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. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.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: 0594-23 36 14

* 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
EÉN HERDER
‘Ik zal over hen één Herder doen opstaan, en Die zal ze weiden’.
Ezechiël 34:23
Geachte lezer, bent u ook zo’n schaap zonder herder? Wat komt het toch vaak voor, dat
mensen soms bijna niemand hebben, die naar ze vraagt en om ze geeft… De profeet Ezechiël
klaagt er al over. Niet dat er in zijn tijd geen herders waren. Er waren koningen en priesters, die
door God werden aangesteld, om naar de mensen om te zien. Alleen, die koningen en priesters
functioneerden niet. Sterker nog: Ezechiël zegt dat deze ‘herders’ de schapen slachtten en dat
zij zich bekleedden met de wol. De koningen en priesters beschouwden de mensen die aan hun
zorgen waren toevertrouwd als een object, in hun jacht naar zelfverrijking…
En ging het zo in de paleizen, op straat was het al niet veel beter. De profeet tekent ons het
beeld van een wringende kudde, van sterke schapen die de zwakke verdringen, van schapen
die voor anderen de bergen afweiden en het spaarzame water troebel maken. Er moet onder de
mensen een soort jacht zijn geweest naar geld en goed. Een jacht ten koste van elkaar. En het
gevolg? Ezechiël zegt: Er is niemand die naar de schapen vraagt, niemand die ze zoekt…
Geachte lezer. Wat kun je soms eenzaam zijn. Als iedereen om je heen altijd alleen maar aan
zichzelf denkt. Als iedereen, en ook jijzelf, altijd alleen maar aan jezelf denkt. Wat zijn er dan
veel schapen, zonder herder…
Maar nu. Let op! Want: deze haveloze toestand van het volk gaat niet aan de Almachtige
voorbij! Als er op de aarde dan niemand is die naar de schapen omziet, dan komt de HEERE in
beweging! De profeet hoort het de HEERE al zeggen. ‘Ik zal over hen één Herder doen
opstaan’. Ik zal, zegt God. Ik, de Almachtige. Ik de HEERE, de God die in alle eeuwen voor
Israël een God is geweest van nabij. Ik, Die mijn weerga niet ken. De eeuwige en enige God. Ik
zal over hen één Herder doen opstaan. Let wel: één Herder. Dat wil zeggen: een herder zoals
er geen tweede is. Een herder boven alle anderen uit. Een andere, een échte Herder!
Wie is die echte Herder? Dat is Jezus Christus. Eeuwen nadat Ezechiël deze woorden heeft
gesproken, heeft Israëls God ze vervuld. Dat gebeurde toen Hij in een nacht als kind werd
geboren, uit een maagd die toebehoorde aan een man uit het huis van David. Nog diezelfde
nacht werd dat Kind neergelegd in een kribbe. Werd dat Kind thuisgebracht, in de sfeer waarin
het zou leven. Toen Hij op Zijn jaren was gekomen, begon Hij zichzelf ook zo te noemen. Hij
zei: Ik ben de Herder. Ik ben de goede Herder. De goede Herder stelt Zijn leven voor de
schapen. Jezus Christus. De Zoon van God. De Zoon ook van de mensen. Maar Hij wil een
Herder zijn. Een Herder zoals er geen tweede is. Een Herder boven alle anderen uit. Een échte
Herder!
En Die zal ze weiden, zei Ezechiël. En dat deed Hij ook! Hoe ging Hij met en voor de schapen
op zoek, naar de grazige weiden van Gods genade. Hoe deed Hij Zijn discipelen neerliggen aan
het zeer stille water van Zijn vergoten bloed! Hoe heeft Hij naar Zijn schapen omgezien. Hoe
heeft Hij het goede voor ze gezocht. Niet ten koste van de mensen. Maar ten koste van
Zichzelf, wilde Hij de herder zijn. Een goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen. Aan het
kruis – hoe werd Hij daar de Herder. En hoe is Hij nóg de Herder. Geachte lezer, zijn er soms
weinig mensen die naar u vragen? Ik zal het u nog sterker zeggen. Eigenlijk is er maar Eén
Maar die Ene die is er dan ook. Hoe groot is Zijn liefde! Hoe goed is Zijn zorg! Hij is het die uw
pad zal banen. Hij is het die u op Zijn schouders draagt. Hij is het die u redt. En die u leidt tot
levende fonteinen van water. Wees niet verdrietig. Let op uw Heiland. Hij blijft u trouw.
Ds. M. Kreuk (kerstnummer van Kerkneis 2011)
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
6 jan.
13 jan.
20 jan.
27 jan.
3 febr.

