CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: vacant
Consulent:
ds. C. Hoek, St. Hubertusholt 16, 9781 KB Bedum
Telefoon: 050-5532514 Email: dominee@hervormdbedum.nl
Pastoraat en Catechese:
ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude, Telefoon: 0511-42 13 88
NOORDHORN
Scriba (contactpersoon):
ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove
Telefoon: 0594-50 21 80
Email: scribanoordhorn@gmail.com
Kerkelijk Bureau:
* Ledenadministratie:
Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester:

dhr. L. Rodenhuis, Borgweg 41, 9804 RW Noordhorn
Telefoon: 0594-50 60 77
Email: L.Rodenhuis@kpnplanet.nl
dhr. R. Koopman, Buitensingel 50, 9883 SJ Oldehove
Telefoon: 0594-591410 / Email: famrkoopman@hotmail.com

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen)

dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

* Bank- /gironummer kerk:

Banknummer
Gironummer

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

NL70 RABO 03758 29660
NL33 INGB 0000 895 706

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

* Penningmeester:

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

* Autodienst / Bloemendienst:
* Email diaconie:

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

* Banknummer diaconie:

NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM
Kerkenraad:

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

Diaconie:

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

* Banknummer kerk:

NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn
* Contactpersoon:
dhr. 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
‘LAAT ER LICHT ZIJN! EN ER WAS LICHT.’
‘In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van
Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron
en haar naam was Elizabet. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden
onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.’
Lucas 1: 5 en 6
Advent begint in de duisternis. Juist als we ontdekken dat het donker is, kan het advent en kerst
worden. Maar als we met ons kunstlicht de donkerheid van ons leven proberen te verdrijven, zal
het geen kerst worden voor ons. Als kunstlicht ons genoeg is, waarom zouden we dan verlegen
zijn om het ware licht? Maar ‘het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die
wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’
En het is donker. In de tijd waarin Zacharias en Elisabet leven, is het donker in Israël, Juda en
Jeruzalem. Jazeker, dit is het land waar vroeger van God gesproken werd. Dit is het land waar
de grote daden van God van generatie op generatie werden doorverteld. Dit is het land waar de
HEERE zelf wilde wonen en waar Hij zijn volk regeerde door de Koning die Hij op de troon
zette. Hier drukten de profeten hun voeten in de aarde om het woord van God tot het volk te
brengen: ‘Alzo spreekt de HEERE…’
Maar dat is allemaal verleden tijd geworden. De kennis van Gods Naam en zijn Woord is onder
de mensen verdwenen. Het is al weer eeuwen geleden dat er een profeet was in Israël en de
stem van God in Israël gehoord werd.
Maar als het echt donker is geworden, kan het niet lang meer duren of het eerste lichtstraaltje
van de nieuwe dag begint over de horizon te kruipen. Aan de lange nacht moet een einde
komen. De dageraad komt. Maar dat gebeurt nooit in één keer. Het wordt niet van de ene op de
andere seconde klaarlichte dag. Het begint heel voorzichtig. Een dun lichtstraaltje. En dat
lichtstraaltje wordt dikker en breder en voller… totdat er ook iets van de zon zichtbaar gaat
worden. Eerst een randje. Een fel randje van de zon aan de horizon die de duisternis verdrijft
met het zachte en toch allesdoordringende licht. Als je het eerste lichtstraaltje ziet, weet je dat
de dag gaat komen.
Daar schrijft Lucas over in Lucas 1. De aankondiging van de geboorte van Johannes; de
