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

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

* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen)

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

* Bank- /gironummer kerk:

Banknummer
Gironummer

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

NL70 RABO 03758 29660
NL33 INGB 0000 895 706

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

* Penningmeester:

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

* Autodienst / Bloemendienst:
* Email diaconie:

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

* Banknummer diaconie:

NL72 RABO 03758 04404

SAAKSUM
Kerkenraad:

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

Diaconie:

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

* Banknummer kerk:

NL47 RABO 03182 08679

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn
* Contactpersoon:
dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com
* Banknummer Stichting:
NL51 RABO 03758 58423
Website:

www.hervormdnoordhorn.nl

Kerkdienst via internet:

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

Redactie-adres ‘Kerkneis’:

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

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het
bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’.
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MEDITATIE
DE EMMAÜSGANGERS
Lukas 24: 13 – 35
Het is allemaal voorbij. Afgelopen, over en uit. Tijd om naar huis te gaan; daar zullen ze wel
eens verder zien. Zo lopen deze twee volgelingen van Jezus naar Emmaüs.
Hoewel ze Jeruzalem achter zich laten, kunnen ze het gebeuren van de afgelopen weken niet
loslaten. Volgens vers 14 blijven ze in gesprek over alles wat er gebeurd is. Dan nadert een derde
man… die zich bij hen aansluit. Hij is voor hen een vreemdeling, een onbekende man. Maar wij
kennen Hem. Het is de opgestane Heiland.
Jezus is de Goede Herder. Hier is Hij op weg om deze twee afgedwaalde schapen op te zoeken
en terug te brengen tot de kudde. Hij zoekt het verlorene op. Dat is wat Hij doet!
Zo praten Kleopas en zijn vriend nog even door. Verbazingwekkend. Deze mannen; wat weten
ze er veel van! Ze kennen de inhoud van het evangelie heel goed. Luister maar: ze hebben het over
zijn gevangenneming gehad, zijn veroordeling en zijn kruisiging (vers 20). Ze hebben het gehad over
de verwachting dat Hij Israël verlossen zou. En nu hebben ze het over het lege graf, over een engel
die verschenen is en de boodschap “dat Hij leeft” is hen verkondigd! Ze weten alles, maar ze
geloven het niet en daarom zijn ze zo bedroefd.
Misschien dat wij ook wel Emmaüsgangers kennen. Nee, niet deze, maar wel andere
Emmaüsgangers. In de familiekring, een broer of een zus, of een buurman… Of misschien hebben
wij zelf Jeruzalem wel de rug toegekeerd en zijn we onderweg naar Emmaüs. Wat is een
Emmaüsganger? Een Emmaüsganger is iemand die het evangelie kent en in grote lijnen op de
hoogte is van Jezus de Nazarener. Maar… hoewel de Emmaüsganger het weet en allemaal precies
kan vertellen, gelooft hij het niet en wandelt hij somber voort van Jeruzalem vandaan naar Emmaüs.
En Jezus? Draait Hij zich om? Denkt Hij: ik ga maar terug naar Jeruzalem want daar zijn
discipelen die het wel geloven. Nee. Hij is de Goede Herder die de kudde verlaten heeft om de
schapen die verloren dreigen te gaan, op te zoeken. Hij loopt met hen op en als Hij hen heeft laten
uitpraten, geeft Hij zijn reactie. “O, onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat
de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?En
Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking
had.”
Ziet u wat Jezus doet? In plaats van dat Hij hen bij hun arm vastpakt, grijpt Hij terug op het
Woord. Jezus zegt hier ook niet: Ach ja, we beleven het allemaal anders. Ieder beleeft deze dagen
op zijn eigen manier. De vrouwen hebben dat gezien, en Petrus zus en Johannes zag het weer zo
en jullie zien het ook weer heel anders… Ieder zijn eigen waarheid en zo moeten we elkaar maar
respecteren.
Nee. Jezus opent de Schrift en legt de gebeurtenissen in Jeruzalem uit aan de hand van Mozes en
de profeten. Door de Schriften te lezen, ontdekken we de ware betekenis van het lijden en sterven
van Jezus. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
En de beide mannen… hangen aan zijn lippen. Ze luisteren en beginnen het te begrijpen.
En niet alleen dat… hun harten beginnen te branden. Zelf zijn ze uitgepraat, ze zwijgen want Hij
moet spreken, naar Hem willen ze horen en van zijn Woord krijgen ze niet genoeg.
Als ze dan bij hun huis in Emmaüs komen, krijgt de vreemdeling niet de kans om afscheid te
nemen. Hij moet mee naar binnen. Ze zijn nog lang niet uitgesproken, ze willen meer horen want
hun harten branden van verlangen.
Kijk… daar rust zegen op. Als we rustig de Bijbel openen en aan de hand van de Bijbel
ontdekken waarom Jezus die donkere weg gegaan is. Dan gaan harten branden. Dan wordt geloof
geboren. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het Woord Gods.
Jezus gaat mee hun huis in. Vandaag is Hij hun gast. Het eten wordt klaar gemaakt en ze gaan
aan tafel. Maar dan treedt hun gast op als gastheer. Hij neemt het brood. Hij bidt om een zegen over
het eten. Daarna breekt Hij het brood en reikt het hen toe.
Op dát moment worden hun ogen geopend. Hij is verbrijzeld vanwege onze overtredingen, het
moest alzo geschieden. Daar zien ze het voor hun ogen gebeuren: Het brood dat eerst heel is,
breekt Hij voor hun ogen in stukken en dat stuk gemaakte brood reikt Hij hen toe. Zo kunnen ze het
ontvangen. Het heil wat ons wordt aangereikt omdat Zijn Lichaam verbroken is. Het is Pasen in
Emmaüs.
Ds. C. Hoek
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei

