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NR.: 11

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)

NL70 RABO 03758 29660
NL33 INGB 0000 895 706

diaken H.M. Bos, Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove
Telefoon: 06-13387436

* Penningmeester:

diaken C.M. den Besten, Langestraat 102,
9804 PM Noordhorn, Telefoon: 0594-50 50 35

* Autodienst / Bloemendienst:
* Email diaconie:

diaken K. Tempel, Telefoon: 0594-50 51 08
diaconienoordhorn@gmail.com

* Banknummer diaconie:

NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM
Kerkenraad:

ouderling F. Wessels, Englumstr. 18,
9883 PE Oldehove Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl

Diaconie:

diaken K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn
Telefoon: 0594-50 51 08 Email: ktempel@ziggo.nl

* Banknummer kerk:

NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn
* Secretaris:
P.A. Zuidema, Borgweg 80, 9804 RT Noordhorn
Email: paulzuidema@hotmail.com
* Banknummer Stichting:
NL51 RABO 03758 58423
Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet:

kerkdienstgemist.nl (zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren)

Redactie-adres ‘Kerkneis’:

fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn
E-mail: mariavanwaarde@gmail.com

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het
bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’.
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MEDITATIE
SLEUTEL-POSITIE
‘Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit,
en Hij sluit en niemand opent’.
Openbaring 3:7b
Het moet een soort belangrijke functie zijn geweest, aan het hof in Jeruzalem. Zoals de profeet
Jesaja er in hoofdstuk 22 van zijn boek over spreekt, was degene die de ‘sleutel van het huis
van David’ droeg een figuur wiens positie van grote betekenis was voor zowel het vorstenhuis
als voor heel het volk. Uitleggers denken dat deze man niet alleen het hoofd was van de
koninklijke huishouding, waardoor hij toegang had tot de koninklijke schatkamers. Maar dat hij
ook het hoofd was van allerlei ambtelijke bureaus, dat veel van de inkomende en uitgaande
correspondentie eerst door zijn handen ging, en dat hij het ook was die bepaalde wie er wel en
wie er niet tot de koning zou worden toegelaten. Een man die je niet kon ontgaan.
Hoe geweldig is het dan, om te mogen weten dat die positie nu door de Heere Jezus wordt
ingenomen! Niet in het minst wanneer je zo geplaagd wordt als de christenen in Filadelfia.
Hoe het werkelijk is geweest, is niet helemaal duidelijk. Maar vrij algemeen wordt aangenomen
dat de kleine en kwetsbare christelijke gemeente van Filadelfia onder druk werd gezet van de
kant van bezoekers van de synagoge. Mogelijk was die synagoge-gemeente veel groter en
