‘Kerkneis’
van de Hervormde gemeenten Noordhorn en Saaksum
37e Jaargang

DECEMBER 2015 / JANUARI 2016

1

NR.: 12 / 01

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Kreuk, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: m.kreuk@kliksafe.nl
NOORDHORN
Scriba (contactpersoon):

Kerkelijk Bureau:
* Ledenadministratie:
Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester:

ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com
dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl
dhr. G.D. Geertsema, Langestraat 83, 9804 PJ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 55 29
Email: g.d.geertsema@ziggo.nl

* Kerkelijk ontvanger: (ook voor
collectebonnen)

dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74

* Bank- /gironummer kerk:

Banknummer
Gironummer

Diaconie:
* Secretaris: (ook voor kerkradio/
CD’s / cassettebandjes)

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, Noorderweg 48,
9804 TE 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
* Secretaris:
P.A. Zuidema, Borgweg 80, 9804 RT Noordhorn
Email: paulzuidema@hotmail.com
* Banknummer Stichting:
NL51 RABO 03758 58423
Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

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
EEN MAN DIE WAT KÀN
‘De engel antwoordde: Ik ben Gabriël, die voor God sta’ Lucas 1:19
Ik ben Gabriël, sprak de engel. Alleen de naam was al genoeg tot overtuiging, dat waar het
genadige Woord komt, iedere tegenwerping als: ik kán niet, ik heb niets, ik ben niets – de
zwaarste zonde is. De naam ‘Gabriël’ dient ons tot overtuiging, dat wij niet nodig hebben iets te
zijn, iets te kunnen, iets te hebben, waar het Woord is, maar dat wij ons aan het Woord hebben
te onderwerpen, en alles aan het Woord hebben over te laten. Gabriël is samengesteld uit het
woord ‘El’ dat is ‘God’, en uit het woord ‘gabar’ dat is ‘hij gaat er geweldig overheen als een
stroom, hij is sterk, hij overwint, hij heeft de overhand’. En zo betekent het gehele woord ‘Mijn
God is een Man die wat kán’. Een heerlijke naam, genoegzaam tot overtuiging van Zacharias,
die nu de man Gabriël voor zich had, van wie hij tweemaal bij de profeet Daniël had kunnen
lezen. Eénmaal waar hij bekend maakt hoe de antichrist zonder hand verbroken wordt en
Christus een volkomen zegepraal behaalt (Daniël 8). En voor de tweede maal, waar hij op de
schuldbelijdenis van Daniël en diens gebed voor het arme volk Israël snel komt aangevlogen
met de woorden: ‘Daniël, nu ben ik uitgegaan, om u de zin te doen verstaan. In het begin van
uw smeken is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u dat te kennen te geven, want u
bent een zeer gewenst man. Versta dan dit woord, en merk op dit gezicht: 70 weken zijn
bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te
verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te
brengen, en om het gezicht en de Profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te
zalven’ (Daniël 9).
‘Mijn God is een Man die wat kán’. Een heerlijke naam, genoegzaam om ook ons te overtuigen,
geliefden! Want bedenk het wel: hoe vast moet het voornemen bij God al vóór de grondlegging
van de wereld zijn geweest, om over dátgene wat in waarheid niets kan, heen te gaan als een
stroom, om het van alle kanten te bedekken, te bekleden, te overschaduwen met de ganse
sterkte van de macht van Zijn genade, die Hij werken zou in Christus – dat Hij dit voornemen in
de naam van één van Zijn hoogst geplaatste engelen tot uitdrukking deed komen! Hij gaf toch
aan één van Zijn eerste troongeesten een naam, die de zwakste moed moest geven, om
blijmoedig uit te roepen: ik ben een held, ik vermag alle dingen! Hoe machtig draagt het bij tot
bevestiging van de waarheid van het Evangelie, dat het God behaagd heeft, de eerste
grondstenen van Zijn gemeente vanuit de hemel te laten leggen door zo’n hoge, verheven
engel! Want wat een heerlijke troongeest, wat een machtige heer was deze engel, die van
zichzelf getuigt: Ik ben degene die voor God sta, dat is, in de onmiddellijke nabijheid van God.
Wat ziet zo’n engel, die in de onmiddellijke nabijheid van God staat? Hij ziet altijd het
aangezicht van de hemelse Vader. Hij ziet het afschijnsel van Zijn heerlijkheid in dit licht. Hij ziet
de Zoon van de eeuwige Vader, als een mens net als wij, aan het kruis, nochtans opgestaan –
als een geslacht Lam, nochtans de banier van de overwinning omhoog dragend. En uit dit Lam
en van de voet van de troon komt een heldere purperrode stroom, die is ‘het bloed van het
Lam’, en levend water, klaar als kristal, dat zich verdeelt in zeven armen, die allerwege
verlossing aanbrengen. En al wat dood is, wordt weer levend in dit water, en wat dorst heeft,
moet daarvan drinken. Deze stroom is de Geest van de Vader en van de Zoon. Wat ziet de
engel nog meer? In de ogen van de hemelse Vader ziet hij de kleine kinderen, ziet hij het
gekrookte riet en de rokende vlas pit, ziet hij al de kleinen, die in de Heere geloven. En wat
horen zijn oren? Niet alleen het eeuwig ‘Halleluja’ van Adam, van Abel, van Henoch, van
Noach, van Sem, Abraham, Izak en Jacob, van David – van Eva, van Sara, van Rebekka, van
Rachel en Lea, van Thamar, van Rachab, van Ruth, van Bathseba – van alle sedert het begin
van de wereld voleindigde geesten, maar bovenal nog het bevel van God de Almachtige: Ga
heen, Gabriël – dáár en dáár op aarde weent er één, bidt er één, worstelt er één – breng die
van Mijnentwege lafenis en verzachting, breng tot hem Mijn woord: Vrees niet, uw gebed is
verhoord: God is een Man die wat kán!
Dr. H.F. Kohlbrugge (in een preek over Lucas 1:18-25, gehouden op 17 december 1848)
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
6 dec.
13 dec.
20 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
31 dec.
1 jan.
3 jan.
10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 febr.

