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
WACHTEN
“En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar te blijven wachten op de belofte van de Vader,
die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt.”
Handelingen 1: 4 en 5
Wachten vinden wij moeilijk. Wachten in de wachtkamer, wachten voor het stoplicht, wachten
voor de kassa, wachten met de hoorn in de hand bij de telefonische helpdesk: “Er zijn nog 5
wachtenden voor u”.
Kan het niet wat sneller? Wat had ik niet kunnen doen in de tijd dat ik heb moeten wachten?
Jammer van mijn tijd!
Tegenover wachten staat handelen. Dat past ons beter. Liever dan wachten, regelen wij de
dingen zelf. Liever dan wachten op een monteur die pas aan het eind van de week kan komen,
gaan wij zelf met de instructie in de hand aan de slag.
In de kerk mogen wij niet ‘doe-het-zelven’ maar moeten wij ons oefenen in het wachten.
Geloven is leren wachten. Als Jezus aan zijn leerlingen verschijnt na Pasen, dan zegt Hij hen
dat ze moeten wachten. Ze mogen Jeruzalem niet verlaten maar moeten blijven wachten op de
belofte van de Vader. Daar zitten ze in een zaal in Jeruzalem bij elkaar te wachten. Zouden ze
zich vervelen? Zitten ze daar ongeduldig op hun stoelen heen en weer te wiebelen en met hun
vingers op de tafel te trommelen? Nee. Ze wachten en ze bidden.
Na Pasen mogen ze dus niet ‘voor zichzelf gaan beginnen’. Ze mogen niet ‘een kerkje gaan
stichten’ gebaseerd op hun eigen geestkracht en idealisme. Dat zouden wij doen: Nu Jezus is
opgestaan houden wij voortaan iedere zondag samenkomst om 10.00 in een gehuurde
bovenzaal in Jeruzalem. Petrus zal spreken en Jacobus zal zorgen voor de muzikale
begeleiding.
Zo, het begin is er; nu doen we tenminste iets. Alles is beter dan nietsdoen.
Nee dus! De discipelen moeten wachten! Dat is hun opdracht. Dat is het beste wat ze nu
kunnen doen: Wachten. Wat betekent dat? Dat niet wij het doen maar dat God het doet en dat
Hij het doet op zijn tijd. Wachten dus. Op de beslissende momenten van de heilsgeschiedenis is
een mens slechts ontvanger. Want de kerk wordt niet door mensenhanden gemaakt, maar
wordt geboren uit een nieuw spreken van God. De kerk komt niet van ‘beneden’, maar van
‘boven’. Dat betekent ook dat de gemeente niet groeit omdat wij goed kunnen organiseren,
maar alleen omdat het Woord naar de mening van de Heilige Geest in waarheid verkondigd
wordt en dat Woord schept de gemeente.
Een christen leert wachten. Dat typeert een christen. Want een christen is een vreemdeling in
deze wereld. Een christen gaat niet mee in de stroomversnelling van deze wereld maar bewaart
afstand tot deze wereld omdat hij wacht op iets anders. Je schept ruimte in je leven als een
uitnodiging voor God. Je verwacht het komen van God. Geloven is oefenen in wachten.
Waar wordt op gewacht? In Handelingen moet gewacht worden op Gods Geest. Dat is niet
zozeer wachten op nieuwe krachten en inspiratie. Pinksteren is niet een energie-impuls voor
vermoeide mensen. Pinksteren is het komen van God in de Persoon van zijn Geest. En als de
Heilige Geest komt, gaat Hij spreken door de mond van Petrus en zo wordt de kerk gebouwd:
door het Woord. Als we echt luisteren naar het Woord, ontvangen we de Heilige Geest in ons
hart en worden wij mensen in wie God zelf wil wonen. Wat een schitterend geheim!
Ds. C. Hoek
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
21 mei
27 mei
3 juni

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

Ds. A.H. van der Pol (Wierden), Koffiedrinken na de kerkdienst
Dhr. L. Blees (Damwoude)
Prop. F. Pierik (’t Harde), Hemelvaartsdag
Prop. T.J. Lucas (IJsselmuiden)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Prop. M. Krooneman (’t Harde), 1e Pinksterdag
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. G. Oberink (Urk), 2e Pinksterdag, zangdienst
Ds. M. Visser (Wezep)
Ds. W.C. Polinder (Putten)
Ds. H. Bakhuis (Zwolle)
Ds. A.J. Mensink (Elburg), Koffiedrinken na de kerkdienst