daarom ook veel machtiger in de overigens heidense stad. Het vermoeden bestaat, dat
bepaalde invloedrijke Joden een lange arm hebben gebruikt om het sommige belijders van de
Naam van Messias Jezus echt moeilijk te maken. Mogelijk hebben zij geprobeerd om de
christenen met hun Evangelie de stad uit te krijgen. Wellicht hebben zij zich ingespannen om
ze althans uit de synagoge te verbannen. En zelfs kan de druk zo ver zijn gegaan dat ze de
volgelingen van het kruis hebben laten weten, dat de ‘poorten van de gerechtigheid’ voor hen
wel in eeuwigheid gesloten zouden blijven. Voor wie zijn hoop op het offer van de Heere Jezus
bouwt, was er naar hun geloof geen veilig heenkomen…
Maar dat is buiten de Heere Jezus gerekend! Wat een geschenk zijn Zijn Woorden voor de
geplaagde en aangevochten christenen van Filadelfia geweest. Gaan er in de stad en in de
synagoge voor hen soms deuren dicht? Worden er vragen opgeroepen omtrent hun
geborgenheid in Gods genade? Wel Wie is het eigenlijk, Die toegang geeft tot Gods
heerlijkheid? ‘Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft! Die opent en
niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent! Het paleis van de allerhoogste God, het huis van
Zijn Vader, de stad die fundamenten heeft, die stad heeft een sleutel. Maar die sleutel is niet de
sleutel van de kennis, en van het houden van Gods Thora! En die sleutel ligt ook niet in handen
bij enig mens, die het moet beoordelen voor een ander. Maar die sleutel ligt in handen bij de
Heilige en Waarachtige! En de Heilige en Waarachtige dat is Gods Zóón, de Heere Jezus
Christus! Niemand minder dan de Heiland Zelf! Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit en
niemand opent. Wie beslist over toegang tot God? Het is de Man van Smarten. Het is het Lam
van God, dat op die ene Jom Kippur het leven liet. Maar op de derde dag verrees. En Die leeft.
En Die de Messias is. Sterker: de Deur! ‘En indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden, en hij zal uitgaan en ingaan en weide vinden’! Kan het duidelijker? Gode zij dank. Er is
hoop. Er ís een toegang. In Hem Die zich gegeven heeft, en Die trouwe houdt aan een ieder die
het alleen bij Hém zoekt!
Hebt u, heb jij dat ook al gedaan? Om onze zonden zou de deur voor altijd in het slot moeten
vallen. En ons hart dat ons veroordeelt, klaagt ons aan. Geachte lezer, breng uw nood bij Hem
die de sleutel draagt, en die de sleutel ís. Gelóóf in Hem! En de Deur gaat voor u open.
MK
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. M. Noorderijk (Tiendeveen-Nieuw Balinge)
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk
Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. M. Kreuk, na de dienst koffie drinken in de Wegwijzer
Ds. M. Kreuk
Ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
Ds. J.J.A. Geerts (Zalk)