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
16.00 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
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. L. H. Oosten (Driezum)
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
Ds. M. Kreuk, doopdienst Jolein van Dijken
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Dhr. L. Blees (Damwoude)
Ds. M. Kreuk, 1e Kerstdag
Kerstfeestviering, zondagsschool en de gemeente
Ds. M. Kreuk, 2e Kerstdag, Kerst-zangdienst
Ds. J.A. van den Berg (Groningen)
Ds. J. Noordam (Drachten)
Ds. M. Kreuk, Oudejaarsdienst
Ds. M. Kreuk, Nieuwjaarsdienst, waarna koffiedrinken in de
Wegwijzer
Ds. G.W. v. Wingerden (Stedum)
Ds. J.A. van den Berg (Groningen)
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, (her)bevestiging ambtsdragers
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. W. van der Wind (Siddeburen)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Iedere zondag vinden er 2 collecten plaats tijdens de dienst voor achtereenvolgens de diaconie
en de kerkvoogdij, gevolgd door een collecte voor de kerkvoogdij bij de uitgang.
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
25/26 dec.
Diaconiecollecte bestemd voor dagopvang kansarme kinderen in Moldavië
27 dec.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
31 dec.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
1 jan.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
24 jan.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
31 jan.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
7 febr.
Diaconiecollecte bestemd voor werelddiaconaat van Kerk in Actie in Java

UIT DE PASTORIE
OVERLEDEN
Op 13 november is overleden zuster Geertje Hiemstra-Tjoelker. Wie zuster Hiemstra heeft
gekend, ziet direct haar gestalte voor zich. De laatste jaren wat fragiel, maar immer
onberispelijk, met in het gezicht allicht een vriendelijke glimlach voor de welkome bezoeker. Het
heeft me vaak verwonderd hoe sterk ze wel leek, na de verscheidene operaties die ze heeft
ondergaan, en na het vele dat ze in haar lange leven (mevrouw Hiemstra werd 93 jaar) heeft
meegemaakt. Maar zie: hoe sterk de mens soms lijkt, bij het ouder-worden worden de krachten
onherroepelijk minder, en dan op een keer is de laatste dag daar. Vaak hebben we daar samen
over gesproken. Zuster Hiemstra heeft ooit, jaren her, haar geloof in de Heere Jezus beleden,
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heeft vroeger ook vaak gezongen in de kerk van Grijpskerk, waar ze vandaan gekomen was. En
het gaf ons bij haar nog altijd een open oor. Vanaf deze plaats leven we mee met de kinderen
en kleindochter die hun (schoon-)moeder en oma moeten missen. We denken dan wel in het
bijzonder aan zoon Fokke die ook woont onder ons en die veel voor zijn moeder heeft mogen
doen. Na zoveel jaren breekt er voor de familie Hiemstra nu een heel andere tijd aan. We hopen
van harte dat zij in deze periode veel sterkte en troost mogen ontvangen. En we willen hen dan
graag wijzen op de God en Vader van de Heere Jezus Christus Die in de Bijbel wordt genoemd,
en Die ook werkelijk is: de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting (II
Korinthe 1:3)!

MEDELEVEN
Broeder E. Kiekebeld reageert goed op de medicijnen die hem worden toegediend. Het stemt
tot een dankbare verwondering dat hij er inmiddels weer wat beter aan toe mag zijn dan een
poosje geleden, en dat hij met grote regelmaat ook op zondag onder ons is, en dan ook vaak in
de consistorie. Met hem en zijn vrouw zijn wij onze God hiervoor zeer dankbaar en wij hopen
van harte dat het in deze weg zo door mag gaan!
Zuster J. Kruiger mocht voorspoedig herstellen, en is inmiddels ook al weer in ons midden
opgekomen. Hoe goed is onze God, we loven Zijn Naam!
Groot was de schrik toen zuster Johanna van der Veen met een longontsteking moest worden
opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand was even zeer kritiek, ook doordat de diabetes
hoog opspeelde. Wat ben je blij dat er dan een ziekenhuis is, waar men je kan beademen en je
medicijnen toedient die je weer wat beter maken! Na ongeveer een week mocht Johanna weer
huiswaarts, waar zij wordt omringd door de zorgen van haar familieleden. We zijn heel blij met
de goede afloop, waarvoor Johanna met nadruk op de HEERE wijst. Onze God heeft jou
bewaard. Hij geve jou een goed herstel en zij jou met die bij jou horen goed en nabij!
Zuster S. van der Ploeg had de laatste tijd last van benauwdheid. Na verschillende
onderzoeken is er nog niets uit de bus gerold. We hopen van harte dat men zal kunnen
achterhalen wat er precies aan de hand is. En wij wensen zuster van der Ploeg van harte Gods
zegen en nabijheid toe!

JARIG
In de komende tijd hopende de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
9 dec. mw. C. Knol-Huisman
11 jan. mw. M. Schuitema-Berghuis
18 jan. mw. J. de Groot-Scherpenzeel
19 jan. dhr. T. de Boer
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

WELKOM
Onlangs heeft dhr. L.D. Terpstra, Niehove, te kennen gegeven zich bij onze gemeente te willen
aansluiten. We vinden dat heel fijn, en heten hem van harte welkom in ons midden! Inmiddels is
broeder Terpstra al weer geruime tijd een trouw bezoeker van onze diensten, en hebben velen
van u al met hem kennis gemaakt ook op andere momenten van ons gemeentezijn. Het doet
goed dat ons klein gezelschap zo wat mag worden versterkt. We wensen onze broeder van
harte veel goede jaren toe in ons midden, en bidden met hem om een rijke zegen, die toch
alleen te verwachten is in een onvoorwaardelijke trouw aan het Woord van God. Moge dat
Woord u en ons allen telkens opnieuw worden verklaard en toegepast, onder de nabijheid en
zegen van de Heilige Geest.