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 mei
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
20/21 mei Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte voor Mexico
27 mei
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. R. Zijlstra mocht doordat hij andere medicijnen ging gebruiken zo goed herstellen, dat het
weer mogelijk is om de kerkdiensten te bezoeken. God zij dank hiervoor.
Bij zr. Margareth Wierenga lijkt de operatie voor de hartritmestoornissen geslaagd. Ze mocht
inmiddels alweer een kerkdienst bijwonen. We hopen en bidden dat het goed blijft gaan.
We wensen alle zieken, rouwdragenden en ouderen die niet bij naam genoemd zijn, veel sterkte
en Gods onmisbare zegen toe.

HUWELIJKSJUBILEUM
Br. en zr. Kiekebeld- ten Seldam mochten 11 april jl. hun 45-jarig huwelijksjubileum
gedenken. Wat fijn dat jullie dit samen met jullie kinderen en kleinkinderen mochten gedenken.
Ook voor onze gemeente een heugelijk feit, als we denken aan de wisselende
gezondheidsomstandigheden van onze br. Kiekebeld.
De Heere zij u in alles nabij, ook voor de toekomst.
Br. en zr. Ritzema-Hamming hopen DV maandag 7 mei te gedenken dat het 70 jaar
geleden is dat ze in het huwelijk getreden zijn. We willen hen hiermee van harte feliciteren en
wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

WELKOM
Br. en zr. W.D. van Dijken uit Zuidhorn willen we van harte welkom heten in onze gemeente.
Jullie kwamen al een heel lange tijd in onze kerkdiensten, ook ten tijde van onze oud predikant
ds. M. Kreuk. De prediking betekent heel veel voor jullie.
We hopen dan ook dat jullie je spoedig thuis mogen voelen en nodigen jullie van harte uit om
deel te nemen aan de verschillende activiteiten die er zijn in onze gemeente.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
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19 mei:
26 mei:
26 mei:
26 mei:
29 mei:
1 juni:

mw. J.A.A. Kruiger-Spanninga
mw. G.R. Span-van der Tuin
dhr. J. Tempel
dhr. M. Tempel
mw. M. Buffinga-Oosterhuis
mw. B.H. Lania-Luth

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

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
25 maart
30 maart
1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
Totaal

€ 129,90
€ 150,80
€ 93,50
€ 89,05
€ 162,95
€ 173,92
€ 166,35
€ 966,47

Dit Koningskind (Avondmaalscollecte)

Jeugdwerk in eigen gemeente
Werelddiaconaat voor Colombia

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op de Eerste en Tweede Pinksterdag is de diaconiecollecte bestemd voor de GZB
Pinkstercollecte. Die is deze keer bestemd voor Centro Shalom, een afkickcentrum voor
verslaafden, die is opgericht door de kerk in Mexico. In Mexico komen velen, op straat of via
vrienden, al jong in aanraking met drugs om het harde leven te vergeten. Maar dit maakt het
leven er alleen maar moeilijker op. Het Centro Shalom heeft de armen uitgestrekt naar mensen
die overal tussen vallen. Daarnaast richt het centrum zich niet alleen op het afkicken, maar ook
op de persoon, de familie en God. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te
praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God
en ook zij verdienen een tweede kans!

Gastheren en gastvrouwen gezocht!
Enige tijd geleden deden we een oproep voor gastheren en gastvrouwen voor de deurdienst.
Wilt u af en toe als gastheer of gastvrouw bij de deur staan? Vorige maand 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
1 april
2 april
8 april
15 april
22 april
29 april
Totaal

€ 253,27
€ 132,27
€ 273,17
€ 294,53
€ 259,55
€ 436,15
€ 1.648,94

Via de heer Rodenhuis is een gift binnengekomen van € 50,00 voor Kerkneis.
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Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Dankbaar zijn we voor al het medeleven uit de gemeente.
Bij het ziek zijn van Egbert, dat op dit moment stabiel is!
En bij ons 45-jarig huwelijksjubileum dat we mochten vieren.
Dank voor de telefoontjes, kaarten en de bloemen die we
mochten ontvangen.
Ook voor de vele bezoeken zeggen we oprecht dank!
Maar op de eerste plaats danken wij onze God voor alle
zegeningen en genade die we van Hem hebben ontvangen!
Met hartelijke groet,
Egbert en Anneke Kiekebeld