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:
6 nov.
Diaconie collecte: GZB najaars-zendingscollecte voor Namibië
20 nov.
Diaconie-avondmaalscollecte voor Het Pand in Groningen

UIT DE PASTORIE
MEDELEVEN
Broeder H. Kruiger heeft intussen zijn bestralingen en chemokuren mogen afronden. Eind
november hoopt hij een scan te ondergaan, waaruit moet blijken of hij geopereerd kan worden.
Het zijn spannende weken voor onze broeder, zijn vrouw en allen die bij hen horen. Laten wij
onze gebeden voor hen vermenigvuldigen.
Broeder E. Kiekebeld kreeg de teleurstellende boodschap dat er nieuwe uitzaaiingen zijn
aangetroffen van zijn ziekte. Intussen is hem het voorstel gedaan, dat men de ziektekiemen met
een nieuwe immuun-therapie zal proberen te bedwingen. De familie Kiekebeld staat zodoende
voor ingrijpende vragen. Moge onze God onze broeder en zijn vrouw met Zijn genade en Geest
nabij zijn.
Broeder R. Fokkinga onderging een prostaat-operatie. Deze mocht slagen, al wilde het
aanvankelijk nog niet zo vlotten met het herstel. Intussen is broeder Fokkinga al weer een
aantal weken thuis, in de nieuwe woning. Daar is het een zoeken naar het bewaren van de
rust! We hopen en bidden van harte dat het herstel toch mag intreden en dat u snel weer de
oude mag zijn. Samen met uw vrouw wensen we u van harte Gods zegen!
Onlangs rezen er wat zorgen rondom de gezondheid van één van de oudste leden van
onze gemeente. Het gaat om zuster A. Dijkstra-Steegstra. Inmiddels is alles weer ten goede
gekeerd, wat heel fijn is. Het is bijzonder hoe zuster Dijkstra, die op 13 november haar 96e
verjaardag hoopt te vieren (!), nog altijd zo sterk mag zijn. Het is een kracht die onze God haar
verleent, en waarom zij zeer dankbaar is. Intussen mag dan het oog ook iedere dag weer op de
HEERE worden geslagen, van Wie uw hulp alleen zal komen. En Die voor eeuwig de trouw
bewaart (Ps 146:6). Hij zij u nabij!
In huize Solwerd in Appingedam is opgenomen broeder K. de Haan. Broeder de Haan is
lange tijd heel sterk geweest, maar kampt de laatste tijd met een verminderde longcapaciteit.
Wie wel eens met hem heeft gesproken, weet dat de psalmen en gezangen altijd dicht bij hem
zijn. Zo was het ook toen ik hem laatst weer eens opzocht. We spraken wat over het geloof. En
toen schoot hem dat oude lied te binnen: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van
gena, van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Moge de Man van Smarten
onze broeder met Zijn bloed steeds nabij zijn. In Hem is uw houvast!
Bij het ter perse gaan van dit Kerkneisnummer bereikte ons het bericht dat broeder R.
Zijlstra op dinsdag 1 november in het ziekenhuis moest worden opgenomen om daar een knieoperatie te ondergaan. Eerder al heeft onze broeder het ziekenhuis van binnen gezien, gelukkig
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leek het de laatste tijd weer wat beter te gaan. Maar een knie is een knie, en we hopen nu van
harte dat de operatie het beoogde effect mag hebben. Graag wensen we onze broeder samen
met zijn vrouw en allen die bij hem horen een heel goed herstel toe. En de nabijheid van de
Heere Jezus Christus, Die alleen ‘onze ziekten geneest’ (Psalm 103)!
Tenslotte mogen we in ons medeleven ook denken aan Arjen van der Wal en Idrina
Roorda. Op 24 oktober mochten deze jonge mensen, die in onze avonddiensten wel bij ons te
gast zijn, in het huwelijk treden. Gods zegen mochten zij ontvangen in een kerkdienst,
gehouden in het kerkgebouw van de voormalige Hervormde gemeente van Eernewoude.
Samen luisterden we daar naar de goede woorden uit psalm 146:5 ‘Welzalig is hij die de God
van Jakob tot zijn hulp heeft, en die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God’. We hopen
en bidden van harte dat onze God het bruidspaar goede, gelukkige en vooral ook gezegende
jaren zal geven!