5

VERKONDIGING
De adventsperiode is aangebroken. Het bracht ons bij het begin van het evangelie van Lucas,
waar we inmiddels de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper hebben
beluisterd. In de dienst van zondagmorgen 13 december vinden we in Lucas 1:57-66 het
vervolg hierop, als Zacharias ertoe mag komen om de naam van zijn zoon te noemen, een
belijdenis van de genade van God! In die zelfde morgendienst hopen we ook de Heilige Doop
te bedienen aan Jolein, het dochtertje van Jan Bert en Alexandra van Dijken. Jong en oud wordt
van harte uitgenodigd die morgen getuige te worden van de genade van God die aan ons allen
zal worden verkondigd en die zal worden verzegeld aan één van de kleine kinderen van onze
gemeente. Het ligt voor de hand dat we dan op zondagmorgen 20 december nog zullen
luisteren naar de prachtige lofzang die Zacharias in antwoord op het gebeuren heeft mogen
zingen. Zullen we die morgen wellicht de eerste helft van dat lied beluisteren, dan kunnen we op
de Eerste Kerstdag vanuit de tweede helft een bijzonder licht laten vallen op het evangelie van
de geboorte van de Heere Jezus! ’s Middags zal er dan de viering van het kerstfeest zijn met
de kinderen van de zondagsschool. Weet u allemaal hoe belangrijk die kerstfeestvieringen
voor de kinderen zijn? Velen van ons kunnen zich wellicht uit hun eigen leven herinneren hoe
spannend het was om voor in de kerk een bepaalde tekst of een gedicht op te zeggen. En hoe
spannend en mooi vaak ook het kerstverhaal. En het allermooiste? Dat we met elkaar op zo’n
middag de Heere Jezus mochten aanbidden, de geboren Zaligmaker! Welnu, zoals het vroeger
was zo is het nog. Kom ook! Het zal u zeker niet teleurstellen. Voor de zangdienst op de
Tweede Kerstdag viel mijn oog op Lucas 2:21. Waarbij ik denk dat ons thema zal zijn: Heerlijk is
Uw Naam! Wat zal het mooi zijn, als Noordhorns kerk die morgen goed gevuld mag zijn, en het
evangelie wéér zal mogen klinken!
Dan volgen de diensten op de Oudejaarsdag en de Nieuwjaarsmorgen. Bewogen diensten
allebei. Gedachtenis van de overledenen in het licht van Gods Woord in de één. Een
bemoedigend evangelie in de ander, met uiteraard, als alle jaren, de blijde Nieuwjaars
begroeting in het gebouw, na afloop. Laten we als gemeente de drempel van het nieuwe jaar
overgaan in dankbaar terugzien en in biddend opzien tot de HEERE alleen!
Op zondagmorgen 17 januari hopen we de nieuwgekozen broeders Koopman en Kleefman en
ook de herkozen broeders Bos en Top (opnieuw) te bevestigen in hun ambt. In de weken
daarna zal het evangelie naar de beschrijving van Lucas onze leidraad zijn. Onze
avonddiensten zullen de komende tijd waarschijnlijk worden gewijd aan het beluisteren van een
boek uit het Oude Testament. De keuze daarvoor hopen we biddend te maken. Ideeën zijn
welkom.

CATECHESE
In de voorbije weken hebben we samen vanwege de letter ‘o’ gesproken over het Oordeel, een
belangrijk thema in de Bijbel! Op de ‘o’ volgt de ‘p’ van Priester. Dat woord is moderner dan je
denkt, het wordt in onze volop religieuze wereld zomaar gebruikt. En ook treffen we het nogal
eens in de Bijbel aan. Dan is er ook de ‘r’ van Rechtvaardig. Het schijnt dat de mensen van het
Joodse volk zelfs een pen ‘rechtvaardig’ kunnen noemen, als hij doet waar hij voor bedoeld is.
Zijn wij altijd rechtvaardig? Wat ís rechtvaardig, in de omstandigheden waarin je soms verkeert?
Ik reken op jullie hulp! En op die van u, met gevouwen handen!
Catechisatie hebben we op alle donderdagen vanaf 19.00 uur. Met uitzondering van donderdag
24 en 31 december, en 7 januari. Op 14 januari gaan we weer verder.
Mooi om te melden is dat er inmiddels toch een tweede groep catechisanten is ontstaan. Op de
maandagavond heb ik skype-contact met Annemarie, Jacobine en Teunie Telintel. Heel fijn dat
onze jeugd in België nog steeds graag wat wil leren over de dingen van Gods Woord en ons
leven! Met hen bespreek ik een nieuw boekje dat Houdvast heet. Laten we bidden dat onze
God ook deze jonge vrienden wil vasthouden, en dat Zijn Woord voor hen als een stevig koord
mag zijn, waaraan zij houvast hebben!
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BIJBELKRING
Op woensdag 16 december en 13 januari hopen we weer bijbelkring te houden. We
behandelen dan hoofdstuk 4 (over Jesaja 44:24-45:13) en hoofdstuk 5 (over Jesaja 49:1-50:13)
uit het boekje van dr. J. Dekker over de knecht des HEEREN in de profetieën van Jesaja. Mooie
stof is het, die ons iedere keer een ander gesprek brengt. Wees welkom!

ALLEEN DE WOLKEN
Zo heet het volgende boek van Philipp Blom, en dat gaat over de jaren na de Eerste
Wereldoorlog, de jaren van 1918 tot 1938. Door toedoen van die verschrikkelijke oorlog, alles
wat ertoe had geleid en alles wat er bij te pas was gekomen, was de hele wereld in al zijn
facetten zozeer anders geworden, dat eigenlijk alleen de wolken in de lucht nog hetzelfde
waren gebleven. Vandaar de titel.
Alleen de wolken blijven hetzelfde. Dat gevoel kunnen wij allemaal wel eens krijgen, als we zien
wat er gebeurt. In onze samenleving, in de kerk, in ons persoonlijk leven. Maar wat is het dan
gelukkig wanneer je mag weten van Hem Die van de wolken ‘Zijn wagen’ maakt, en Die
‘wandelt op de vleugels van de wind’. Als wij ons angstig hart verheffen tot Hem, dan zal Hij
zeker een almachtig Vader zijn, Die wel een heilige en goede weg zal weten, waarlangs Hij ons
kan leiden. Dan voert Hij ons tot aan de voet van het kruis om ons in en door en met Zijn lieve
Zoon alles te schenken wat wij maar behoeven, en nog meer. En dan mogen wij in deze
wetenschap onze zekerheid vinden: ‘U bent met majesteit en glorie bekleed’ (Psalm 104:1). Er
is hoop!
Ontvang allemaal een hartelijke groet, ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
AMBTSDRAGERSVERKIEZING
Met grote dankbaarheid mogen we hier melding maken van het feit dat broeder R. Koopman
zijn verkiezing in het ambt van ouderling-kerkrentmeester mocht aanvaarden! Hiermee is
opnieuw spoedig voorzien in de vacatures die binnen onze kerkenraad waren ontstaan. We
beschouwen dit als opnieuw een bijzondere gave uit de hand van onze God. En we bidden
broeder Koopman samen met de andere broeders van harte veel sterkte en zegen toe en Gods
voortdurende nabijheid in de dingen die in de weg van het ambt op uw pad zullen komen!
Overeenkomstig ordinantie 3-6-9 van de kerkorde maken we bekend dat eventuele bezwaren
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen
worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente, tot uiterlijk één week na deze
bekendmaking, schriftelijk en ondertekend bij de scriba van onze streekgemeente.
Op zondagmorgen 17 januari hopen we over te gaan tot de bevestiging en herbevestiging van
de verkozen broeders. Graag bevelen we hen allen aan in de voorbede van de gemeente!