DANK
We zijn de Heere dankbaar dat ik voor zover ben opgeknapt.
We zijn blij met alle medeleven die er was in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen.
Hartelijk dank daarvoor,
Ritske en Dini Zijlstra

GEMEENTEDAG
Op D.V. zaterdag 19 mei willen we als gemeente van Noordhorn en Saaksum een gezellige
middag en avond organiseren.
Het middag programma begint om
16.00 uur voor de kinderen van 4-12
jaar, met leuke activiteiten!

Om 16.00 uur gaan we onder leiding
van Wil Schaap, als het niet regent, een
fietstocht door onze mooie omgeving
fietsen.

Dan begint om 18.15 uur de barbecue!!
Op de achterkant van deze Kerkneis is een
strook waarmee je je kunt aanmelden.
Wees welkom!!
De jeugdraad commissie

UITSTAPJE VROUWENVERENIGING
DIENENDE’

‘IN LIEFDE

Het uitstapje van de vrouwenvereniging zal dit jaar plaatsvinden op D.V. donderdag 7 juni.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! We vertrekken ’s ochtends om kwart
over 9 vanaf de Wegwijzer richting Zeijen (Dr.) waar we de Oranjerie gaan bezoeken. We
drinken daar koffie/thee en bekijken de tentoonstelling “Maandag Wasdag” met allerlei oud
textiel, handwerk, brocante en woonaccessoires.
Hierna gaan we naar Nieuwediep naar de Lavendelboerderij. Hier zullen we de
lunch gebruiken en krijgen we uitleg over het bedrijf. We krijgen een film te zien
en hierna gaan we de zeepmakerij en de tuin bekijken waar wel 40 soorten
lavendel groeien en hopelijk ook al enkele soorten in bloei staan. Het reisje is ook
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geschikt voor deelneemsters die minder goed ter been zijn. We verwachten rond 16.30 uur
weer terug te zijn. De kosten van het uitstapje, alles inclusief, zullen ongeveer €25 bedragen, te
betalen op de dag zelf.
Opgave graag vóór 1 juni bij:
Maria van Waarde (tel. 505276; email: mariavanwaarde@gmail.com) òf
Eja Tempel (tel. 505108; email: ktempel@ziggo.nl).
Graag vernemen we ook of u beschikt over vervoer.