voorloper van Jezus. Johannes is de dageraad en Jezus is de dag. Johannes is het eerste licht
over de horizon en Jezus is de Morgenster. God legt zijn Zoon niet zomaar, plompverloren, in
de wereld maar Hij bereidt de wereld voor opdat ze zijn Zoon zullen ontvangen. En wij zingen:
‘Hoe zal ik U ontvangen? Hoe wilt Gij zijn ontmoet?’
De donkerheid wordt in Lucas 1 als volgt omschreven: ‘In de dagen van Herodes, de koning van
Judea,…’ Herodes, een Edomiet heerst op een brute wijze over Judea. Op de troon van David
zit Herodes. Maar dat zal zo niet blijven. Het zal niet donker blijven. Op het eerste gezicht lijkt
het alsof God verleden tijd is, maar God zit, met eerbied gesproken, niet stil. Hij is bezig want
als we doorlezen horen we van de vrome priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet die beiden
rechtvaardig zijn voor God en onberispelijk wandelen volgens alle geboden en verordeningen
van de Heere. Twee mensen die uit een andere tijd lijken te komen. Ze passen niet in deze tijd.
Ze lijken wel een beetje wereldvreemd. Inderdaad. Maar daar storen ze zich niet aan want ze
kennen een geheim. Ze leven met God. Zij weten dat de Heere leeft en het waard is trouw
gediend te worden en dat willen ze doen in en met hun leven. Twee sterren die stralen in deze
donkere nacht. Hoe donker het ook is in hun dagen; zij laten zich er niet door afleiden maar
blijven trouw. Samen trouw in de dienst aan God. Samen trouw in hun hopen en hun geloven.
Prikkelt u dit? Deze twee mensen? Stel dat dat ook van u en van mij gezegd zou kunnen
worden? Zo van: de tijd is duister; we leven in een tijd waarin mensen alleen nog maar met
zichzelf bezig zijn. Een tijd waarin iemand tien jaar lang dood in een huis in Rotterdam kan
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liggen. Een tijd van individualisering en autonomisering. Iedereen gaat voor zichzelf en voor
zichzelf alleen. Een donkere tijd. En nu staat de lens van de camera ineens op uw leven. Hoe
staat u in deze tijd? Wie bent u in de ogen van anderen? Zouden mensen iets van vers 6 in uw
leven terug kunnen vinden? ‘Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden
onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.’ Zacharias en Elisabet.
God gaat met hen een nieuw begin maken. Bij deze mensen begint na een lange nacht iets van
de dageraad over Israël te gloren. Nee, niet omdat deze mensen iets kunnen beginnen. In hun
leven is het heel stil gebleven. Wat een verdriet, wat een onmacht en wat een vragen. Maar
vooral… wat een stilte. Ook, en misschien wel juist, nu ze ouder geworden zijn. Doodstil. Nee,
zij beginnen, ondanks al hun trouw, geloof en gerechtigheid helemaal niets. Maar God wel.
Want vandaag vertrekt priester Zacharias naar de tempel om daar het reukoffer te brengen in
het heilige. God ziet hem gaan. Een engel is onderweg. Want God is nog lang niet klaar met
Israël. Er staan nog beloften uit. God gaat beginnen. De mens is onmachtig om het heil voort te
brengen, maar de Heere komt er scheppend aan te pas. ‘Laat er licht zijn!’ Zacharias en
Elizalbet zullen een zoon krijgen en deze zal uitgaan voor het aangezicht des Heeren en in de
geest en de kracht van Elia optreden om de Heere een weltoegerust volk te bereiden. En dan…
dan zal de Heere Zijn Zoon, de Messias van Israël en de Verlosser van de wereld, in de wereld
leggen. En wij zingen:
Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van ’s hemels troon,
straalt volk bij volk in d’ ogen;
terwijl ’t het blind gezicht
van ’t heidendom verlicht,
en Isrel zal verhogen.
Ds. C. Hoek

KERKDIENSTEN NOORDHORN
3 dec.
10 dec.
17 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
1 jan.
7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 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
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
19.00 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

Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Dhr. L. Blees (Damwoude)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Prop. M. Krooneman (’t Harde)
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. W. van Wingerden (Stedum)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude), Kerst-zangdienst
Dhr. H. Scherphof (Elburg), 1e Kerstdag
Kerstviering, 2e Kerstdag, zondagsschool en de gemeente
Prop. F. Pierik (’t Harde)
Dhr. A. Riepma (Oldehove), Oudejaarsdienst
Dhr. A. Riepma (Oldehove), Nieuwjaarsdienst, waarna koffiedrinken
in de Wegwijzer
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. J.A.A. Geerts (Zalk-Veecaten)
Ds. M. Visser (Wezep), Bevestiging ambtsdragers
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Prop. M. Krooneman (’t Harde)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Prop. F. Pierik (’t Harde)
Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela)
Ds. W. v.d. Wind (Siddeburen)
Ds. W.C. Polinder (Putten)
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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:
17 dec.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
24/25 dec. Diaconie-kerstcollecte voor Stichting De Ondergrondse Kerk
26 dec.
Collecte bestemd voor Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn
31 dec.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
1 jan.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
28 jan.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
4 febr.
Diaconie-collecte voor Project 10 27 in Rwanda

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. M. Tempel verblijft nu definitief in het Zonnehuis. Daar wordt hij gerevalideerd aan zijn
rechterschouder, waar hij nog veel pijn aan heeft. Voor onze broeder geen gemakkelijke weg,
maar zijn hoop en verwachting zijn op de Heere en Heiland.
Zr. M. Wierenga - Grashuis is weer opnieuw behandeld voor haar hartritmestoornis. Heel
vervelend dat dit steeds weer terugkeert. Ze wordt er heel erg moe van en het heeft altijd bij
haar een lange nasleep. Zeker bij een opgroeiend gezin en een druk boerenbedrijf is dit niet
altijd gemakkelijk.
Br. E. Kiekebeld moest afgelopen week opgenomen worden in het Martiniziekenhuis. Gebleken
is, na onderzoek, dat er bij onze broeder een uitzaaiing is geconstateerd in het bot van zijn
rechterbeen. Een operatie zal volgen en misschien ook nog een bestraling, maar daar is nog
geen duidelijkheid over. Al met al weer veel zorg en spanning in het leven van onze broeder en
zuster Kiekebeld.
Zr. W.J. Rodenhuis-Heesen moet vrijdag 1 december een operatie aan haar andere heup
ondergaan. Dit is voor onze zuster en broeder Rodenhuis een spannend gebeuren, ook
vanwege de bezorgdheid dat er opnieuw een complicatie optreedt.
Graag bidden we u allen Gods nabijheid 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!

WELKOM
We willen broeder en zuster Roelof en Inge van der Hoek met hun twee kinderen Lotte en David
van harte welkom heten in onze gemeente. We zijn de Heere dankbaar dat jullie de weg naar
de gemeente van Noordhorn mochten vinden en dat we opnieuw een gezin in ons midden
mogen begroeten. Dat jullie je spoedig thuis mogen gaan voelen in onze gemeente.

COMMISSIE VAN BIJSTAND
Op de op 9 november jl. gehouden gemeenteavond zijn tot lid van de commissie van bijstand
en advies van de kerkvoogdij gekozen br. Jan Bert van Dijken en br. Liekele Terpstra. Inmiddels
mogen we met dankbaarheid melden dat beiden hun verkiezing hebben mogen aanvaarden.
Heel fijn! Graag wensen we Jan Bert en Liekele een goede tijd toe in de commissie, ook samen
met de andere broeders.
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BEROEPINGSWERK
Woensdagavond 29 november is de beroepingscommissie van onze gemeente voor het eerst
bijeengekomen, deze avond onder leiding van onze consulent ds. C. Hoek.
De commissie bestaat op dit moment uit de 4 gemeenteleden Rinus van den Akker, Jaco
Bosgraaf, Marte Kleefman en Having Kruiger, en de vier kerkenraadsleden Enno Kooi, Remco
Koopman, Klaas Tempel en Jaap Top. Uit de kerkenraad zal nog een vijfde persoon aan de
commissie worden toegevoegd.
Graag bevelen we het beroepingswerk als geheel in uw aller gebed aan, we bidden dat de
HEERE spoedig een nieuwe predikant naar onze streekgemeente leidt!

