede Herder, het Licht, de Deur, de Redder,
etc. met aan het eind van de tocht een heerlijk stampottenbuffet in de Dörpsstee. Hieraan
hebben ook verschillende gemeenteleden meegewerkt. Dat hebben we zeer gewaardeerd.
Bedankt daarvoor!
Wij hopen en bidden dat de kinderen, juffen en tolk de Bijbellessen bewaren in hun hart, de
bijbel, die zij hebben gekregen, zullen lezen en dat zij Jezus persoonlijk leren kennen als hun
Redder en Verlosser.
Lees je Bijbel, bidt elke dag, opdat je groeien je mag.
De Bijbelcommissie, Maria, Cocky, Gerrie en Hennie
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ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
SING IN
Wat hebben we jl. vrijdagavond 16 februari een fijne Sing In gehad. We wisten van
verschillende mensen dat ze ook graag aanwezig hadden willen zijn maar verhinderd waren.
Jammer, maar de ongeveer 40 aanwezige zangers hebben genoten. En niet alleen de
aanwezigen in de kerk maar ook de luisteraars aan de kerkradio. Ook de muzikale begeleiding
van orgel en dwarsfluit was voortreffelijk. Iedereen, bedankt!
We hopen DV dit jaar nog een paar keer een Sing In te organiseren.
We houden u op de hoogte.
De Evangelisatiecommissie

GZB-DAG IN BARNEVELD
Op zaterdag 17 maart organiseert zendingsorganisatie GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in
de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema van de GZB-dag is ‘Laat je zien!’
Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie
doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. De sprekers zijn ds. Germán
Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit Slowakije, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen
van den Berg uit Libanon. Ds. Cees van Duijn uit Delft doet de bijbelstudie. De samenzang
wordt begeleid door Jaap Kramer. Er is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma’s en
in de pauze kunt u keuzeprogramma’s volgen.
Hartelijk welkom op Thorbeckelaan 123 in Barneveld. De dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur.
Kijk voor meer informatie en verplicht aanmelden op www.gzb.nl/gzb-dag.
Wilt u meehelpen om de GZB-dag tot een succes te maken? We zoeken nog vrijwilligers. Kijk
op www.gzb.nl/gzb-dag.

BINNENGEKOMEN BERICHTEN
TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 21 maart 2018 om 20.00
uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van deze
avond is ds. A.J. Fraanje uit Drachten. Het onderwerp is “Eindtijd, tijd vol strijd, houd dus vol tot
de Heer komt.” Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris)
Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
4 maart
11 maart
14 maart
18 maart
25 maart
30 maart
1 april
2 april

AUTODIENST

mevr. T. Meindertsma
mevr. P. Telintel

699776
853020

mevr. M. v. Waarde
mevr. M. Buffinga

505276
699754

mevr. J. de Boer

503520

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

OPPAS 1
4 maart
11 maart
18 maart
25 maart
1 april
2 april

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

548350
506077
505276
213717
507012
213019
699776
548350

OPPAS 2
06-21278626
050-4032038
507468
548350
050-4031843
06-20288090
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Jorik Telintel
mevr. C. Bos
Lydian Kleefman
Tim Noorman
Francis Kleefman
Jorik Telintel

853020
750885
0595-438946
548350
0595-438946
853020

DEURDIENST
4 maart
11 maart
14 maart
18 maart
25 maart
30 maart
1 april
2 april

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

EHBO
507012
213717
505739
505035
506075
507012
505739
213717

mevr. W. Schaap
mevr. M. Bolt
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
mevr. M. Bolt
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap

502276
504885
507468
502276
506075
504885
507468
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MAART 2018
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
4 maart
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
dinsdag
6 maart
08.45 uur
Vertrek naar Tiendeveen themadag Herv. Vrouwenbond
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 10 (maart 2018)
donderdag
8 maart
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbeluur (Exodus 4: 1-17)
woensdag
14 maart 19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk.
Vanaf 18.45 uur inleveren voor voedselbank.
donderdag
15 maart 13.30 uur
Kreatieve middag, Paasdecoratie maken,
vrouwenvereniging en belangstellenden
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
17 maart 09.45 uur
GZB-dag in Barneveld, Thorbeckelaan 123
woensdag
21 maart 15.30 uur
Paasviering voor de ouderen van Noordhorn en Saaksum
19.15 uur
Jeugdvereniging
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker dhr. A.J.Fraanje, Drachten
donderdag
22 maart 18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.00 uur
Gemeenteavond
zaterdag
24 maart 19.30 uur
Paaszangdienst in Saaksum
maandag
26 maart 20.00 uur
Gesprekskring bij fam. A. Riepma, Kerkpad 11,
Oldehove (H10)
dinsdag
27 maart 19.45 uur
Vrouwenvereniging, Paasliturgie (febr. 2018) en
Paasbijbelstudie (maart 2018)
woensdag
28 maart 09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M. Bolt, Kikkerstraat 6,
Zuidhorn (H2)
20.00 uur
Censura Morum

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het April-nummer van Kerkneis is Zaterdag 24 maart 2018, 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.

POTGRONDACTIE 2018, CHR. MANNENKOOR LAUDATE DOMINUM.
De potgrondactie van het mannenkoor Laudate Dominum komt er weer aan.
Uw bestelling kunt u doorgeven aan Klaas Tempel 505108 of Sjabbo Datema 502930.
Van 7 t/m 10 maart wordt uw bestelling thuisbezorgd.
Van harte aanbevolen, Mannenkoor Laudate Dominum.
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
Prop. F. Pierik (’t Harde)
Ds. M. Visser (Wezep)
Evang. J. de Vries (Urk), Biddag voor gewas en arbeid, inleveren voor
voedselbank (toelichting, zie onder Berichten Diaconie Noordhorn)
24 maart 19.30 uur Paaszangdienst, meditatie Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
25 maart 9.30 uur Ds. W. van Wingerden (Stedum), Voorbereiding Heilig Avondmaal
29 maart 19.30 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde), Witte Donderdag, bediening Heilig
Avondmaal
1 april
9.30 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde), 1e Paasdag
4 maart 9.30 uur
11 maart 9.30 uur
18 maart 9.30 uur

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
4 maart
Diaconiecollecte: GZB voorjaarszendingscollecte voor het Midden Oosten
18 maart Alleen kerkvoogdijcollecte (Biddag)
29 maart Diaconie-avondmaalscollecte voor Dit Koningskind

JARIGEN
In de komende weken 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
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
28 januari € 12,18
4 februari
€ 18,40
Project 1027 in Rwanda
11 februari € 16,80
18 februari € 13,60
Totaal
€ 60,98
Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

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

€ 46,40
€ 47,30
€ 44,50
€ 171,50
€ 309,70

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger
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PAASZANGDIENST 24 MAART 2018 - HERVORMDE KERK SAAKSUM
Onze jaarlijkse Paas-zangdienst is dit jaar op
zaterdagavond 24 maart; aanvang 19.30 uur.
Dominee K. Bogert uit Wouterswoude verzorgt de
meditatie. Ook dit jaar verzorgen Albert Viersen (orgel) en
Marten Postmus (trombone) de muzikale begeleiding.
Het Chr. Gemengd Koor ‘Looft den Heer’ uit Pieterzijl en de
Chr. Zangvereniging ‘Tot Gods Eer’ uit Boerakker o.l.v. dhr.
Eltjo Prins zullen mooie Paasliederen ten gehore brengen.
Het zijn voor ons geen onbekende koren.
We hopen op een mooie avond. U bent weer van harte
welkom!
Ontvangt u alvast een hartelijke Paasgroet. Soli Deo Gloria.
Klaas.Tempel

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER MAART 2018
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