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
09.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
14.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. M. Goudriaan (Ede), Koffiedrinken na de kerkdienst
Ds. J. Hoekman (Urk)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. J. Snaterse (Hoogeveen)
Ds. G.H. Fredrikze (Harderwijk)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Ds. M. Visser (Wezep)
Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Dhr. M. de Jager (Bedum), Kerstzangdienst
Ds. J. Kommers (Harderwijk), 1e Kerstdag
Kerstviering, 2e Kerstdag, zondagsschool en de gemeente
Ds. J.A.A. Geerts (Zalk)
Ds. C. Hoek (Bedum)
Dhr. A. Riepma (Oldehove), Oudejaarsdienst
Dhr. A. Riepma (Oldehove), Nieuwjaarsdienst
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)
Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela)
Ds. D.J.W. Kok (Oldebroek), Bevestiging Prop. M. Krooneman
Ds. M. Krooneman, Intrede-dienst
Ds. J. Bakhuis (Hoogeveen)
Ds. M. Krooneman
Ds. W. van der Wind (Onstwedde)
Ds. M. Krooneman

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:
16 dec.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
23 dec.
Diaconie-kerstcollecte voor noodhulp Jemen
25 dec.
Diaconie-kerstcollecte voor noodhulp Jemen
26 dec.
De zondagsschool collecteert
30/ 31dec. Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
1 jan.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
27 jan.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
3 febr.
Diaconiecollecte voor Project 10 27 t.b.v. leprapatiënten in Nepal

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Zr. A. Dijkstra-Steegstra mocht op 13 november de zeer hoge leeftijd van 98 jaar bereiken. Ze is
al heel veel jaren lid van onze gemeente. Zr. Dijkstra was een sterke, nuchtere en moedige
vrouw. Ze verloor al op heel jonge leeftijd haar man en moest met haar kinderen alleen
verder. Tijdens bezoeken aan haar zei ze wel eens dat dat voor haar een moeilijke tijd is
geweest, maar dat de Heere haar er doorheen had geholpen en dat ze ook zegeningen te tellen
had. De laatste jaren kwam ze niet meer in de kerk maar luisterde ze mee via de kerktelefoon.
Ze heeft tot op hoge leeftijd een zeer scherp verstand en geheugen gehad, maar nu brak de
tijd aan dat haar kinderen het nodig achten dat moeder niet meer zelfstandig in haar eigen huis
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kon wonen en zodoende is ze nu naar Winsum verhuisd, waar ook haar zoon Jan woont. De
bedoeling is dat ze lid blijft van onze gemeente. Wij wensen zr. Dijkstra daar een goede tijd toe
met daarbij Gods onmisbare zegen.
Zr. Douwina de Groot, verblijft nog steeds voor revalidatie in Maartenshof. Herstel gaat tot nu
toe erg langzaam. Ze heeft nog veel pijn. Met een plaat in haar arm en een gescheurd bekken
kan ze nog niet veel. Lopen gaat moeizaam en ze heeft last van vochtophoping in de buik.
Laten we voor haar blijven bidden dat de Heere haar hier doorheen zal helpen en dat ze
lichamelijk maar ook geestelijk kracht mag ontvangen. Alle medeleven die ze tot nu toe heeft
ontvangen, heeft haar goed gedaan.

HUWELIJKSJUBILEUM
Wim en Petra Telintel hopen D.V. maandag 10 december hun 25 jarig
huwelijksjubileum te gedenken. 25 jaar waarin veel is gebeurd.
Jullie hebben kinderen ontvangen uit de hand van de Heere, Zijn
diverse malen verhuisd vanwege het werk, het ziekzijn van Petra en het
herstel, maar toch zijn jullie voor elkaar en de kinderen gespaard
gebleven. We hopen en bidden dat de Heere jullie ook in de toekomst
nabij zal zijn. We wensen jullie samen met de kinderen een fijne dag
toe.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
9 december
11 januari
19 januari
28 januari

mw. C. Knol-Huisman
mw. M. Schuitema-Berghuis
dhr. T. de Boer
mw. S. van der Ploeg-Doedens