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
5 november
12 november
19 november
Totaal

€ 187,10 GZB najaars-zendingscollecte voor Azië
€ 109,00
€ 120,30
€ 416,40

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

Toelichting diaconiecollecte:
Op 24 december en op Eerste Kerstdag is de diaconiecollecte de Kerstcollecte. Dit jaar is de
Kerstcollecte bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk. Deze stichting verricht goed werk
in moeilijke gebieden waar christenen vervolgd worden. Op de website www.sdok.nl kunt u veel
informatie over deze organisatie vinden. En onder het kopje "Nieuws en verhalen" lezen over
erbarmelijke omstandigheden en verschrikkelijke onderdrukking die onze medechristenen
elders op deze wereld ondervinden. Verhalen die soms te verschrikkelijk zijn om in Kerkneis te
delen. Moord en doodslag zijn geen uitzondering en zelfs kinderen worden daarbij niet ontzien.
Toch geven de verhalen op de website juist aan dat mensen in verdrukking juist de kracht van
het geloof ervaren. Heel veel positiviteit en liefde. Indrukwekkend om te lezen en een
organisatie die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
Tijdens het kinderkerstfeest op de Tweede Kerstdag zal de zondagsschool de collecte
verzorgen.
Op 4 februari is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 en dan specifiek voor de
upgrade van een kliniek voor gezondheidszorg voor de arme mensen in Rwanda. Het Mont
Cyangugu Health Center ontvangt elke maand zo’n 2.500 patiënten. Door een paar
investeringen kan de zorg verbeteren en wordt de zorg van de kliniek toegankelijker voor de
allerarmsten. Dit laatste moet door het oprichten van een steunfonds, waardoor de allerarmsten
(die niet verzekerd zijn) hun zorg en medicijnen toch niet hoeven te missen. Tegelijk wil de
kliniek gratis consultatie en behandeling bieden voor de allerarmsten die ver van de kliniek
wonen. Verder is het laboratorium aan een opknapbeurt toe en wil de kliniek investeren in
hygiënetrainingen.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
1 november
5 november
12 november
19 november
26 november
Totaal

€ 4.341,85
€ 301,35
€ 212,40
€ 409,00
€ 214,20
€ 5.478,80

Dankdag

Via mw. C. den Besten is een gift ontvangen van € 10,00 voor Kerkneis.
Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters
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Belangstelling voor openhaardhout ?
De boomwal in het weiland achter de Wegwijzer en de pastorie zal de komende tijd een keer
gesnoeid worden. Ook zullen dan waarschijnlijk enkele bomen gekapt worden. Het is de
bedoeling dit te doen met vrijwilligers. Belangstellenden voor open haardhout en/of vrijwilligers
kunnen zich hiervoor aanmelden bij W. Telintel, telefoon nr. 0594-853020.
College van kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
KERSTVIERING OUDEREN
Deze hopen wij te houden op 21 december om 15.30
uur in de “Wegwijzer” te Noordhorn. We volgen de
kerstliturgie, drinken koffie/ thee. Dhr. A. Riepma houdt
de meditatie en we eten gezamenlijk de broodmaaltijd.
U bent van harte uitgenodigd en u kunt zich opgeven bij
mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594507012.
De damesbezoekgroep

BERICHT VAN DE VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”
Na het beroep van ds. Kreuk in Oude-Tonge en de daarmee gepaard gaande verhuizing van
het domineesgezin moesten wij ook op zoek naar een nieuwe voorzitster ter vervanging van
Gerdine Kreuk. We hebben een schriftelijke (anonieme) verkiezing gehouden onder alle 25
leden en hieruit kwam met meerderheid van stemmen Tjaarda Meindertsma. Tot onze grote
vreugde wilde en kon Tjaarda deze taak ook op zich nemen. We wensen haar veel wijsheid en
alle goeds in haar nieuwe functie.
Maria van Waarde (secretaresse)
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KREAMIDDAG KERSTSTUKJES MAKEN
Op D.V. dinsdagmiddag 12 december willen we kerststukjes gaan
maken. Alle 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
Eja Tempel (505108) of Maria van Waarde (505276)