09.30 uur
19.00 uur
09.30 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

Prop. M. Krooneman (’t Harde), 1e Paasdag
Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)
Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela), 2e Paasdag, Zangdienst
Ds. E. Mijnheer (Oene)
Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Ds. E.J. de Groot (Urk), Afsluiting winterwerk, waarna koffiedrinken
Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Ds. G. v. Zanden (Urk)
Prop. A.N.J. Scheer (Huizen)
Prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
Ds. W.J. Bakker (Nieuweroord/Noordscheschut)
Ds. T.T.J. Pleizier (Groningen)
Dhr. L. Blees (Damwoude)

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:
15 april
Diaconiecollecte voor jeugdwerk in eigen gemeente
22 april
Diaconiecollecte voor het werelddiaconaat van Project 10 27 in Colombia
29 april
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
6 mei
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. R. Zijlstra zijn herstel gaat langzaam en ook het lopen gaat moeizaam. Laten we hem
niet vergeten in onze gebeden. Br. en zr. Zijlstra zijn inmiddels verhuisd.
We hopen en bidden dat u daar nog vele gezegende jaren mag beleven met elkaar.
Sikke Nammen van der Brug heeft waarschijnlijk een langzaam groeiende tumor in het
hoofd. Binnenkort moet de tumor verwijderd worden, maar omdat deze in het taalgebied zit,
moet dit met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Het wachten is nu op de operatie. We
wensen en bidden Sikke Nammen en Marian en de kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe
in deze spannende tijd.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
16 april
23 april
26 april

dhr. R.G.Grashuis
dhr. A.J. Ritzema
dhr. S.B. de Boer

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

BEROEPINGSWERK
Afgelopen woensdag 21 maart is een beroep van onze gemeente Noordhorn en Saaksum
uitgebracht op ds. A. Schroten uit Leerdam. Dominee Schroten dient uiterlijk 11 april
aanstaande hierover te beslissen. Op D.V. woensdag 4 april begint 's avonds om 8 uur een
gemeenteavond in De Wegwijzer, waar we kunnen kennismaken met ds. en mevr. Schroten.
We hopen dat veel gemeenteleden van zowel Saaksum als Noordhorn, en zeker ook onze
jeugd, van die gelegenheid gebruik zullen maken!
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Zoals u vast wel gehoord heeft, kreeg ds. Schroten eveneens een beroep uit Ermelo, waarover
hij op 9 april (dus twee dagen eerder dan in het geval van ons beroep) moet beslissen.
Van harte wensen we hem en zijn gezin toe, dat zij Gods leiding mogen ervaren over deze
beslissingen. Naast Noordhorn/Saaksum en Ermelo is er natuurlijk ook de eigen gemeente in
Leerdam die aan hem trekt.
Laten we de HEERE bidden om Zijn zegen over het beroepingswerk!