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

BEVESTIGING EN INTREDE OP 20 JANUARI
De voorbereidingen van de komst van de nieuwe predikant voor Noordhorn en Saaksum zijn
in volle gang. Als gemeente merkt u hier het meest van in en om de pastorie: vrijwel iedere dag
en avond is het daar een grote bedrijvigheid. We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden
meehelpen met schuren, behangen, schilderen, schoonmaken en al die andere
werkzaamheden in onze mooie pastorie.
Op D.V. maandag 7 januari hoopt het echtpaar Krooneman met hun twee kinderen David en
Eva te verhuizen naar onze pastorie.
Er zijn ook minder zichtbare werkzaamheden. Zo wordt overlegd in welke diensten in 2019
(en zelfs ook al in 2020) onze nieuwe predikant in Saaksum en in Noordhorn hoopt voor te
gaan, en welke werkzaamheden hij in het lopende winterseizoen meteen na zijn intrede hoopt
op te pakken.
Daarnaast vraagt de dag van bevestiging en intrede de nodige voorbereiding. Rond de tijd dat
dit nummer van Kerkneis verschijnt, zal ook aan diverse genodigden een uitnodiging tot het
bijwonen van deze plechtigheid worden verstuurd. Dat betreft kerkenraden en predikanten van
gemeenten waarmee wij ons sterk verbonden weten, natuurlijk ook onze oud-predikanten, de
plaatselijke overheid, en familieleden en kennissen van het gezin Krooneman.
De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. D.J.W. Kok uit Oldebroek, omdat Prop.
Krooneman bij hem tijdens zijn opleiding de grootste stage heeft uitgevoerd. Die dienst begint
een half uur later dan wij gewend zijn, dus om 10.00 uur.
De PKN, net als vele andere kerken, kent een prachtige traditie in het geval dat een persoon
voor het eerst in diens leven als predikant bevestigd wordt: de handoplegging aan het eind van
het bevestigingsformulier.
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Dit houdt in dat een aantal predikanten en ouderlingen gezamenlijk met een handoplegging de
nieuwe predikant Gods zegen over zijn werk toe bidden. Op 20 januari is het de bedoeling dat
dit, naast door een ouderling van onze eigen gemeente, gedaan wordt door ouderling J.D.
Scherphof (Elburg) en de predikanten ds. D.C. Floor (Ede), ds. C. Hoek (Bedum), ds. D.J.W.
Kok (Oldebroek), ds. M. Kreuk (Oude Tonge), ds. L. Krooneman (Vlaardingen), ds. A.J.
Mensink (Elburg) en ds. G.H. Molenaar (Doornspijk).
Het zal ongetwijfeld een indrukwekkende dienst worden. Onze wens en ons doel is, dat hierin
de HEERE en zijn Woord centraal staan.
Aan de naar verwachting talrijke uitgenodigde gasten wordt na de ochtenddienst koffie en een
broodmaaltijd aangeboden in De Wegwijzer. Zodra we als kerkenraad een duidelijker beeld
hebben op hoeveel gasten we die dag kunnen rekenen, zal gekeken worden of dit samen met
onze gemeente van Noordhorn en Saaksum in de kerk past, dan wel of er via een groot scherm
in De Wegwijzer ook de gelegenheid moet worden geboden om getuige van de diensten te zijn.
In de middagdienst die om half drie begint, hoopt dan onze nieuwe predikant voor het eerst als
dominee in onze gemeente voor te gaan. In verband met deze intrededienst is er 's avonds
geen dienst. Ook is er vanwege de bevestiging die ochtend geen dienst in de kerk van
Saaksum. Zowel tijdens de ochtenddienst als de middagdienst is er, zoals u ook elders in deze
Kerkneis kan lezen, oppas in De Wegwijzer.
We zien uit naar een feestelijke, maar vooral ook gezegende dag!

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
4 november
11 november
18 november
25 november
Totaal

€ 197,10
€ 236,16
€ 106,02
€ 260,42
€ 799,70

G.Z.B. najaarscollecte voor Azië

Noodhulp Sulawesi

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
De ergste voedselcrisis ter wereld treft Jemen op dit moment als een mokerslag. Door een alles
vernietigende oorlog dreigen 14 miljoen Jemenieten van honger te sterven. Deze gigantische
ramp krijgt nauwelijks aandacht, omdat er bijna niemand het land in of uit komt. Hoewel er met
de dag minder eten is, blijft de saamhorigheid groot: de mensen delen hun rijst tot de laatste
korrel. Deel ook met onze medemensen in Jemen. Geef hen eten. Daarom zijn de
diaconiecollecten op 23 december en op Eerste Kerstdag bestemd voor hulp in Jemen. Deze
collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Tijdens het kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag zal de zondagsschool de collecte verzorgen.
Op zondag 3 februari is de diaconiecollecte bestemd voor het diaconale programma Project 10
27. Deze keer is het doel medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Lepra komt in Nepal nog
steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal
opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt niet alleen voor leprapatiënten, maar voor
iedereen met een lichamelijke beperking. Project 10 27 helpt met onderzoek en medicatie, met
protheses en eventueel geld om een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
4 november
7 november
11 november
18 november
25 november
Totaal