JARIG
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
11 nov.
dhr. E. Kiekebeld
13 nov.
mw. A. Dijkstra-Steegstra
23 nov.
dhr. L. Rodenhuis
We wensen u met allen die bij u horen een goede dag en de zegen van de HEERE toe.

VERKONDIGING
Bijzondere diensten hopen we de komende tijd met elkaar te beleven. Opnieuw hopen we
samen het Heilig Avondmaal te ontvangen, en daarna zal de eerste zondag van Advent onze
aandacht vragen voor de komst van de Heere Jezus Christus in ons menselijk vlees. Rondom
onze avonddiensten sta ik nog wat in dubio. We zouden onze lezing van het bijzondere boek
Openbaring kunnen vervolgen. Anderzijds is er ook het goede idee ontstaan om het onderwerp
van de Bijbelkring ook in de prediking aan de orde te stellen. En zodoende kan het ook
gebeuren dat we de komende weken zullen gaan lezen uit het kleine profetenboek Nahum.
Mocht dat boek u onbekend zijn, dan hebt u daarin des te meer reden om in Gods huis te
komen!

CATECHESE
Vanaf dinsdagavond 8 november hopen we weer wekelijks verder te gaan met de catechisaties.
Met het jongste groepje behandelden we al de letters W en IJ van het Bijbels ABC. Zodoende
hebben wij met elkaar nagedacht over de wederkomst van de Heere Jezus, en ook over het
Bijbelse begrip ijdelheid. We zagen samen dat wij mensen allemaal net als Abel zijn: kwetsbaar
en vluchtig. Maar we hoorden ook de apostel Paulus zeggen, dat het werk van iemand die de
Heere Jezus liefheeft niet ijdel is, en dus: zinvol. Godzelf is ook niet kwetsbaar en vluchtig, maar
Hij is vast en bestendig, en ieder die op Hem vertrouwt, krijgt deel aan het eeuwige leven! De
komende tijd gaat het om de letter Z, en het begrip zonde. Wat is zonde precies? Waarom is
iets zondig? En hoe worden wij van onze zonden verlost? Als we de letter Z hebben gehad,
komen we weer bij het begin, en wacht ons de A van aanbidding. Wat of wie aanbid jij, in de
stilte van je hart?
In de tweede groep behandelen we samen de tien geboden. Vanwege het eerste gebod hebben
we elkaar de vraag gesteld wat afgoderij precies is, en of dat eigenlijk nog wel voorkomt in onze
moderne wereld. Ons bleek dat de Bijbel veel meer voor afgoderij houdt dan het knielen voor
een afgodsbeeld alleen. Over beelden gaat het ook in het tweede gebod. Moet je bij dat gebod
bijvoorbeeld denken aan die twee letters T langs de snelweg onder Assen? Of is hier méér aan
de hand? In het derde gebod gaat het over het misbruiken van Gods Naam.
Met dankbaarheid mag ik hier opmerken dat we dit jaar weer belijdeniscatechisatie mogen
houden! Met de belijdeniscatechisanten kom ik wisselend op maandag- en op dinsdagavond
bijeen. Wilt u voor de catechisatie bidden? Het geheim van goed christelijk onderwijs is het werk
van Gods Geest in het verborgene!
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BIJBELKRING
Op donderdag 3 november is de Bijbelkring voor de tweede keer bijeen geweest. We
behandelen een boekje van ds. J. Westerink, predikant-emeritus van de Christelijke
Gereformeerde kerken. Het boekje gaat over de tamelijk onbekende profeten Nahum, Habakuk
en Zefanja. Mooi om deze onbekende Bijbelboeken eens voor het voetlicht te halen en samen
te proberen vast te stellen wat er de boodschap van is, ook voor ons vandaag. Ook op
woensdag 16 november en 7 december hopen we als Bijbelkring bij elkaar te komen. We
beginnen om 20.00 uur in de Wegwijzer. Wees allemaal hartelijk welkom!

PSALM 51
Wegens een verjaardag in het westen van het land verkerend, vonden we even gelegenheid om
eens een bezoek te brengen aan het Corrie-ten-Boom-huis in Haarlem. Een aanrader! Het
allermooiste in dat huis vond ik wel het paneel dat door een zustergemeenschap uit Darmstadt
is aangebracht aan de wand in de zogenaamde ‘Schuilplaats’, waarin op een kritiek moment
een zestal onderduikers werden gered, terwijl de familie Ten Boom werd gevangen genomen.
De zustergemeenschap heeft op dat paneel in verschillende talen een paar verzen van psalm
51 laten afdrukken, diepe woorden van schuld en verootmoediging, een gebed om genade, om
het grote onrecht dat is geschied. Ook verder is alles in het huis zo puur. Het heeft aan God
behaagd om aan Corrie en haar familie moed en kracht te geven om een schuilplaats te bieden
aan mensen die dat nodig hadden. En nog tot de dag van vandaag klinkt ook in dat kleine
bovenhuis aan de Barteljorisstraat vlakbij de grote Bavokerk de boodschap van dat andere
paneel waarmee Corrie en Betsie elkaar ook in het kamp waarin zij terecht kwamen, hebben
bemoedigd: Jezus is Overwinnaar!
In sommige huizen hebben bepaalde goede woorden een zeer diepe en onvervreemdbare
zeggingskracht. Ook ieder die hier deze woorden leest, mag hiermee wel gewezen worden op
Hem bij Wie er uitkomsten zijn, in de grootste nood!
Met een hartelijke groet
ook van Gerdine en de meisjes,
MK