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
25 oktober
1 november
8 november
15 november
22 november
Totaal

€
€
€
€
€
€

150,60
201,15
226,75
142,82
249.80
971,12

"Red een Kind"
GZB Najaarscollecte: Bijbels voor Egypte
Avondmaalscollecte: "Schreeuw om Leven"

Namens de diaconie hartelijk dank, K. den Besten, penningmeester
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Toelichting diaconiecollecte:
Op beide kerstdagen zijn de diaconiecollecten bestemd voor stichting Orhei, en dan specifiek
voor het dagcentrum Gratia in Causeni in Moldavië. Dagelijks ondersteunt dit centrum zo'n 70
kinderen uit arme gezinnen door ze op te vangen, eten te geven, met ze te sporten en bijles en
huiswerkbegeleiding te geven. Gratia is een christelijke instelling en de kinderen zingen dan ook
christelijke liederen en luisteren naar verhalen uit de Bijbel. De kinderen zijn er echter vrij in om
hier wel of niet bij aan te sluiten. Met deze aanpak wil Gratia voorkomen dat deze kansarme
kinderen gaan zwerven en in crimineel gedrag vervallen. In 2015 is het dagcentrum uitgebreid,
en de stichting is nog op zoek naar financiële middelen om deze uitbreiding af te ronden.
Op 7 februari is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie. Op
het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen
te weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie
Trukajaya jaarlijks vooral vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en
daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In zes dorpen worden in totaal 150 gezinnen
ondersteund met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Deze
biogasinstallaties verwerken koemest tot mest die nagenoeg vrij is van ziektekiemen en leveren
bovendien biogas om op te koken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat deelnemers
hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te
verdienen.

Internetdiensten
We zijn blij om u te vertellen dat in samenwerking met de kerkvoogdij in november een systeem
is geïnstalleerd om via internet onze kerkdiensten te beluisteren. Dat kan live, maar u kunt ook
later terug luisteren of de dienst als bestand opslaan op uw computer. De diensten zijn te
beluisteren via de website www.kerkdienstgemist.nl. Ook kunt u, wanneer u in het bezit bent
van een smartphone of tablet, een app downloaden waarmee u de diensten eenvoudig kunt
(terug) luisteren. Voor u als gebruiker zijn er geen kosten verbonden aan het terugluisteren van
de diensten, voor ons als diaconie wel. Naast de abonnementskosten, betalen we voor
beluisterde en teruggeluisterde diensten 6 cent per uur. Geen groot bedrag, maar mocht u nu
zeer regelmatig van de dienst gebruik maken, dan kunt u wellicht de diaconie een keer in de
kosten steunen.

Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o.
Het Kerkelijk Platform Zuidhorn, het diaconale samenwerkingsverband ter bestrijding van
armoede en eenzaamheid in Noord- en Zuidhorn, is weer gevorderd in de uitvoering van haar
plannen. Zo is ondermeer besloten dat er drie verschillende stichtingen opgericht worden: een
stichting met een fonds voor noodhulp bij acute problemen door armoede, een stichting waarin
structurele hulp aan personen met probleemschulden geboden kan worden in samenwerking
met het project Schuldhulpmaatje, en een stichting met daarin DeWerkplaatZ (Handelsweg 8
Noordhorn, www.dewerkplaatz.nl). Dit is een plaats waar werkzoekenden terecht kunnen voor
advies, trainingen, cursussen etc. Ondertussen heeft DeWerkplaatz de eerste personen alweer
aan een baan kunnen helpen, en zelfs een paar waarvan de instanties dit niet meer hadden
verwacht.
De komende tijd gaat het bestuur naast het uitwerken van bovenstaande plannen, ook verder
met het motiveren van kerken in het gehele Westerkwartier om het samenwerkingsverband uit
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te breiden. Heeft u vragen of opmerkingen over dit platform, dan kunt u terecht bij bestuurslid
Wil Schaap of bij de diaconie.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
1 november
4 november
8 november
15 november
22 november
29 november
Totaal

€ 286,05
€ 6.305,55
€ 318,50
€ 438,89
€ 331,45
€ 557,62
€ 8.238,06

Dankdagcollecte
Extra collecte
Alleen collecte kerkvoogdij

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

Opknapbeurt van ‘de Wegwijzer’
Even een update over de Wegwijzer!
Nu de grote zaal klaar is, zijn we begonnen in het catechisatielokaal of het meest rechtse
gedeelte. Omdat we daar de vloer in een niet goede staat aantroffen, hebben we de houten
vloer verwijderd en de grond hieronder uitgegraven tot 40 cm diepte. Deze ruimte hebben we
weer opgevuld met schuimbeton, dat daarna is voorzien van een cementen dekvloer. Ook de
verwarmingsbuizen waren zodanig doorgeroest dat ook die moesten worden vervangen.
Ook zullen er nieuwe kozijntjes geplaatst worden, waarmee geventileerd kan worden, in
dezelfde stijl als voorheen.
Hierdoor zijn de geplande werkzaamheden nogal gestagneerd. Het zal dan ook tot na de
kerstdagen, tot begin volgend jaar, duren voordat de nieuwe pvc-vloer wordt gelegd.
Door dit alles worden de kosten wel hoger dan werd verwacht!
We hopen op een goede voortgang, zodat we straks weer gebruik mogen maken van het
vernieuwde zaaltje.
Met vriendelijke groeten, namens al onze klussers,
G.D. Geertsema