INGEKOMEN BERICHTEN
STICHTING TSJERNOBYL KINDEREN NOORDHORN
Oproep werkgroepleden:
Op 26 februari zijn de kinderen uit Wit-Rusland weer terug gegaan naar hun eigen ouders in
Terebeshov. We mogen dankbaar terugkijken op een geslaagd project: de kinderen hebben
hier een fijne tijd gehad, we hebben hen over Jezus mogen vertellen, er hebben zich geen
noemenswaardige problemen voorgedaan. De werkgroepleden hebben allemaal met veel
plezier hun taken uitgevoerd, de gastouders waren enthousiast en we hebben met elkaar
verbondenheid mogen ervaren. Op 5 april hebben we als werkgroep het project afgesloten met
een evaluatievergadering en ons de vraag gesteld of we over ca. 2,5 jaar weer een project gaan
organiseren. Deze hebben we beantwoord met een volmondig ja, met daarbij als
voorwaarde dat we wel voldoende werkgroepleden moeten hebben! Dit project waren de
commissies krap bemenst en er gaan ook een paar werkgroepleden stoppen. Daarom onze
oproep: wie wil meehelpen het volgende project te organiseren? De voorbereiding van een
project begint ongeveer een jaar van te voren, maar we willen graag nu al weten wie
beschikbaar is. We zoeken mannen en/of vrouwen voor de volgende functies/taken:
- Secretaris, o.a. verslag van alle vergaderingen. Regelen van de visa en busreis. Fokje werkt
de nieuwe secretaris graag in en is ook stand-by.
- Iemand voor de Bijbelcommissie. De commissie bestaat verder uit ervaren leden. We zoeken
iemand die in elk geval op donderdagmiddag op school samen met nog een werkgroeplid de
bijbelschool wil leiden.
- Iemand voor de activiteitencommissie. Samen met een ervaren lid de activiteiten plannen en
voorbereiden. Vrijwilligers regelen (zoals chauffeurs, conciërges, fotografen, begeleiders)
- Twee personen voor de kledingcommissie. Deze commissie verzorgt o.a. de welkomsttasjes,
schoenen, en regelt flessenbonnenacties.
- Iemand voor de PR-commissie. De commissie regelt o.a. de acceptgiroactie, de website,
social media, persberichten en zoekt sponsoren.
- Iemand voor de gastoudercommissie. Samen met ervaren leden potentiële gastgezinnen
werven en bezoeken. Gastgezinnen ondersteunen als de kinderen hier zijn. Mee naar WitRusland om de kinderen te halen of te brengen.
Elke commissie werkt behoorlijk zelfstandig en bestaat uit 3 of 4 personen. Voor elk project
hebben we ongeveer eens in de twee maanden een werkgroepvergadering om het een en
ander met elkaar af te stemmen. Als je meer wilt weten of je aan wilt melden kun je contact
opnemen met Arina Havinga ah@planet.nl of 06-51526891
Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn.
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HEMELVAART-ONTMOETINGSMIDDAG
Op donderdag 10 mei vindt de jaarlijkse Hemelvaart-ontmoetingsmiddag plaats in Noordhorn.
Spreker is ds. J.A. van den Berg, directeur van de IZB. Hiervoor was hij o.a. predikant in de
gemeenten van Stedum en Groningen. Vanuit zijn ervaring spreekt hij over het thema: Uw
Koninkrijk kome, over het belang en de praktijk van het gebed. Het belooft weer een
interessante en leerzame middag te worden.
Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie, thee en fris in gebouw de Wegwijzer, Oosterweg 11
in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur met een gezamenlijke opening. Naast het
hoofdprogramma zijn er ook weer speciale programma’s voor kinderen van 4 t/m 9 jaar en voor
tieners van 10 jaar en ouder. Voor de kleine kinderen is er kinderoppas. Deze middag van
ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd afgesloten. Einde van het programma is
rond 18.30 uur. De toegang, inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt wel een collecte
gehouden voor de onkosten. Deze middag is er ook een boekentafel aanwezig. Naast
bezinning is er ook veel tijd en gelegenheid voor ontmoeting en onderling gesprek.
Iedereen van harte welkom!
De Hemelvaart-ontmoetingsmiddag is een initiatief van de provinciale afdelingen van de
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Friesland en in Groningen/Drenthe.

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

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

Spreuken 28:1-16
Spreuken 28:17-28
Spreuken 29:1-14
Spreuken 29:15-27
Spreuken 30:1-9
Genesis 8:1-14
Genesis 8:15-22
Spreuken 30:10-14
Spreuken 30:15-33
Psalm 93
Genesis 9:1-7
Genesis 9:8-17
Genesis 9:18-28
Spreuken 31:1-9
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8
Joël 4:9-21
Genesis 10:1-32
Genesis 11:1-9
Spreuken 31:10-31
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Psalm 11
Marcus 2:1-12

Tegenstellingen
Van rijkdom word je niet wijzer
Wijsheid duurt het langst
Opvoedkunde
Wijs en bescheiden 1
Drooglegging
Buitenlucht!
Wijs en bescheiden 2
Dierkundeles
Hemelvaart
Tegen bloedvergieten
Regenboogcoalitie
De mantel der liefde
Moeders wijsheid
Het komt goed
Pinksteren
Straf voor Israëls vijanden
Oordeel
Op de kaart gezet
Babylonische spraakverwarring
Leve de actieve vrouw
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Gaaf!
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door naastenliefde
Veiligheid en justitie
Een gat in het dak
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
21 mei
27 mei
3 juni

AUTODIENST

mevr. T. Meindertsma

699776

mevr. M. v. Waarde
mevr. M. Buffinga

505276
699754

mevr. J. de Boer
mevr. G. v. Gosliga

503520
050-4032038

OPPAS 1
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
21 mei
27 mei
3 juni

213019
699776
548350
506077
505276
213717
507012

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

DEURDIENST
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
21 mei
27 mei
3 juni