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL
In oktober is de zondagsschool weer van start gegaan. We vinden het erg leuk dat Jurre van
Dijken en Lotte van der Hoek bij ons op de zondagsschool zijn gekomen. We hopen met elkaar
op een mooie, gezegende en gezellige tijd. In de onderbouw zijn we begonnen met het
scheppingsverhaal. Wat mooi en goed heeft God de schepping gemaakt. Daarover kunnen wij
ons iedere dag weer verwonderen. Echter, Adam en Eva luisterden naar de slang en aten van
de verboden boom. Het ging mis, Adam en Eva werden uit het paradijs verdreven en waren
God kwijt. Maar God is ons genadig geweest. Hij beloofde zijn Zoon naar de aarde te zenden,
die voor ons de zonde op zich zal nemen, waardoor de weg naar God weer open is. Tijdens het
kerstfeest van de zondagsschool hopen we hierbij stil te staan.
De bovenbouw heeft aan de hand van het boek ‘On Track’ verschillende thema’s behandeld,
zoals kennismaken met de bijbel, de schepping en zondeval. Daarnaast hebben we zowel in de
onderbouw als bovenbouw aandacht besteed aan de betekenis van Dankdag.
De komende periode gaan we luisteren naar de verhalen, die te maken hebben met de komst
van Jezus. Verder gaan we druk oefenen voor het kerstfeest, waarvoor we jullie allemaal van
harte willen uitnodigen.

KERSTFEEST ZONDAGSSCHOOL
Het kerstfeest van de zondagsschool is op 2e
Kerstdag, dinsdag 26 december om 09:30 uur
in de kerk van Noordhorn. Na afloop is er voor
iedereen (warme) chocolademelk.
Iedereen is welkom!

Gift
Blij verrast waren we toen we hoorden dat er een
gift van € 200,- voor de zondagsschool in de
brievenbus van de pastorie zat. Hier zijn we als
zondagsschool heel erg blij mee en willen de
gever/geefster hiervoor hartelijk bedanken!

Kerstlijst
Verder hopen we in december a.s. weer met de
kerstlijst langs te komen. Wij komen bij u langs
voor
een
vrijwillige
bijdrage
voor
het
zondagsschoolwerk. Met uw vrijwillige bijdrage
wordt het zondagsschoolwerk betaald. Bent u niet
thuis, dan laten wij een briefje bij u achter met het
bankrekeningnummer waarop u uw vrijwillige
bijdrage kunt overmaken.
Het bankrekeningnr is:NL56 RABO 0375 8686 15
t.n.v. Herv. Streekgemeente Noordhorn-Saaksum
t.b.v. zondagsschool.
De juffen van de zondagsschool
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VLEESACTIE
Over een aantal weken is het alweer zover: de feestdagen 2017.
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 kippen in braadzak. Dit alles weer van onze eigen
ambachtelijke slager! We bezorgen uw bestelling thuis op DV vrijdag 22 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 maandag 18 december ingeleverd hebt. U
mag de bestelling ook doorbellen!
Belt u dan naar Cocky den Besten 0594-505035. De opbrengst is voor de Kerkvoogdij.

ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
GZB DAGBOEK EEN HANDVOL KOREN 2018
5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 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. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingwerkers mee aan het
dagboek. Doordat zij hun ervaringen verwerken krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
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 dhr. Rodenhuis (telefoon: 0594-50 60 77).
Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie,
L. Rodenhuis

BINNENGEKOMEN BERICHTEN
KERST SAMENZANG CHR.MANNENKOOR LAUDATE DOMINUM
24 december 2017, aanvang 19.30 uur
Op de Kerstavond geeft het Chr. Mannenkoor Laudate
Dominum o.l.v. Robert Koolstra haar jaarlijkse kerstconcert in
de Gastkerk aan de Gast in Zuidhorn. Er zullen enkele
liederen uit de Messiah ten gehore worden gebracht.
Verder is er veel samenzang. Wij heten u van harte welkom.
Namens Laudate Dominum wensen wij u Gezegende
Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.
Klaas Tempel