VAN DE KERKENRAAD
GEMEENTEAVOND 23 NOVEMBER
Deo Volente woensdag 23 november aanstaande hopen we als streekgemeente van
Noordhorn en Saaksum onze najaarsgemeenteavond te houden. De avond begint om 20.00 uur
en u bent vanaf 19.45 uur van harte welkom in De Wegwijzer!
Als spreker voor deze avond is uitgenodigd ds. Marten Visser. Hij is behalve predikant in de
PKN ook directeur van de Stichting GlobalRize Nederland. Over het werk van deze stichting
hoopt hij ons 23 november meer te vertellen. GlobalRize is volgens hun website
www.globalrize.nl een stichting die als doel heeft, wereldwijd christenen te helpen groeien in
hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen. Daarnaast verrichten ze diverse
handelingen, die in de ruimste zin daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
GlobalRize doet dit met name via het internet.
We verwachten een boeiende avond, en we hopen velen van u daarbij te ontmoeten. Het
onderwerp is ook voor mensen buiten onze eigen gemeente zeer geschikt, dus schroomt u niet
eventuele verdere belangstellenden mee te brengen naar deze avond!
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
Totaal

€ 222,20
€ 129,40
€ 191,00
€ 211,10
€ 138,00
€ 891,70

Jeugdwerk in eigen gemeente

Werelddiaconaat van Kerk in Actie voor Nepal

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

Koffiedrinken
Op zondag 30 oktober hebben we na de ochtenddienst weer koffie gedronken in de Wegwijzer.
Graag willen we dit in het winterseizoen met enige regelmaat herhalen voor de liefhebbers. De
volgende koffieochtend staat gepland op zondag 27 november.

Toelichting diaconiecollecte:
Op 6 november is de najaarscollecte van de GZB. Die is bestemd voor christenen in Namibië.
In dit land groeit de kerk! De najaarscollecte is bedoeld om de theologische opleiding van het
Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) te ondersteunen. Hier worden predikanten
en kerkelijk werkers opgeleid. Momenteel studeren hier zo'n 300 mensen, maar zij kunnen hun
opleiding niet helemaal betalen. Deze collecte zal hen ondersteunen. Meer informatie op
www.gzb.nl.
Op 20 november is de diaconiecollecte de avondmaalscollecte bestemd voor Het Pand in
Groningen. Het Pand is een initiatief van de hervormde wijkgemeente Martinikerk uit Groningen.
In dit multifunctionele gebouw worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals sport- en
spelactiviteiten voor de jeugd, open maaltijden en het verzorgen van een Alpha-cursus voor wie
wil kennis maken met het christelijk geloof. Het Pand is dus bedoeld voor iedereen. De site
meldt: "In Het Pand ben je altijd welkom. Zoek je ook een stukje gezelligheid? Of ben je op
zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is?
In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou!"
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
Totaal

€ 448,41
€ 393,45
€ 310,30
€ 409,61
€ 567,97
€ 2.129,74

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de vele kaarten, die ik mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in Beatrixoord. Het heeft me goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Sieka v.d. Ploeg-Doedens
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KREATIEVE MIDDAG
Evenals afgelopen seizoen organiseert de vrouwenvereniging een
kreatieve middag voor leden en andere belangstellenden en wel op
DV woensdagmiddag 16 november om 13.30 uur in de Wegwijzer.
Op deze middag willen we verschillende dingen voor kerst gaan maken
zoals versieringen en kerstkaarten.
Opgave voor vervoer kan bij M. van Waarde (tel. 505276).

TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 30 november 2016 om
20.00 uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van
deze avond is Dhr. R. Colijn uit Leeuwarden. Het onderwerp is " Jezus werkt als een magneet”
Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris)