GEMEENTEAVOND OVER REKENING EN BEGROTING
In verband met een lezing door onze beroepen predikant ds. A. Schroten in Onstwedde, is onze
voor afgelopen 22 maart geplande gemeenteavond over de rekeningen/begrotingen van
Diaconie en Kerkvoogdij voorlopig uitgesteld. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze
gemeenteavond dan wel gehouden gaat worden. Uiteraard houden we u op de hoogte!

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
25 februari
4 maart
11 maart
18 maart
Totaal

€ 115,97
€ 169,70
€ 116,90
€ 183,95
€ 586,52

GZB voor het Midden-Oosten

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op zondag 15 april zal het winterwerk van dit seizoen worden afgesloten. De diaconiecollecte
is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk in eigen gemeente en wordt van harte bij u
aanbevolen.
Op 22 april is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Project 10:27. Deze
collecte is bestemd voor opvang van kinderen in kansarme wijken van Bogota (Colombia). In
twee van die achterstandswijken heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in
armoede en slechte sociale omstandigheden. De kinderen genieten van verschillende
activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en
aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn.

Gastheren en gastvrouwen gezocht!
Op de oproep voor gastheren en gastvrouwen heeft een enthousiast echtpaar zich gemeld.
Echter, zij zijn alleen de ochtenden beschikbaar, 's avonds niet. We hopen dat er nog een
persoon of echtpaar is die deze avonden voor haar/zijn/hun rekening wil nemen. Ziet u dit wel
zitten? Meldt u zich dan bij de diaconie. Alvast hartelijk dank.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
4 maart
11 maart
14 maart
18 maart
25 maart

€ 285,50
€ 250,75
€ 2.896,70
€ 411,25
€ 404,73

Biddag
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Totaal

€ 4.248,93

Via de heer L.Rodenhuis is een gift van € 10,00 ontvangen voor Kerkneis.
Via de heer E. Kooi is een gift ontvangen van € 20,00 voor de Kerkvoogdij.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

UIT DE GEMEENTE
KREATIEVE MIDDAG: VERSLAG PAASDECORATIE MAKEN
Op donderdag15 maart hebben we een strokrans opgemaakt als paasdecoratie.
Vanaf half 2 gonsde het van de activiteit in het catechisatielokaal in de Wegwijzer. Diny Hofman
had deze middag voorbereid en al snel was iedereen bezig om een doorgezaagde strokrans
vast te zetten op een ondergrond, waarna het decoreren kon beginnen. Erg mooi werden alle
werkstukken versierd variërend van veel natuurproducten zoals mos en bloembolletjes tot
speelse elementen waaronder kunstbloemetjes, vogeltjes etc.

We gingen voldaan naar huis met een mooi werkstuk dat zeker wel houdbaar is tot na de
paasdagen.
Op D.V. donderdag 12 april is de laatste krea-middag van dit seizoen. Aanvang half 2 in de
Wegwijzer.
Maria van Waarde

PAASGEBED
Dank u Heer, voor uw lijden,
Geef ons kracht, om onze gedachten, hieraan te wijden.
U, als rechtvaardige, onwettelijk, veroordeeld,
Hebben wij, uw vrijheid, met Bar-Abbas verdeeld.
U, Jezus, door vele mensen veracht,
vernederd en genageld tot het kruishout toe gebracht.
Langs een zware weg hebt U dit willen dragen,
Zo voor ons de weg vrijgekocht, opdat wij vergeving mogen vragen.
AMEN.
(ingezonden door Diny Hofman)
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Gemeentedag
19 mei 2018
Op DV zaterdag 19 mei willen we de gemeentedag houden. Zodat u deze dag alvast kan
noteren! Verdere informatie komt in de volgende Kerkneis.
De jeugdraad commissie