HGJB-KERSTCONFERENTIE VAN 27 TOT 30 DEC. IN STADSKANAAL
Ben jij tussen 17 en 25 jaar? Wil je een geweldige ‘tussen-kerst-en-oudjaar-ervaring’ èn heldere
antwoorden op jouw vragen over een leven met God? Kom naar de HGJB-Kerstconferentie
(KC) en beleef vier onvergetelijke dagen met zo’n duizend leeftijdsgenoten. Zorg dat je er bij
bent, alleen of met je vriend(in)en: 27 t/m 30 december, bungalowpark Pagedal in Stadskanaal.
Opgeven & info: www.hgjb.nl/kc2017. Van harte welkom!
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TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 24 januari 2018 om
20.00 uur weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. De spreker van
deze avond is ds. K.J. Bijlefeld uit Boornbergum. Het onderwerp is “Gods naam heiligen in een
onchristelijk Nederland.” Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris)
Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
3 dec.
10 dec.
17 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
1 jan.
7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 febr.

AUTODIENST

mevr. G. v. Gosliga
mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld
mevr. H. Koopman

050-4032038
500981
507012
591410

mevr. T. Meindertsma

699776

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

853020
505276
699754
503520
050-4032038

OPPAS 1
3 dec.
10 dec.
17 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
1 jan.
7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 febr.

213019
548350
699776
506077
505276
213717
507012
213019
699776
548350
506077
505276
213717

OPPAS 2

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

548350
050-4031843
06-20288090
857996
050-4032038
06-20288090
507468
050-4031843
548350
857996
050-4032038
06-20288090
507468

DEURDIENST
3 dec.
10 dec.
17 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
1 jan.
7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 febr.

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

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

Tim Noorman
Francis Kleefman
Lydian Kleefman
Roel Wierenga
Lydian Kleefman
Francis Kleefman
mevr. C. Bos
Francis Kleefman
Tim Noorman
Lydian Kleefman
Francis Kleefman
mevr. C. Bos
Lydian Kleefman

548350
0595-438946
0595-438946
050-4031394
0595-438946
0595-438946
750885
0595-438946
548350
0595-438946
0595-438946
750885
0595-438946

EHBO
505739
505035
505529
213717
507012
506075
505739
505035
505529
213717
506075
507012
505739

mevr. M. Meijndert
mevr. F. Verbree
mevr. M. Bolt
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
mevr. F. Verbree
mevr. M. Bolt
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
mevr. M. Bolt
mevr. F. Verbree
mevr. M. Meijndert
mevr. W. Schaap
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507468
506075
504885
507468
502276
506075
504885
507468
502276
504885
506075
507468
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN DECEMBER 2017 / JANUARI 2018
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
maandag
4 dec.
20.00 uur
Gesprekskring bij mevr. J. Bosgraaf, Frankrijkerlaan 4,
Zuidhorn (H7)
donderdag
7 dec.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbeluur (Exodus 2: 11-25)
dinsdag
12 dec.
13.30 uur
Kerststukjes maken: Vrouwenvereniging, alle
belangstellenden welkom!
woensdag
13 dec.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. F. Verbree, Kruiser 8,
Zuidhorn (H9)
19.30 uur
Jeugdvereniging 16+
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
donderdag
14 dec.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
zaterdag
16 dec.
19.30 uur
Kerst-Zangavond in de kerk van Saaksum
dinsdag
19 dec.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Kerstliturgie, Herv. Vrouw okt. ‘17
en Kerst-bijbelstudie uit Herv. Vrouw dec. ‘17
donderdag
21 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
zondag
24 dec.
19.00 uur
Zandienst in de kerk, met korte overweging Ds. K. Bogerd
19.30 uur
Kerst-samenzang Laudate Dominum in de Gastkerk,
Zuidhorn
dinsdag
26 dec.
09.30 uur
Kerstviering in de kerk, zondagsschool en de gemeente
zaterdag
6 jan.
Aankomst Tsjernobyl Kinderen
dinsdag
9 jan.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 6 (nov. 2017)
donderdag
11 jan.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbeluur (Exodus 3: 1-12)
zondag
14 jan.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
maandag
15 jan.
20.00 uur
Gesprekskring bij fam. R. Koopman, Buitensingel 50,
Oldehove. (H8)
woensdag
17 jan.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. J. de Boer,
Rijksstraatweg 30, Noordhorn
donderdag
18 jan.
13.30 uur
Kreatieve middag, vrouwenvereniging en
belangstellenden
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
dinsdag
23 jan.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 7 (dec. 2017)
woensdag
24 jan.
20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds K.J.Bijlefeld Boornbergum. Onderwerp: “Gods
naam heiligen in een onchristelijk Nederland.”
donderdag
25 jan.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
donderdag
1 febr.
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 27 januari 2018,
uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH
Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.
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BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2017
vr 1
za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12
wo 13
do 14
vr 15
za 16
zo 17
ma 18
di 19
wo 20
do 21
vr 22
za 23
zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30
zo 31