2 Petrus 3:10-18
Spreuken 22:1-16
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12
Psalm 6
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-25(26)
Psalm 7
Marcus 14:1-11
Marcus 14:12-52
Marcus 14:53–15:47
Genesis 1:1–2:4a
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Uitzien naar gerechtigheid
Goede naam en faam
Opvolgen
Mobilisatietijd
Op de wallen van Jericho
De rode draad
Stilstaand water
Een steen bijdragen
Vertel het aan de kinderen
Inhaalslag
Gebed om genade
Omlopen
De muur valt
Wat ging er fout?
Straf op de zonde
List
Overwinning
Voorleesdag
Misleid
De eed blijft geldig
De zon blijft schijnen
Verslagen koningen
Veldslagen
In opdracht van God
Hooggespannen verwachting
De kracht van het gebed
Tegenstellingen
Weet je wel wat dat kost!
Maaltijd en meer
Gods Zoon lijdt
Dagwerk

Jeugdneis

Maart 2018

U Zij de glorie, Opgestane Heer!
Beste jongens en meisjes,
Vind je ook dat alles best snel gaat? Zo is het herfst en vallen de
bladeren van de bomen, en lijkt alles kaal en grauw. Maar als je nu
goed kijkt, loopt alles weer uit!
Weet je wel dat de lente komt?
Het is lijdenstijd, en staan we stil bij het lijden en sterven van de
Heere Jezus. En dan, dan komt Goede Vrijdag!
Weet je wel dat JEZUS LEEFT, Jezus leeft, Hij is opgestaan!
Wat groot! Laten we Hem danken!
In deze puzzel zoeken we namen die horen bij de zinnen. Zet
vervolgens de letters achter elkaar, dit is de oplossing. Vraag je papa
en mama maar om je te helpen.
De oplossing mag je mailen naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com
Na 5 juiste verzamelende oplossingen ontvang je een boekenbon!
Groetjes Alexandra van Dijken
1. De Heere Jezus nam Petrus en 2 zonen van deze man verder mee Gethsémané in om te
bidden…………………………………………………………………………..… (Mattheus 26:37)
2. Met een kus verraadde deze man de Heere Jezus……….………………….. (Mattheus 26:48)
3. Voordat de haan gekraaid heeft, zal deze discipel Hem driemaal verloochenen
………………………………………………………………………………...........(Mattheus 26:31)
4. Pilatus geeft de keus over de vrijlating van deze man of Jezus ....................(Mattheus 27:17)
5. Deze man die van de akker kwam, werd gedwongen Jezus’ kruis te dragen....(Lukas 23 :26)
6. Er vond een grote aardbeving plaats, want er kwam een ………… van de Heere die uit de
Hemel neerdaalde en deze rolde de steen van de opening weg……….……..(Mattheus 28:2)
7. Deze vroeg toestemming aan Pilatus om Jezus Zijn lichaam. Hij wikkelde Hem in fijn linnen
en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd
was, dat was ..…………………………………………………………………….(Mattheus 27:57)
8. Na Jezus opstanding werden van deze mannen de ogen gesloten gehouden zodat zij Hem
niet herkenden. Het zijn: ……..……….……………………………………………..(Lukas 24:13)
9. Wie dacht dat Jezus een tuinman was? ………………………..…………...…(Johannes 20:15)
10. Jezus gaf opdracht aan dezen om alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, en
van de Zoon en van de Heilige Geest …………………………………….……(Mattheus 28:16)
Maria Magdalena (f) – de elf discipelen (t) - de Emmaüsgangers (e) – Simon van Cyrene (s) –
Zebedeús (J) - Judas Iskariot (e) – Petrus (z) – engel (L) – Barabbas (u) - Jozef (e)

Oplossing:

- - - - 13

- - - - -

!

Weet je wel dat de lente komt, lente komt, lente komt. Weet je dat de lente komt alles loopt
weer uit. De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. De eerste bloemen bloeien, de eerste
vogel fluit. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is
opgestaan. Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. Maar na drie donkere dagen is
Hij weer opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
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