INGEKOMEN BERICHTEN
SAMEN AAN TAFEL
Vrijdag 6 april 2018
18.00 – ± 20.30 uur
in Klein Hanckema, Kerkstraat 14, Zuidhorn
Eet u vaak alleen of vindt u het gewoon gezellig om eens met anderen samen te eten?
Kosten: € 6,- per persoon (of vrijwillige bijdrage indien u minder draagkrachtig bent)
Opgave noodzakelijk op dinsdag 3 april (20.00 – 21.00 uur) bij Alie Westra (0594 – 503808 /
aliewestra@home.nl)
Vervoer nodig? Vermeld dit bij uw opgave

VROUWENOCHTEND UNITED SISTERS 25 APRIL
Lieve zussen,
Op woensdagmorgen 25 april om 9.30 uur organiseert United Sisters weer een
vrouwenochtend. De spreekster voor deze ochtend is Hinke Braam-Smit. Ze zal ons meenemen
in het thema ONTHAASTEN. God heeft een plan voor je leven. Maar de satan ook. Jíj kunt je
eigen plan trekken: daarin heb je keus! Je kunt geleefd worden en je kunt overleven.
Maar, leven in volheid: hoe doe je dat?
Van harte uitgenodigd! De deuren gaan open om 9.15 uur. Er is oppas voor kleine kinderen
aanwezig en de toegang is gratis. Wél is er een collecte voor de onkosten. En we hebben weer
een mooie boekentafel.
Van harte welkom in “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn.
En voor in de agenda: na deze vrouwenochtend organiseren we op donderdagmorgen 14 juni
om 9.00 uur weer een fietstocht door ons Groninger landschap. Meer informatie volgt via de
mail. We zien je graag! Van harte welkom!
Met lieve zussengroet, United Sisters

NATIONALE HERDENKING VAN 4 MEI
Op vrijdag 4 mei is er weer een Nationale Herdenking van de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog.
De herdenking vindt plaats in het Hervormde Kerkje aan de Jellemaweg in
Zuidhorn.
Het begint om 19.00 uur. Er is muziek, een toespraak en er worden
gedichten voorgelezen.
Aansluitend is er een stille tocht naar het monument, waar om 20 uur 2
minuten stilte zal worden gehouden en waar kransen worden gelegd.
U bent van harte welkom. Kerk open vanaf 18.30 uur.
Connie Langebroek, namens het 4 mei comité
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei

AUTODIENST

mevr. J. de Boer

503520

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

050-4032038
500981
507012
591410
699776

OPPAS 1
1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei

699776
548350
506077
505276
213717
507012
213019

OPPAS 2

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

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

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

505739
213717
505035
506075
505739
213717
507012

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

DEURDIENST
1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei

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

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

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

EHBO
507468
502276
506075
504885
502276
507468
506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN APRIL 2018
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
woensdag
4 april
20.00 uur
Gemeenteavond voor Noordhorn en Saaksum;
kennismaking Ds. en mw. Schroten
zondag
8 april
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
woensdag
11 april
19.30 uur
Jeugdvereniging
20.00 uur
Gesprekskring gezamenlijk met Geref. Vrijg. kring in
“de Rank”, Westergast 8 Zuidhorn (over: Luther in 1518)
donderdag
12 april
13.30 uur
Kreatieve middag, vrouwenvereniging en
belangstellenden
20.15 uur
Bijbeluur (Exodus 4: 18-31)
woensdag
25 april
09.30 uur
Vrouwenochtend United Sisters
zondag
15 april
9.30 uur
Afsluiting winterwerk, waarna koffiedrinken
donderdag
26 april
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zondag
6 mei
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het Mei-nummer van Kerkneis is Zaterdag 28 april 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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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. N. Noorlander (Onstwedde), 1e Paasdag
Ds. W. van der Wind (Onstwedde)
Prop. M. Krooneman (’t Harde)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. H. Bakhuis (Zwolle)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
15 april
Diaconiecollecte voor jeugdwerk in eigen gemeente
22 april
Diaconie-collecte voor het werelddiaconaat van Project 10 27 in Colombia

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
25 februari
4 maart
11 maart
Totaal