€ 246,30
€ 4.666,63
€ 413,37
€ 235,82
€ 417,60
€ 5.979,72

Dankdag

Ontvangen via de kerkelijk ontvanger € 50,00 voor de dankstondcollecte.
Ontvangen via ouderling E. Kooi € 20,00 voor de predikantsplaats.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Stand kerkelijke bijdragen:
De kerkelijke ontvangsten aan collecten, vrijwillige bijdragen en giften t/m 22 november 2018
bedragen totaal ca. € 60.500. Volgens de begroting zou er nu ca. € 70.000 op de teller moeten
staan. De begroting 2018 voor deze ontvangsten is totaal € 79.000,00. We lopen nu dus nog
ca. € 9.500 achter (in september was de achterstand € 12.500). We hopen dat de achterstand
voor 31 december nog wordt ingelopen. Want ondanks het vele vrijwilligerswerk wordt 2018
toch een duur jaar aan onderhoudskosten.

Betaling collectebonnen vergeten?
Het gebeurt soms dat mensen collectebonnen bestellen en ontvangen en dat de betaling even
wordt vergeten. Is dat u ook wel eens overkomen? Misschien is het handig om de bestelling en
het overmaken dezelfde dag te doen.

Solidariteitsfonds:
Ook zijn nog enkelen die het tientje (per persoon) voor het solidariteitsfonds zijn vergeten.
Bent u misschien ook iets vergeten over te maken?
Voor uw medewerking, bij voorbaat dank !
College van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Namens de familie wil ik u danken voor uw meeleven rond het overlijden en de begrafenis van
onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma.
Uw deelneming, in welke vorm dan ook, heeft ons goed gedaan.
“Roep Mij aan ten dage der benauwdheid.
Ik zal u redden en gij zult Mij eren.” Psalm 50:15
Familie de Haan

DANKBETUIGING
Wij waren erg verrast door de vele reacties uit de gemeente n.a.v. ons 40 jarig huwelijk.
Fijn om ook op deze wijze te mogen merken met elkaar verbonden te zijn.
De mooiste band die er bestaat door onze Heere Jezus Christus!
Heel erg bedankt !!
Rinus en Wilma van den Akker

KERSTSTUKJES MAKEN OP DONDERDAG 13 DECEMBER, HALF 2
Op D.V. donderdagmiddag 13 december willen we kerststukjes gaan maken. Alle
belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Aanvang om half 2 in de Wegwijzer. Indien het
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mogelijk is dan graag meebrengen: een mesje of snoeischaar, bakje(s), takken, versieringen
etc. We hopen velen van u/jullie te ontmoeten!
Voor de eerste krea-middag van het nieuwe jaar op donderdag 17 januari 2019 staat het
maken van lavendelzakjes op het programma. We willen deze gaan naaien, borduren en/of
haken/breien.
Voor verdere inlichtingen of opgave voor vervoer, kunt u bellen naar Eja Tempel (505108) of
Maria van Waarde (505276)