Jeremia 25:15-26
Psalm 19
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-17
Jesaja 5:18-24
Jesaja 5:25-30
Jeremia 25:27-38
Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Jesaja 34:1-17
Jesaja 35:1-10
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12–31:1
Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40
Titus 1:1-16
Titus 2:1-15
Titus 3:1-14
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-44
Jeremia 33:1-11
Jeremia 33:12-26

Straflijst
Duidelijke taal
Zorgzame vriend
Afloop
Brand
Angstbeeld
Geen ontkomen aan
Slecht nieuws
Wat doe je met de boodschapper?
Tuig
Profeten gezocht
Onbreekbaar ijzer
Bid voor de stad
Briefwisseling
Dreigbrief
Een zwaard aan de hemel
Bloei
Geen onevenredige straf
God vergeet zijn volk niet
Feestelijke toekomst
Hoopvol
Keer ten goede
Nieuw verbond
Profielschets
Samenleven
Betrouwbare boodschap
Koopcontract
Gebed van Jeremia
Herstel
Feestgedruis
Gelukkig, nieuw jaar

BIJBELLEESROOSTER JANUARI 2018 Nog niet beschikbaar.

12

Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
3 dec.
10 dec.
16 dec.
17 dec.
24 dec.
31 dec.
7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 febr.

9.30 uur
9.30 uur
19.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen)
Dhr. H. Scherphof (Elburg)
Kerst-Zangavond
Ds. R. Mauritz (Lelystad)
Prop. B.J.W. Ouwehand (Kampen)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Ds. N. Noorlander (Onstwedde), Bevestiging ambtsdrager
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Prop. M. Mudde (Nijkerk)
Evang. J. de Vries (Urk)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
24 dec. Diaconie-kerstcollecte voor Stichting De Ondergrondse Kerk
4 febr.
Diaconie-collecte voor Project 10 27 in Rwanda

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
29 oktober
12 november
19 november
Totaal

€ 11,00
€ 17,30
€ 29,00
€ 57,30

GZB najaars-zendingscollecte voor Azië
Avondmaalscollecte voor Kenia

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

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
5 november
12 november
19 november
26 november
Totaal

€ 233,90
€ 65,00
€ 32,70
€ 56,40
€ 388,00

Dankdag

Hartelijk dank, college van Kerkrentmeesters

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.
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KERST-ZANGAVOND SAAKSUM 16 DECEMBER 2017
AANVANG 19.30 uur.
Ook dit jaar hebben we een KERST-ZANGAVOND in ons kerkje van Saaksum.
Ds N. Noorlander zal de meditatie verzorgen. Albert Viersen bespeelt het orgel en Marten
Postmus de trombone. We krijgen dit jaar twee koren in één formatie.
Het Chr. Gemengd koor Looft den Heer uit Pieterzijl en de Chr. Zangvereniging Tot Gods Eer
uit Boerakker o.l.v. dhr. Eltjo Prins zullen mooie Kerstliederen ten gehore brengen.
We hopen weer op een mooie avond.
U bent van harte welkom!
Ontvangt u alvast een hartelijke Kerstgroet.
Ere zij God !
Klaas Tempel