UITNODIGING SYMPOSIUM
Het Kerkelijk Platform Zuidhorn, waaraan ook onze gemeente deelneemt, nodigt u van harte uit
voor een symposium op zaterdagmiddag 12 november in de Gereformeerde Kerk (Vr.) "De
Rank" aan de Westergast 8 in Zuidhorn.
Thema van het symposium is: "Met hart en handen in het Westerkwartier". Het programma:
12:30 Inloop “meet & greet”, informatiemarkt.
13:00 Opening – ds. Jt. Janssen, predikant GKv Zuidhorn.
13:15 Opening symposium door de Commissaris v.d. Koning provincie Groningen, mr. drs.
F.J. Paas.
13:50 Hart van de kerk (omzien naar elkaar) – dr. A.J. Plaisier. Aansluitend vragen en
antwoorden; interactie met de aanwezigen.
14:30 Pauze – koffie, ontmoeting, informatiemarkt.
15:00 Noodfonds – drs. A. de Vries, emeritus predikant PKN Hellendoorn. Initiator van o.a.
Hulpfonds Hellendoorn.
15:20 Presentatie SchuldHulpMaatje – drs. P. Rijsdijk, directeur SchuldHulpMaatje.
Aansluitend vragen en antwoorden; interactie met de aanwezigen.
16:00 Op weg naar een Platform van kerken in het Westerkwartier –K.A. Wildeboer, vz. KPZ.
16:20 Sluiting door dagvoorzitter - drs. A. de Vries.
16:30 Hapje en een drankje, informatiemarkt.
17:00 Uitloop.
Meer informatie of aanmelden: Bestuur Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o.,
Arie Noordhof – secretaris. E-mail: anoordhof@ziggo.nl – Tel. 06-27892836

GZB DAGBOEK, EEN HANDVOL KOREN 2017
HET DAGBOEK VOOR HET VOLGENDE JAAR IS WEER UIT.
Er zijn 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2017 te kopen:
1) Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor
jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een
voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek
2) Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten / zendingswerkers van de GZB.
3) Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen
waar de GZB werkt.
4) Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,-- gaat naar het zendingswerk.
5) Het is het best verkochte dagboek van Nederland.
Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu!
Dat kunt u doen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (zowel in Noordhorn als
in Saaksum) of telefonisch bij L. Rodenhuis (telefoon: 0594-50 60 77).
Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, L. Rodenhuis
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DE WANDELPUZZELTOCHT
Op vrijdagavond 14 oktober verzamelden we ons bij de Wegwijzer. Hier kregen we een
routebeschrijving hoe we bij onze bestemming moesten komen. In Norg aangekomen kregen
we drinken met een plak cake. Het was een prachtige plek vlakbij het bos waar we de
puzzeltocht gingen lopen. Voordat we gingen lopen werden we in groepjes verdeeld en
moesten we eerst een behendigheidsspel uitvoeren. Als we dat hadden gedaan vertrok om de
10 minuten een groep. Iedereen ging op pad met de routebeschrijving en een zaklamp die wel

nodig was in het donkere bos. Ook moesten er opdrachten worden gedaan waarbij je een
stempel kon verdienen, er was immers een prijsje te
winnen. Toen de laatste groep vertrok was het afwachten:
wanneer komen ze weer terug? Een groep was onderweg
verdwaald, dacht: moeten we verder of gaan we terug?
Ook kregen we onderweg heerlijke warme chocomelk.
Uiteindelijk kwam er al na ruim een uur een groep terug en
toen was het wachten op de volgende groepen. Sommigen
waren supersnel terug, hadden supersnel gelopen en
hadden ook nog eens de opdrachten supergoed
uitgevoerd: de terechte winnaars. Ook waren er groepen
die de puzzeltocht wel bijna 2 keer gelopen hadden.
Uiteindelijk kwam iedereen weer op de plek aan waar ze
waren vertrokken. We kregen een lekkere kop erwtensoep
om weer lekker op te warmen en toen werd ook de uitslag
bekend gemaakt, waarbij de groepen hun eigengemaakt
lied ten gehore konden brengen. Al met al een zeer
geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Met
dank aan iedereen die geholpen heeft!
Petra Telintel
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

mevr. A. Kiekebeld
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer
mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld

AUTODIENST
507012
505276
503520
500981
507012

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

OPPAS 1
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

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

548350
050-4031394
050-4032038
528891
507468

DEURDIENST
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

505276
213717
504808
507012
506077

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

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

050-4032038
528891
507468
548350
050-4031394

EHBO
mevr. M. Meijndert
dhr. S. Hooijenga
mevr. W. Schaap
mevr. M. Meijndert
mevr. F. Verbree