KERSTVIERING OUDEREN
We hopen de kerstmiddag voor de ouderen te houden op donderdag
20 december om 15.30 uur in de “Wegwijzer” te Noordhorn. Allemaal
van harte uitgenodigd hiervoor. We volgen de Kerstliturgie, dhr. A.
Riepma zorgt voor de meditatie en aan het eind eten we gezamenlijk
de broodmaaltijd.
Opgave kan bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL
De onderbouw heeft de vertellingen over Abraham afgerond. Abraham moest op reis. Als je op
reis gaat, neem je een koffer mee om daar alle spullen in te doen die je mee wilt nemen. Zo
hebben wij elke week attributen in de koffer gedaan, die te maken hadden met een gedeelte
van de geschiedenis van Abraham en die een link legden met de vertelling van de zondag. Ook
hebben de kinderen elke week een tekstje geleerd, die hoorde bij de Bijbelse vertelling .
De bovenbouw heeft de vertellingen over Jozef afgerond .Zij werken vaak aan de hand van de
Jongerenbijbel waaruit samen met de kinderen wordt gelezen. De laatste keren hebben zij
geluisterd naar de geschiedenis van Job.
In verband met Dankdag hebben de kinderen van de onderbouw en bovenbouw samen
stilgestaan bij Dankdag aan de hand van de geschiedenis van de gift van de weduwe (Markus
12: 41-44). We hadden ook een ouderling-kerkrentmeester (Wim Telintel) en een diaken( Hilco
Bos) uitgenodigd om te vertellen over wat er met het geld voor de kerk gebeurt. Zij hebben
uitgelegd wat een kerkrentmeester en een diaken doen. De kinderen mochten ook het geld van
de diaconie uit de collectezakken halen en in een busje doen. Daarna mochten de kinderen
vragen stellen en hebben we elkaar vragen gesteld. Bijvoorbeeld waarom het geld geteld moet
worden? Waar wordt het geld aan uitgegeven? Kan je geld vragen aan de diaconie voor bv. de
voetbalvereniging die in geldnood zit? Hoe komt het geld op de bankrekening? Wat is een
voedselbank? Het was een hele leuke en leerzame morgen, waarbij we hopen dat we het werk
in de kerk tastbaarder en zichtbaarder hebben gemaakt voor de kinderen.
De laatste keer voordat wij beginnen met het kerstprogramma heeft de onderbouw een
bijbelvertelling over het avondmaal gehoord en een werkje hierover gemaakt.
Vanaf 2 december zullen de vertellingen gaan over het
kerstevangelie. Verder gaan we druk aan de slag voor het kerstfeest
op woensdag 26 december. Er zullen liederen worden ingestudeerd,
tekstjes geleerd en werkjes gemaakt voor in de kerk.
Het thema van het kerstfeest is ‘Ga je mee op zoek?’
Bent u of jij op zoek? Waar zoek je naar? Waar zoek je naar met
kerst? Vragen die we elkaar kunnen stellen. Komt u en jij ook naar
het kerstfeest van de zondagsschool en ga je mee op zoek naar de
betekenis van het kerstfeest voor ons allemaal? Iedereen is van harte
welkom om samen met de kinderen op zoek te gaan.
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KERSTLIJST ZONDAGSSCHOOL
Ook dit jaar hopen wij als zondagsschool weer bij u langs te komen met de zogenaamde
kerstlijst, waarbij we een vrijwillige bijdrage vragen voor het zondagsschoolwerk. Alle kosten die
wij voor het zondagsschoolwerk maken, worden bekostigd van uw vrijwillige bijdrage. Denk
hierbij aan materiaal of programma’s voor de Bijbelse vertellingen, materiaal voor
knutselwerkjes, leesboeken die met kerst worden uitgereikt, of wanneer de kinderen een
bepaald aantal punten hebben verdiend, de ranja en de snoepjes/koekjes en spelactiviteiten.
Mocht u niet thuis zijn, dan laten wij bij u een briefje in de brievenbus achter met het
rekeningnummer van de zondagsschool waarop u uw bijdrage kan overmaken. Het
bankrekeningnummer van de zondagsschool is NL56RABO0375868615 t.n.v. Hervormde
Streekgemeente Noordhorn en Saaksum, o.v.v. zondagsschool.

UITNODIGING KERSTFEEST
ZONDAGSSCHOOL
THEMA
Wanneer
Waar

: Ga je mee op zoek?
: Woensdag 26 december om 9:30 u
: In de kerk van Noordhorn

Iedereen is van harte welkom!
Naar afloop is er voor iedereen (warme) chocolademelk
.

VLEESACTIE
Over een aantal weken is het alweer zover: de feestdagen 2018.
Net als de voorgaande jaren willen we tijdens deze dagen u weer van het een en ander
voorzien. We hebben tijdens de kerst weer de overheerlijke runder-, varkens- of de half om halfrollades, de heerlijke stukken fricandeau- of kip in braadzak. En nu ook kip rollade. Dit alles
weer van onze eigen ambachtelijke slager! We bezorgen uw bestelling thuis op DV vrijdag 21
december. Mocht u willen bestellen, dat kan. Op de achterpagina van dit nummer van Kerkneis
staat een bestelformulier. Dit kunt u ingevuld deponeren in de bus achter in de hal van de kerk.
U krijgt dan vanzelf uw bestelling thuis. U mag de actie ook weer rustig doorgeven aan familie,
buren, kennissen enz. Als u het formulier maar uiterlijk donderdag 13 december ingeleverd
hebt. U mag de bestelling ook doorbellen!
Belt u dan naar Cocky den Besten 0594-505035. De opbrengst is voor de Kerkvoogdij.
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ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
SING-IN
Wat hebben we genoten van de muziek en zang tijdens de gehouden Sing-In op 16 nov. jl.
We zijn heel blij met de opkomst, maar . . . . . . . er was ook nog plaats geweest voor u!
Wat opviel waren de zangers van buiten onze kerkelijke gemeente. Vooral uit die hoek kwamen
veel opmerkingen als "doe dit elke maand", en "voor de Kerst nog een keer?" Dat zal niet
lukken maar we hopen zeker door te gaan met het organiseren van zulke avonden in 2019.
U hoort nog van ons.
Met een hartelijke groet, namens de Evangelisatiecommissie,
Having Kruiger