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

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

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

853020
750885
0595-438946
0595-438946
853020
548350
750885

EHBO
507012
505035
506075
507012
505739
213717
505035

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

506075
504885
507468
502276
506075
504885
507468

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MEI 2018
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
6 mei
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
woensdag
9 mei
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M. Scholte, prof. van
Giffenweg 13, Noordhorn (H3)
donderdag
10 mei
14.00 uur
Hemelvaart-ontmoetingsmiddag. Spreker: Ds. J.A. van
den Berg
zondag
13 mei
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
zaterdag
19 mei
16.00 uur
Gemeentedag
zondag
3 juni
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het Juni-nummer van Kerkneis is Zaterdag 26 mei 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
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni

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

Ds. H. Bakhuis (Zwolle)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad), Hemelvaartsdag
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Dhr. J.D. Scherphof (Elburg), 1e Pinksterdag
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
20 mei
Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte voor Mexico

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 mei: mw. J. Stouwie-Guikema
6 mei: mw. K.P.R. Wessels-Wiersema
30 mei: dhr. S. Claus
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
24 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
Totaal

€ 159,85
€ 91,15
€ 31,20
€ 24,15
€ 7,30
€ 30,70
€ 344,35

Paaszangdienst

Jeugdwerk in eigen gemeente
Werelddiaconaat voor Colombia

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
29 maart
€ 39,70
Heilig Avondmaal
1 april
€ 66,65
8 april
€ 50,50
15 april
€ 33,40
22 april
€ 50,90
29 april
€ 74,20
Totaal
€ 315,35
Een gift van € 10,00 ontvangen via K. Tempel voor Kerkneis.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.
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Jeugdneis

Mei 2018

Beste jongens en meisjes.
Hebben jullie dat ook wel eens, dat je zo verwonderd bent en blij
kunt worden van de schitterende zonnestralen schijnend tussen
die prachtige wolkendekens? Zou het zoiets zijn geweest toen
de Heere Jezus ten hemel voer ? We lezen wel dat de
apostelen na de Hemelvaart Hem aanbaden en terugkeerden
naar Jeruzalem met grote blijdschap.
(Lukas 24 :50).
En na 10 dagen ontvangen de apostelen de Heilige
Geest (Pinksteren) en iedereen kon hen verstaan in hun
eigen taal. Hieronder lees je Bijbelteksten uit
Handelingen 1 en 2. Plaats op de lege plek een van de
opgegeven woorden. Je houdt 2 woorden over; samen
vormen zij de oplossing van deze puzzel. Mail deze
oplossing naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com. Na 5
juiste verzamelende oplossingen ontvang je een
boekenbon!
Succes! Groetjes Alexandra van Dijken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Want Johannes doopte wel met …………………… , maar u zult met de
………………………………… gedoopt worden, niet lang na deze dagen. U zult de kracht van de
Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn …………………………zijn. Zowel
in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de .................
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij………………… terwijl zij het zagen en een ………..
onttrok Hem aan hun ogen.
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
………………………………….. bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van
een geweldige ……………………………………en dat vervulde heel het …………….. waar zij
zaten. En aan hen werden …………………………………..als van vuur gezien, die zich
verdeelde, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de
……………………………en begonnen te spreken in andere …………………., zoals de Geest
hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in ………………………, godvrezende mannen uit
alle ……………. die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen
en raakte in ……………………………….., want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het
niet allen ……………………….. die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder
in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in
onzekerheid, en de een zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend:
Zij zijn vol ………………………. wijn.
Hemelvaart: wolk / Heilige Geest / water / aarde / getuigen / De Heilige Geest / opgenomen /
Pinksteren: talen / verwarring / Jeruzalem / windvlaag / huis / Galileeërs / de Trooster / Heilige
Geest / zoete / eensgezind / tongen / volken /

Oplossing:

- -

- - - - - - -

- - - - 11

- -

- - - - - - - -

Uitstorting van de Heilige Geest, tongen als van vuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE-STROOK GEMEENTEDAG ZATERDAG 19 MEI
Naam:
Adres:
Geeft zich op : 0 Fietsen
0 Middag programma kinderen
0 De barbecue, met
_______ Volwassenen (€ 10,00 pp)
_______ Kinderen
Doe deze strook in de melkbus achter in de kerk.
Of geef je op bij Petra Telintel, Telefoon: 0594-853020
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