213717
505529
506075
507012
213717

507468
504808
502276
507468
506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN NOVEMBER 2016
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
donderdag
3 nov.
20.00 uur
Bijbelkring
dinsdag
8 nov.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 3 (juli/aug. 2016)
donderdag
10 nov.
19.00 uur
Jeugdclub "Zoek de Haven", Leeftijd 12+
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zaterdag
12 nov.
12.30 uur
Symposium Kerkelijk Platform Zuidhorn, in De Rank,
Westergast 8, Zuidhorn
dinsdag
15 nov.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
woensdag
16 nov.
13.30 uur
Kreatieve middag (Kerst), vrouwenvereniging en
belangstellenden
20.00 uur
Bijbelkring
zondag
20 nov.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
22 nov.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 (sept. 2016)
woensdag
23 nov.
20.00 uur
Gemeenteavond Noordhorn en Saaksum, spreker Ds.
Marten Visser, Stichting GlobalRize Nederland
donderdag
24 nov.
19.00 uur
Jeugdclub "Zoek de Haven", Leeftijd 12+
zondag
27 nov.
10.45 uur
Na de dienst: Koffiedrinken in de Wegwijzer
maandag
28 nov.
20.00 uur
Gesprekskring bij de fam. A. Riepma, Kerkpad 11,
Oldehove (H9)
dinsdag
29 nov.
19.00 uur
Catechese 12- en 13-jarigen
19.45 uur
Catechese 14-jarigen en ouder
woensdag
30 nov.
9.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M.Bolt,
Kikkerstraat 6, Zuidhorn. (H7)
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Dhr. R. Colijn uit Leeuwarden.
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VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde December 2016 / Januari 2017 - nummer van
Kerkneis is Zaterdag 27 november 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.

Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
6 nov.
13 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.

Ds. M. Kreuk, Dankdag voor gewas en arbeid (inleveren voedsel voor
de voedselbank)
11.00 uur Dhr. H. Lowijs (Noordscheschut)
9.30 uur Dhr. J. Schraal (Urk)
9.30 uur Prop. J.W. Bassie (Groningen), Voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur Ds. M. Kreuk, Bediening Heilig Avondmaal
9.30 uur

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
6 nov.
Dankdag: alleen een collecte voor de kerkvoogdij
4 dec.
Diaconie-avondmaalscollecte voor Het Pand in Groningen

MEDELEVEN
Broeder R. Wierenga heeft te horen gekregen dat er uitzaaiingen zijn aangetroffen van de
ziekte waarvoor hij al geruime tijd onder behandeling stond. Intussen is er ook al een
chemokuur ingezet om het ziekzijn zoveel mogelijk tegen te gaan, en ook om de pijn die hij
ervaart hopelijk te kunnen verminderen. U begrijpt dat onze broeder en zijn vrouw een moeilijke
tijd doormaken. Al haast ik mij ook om hierbij te voegen dat onze broeder zijn ziekzijn mag
dragen met de hem eigen rust en kracht. Een rust en kracht die hem wordt geschonken door
God! Maar gering is het allemaal niet. Graag bevelen we onze broeder en zijn vrouw aan in de
voorbede van velen. In de hoop dat de kuur zijn goede werk mag doen, en dat Gods Heilige
Geest uw harten steeds zal vervullen met Zijn aanwezigheid. Wie zijn hoop stelt op de Heere
Jezus Christus, die komt zeker niet beschaamd uit (Rom 10:11)!

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 nov
dhr. P. Helmholt
7 nov
dhr. F. Wessels
12 nov
mw. J. Guikema
12 nov
mw. B.J. Hommes-Dikken
28 nov
mw. H.A. de Vries-Rozema
Graag wensen we u met allen die bij u horen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar
toe!