Bij de foto’s:
De buitenkant van de kerk van Saaksum is onlangs geschilderd. Rond de ramen is het weer
schitterend wit en de onderkant van de muren heeft een mooie staalgrijze kleur gekregen die
past bij dergelijke oude gebouwen. Helaas is de kleur op deze zwart-wit foto’s niet te zien maar
u bent van harte welkom om het een keer zelf te komen bekijken!
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Jeugdneis

December 2017/Januari 2018

Beste jongens en meisjes,
Heb je de winterjas al aan? Het is buiten kouder geworden
en het wordt al vroeg donker. Als het een heldere avond is
kijk dan maar eens naar de hemel, dan kun je vast vele
sterren zien. Wat zal dat bijzonder geweest zijn hé, toen de
Wijzen Zijn ster zagen in het oosten. En ze gingen toen op
reis om Hem te aanbidden. De ster ging hun voor, totdat hij
boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
(Mattheüs 2:2 en 9) en zij verheugden zich met zeer grote
vreugde! Laten we dan ook ons verheugen, want Hij is
geboren, de Koning!
Hieronder vind je uit het Evangelie van Lukas een aantal zinnen. Vul deze aan met het juiste
woord. De letters erachter vormen samen weer de oplossing. Het antwoord kun je ook
terugvinden in Mattheus 1. Succes!
Alexandra van Dijken
Vulwoorden zijn:
doeken (t) - een engel van de Heere (o) – vrede (n) - grote blijdschap (m) - Nazareth (m) –
Augustus (I) – herders (l) - kribbe (u) – open veld (G) - ondertrouwde (n) –
hemelse legermacht (o) - herberg (e) – welbehagen (s) - stad van David (a) –
de Zaligmaker (e) – niet bevreesd (d ) - ingeschreven (m)
Lukas 2: De geboorte van Jezus
1.En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer ..………. dat heel de
wereld ………….. moest worden.
4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad ……………. naar Judea, naar de …………
………, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om
ingeschreven te worden met Maria, zijn ………………… vrouw, die zwanger was.
7. en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de
…………., omdat er voor hen geen plaats was in de ………………..
8. En er waren ………………in diezelfde streek, die zich ophielden in het ………………… en ’s
nachts de wacht hielden over hun kudde.
9.En zie, ………………………. stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en
zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees ……………….., want zie, ik
verkondig u …………………. die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de
stad van David……………………. geboren is, Hij is Christus, de Heere.
12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in ……………….gewikkeld en
liggend in de kribbe.
13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de ………………………. , die God loofde
en zei:
14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en ………….. op aarde, in mensen een ……………

Oplossing:

- - - - - - - -

:

- - -

- - -
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- - -

!

De tweede puzzel: Zet de letters in de juiste volgorde.

Dit wensen wij u en jullie allen toe!

ACTIE SCHOENMAATJES
Dit jaar heeft de kreaclub meegedaan met de
actie Schoenmaatjes door het maken van
knikkerzakken. Ruim 30 kinderen kunnen
verblijd worden met de gebreide en gehaakte
knikkerzakken, die in de schoendozen worden
toegevoegd aan andere spullen zoals
toiletartikelen, speelgoed en schoolspullen voor
kinderen in ontwikkelingslanden. We doen
daarmee iets concreets voor kinderen in arme
landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op
scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen
en opvangcentra voor straatkinderen.
Alle handwerksters worden hartelijk bedankt!
Eja Tempel
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De wijzen volgen de ster: Mattheus 2
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Bestelformulier
Bestel uw Rollades, Kip of Fricandeau en steun de Hervormde
Streekgemeente Noordhorn-Saaksum!
LET OP: Uiterste inleverdatum 18 december 2017, in de bus die staat 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

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

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