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Langs deze weg wil ik u allen, mede namens Anneke en de (klein)kinderen, heel hartelijk
bedanken voor het medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoek en gebed. Deze
overweldigende aandacht heeft ons zeer geraakt en goed gedaan.
Op dit moment wordt de nierkanker behandeld middels een immuuntherapie. De eerste
berichten van de arts zijn positief. Medio januari 2016 wordt er een nieuwe scan gemaakt om
vast te stellen hoe de nierkanker zich verder heeft ontwikkeld.
Wij danken God dat Hij onze en uw gebeden heeft verhoord en de behandeling tot zover heeft
gezegend. Wij hopen en bidden om kracht en bijstand in het verdere ziekteverloop.
Ontvang een hartelijk groet,
Egbert en Anneke Kiekebeld

DANKBETUIGING
Ik wil u graag hartelijk bedanken voor uw gebeden, voor de bloemen, de stapel kaarten, de
telefoontjes en de beste wensen voor herstel van krachten die ik naar aanleiding van mijn
operatie en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis van u mocht ontvangen. God heeft onze
gebeden willen verhoren en Hij heeft alles goed gemaakt. We zeggen Hem daarvoor hartelijk
dank.
Met een vriendelijke groet,
Janny Kruiger
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KERSTSTUKJES MAKEN MET DE
VROUWENVERENIGING
Op D.V. dinsdagmiddag 8 december willen we met de
vrouwenvereniging kerststukjes gaan maken. Ook andere
belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Aanvang om half 2
in de Wegwijzer. Indien het mogelijk is dan graag meebrengen: een
mesje of snoeischaar, bakje(s), takken, versieringen etc.
We hopen velen van u/jullie te ontmoeten!
Voor verdere inlichtingen of opgave voor vervoer, kunt u bellen naar
mevr. E. Tempel (505108) of mevr. M. van Waarde (505276)

KERSTMIDDAG OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
Wij hopen op donderdag 17 december om 15.30 uur in de “Wegwijzer” de kerstmiddag voor
de ouderen te houden. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
We volgen de kerstliturgie, ontmoeten elkaar met een kopje koffie en Ds. M. Kreuk houdt de
meditatie. Tot slot volgt de broodmaaltijd.
Voor opgave kunt bellen naar mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594507012.

ZONDAGSSCHOOL KERSTFEEST 2015

We willen iedereen uitnodigen op D.V. 1ste kerstdag om 16.00 uur
om samen met de kinderen
de geboorte van de Heere Jezus te vieren.
De kinderen willen graag met u delen/vertellen over dit Kind,
geboren in Bethlehem, de Heere Jezus, die HET LICHT der wereld is.
Komt allen om samen met de kinderen te delen in dit Licht.
Zodat ook jouw/uw kaars aangestoken mag worden en zal schijnen in
de donkere wereld.

SCHOENENDOOSACTIE
We hebben met de schoenendoosactie in totaal 29 schoendozen mogen ontvangen!

Heel erg bedankt hiervoor!
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KREAMIDDAG – HAKEN
Op 19 november jl. hadden we een geslaagde krea-middag waarop we kerstkaarten en
versieringen hebben gehaakt/gemaakt. Behalve leden van de vrouwenvereniging waren er ook
verschillende belangstellenden, in totaal zo’n 20 enthousiaste kreatieve dames. Omdat haken
als techniek weer erg in de belangstelling staat willen we graag een speciale haakmiddag
organiseren. Deze is gepland op D.V. donderdagmiddag 21 januari bij mevr. M. van Waarde,
Boslaan 62, Zuidhorn. Graag enkele haaknaalden meebrengen, eventueel ideetjes en garen (is
niet verplicht). Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Voor verdere inlichtingen of opgave voor vervoer, kunt u bellen naar mevr. E. Tempel (505108)
of mevr. M. van Waarde (505276)

NIEUWS VAN DE HGJB
Kerstconferentie
Tussen kerst en de jaarwisseling zullen zo'n 1000 jongvolwassenen (17-25 jaar) met elkaar vier
dagen optrekken op bungalowpark Pagedal en de kerstconferentie meemaken. De conferentie,
van 28-31 december in Stadskanaal, bestaat uit een aantal samenkomsten waarin het thema
'Slapend Rijk' wordt uitgediept. We willen met elkaar nadenken over Gods wil met ons leven. Er
zijn optredens van 'Draw the Parade', cabaretgroep 'Voorwaar' en kleinkunstenaar Bob Venus.
Je kunt er zwemmen, squashen, lasergamen, Zorbvoetballen of pijl&boogschieten. En natuurlijk
is er het themafeest! Tot half december zijn er nog tickets verkrijgbaar via hgjb.nl.

Leve de Liefde - conferentie
Denken jullie al wel eens aan trouwen? Ga niet onvoorbereid je huwelijk in en gun elkaar een
midweekje op de ‘Leve de Liefde’-conferentie (28-31 december, Stadskanaal). Met z’n tweeën
maak je een te gek programma mee vol met gezelligheid,
ontspanning, liefde en geloof. De seminars op de conferentie
worden gegeven door relatiecoach Cocky Drost. Inschrijven kan via
hgjb.nl. Of vraag je (schoon)ouders het als cadeau te geven!

VLEESACTIE
Over een aantal weken is het alweer zover: de feestdagen van 2015. Net als de voorgaande
jaren willen wij tijdens deze dagen u weer van het een en ander voorzien. We hebben tijdens de
kerst weer de overheerlijke handgeknoopte runder-, varkens- of half om half rollades, de
heerlijke stukken fricandeau- of kippen in braadzak. Dit alles weer van onze eigen ambachtelijke
slager. We bezorgen uw bestellingen geheel gratis thuis op D.V. dinsdag 22 december. Uit
ervaring weet u dat het vlees van uitstekende kwaliteit is. Mocht u willen bestellen, dat kan. Op
de achterkant van dit nummer van Kerkneis staat een bestelformulier. Dit kunt u ingevuld
deponeren in de bus achter in de hal van de kerk of in de bus onder het afdak van de
Wegwijzer. U krijgt dan vanzelf uw bestelling thuis. U mag de actie ook weer rustig doorgeven
aan familie, buren, kennissen, collega`s enz. als u het ingevulde formulier maar uiterlijk
donderdag 17 december ingeleverd hebt.
Bent u niet in staat het formulier in te leveren dan mag u de bestelling ook doorbellen naar
Cocky den Besten 0594-505035.
De opbrengst is voor de Kerkvoogdij.