INGEKOMEN BERICHTEN
SAMEN AAN TAFEL
WOENSdag 12 december
18.30 – ± 20.30 uur
in Het Zonnehuis
Gemmastraat 14, Zuidhorn
Inloop vanaf 17.30 uur
Eet u vaak alleen of vindt u het gewoon gezellig om eens met anderen samen te eten?
€ 6,- per persoon (of vrijwillige bijdrage indien u minder draagkrachtig bent)
Opgave noodzakelijk (vol = vol) op maandag 3 of dinsdag 4 december (20.00 – 21.00 uur) bij
Alie Westra (0594 – 503808 / aliewestra@home.nl)
Vervoer nodig? Vermeld dit bij uw opgave.

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 23 januari 2019 om
20.00 uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van
deze avond is ds. H. Poot uit Oosternieland. Het onderwerp is “De toekomst van Israël.”
Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris), tel. 0594-502226, feitsma4444@gmail.com
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
6 jan.
13 jan.
20 jan.
27 jan.
3 febr.

AUTODIENST

mevr. J. de Boer
mevr. G. v. Gosliga
mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld

503520
050-4032038
500981
507012

mevr. H. Koopman

591410

mevr. T. Meindertsma
mevr. P. Telintel
mevr. M. Buffinga
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer

699776
853020
699754
505276
503520

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

OPPAS 1
2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
25 dec.
26 dec.
30 dec.
1 jan.
6 jan.
13 jan.
20 jan.10 uur
20 jan.14.30 u.
27 jan.
3 febr.

OPPAS 2
mevr. M. Rozema
mevr. W. Fokkinga
mevr. L. Frankenhuis
mevr. G. v. Gosliga
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Rozema
mevr. W. Fokkinga
mevr. L. Frankenhuis
mevr. G. v. Gosliga
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Rozema
mevr. W. Fokkinga

050-4031843
06-20288090
06-21278626
050-4032038
507468
548350
050-4031843
06-20288090
06-21278626
050-4032038
507468
548350
050-4031843
06-20288090

DEURDIENST
2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
6 jan.
13 jan.
20 jan.
(10 en 14.30 u)
27 jan.
3 febr.

213717
507012
213019
233614
548350
506077
505276
213019
507012
233614
548350
506077
505276 (10 en 14.30 u)
213717
213019

mevr. C. Bos
Lydian Kleefman
Frances Kleefman
Jorik Telintel
Lydian Kleefman
Tim Noorman
mevr. C. Bos
Frances Kleefman
Lydian Kleefman
Jorik Telintel
mevr. C. Bos
Tim Noorman
Lydian Kleefman
Jorik Telintel

750885
0595-438946
0595-438946
853020
0595-438946
548350
750885
0595-438946
0595-438946
853020
750885
548350
0595-438946
853020

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

505739
213717
505035
506075
507012
505739
505035
506075
507012
505739
505035
213717

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

504885
507468
502276
506075
504885
502276
507468
504885
506075
502276
507468
506075

mevr. F. Verbree

506075

mevr. M. Bolt

504885

mevr. G. Allersma
mevr. C. den Besten

505739
505035

mevr. M. Meijndert
mevr. M. Bolt

507468
504885
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AGENDA EN ACTIVITEITEN IN DECEMBER 2018 / JANUARI 2019
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
2 dec.
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
maandag
3 dec.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. R. Koopman,
Buitensingel 50, Oldehove (H3)
donderdag
6 dec.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
woensdag
12 dec.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. J. de Boer,
Rijksstraatweg 30, Noordhorn (H7)
19.30 uur
Jeugdvereniging 16+
donderdag
13 dec.
13.30 uur
Kreatieve middag, kerststukjes maken,
vrouwenvereniging en belangstellenden
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbeluur (Exodus)
zaterdag
15 dec.
19.30 uur
Kerst-Zangavond in de kerk van Saaksum
dinsdag
18 dec.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Kerstliturgie, Herv. Vrouw okt. ‘18
en Kerst-bijbelstudie uit Herv. Vrouw dec. ‘18
donderdag
20 dec.
15.30 uur
Kerstviering ouderen Noordhorn en Saaksum
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
maandag
24 dec.
19.30 uur
Kerstzangdienst, kerk Noordhorn
woensdag
26 dec.
09.30 uur
Kerstviering zondagsschool / gemeente, kerk Noordhorn
dinsdag
8 jan.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 6 (Herv. Vrouw nov.nummer 2018)
woensdag
9 jan.
19.30 uur
Jeugdvereniging 16+
donderdag
10 jan.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbeluur (Exodus)
donderdag
17 jan.
13.30 uur
Kreatieve middag, lavendelzakjes maken,
vrouwenvereniging en belangstellenden
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
zondag
20 jan.
10.00 uur
Bevestiging Prop. M. Krooneman, kerk Noordhorn
14.30 uur
Intrededienst Ds. M. Krooneman, kerk Noordhorn
dinsdag
22 jan.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 7 (Herv. Vrouw dec.nummer 2018)
woensdag
23 jan.
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker ds. H. Poot, Oosternieland
donderdag
24 jan.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
maandag
28 jan.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. J. Top,
Oosterweg 20, Noordhorn (H4)
woensdag
30 jan.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. O. Top,
Oosterweg 20, Noordhorn (H8)
donderdag
31 jan.
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 Februari-nummer van Kerkneis is Zaterdag 26 januari 2019,
uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH
Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
25 dec.
30 dec.
6 jan.
13 jan.
20 jan.