€ 58,10
€ 10,35
€ 13,50
€ 81,95

GZB voor het Midden-Oosten

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

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

€ 43,90
€ 53,00
€ 255,20
€ 165,20
€ 517,30

Biddag

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

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

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april

Marcus 16:1-8
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14–2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Genesis 2:4b-17
Genesis 2:18-25
Genesis 3:1-24

De eerste getuigen
Waarschuwing
Oproep
Vijanden gestraft
Recht voor een onrechtvaardige stad
Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad
Paradijselijk
Schaamteloos gelukkig
Gevallen
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dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april

Spreuken 22:17-29
Spreuken 23:1-14
Spreuken 23:15-25
Spreuken 23:26-35
Psalm 4
Genesis 4:1-16
Genesis 4:17-26
Spreuken 24:1-9
Spreuken 24:10-22
Spreuken 24:23-34
Psalm 10
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25–6:4
Spreuken 25:1-15
Spreuken 25:16-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28
Spreuken 27:1-11
Spreuken 27:12-27
Genesis 6:5-22
Genesis 7:1-24

Raadgevingen
Anti-materialisme
Laat je onderwijzen
De kater komt later
Slaaplied
Het leven gaat (niet) verder
Wie is de sterkste?
Wijsheid boven alles
Zoete woorden?
Eerlijkheid en vlijt
Sterkte voor zwakken
Leef-tijden
Gemengde gevoelens
Spreken is zilver en Spreuken is goud
Over maat houden en maten houden
Doe niet zo dwaas
Vergelijkenderwijs
Het is een vriend die mij mijn feilen toont
Omgangswijsheid
Scheepsbouw
Bootvluchtelingen

GOD, DIE IN CHRISTUS MIJ ONTMOET

(Alfred C. Bronswijk)
--- Dit lied kan worden gezongen op de melodie van Psalm 98 --Kwetsbaar als glas zijn onze dagen.
Wij zijn de breekbaarheid ten prooi,
Als niet een hand ons wilde dragen.
Een herdershand, die lam en ooi
Leidt langs de diepste, donk’re dalen,
Door nachten van gemis en pijn.
Om ons, zijn schapen, thuis te halen.
Gods hand wil ons een helper zijn.
Gods hand steunt hen, die bijna vallen
Hij houdt de kleinen op de been.
En is een stok en staf voor allen,
Die hier verloren, of alleen
Op zoek zijn naar de zin van leven:
Een doel, dat duurzaam is en houdt.
Zijn hand wil koers en richting geven.
God is met ons ten diepst vertrouwd.
Zo ademen wij kostbaar leven
Gebonden aan de eindigheid,
In het voorbijgaan nauw verweven
Met dromen van de eeuwigheid.
Maar God leidt ons op zeek’re wegen.
Hij richt de stappen van de voet.
Hij komt ons met zijn liefde tegen –
God, die in Christus mij ontmoet.
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Jeugdneis

April 2018

Beste jongens en meisjes,
Jullie kennen vast wel het bekende lied:
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem,
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Wat een groot wonder!
De Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe
leven aan, een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn Heerlijkheid!
Al puzzelend gaan we een ander bekend
paaslied doornemen.
Zoek Gezang 53 “Wees gegroet gij
eersteling der dagen” maar eens op.
In de onderstaande puzzel tref je
onvolledige woorden uit dit Gezang aan.
Zet de ontbrekende letters op de lege plek. Vervolgens lees je van boven naar beneden een
woord. Dit woord vul je onderaan in. De zin die hieruit volgt is de oplossing van deze puzzel. De
eerste puzzel bevat woorden uit vers 1 en de tweede puzzel bevat woorden uit vers 2.
Mail deze oplossing naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com
Na 5 juiste verzamelende oplossingen ontvang je een boekenbon.
Succes!
Groetjes van Alexandra van Dijken.
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Jezus sprak hier op aard’:
Mensen kom tot Mij,
Dat is Mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.
Refrein
Er is een Heer (4x)
Alleen Hij wacht,
Totdat Hij ook voor jou
Zorgen mag.
Stel niet uit, Zegt tot Hem:
Wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar Zijn Stem,
Hij geeft leven weer.
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