KERSTCONCERT CHR.MANNENKOOR LAUDATE DOMINUM
Op dinsdag 22 december geeft het Chr. Mannenkoor LAUDATE DOMINUM, o.l.v. Mattijs de
Vreugd, haar jaarlijkse kerstconcert in de Gasthorn in Zuidhorn. Aanvang 20.00 uur.
Mist u deze avond niet! U bent van harte welkom.
K. Tempel

NIEUWS VAN STICHTING RADOEKA
Het is alweer even geleden maar u herinnert zich vast nog wel onze WC-papier-actie van
afgelopen maart/april. De intekenlijsten waarmee we in de hal van de kerk hebben gestaan, zijn
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massaal door u/jou ingevuld. Op vrijdag 10 april werden door de firma Exclusiva te Amsterdam
4.400 rollen toiletpapier afgeleverd aan de Rijksstraatweg 12c. ’s Avonds en de volgende dag
was het daar een drukte van belang omdat velen het bestelde toiletpapier zelf kwamen ophalen.
Diegene die het niet op kon komen halen kreeg de bestelde rollen op maandag thuis bezorgd.
De nettowinst van deze actie was €1.526,93. Een prachtige bijdrage aan de bekostiging van het
sanitair-project in het kindertehuis Radoeka. In eerste instantie zouden we vier aparte
toiletruimtes laten maken. Maar voor Wit-Rusland is het geen probleem om ‘gezellig’ met z’n
tweeën naast elkaar te zitten. Mede door de fantastische opbrengst van de WC-papier-actie
konden we nog drie WC-tjes vernieuwen. Alles is prachtig betegeld en netjes afgewerkt. Het is
toch iedere keer weer een beetje spannend of men doet, wat we hebben afgesproken. Maar net
als met voorgaande projecten (kozijnen met dubbel glas en het bedden-project) is ook nu weer
alles goed verlopen. Het contact met Alla, de directrice, is heel fijn. Zij leeft, net als wij, uit het
geloof in de Here Jezus en vindt het mooi dat alle kinderen die in deze crisisopvang terecht
komen, een kinderbijbel krijgen. Wij zorgen ervoor dat er steeds genoeg in voorraad zijn zodat
Alla ze kan uitdelen.
Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt. Wanneer u/jij meer wilt weten over ons werk in het
kindertehuis, bezoek dan onze website: www.stichting-radoeka.nl of wordt vriend van de
stichting op Facebook: https://www.facebook.com/StichtingRadoeka
Hartelijke groeten van Ankie Meerveld, Lisette Rozema, Herman Scholte, Kees en Marion
Beeftink, Gerard en Ans Geertsema, Engly Hummel.

VACATURE COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSWERK ‘DE HERBERG’
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke
kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan gemeenteleden die,
om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich
willen bezinnen op levensvragen. Tot het team behoren 8 betaalde krachten en 2 vrijwilligers,
die de coördinatie van het vrijwilligerswerk als taak hebben. Er zijn ruim 200 vrijwilligers bij het
werk van de Herberg betrokken.
De Herberg is op zoek naar een coördinator vrijwilligerswerk (m/v)
Deze vrijwilligersfunctie heeft een tijdbesteding van gemiddeld 3 dagdelen per week. De
werkzaamheden vinden plaats in Oosterbeek (wekelijks op dinsdag), vanuit huis (bij oplossen
van roosterproblemen) en incidenteel op andere momenten (bijvoorbeeld bij
vrijwilligersbijeenkomsten).
Nadere informatie is beschikbaar op onze website www.pdcdeherberg.nl onder vacatures.
Daarnaast kunt u informatie opvragen bij het hoofd facilitaire zaken Idelette Westerhof, bij
voorkeur per e-mail (vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl) of telefonisch 026-3342225.

BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2015
di. 1 Psalm 50:1-15
wo. 2 Psalm 50:16-23
do. 3 Numeri 6:1-12
vr. 4 Numeri 6:13-21
za. 5 Psalm 119:169-176
zo. 6 Lucas 1:39-56
ma. 7 Lucas 1:57-66
di. 8 Lucas 1:67-80
wo. 9 Psalm 28
do. 10 1 Tessalonicenzen 1:1-10
vr. 11 1 Tessalonicenzen 2:1-12
za. 12 1 Tessalonicenzen 2:13-20
zo. 13 1 Tessalonicenzen 3:1-13
ma. 14 Psalm 42
di. 15 1 Tessalonicenzen 4:1-12
wo. 16 1 Tessalonicenzen 4:13-18

do. 17 1 Tessalonicenzen 5:1-11
vr. 18 1 Tessalonicenzen 5:12-28
za. 19 Psalm 145
zo. 20 Micha 5:1-5
ma. 21 Micha 5:6-14
di. 22 Micha 6:1-8
wo. 23 Micha 6:9-16
do. 24. Lucas 2:1-14
vr. 25. Lucas 2:15-21
za. 26. Lucas 2:22-35
zo. 27. Lucas 2:36-40
ma. 28. Lucas 2:41-52
di. 29. Micha 7:1-7
wo. 30. Micha 7:8-13
do. 31. Micha 7:14-20
Rooster Januari 2016 : nog niet bekend
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
6 dec.
13 dec.
20 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
31 dec.
1 jan.
3 jan.
10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 febr.

AUTODIENST

mevr. W. Rodenhuis
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer

506077
505276
503520

mevr. G. Grashuis

050-3644794

mevr. H. IJbema
mevr. W. Rodenhuis
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer
mevr. G. Grashuis
mevr. H. IJbema

500981
506077
505276
503520
050-3644794
500981

OPPAS 1
6 dec.
13 dec.
20 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
1 jan.
3 jan.
10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 febr.