27 jan.
3 febr.

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur

Ds. W. van der Wind (Onstwedde)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Prop. F. Pierik (’t Harde), 1ste Kerstdag
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Dhr. M. van Heijningen (Dorkwerd)
Prop. A.P. Schep (Groningen)
Gezamenlijke dienst in Noordhorn:
Ds. D.J.W. Kok (Oldebroek), Bevestiging Prop. M. Krooneman
14.30 uur Ds. M. Krooneman, Intrede-dienst in Noordhorn
9.30 uur
Ds. A. van Herk (Hasselt)
9.30 uur
Ds. M. Krooneman

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
23 dec.
Diaconie-kerstcollecte voor noodhulp Jemen
25 dec.
Diaconie-kerstcollecte voor noodhulp Jemen
3 febr.
Diaconiecollecte voor Project 10 27 t.b.v. leprapatiënten in Nepal

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
18 december
13 januari
31 januari

dhr. H. Burgler
dhr. F.H.K. Muntinga
mw. F. Wierenga-Kooij

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
18 november
25 november
Totaal

€ 16,60
€ 30,00
€. 46,60

Noodhulp Sulawesi

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

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

€ 50,90
€ 268,40
€ 50,95
€ 35,40
€ 405,65

Dankdag

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger
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KERST – ZANGAVOND SAAKSUM, 15 DECEMBER 2018
De traditionele kerst-zangavond is dit jaar op zaterdag 15 december. Aanvang: 19.30 uur.
Dhr. Leo Blees uit Damwoude verzorgt de meditatie.
THEMA: DOE HET LICHT AAN
Zoals vanouds verzorgen Albert Viersen (orgel) en
Marten Postmus (trombone) de muzikale omlijsting. De
Chr. Gemengde koren Looft de Heer uit Pieterzijl en Tot
Gods Eer uit Boerakker onder leiding van Eltjo Prins
zullen prachtige Kerst liederen ten gehore brengen.
Het belooft weer een mooie Kerst-samenzang te
worden.
Laat deze avond niet aan u voorbijgaan.
Met een hartelijke groet, Klaas Tempel

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2018
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
zondag
maandag

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

Lucas 1:26-38
Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19
Lucas 1:39-56
Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11
Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18
Openbaring 18:1-8
Openbaring 18:9-24
Openbaring 19:1-10
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-21
Handelingen 6:8–15
Handelingen 7:1-16
Handelingen 7:17-34
Handelingen 7:35-43
Handelingen 7:44-60
Psalm 147

Hoog bezoek
Als de bazuinen klinken
Afschrikwekkend beeld
Geen bekering
Zoet in de mond en bitter in de buik
Meetkunde
Keerpunt
Magnificat
Een Kind is ons geboren
De strijd verplaatst zich
Beestenbende
Beestmens 666
Waar het op aankomt
Oogsttijd
Lied van overwinnaars
Rampen op schaal
Het einde komt
Onzuiver goud
Tien koningen
De toren van Babylon
Wereldwijde crisis
Getuigen = profeteren
Naamgeving
De stilte doorbroken in huize Zacharias
Vrede
Beeld van Mozes
Geschiedenisles
De feiten op een rij
Les uit het verleden
Toepassing in het heden
God zorgt

BIJBELLEESROOSTER JANUARI 2019 Nog niet beschikbaar.
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Jeugdneis