DANKDAG
Op zondag 6 november hopen we samen weer onze jaarlijkse dankdienst te houden, vanwege
wat God ons ook dit jaar weer allemaal heeft geschonken. Gewas en arbeid zijn de twee
begrippen waar we in verband hiermee traditioneel aan denken. Dat de gewassen groeien op
het land, en dat wij elke dag weer te eten en te drinken hebben, het spreekt nooit vanzelf. En
dat zij die nog de leeftijd hebben kunnen werken, dat onze economie op zodanige wijze draait,
dat er ook voor hen die in de leeftijdsfase van de rust zijn aangekomen toch een goed bestaan
mogelijk is, we mogen het toeschrijven aan de genade van God alleen! In onze dienst zullen we
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waarschijnlijk nadenken over de geschiedenis van de tien melaatsen die door de Heere Jezus
worden genezen, maar van wie er slechts één terugkeert om God de eer te geven (Lucas 17:
10-19). Die man is daarbij slechts maar een Samaritaan. Maar de Heere Jezus neemt hem aan,
en zegt: ga heen, uw geloof heeft u behouden! Geloof én dankbaarheid. Twee zaken die er
zeer toe doen, in het leven met God!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
Totaal

€ 16,60
€ 55,20
€ 10,85
€ 28,80
€ 17,80
€ 129,25

Jeugdwerk in eigen gemeente
Avondmaalscollecte
Werelddiaconaat van Kerk in Actie voor Nepal

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
Totaal

€ 56,10
€ 67,70
€ 55,60
€ 61,00
€ 82,80
€ 323,20

Via ouderling F. Wessels is een gift van € 20,- ontvangen voor het Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad

ZANGDIENST EZINGE
Op zondag 13 november wordt er 's avonds een zangdienst gehouden in de kerk van Ezinge.
Er wordt medewerking verleend door het gemengd christelijk koor 'Sound of Joy' uit Winsum,
onder leiding van Bonnie Hoekstra. Verder werken mee: Annemiek Boonstra (voorganger),
Maaike Viersen (euphonium) en Albert Viersen (orgel).
De dienst begint om 19:30 uur en iedereen is van harte welkom!
Albert Viersen

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2016
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15

Genesis 41:37-52
Psalm 40
Genesis 41:53-42:17
Genesis 42:18-38
Genesis 43:1-25
Genesis 43:26-44:13
Genesis 44:14-34
Genesis 45:1-20
Genesis 45:21-46:7
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
Lucas 20:41-21:4
Genesis 46:28-47:12

wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30
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Genesis 47:13-27
Genesis 47:28-48:7
Genesis 48:8-22
Psalm 46
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-28
Lucas 21:29-38
Genesis 49:1-13
Genesis 49:14-28
Genesis 49:29-50:14
Genesis 50:15-26
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14

Jeugdneis

November 2016

Dag jongens en meisjes,
Afgelopen woensdag was het dankdag. Wat is er veel om voor te danken! Wat is God goed
voor jou en voor mij. Daar mag je stil van worden! Dat lees je in Psalm 65. De tweede puzzel
gaat over de geschiedenis van de tien melaatsen. Je vindt het in Lukas 17. Wat kunnen we veel
van dit Bijbelgedeelte leren!
Groetjes,
Gerdine Kreuk

ONTCIJFER DE CODE

DIT IS PSALM ….
Lukas 17: 11-19
1. Hoeveel melaatse mannen kwamen naar de Heere Jezus?
A. 20
B. 5
C. 10
D. 12
2. Wat riepen ze?
A. Onrein, onrein! B. Genees ons!
C. Ontferm U over ons!
3. Hoeveel mannen keerden terug naar de Heere Jezus nadat ze waren genezen?
A. 10
B. 8
C. 1
4. Een genezen melaatse moest zich aan de priester vertonen. Dit gebod stond in:
A. Genesis
B. Numeri
C. Leviticus
5. Wie keerde terug naar de Heere Jezus en verheerlijkte God?
A. Een Samaritaan B. Een Moabiet
C. Een Israëliet
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BIDDEN EN DANKEN KAN ALTIJD!
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