213717
504808
506077
505276
504808
506077
505276
504808
506077
505276
213717
504808
506077
505276

OPPAS 2
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert

507468
548350
050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891
507468
548350
050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891
507468

DEURDIENST
6 dec.
13 dec.
20 dec.
25 dec.
26 dec.
27 dec.
31 dec.
1 jan.
3 jan.
10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 febr.

mevr. D. Hofman
dhr. S. Hooijenga
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
dhr. S. Hooijenga
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
dhr. S. Hooijenga
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde
mevr. D. Hofman
dhr. S. Hooijenga
dhr. L. Rodenhuis
dhr. A. v. Waarde

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

mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga
Marte Kleefman
mevr. G. Kreuk
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman
mevr. M. Wierenga
mevr. G. v. Gosliga

050-4032038
0595-438946
528891
507468
548350
050-4031394
050-4032038
0595-438946
528891
507468
548350
050-4031394
050-4032038

EHBO
213717
505739
505035
505529
506075
213717
505739
505035
505529
506075
505035
505739
213717
505529

mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
dhr. S. Hooijenga
mevr. W. Schaap
mevr. M. Meijndert
mevr. F. Verbree
dhr. S. Hooijenga
mevr. W. Schaap
mevr. M. Meijndert
mevr. F. Verbree
dhr. S. Hooijenga
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
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502276
506075
504808
502276
507468
506075
504808
502276
507468
506075
504808
507468
502276
506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN DECEMBER 2015 / JANUARI 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
maandag
7 dec.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. L. Rodenhuis, Borgweg 41,
Noordhorn (H 4)
dinsdag
8 dec.
13.30 uur
Kerststukjes maken: Vrouwenvereniging, alle
belangstellenden welkom!
woensdag
9 dec.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. T. Stenekes,
Touwslagersbaan 28, Noordhorn (H7)
donderdag
10 dec.
19.00 uur
Catechese
dinsdag
15 dec.
19.00 uur
Jeugdclub “Zoek de Haven”
19.45 uur
Kerstliturgie, Herv. Vrouw oktober-nummer en Kerstbijbelstudie uit Herv. Vrouw december-nummer
woensdag
16 dec.
20.00 uur
Bijbelkring (Hfst.4)
donderdag
17 dec.
15.30 uur
Kerstmiddag ouderen Noordhorn en Saaksum
19.00 uur
Catechese
zaterdag
19 dec.
19.30 uur
Kerstzangavond in de kerk van Saaksum
vrijdag
25 dec.
16.00 uur
Kerstfeest van de zondagsschool en de gemeente
vrijdag
1 jan.
11.00 uur
Na de kerkdienst: nieuwjaarsbegroeting
dinsdag
5 jan.
19.00 uur
Jeugdclub “Zoek de Haven”
zondag
10 jan.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
12 jan.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 6 (nov. ‘15)
woensdag
13 jan.
20.00 uur
Bijbelkring (Hfst.5)
donderdag
14 jan.
19.00 uur
Catechese
maandag
18 jan.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. E. Kiekebeld, Hoendiep OZ 41a,
Zuidhorn (H5)
dinsdag
19 jan.
19.00 uur
Jeugdclub “Zoek de Haven”
woensdag
20 jan.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. J. de Boer,
Rijksstraatweg 30, Noordhorn (H8)
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds. E.A. van Gulik, Drachten
Onderwerp:”Wat kan ik leren in de Bijbel over het
geestelijk hart?”
donderdag
21 jan.
13.30 uur
Kreamiddag - haken vrouwenvereniging en belangstellenden bij mevr. M. van Waarde, Boslaan 62, Zuidhorn
19.00 uur
Catechese
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
dinsdag
26 jan.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 7 (dec. ‘15)
donderdag
28 jan.
19.00 uur
Catechese

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het februari 2016-nummer van Kerkneis is Zaterdag 23 januari 2016,
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
6 dec.
13 dec.
20 dec.
25 dec.
27 dec.
3 jan.
10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 febr.

9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. M. Kreuk
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. J. Noordam (Drachten)
Ds. M. Kreuk, 1e Kerstdag
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. J.M. Viergever (Onstwedde)
Ds. M. Kreuk, koffie drinken na de dienst
Ds. G.W. v. Wingerden (Stedum)
Ds. R. Mauritz (Lelystad)
Prop. J.A.A. Geerts (Westerlee/Heiligerlee)
Ds. M. Kreuk

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende zondagen heeft de collecte een speciale bestemming:
25/26 dec.
Diaconiecollecte bestemd voor dagopvang kansarme kinderen in Moldavië
31 jan.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
7 febr.
Diaconiecollecte bestemd voor werelddiaconaat van Kerk in Actie in Java

MEDELEVEN
Zuster A. Offringa mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Na enige dagen bij haar dochter in
Noordhorn te zijn geweest, mocht zij ook snel weer naar haar eigen woning in Leens. Het is
heel fijn dat dat al zo snel weer kon. En hoewel zij zichzelf moet ontzien, mag het toch gelukkig
al weer goed gaan. Daar mogen we onze God om danken! Veel heeft onze zuster al
meegemaakt. Steeds was de HEERE in alle dingen haar zeer nabij. We mogen geloven dat zij
door onze God wordt geleid en bewaard, van dag tot dag. Daarom mogen we nu ook op de
HEERE zien in een aanhoudend gebed om Zijn ontferming en nabijheid in de tijd die nu volgt.
En dan mogen we om Zijnentwil ook weer vol goede moed verder. ‘Maar mijn God zal u,
overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus
Jezus’ (Filippenzen 4:19). Hij zij u nabij!

JARIGEN
In de komende tijd hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
18 dec.
dhr. H. Burgler
13 jan.
dhr. F.H.K. Muntinga
31 jan.
mw. F. Wierenga-Kooij
We wensen u met allen die bij u horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!

WELKOM
Trouwe bezoekers van Saaksums kerk hebben haar al heel vaak in ons midden zien opkomen,
soms alleen, soms ook met sommige van haar kinderen. Onlangs heeft mevrouw BosSpoelman, uit Mensingeweer, te kennen gegeven dat zij zich bij onze gemeente wilde
aansluiten. Voor ons is dat een heel verblijdend bericht, en graag willen wij u bij dezen van
harte welkom heten in ons midden! Zoals u weet, is onze gemeente niet zo heel groot. In dat
verband wijzen we elkaar dan wel eens op het kerkgebouw dat toch ook nooit een heel grote
schare zou kunnen bevatten. Maar we hopen van harte dat het uw en ons aller ervaring zal
mogen zijn, dat onze God Zijn Woord nog in ons klein gezelschap wil komen spreken. Waar het
Woord van de HEERE is, daar is de kerk. Daar is soms een bijzondere, geestelijke
gemeenschap, die God verleent door het werk van Zijn Heilige Geest. En daar is dan soms ook
de troost van het Evangelie, dat ook vandaag onveranderd wijst op de Heere Jezus Christus,
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Die gisteren en heden Dezelfde is, en tot in eeuwigheid. Wie in het geloof met Hem mag leven,
die zal door Hem worden bewaard, en geholpen en gezegend. Hij zij u in alle dingen goed en
nabij!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
25 oktober
1 november
8 november
15 november
22 november
Totaal