December 2018/Januari 2019

Hallo allemaal,
Onlangs hoorde ik een mooi kinderlied, deze ken je misschien wel, hij gaat zo:
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer.
- Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn, al is er zorg of pijn.
- De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
- God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.
Wat een wonder weer hè. Al ben je wakker of slaap je, de
Heere waakt. JA, God kwam zelf naar de wereld! Omdat
Hij zoveel van ons houdt! Het is bijna Kerst: Jezus is
geboren in Bethlehemstal. Hij is gekomen, het levende
Woord! De wijzen en de herders zoeken Hem, de
pasgeboren Koning van de Joden. Ga je mee op reis? Ga je mee op zoek? Wie weet is de reis
lang en ver, maar kijk daar is de Ster! Wie zoekt die vindt!
In de onderstaande puzzel mag je ook zoeken, zoeken naar volledige zinnen van een aantal
lofliederen van Maria, Zacharias en Simeon.
Deze kun je terugvinden bij de enige gezangen (direct na de Psalmen).
Er blijft 1 woord over. Mail dit woord naar : JeugdneisNoordhorn@gmail.com.
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.
Doe je ook mee? Succes!
Groetjes van Alexandra van Dijken.

Volk / Israël / heilig / Barmhartigheid / licht / gena / hoedt / goedheid /
eer / gedaald / Zaligmaker / arm / knecht /
Lofzang van Maria gezang B:

1. Mijn ziel verheft Gods …………...
3. Hoe …………………… is Zijn Naam.
4. Des Heren …….………….. is sterk.
5. maar Hij verhoogt en ……………….
7. Zijn ………………..……… klom ten top.

Lofzang van Zacharias gezang C:

1. Lof zij den God van ……………………
2. Hoe Zijn ……………… ons redden zou.
2. Nu toont Hij Zijn ……………………………

Lofzang van Simeon gezang D:

1. Zo laat Gij Heer uw …………………..
2. Een ……………….. zo groot , zo schoon.
2. ………………. Van ’s Hemels troon.
2. Straalt volk bij ………………. in d’ ogen.
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Wij zijn de herders
Wij sliepen in ’t veld
Daar heeft een engel
Het ons verteld

Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

ADVENT
Vier eeuwen lang was er geen Godsspraak,
geen stem der profetie gehoord.
Toch waren er die bleven uitzien
naar de vervulling van het woord
dat sprak van Hem, de lang Beloofde,
van Wie vanouds geschreven was.
De Zoon van David, de Verlosser,
de Heilaanbrenger, Messias.
Zo houdt de Kerk in onze dagen
vol duisternis, de blik gericht
op Jezus, Die zal wederkomen
en voeren haar naar ’t eeuwig licht.
F. v.d. Schoot-van Dam

------------------------------------

HET LAM
O Zoon van God, o zuiver Lam
Ik kom met lege handen;
Gij Koning Die op aarde kwam
Heer’ over alle landen
Hoezeer ik van U houd,
Geen mirre en geen goud
Geen wierook breng ik U
Niets, niets heb ik voor U
Dan lege vuile handen.
Ik zie in deze kleine stal
Uw liefdevolle handen:
Gebonden zijn ze en nu al
Geboeid door onze banden.
De schaduw van het kruis
Valt dreigend in dit huisNu reeds is levensgroot
Het teken van de dood
Geschreven aan de wanden.
O Lam dat aan mijn zonden lijdt
Ik kom – mijn vuile handen
Die wast Gij af - Gij Heer bevrijdt
Van alle schuld en schande!
O Lam Dat voor ons bloedt
O Herder Die ons hoedt
Gij scheldt mijn schulden kwijt Met Uw barmhartigheid
Vult Gij mijn lege handen!
A.F. Troost
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Bestelformulier
Bestel uw Rollades, Kip of Fricandeau en steun de Hervormde
Streekgemeente Noordhorn-Saaksum!
LET OP: Uiterste inleverdatum 13 december 2018, in de hal van de kerk.
Ook kunt u uw bestelling doorbellen naar 0594-50 50 35

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte half om half rollades.
•

Prijs per stuk (1 kg)

: € 11,50

•

Prijs per 2 stuks

: € 22,00

Totaal:

stuks

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte varkensrollades.
•

Prijs per stuk (1 kg)

: € 10,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 19,00

Totaal:

stuks

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte runderrollades.
•

Prijs per stuk (1 kg)

: € 13,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 25,00

Totaal:

stuks

Totaal:

stuks

Totaal:

stuks

Totaal:

stuks

Fricandeau in braadzak.
•

Prijs per stuk

: € 10,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 19,00

Kip in braadzak.
•

Prijs per stuk

: € 8,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 15,00

Kiprollade.
•

Prijs per stuk

: € 8,95

•

Prijs per 2 stuks

: € 17,90

Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………….
Telefoon: ……………………………………………
Bezorging gratis, en wel op DV vrijdag 21 december, tussen 13 en 17 uur
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