€ 14,00
€ 17,00
€ 35,30
€ 10,10
€ 76,40

"Red een Kind"
Dankdagcollecte
GZB Najaarscollecte: Bijbels voor Egypte

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

COLLECTEN EN BERICHT SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
Totaal

€ 73,60
€ 227,70
€ 64,40
€ 49,95
€ 53,10
€ 468,75

Dankdagcollecte

Ontvangen via de collecte een gift van € 20,00 voor Kerkneis.
Via diaken K. Tempel is een gift van € 72,50 (verdiend met het breien van truien en sokken)
ontvangen voor instandhouding predikantsplaats.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

DANK
Graag wil ik iedereen bedanken voor het vele bezoek en de vele kaarten en bloemen enz. na
mijn opname in het ziekenhuis en de revalidatie in Winsum. Het heeft mij goed gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Maaike Scholtens

KERST-ZANGAVOND SAAKSUM 19 DECEMBER 2015
Zaterdag 19 december is er langzamerhand onze traditionele kerst–zangavond in Saaksum.
Aanvang 19.30 uur. Ds. M. Kreuk zal de meditatie verzorgen.
Albert Viersen en Marten Postmus nemen de muzikale omlijsting
en begeleiding weer voor hun rekening. Verder werkt mee
het Chr. gemengd koor ‘Looft de Heer’ uit Pieterzijl, onder
leiding van Eltjo Prins. Zij zullen een aantal mooie liederen
ten gehore brengen.
U bent van harte welkom en neem ook dit jaar gerust iemand mee.
Met een hartelijke groet,
K. Tempel
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL (ONDERBOUW)
We zijn dit seizoen weer gestart met een groepje in de onderbouw. We mochten een nieuw
meisje, Kim, verwelkomen. Daar zijn we blij mee! We hopen dat zij veel over de Heere Jezus
mag horen en wensen haar een fijne tijd toe.
De afgelopen periode hebben we geluisterd naar de verhalen over het leven van David tot aan
zijn koningschap. In alle verhalen hebben we gemerkt dat David steeds op de Heere vertrouwde
en alles van Hem verwachtte. David noemde de Heere zijn Herder. Daarvan heeft David ook
een lied gemaakt. Dat is psalm 23. Samen met de kinderen hebben we psalm 23 gelezen en
ook geprobeerd deze uit het hoofd te leren, maar dat was nog best moeilijk.
De komende zondagen zullen we luisteren naar verhalen uit de bijbel over de komst en de
geboorte van Jezus in Bethlehem. Weet je dat dit dezelfde plaats is als waar David is geboren?
Koning David kreeg van God ook een belofte. Uit zijn familie zou een andere Koning komen. Hij
zal geboren worden in Bethlehem en Hij zal ook een Herder en Koning zijn. De Heere Jezus!
Hieronder staan een aantal teksten, die de kinderen op de zondagsschool hebben geleerd en te
maken hebben met het leven van David. Welk plaatje past bij welke tekst?
a. De Heere is mijn Herder (Psalm 23: 1a)
b. Maar de Heere ziet het hart aan (9 Sam 16:7b)
c. Een blij hart bevordert de genezing (Spreuken 17: 22a)
d. Mijn God op U vertrouw ik (Psalm 25: 2a)
e. Een vriend heeft ten allen tijde lief (Spreuken 17: 17a)
f. Bij U schuil ik (Psalm 143 : 9b)
g. Vergeld geen kwaad met kwaad (1 Petrus 3:9)
h. Wie ben ik, Heere Heere, en wat is mijn huis dat U mij tot hiertoe gebracht hebt?
(2 Sam. 7:18b )
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Jeugdneis

December 2015/Januari 2016

Beste jongens en meisjes,
Inmiddels is de maand december aangebroken. Nog een paar weken en dan is het Kerst. Kerst
is één groot wonder. De Zoon van God kwam als een Kindje op aarde. En waarom? Om onze
Redder te zijn. Prijs Hem erom! Ere zij God!
Gerdine Kreuk

Woordzoeker
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WIE BEN IK? WIE ZIJN WIJ?

1. Ik ben een timmerman uit Nazareth.
2. Ik wil dat iedereen naar de stad van zijn familie gaat om zich te
laten inschrijven.
3. Ik ga naar Maria om te zeggen dat ze een kindje krijgt.
4. Plotseling stond er een engel naast me in de tempel.
5. Ik ben een profetes en ik was in de tempel toen Jezus daar voor
het eerst door Jozef en Maria gebracht werd.
6. Mijn man kon pas weer praten toen onze zoon geboren werd.
7. Ze dachten dat ik een zoon gekregen had!
8. Wij kijken regelmatig naar de sterren.
9. De koning moest in Bethlehem geboren worden, dat hebben wij
Herodes verteld.
10. De Heilige Geest beloofde me dat ik niet zou sterven voor ik de
Koning zou zien.
11. Ik was erbij toen ze het zongen: ‘Ere zij God!’
12. Ik ben geboren om de komst van de Koning voor te bereiden.
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Bestelformulier
Bestel uw rollades, kip of fricandeau en steun
de Nederlands Hervormde Kerk van Noordhorn!
LET OP: Uiterste inleverdatum 17 december 2015
Inleveren in de bus onder het afdak van de Wegwijzer,
of 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) : € 10,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 19,00

Totaal:

stuks

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte varkensrollades.
•

Prijs per stuk (1 kg) : € 9,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 17,00

Totaal:

stuks

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte runderrollades.
•

Prijs per stuk (1 kg) : € 11,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 21,00

Totaal:

stuks

Totaal:

stuks

Totaal:

stuks

Fricandeau in braadzak
•

Prijs per stuk

: € 9,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 17,00

Kip in braadzak
•

Prijs per stuk

: € 7,00

•

Prijs per 2 stuks

: € 13,00

Naam: ……………………………………………….
Adres: ……………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………
Bezorging gratis, en wel op dinsdag 22 december, tussen 14 en 17 uur.
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