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. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.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
WORDT VERVOLGD …
‘En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop
in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing.’
Handelingen 3: 11
Hé… maar die man kennen we toch? Jazeker. Dat is toch die kreupele die daar iedere dag bij de
Schone Poort zat te bedelen? Inderdaad dat is hij. Zijn vrienden brachten hem daar ’s morgens
zodat hij daar wat geld bij elkaar kon bedelen. Aan het einde van de dag kwamen zijn vrienden hem
weer ophalen. Van het kleine beetje geld dat hij die dag ontvangen had, kon hij zich in zijn
levensonderhoud voorzien.
Maar moet je hem daar nu eens zien. Hij loopt daar, hij danst daar, hij springt daar rond als een hert.
Dat oude leven vol armoede en dat vernederende bedelen is voor hem voorbij. Dankbaar loopt hij
met de twee apostelen de tempel binnen. Hij wijkt niet van Petrus en Johannes. Hij houdt hen stevig
vast, zo lezen we in vers 11. Alsof hij zeggen wil: Als u vragen heeft, moet u niet bij mij zijn, maar bij
deze twee. Zij hebben mij genezen. Zij hebben dit wonder bewerkt.
Dat is natuurlijk niet zo. Jezus Christus heeft dat gedaan. Maar, inderdaad, daarvoor heeft Hij wel
deze twee mannen gebruikt. En nog steeds gebruikt Hij deze twee mannen. Want het volk verzamelt
zicht in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. Het lijkt wel alsof ze ergens op
wachten… En dat is ook zo… ze wachten op een verklaring, een vervolg.
Altijd als er een wonder gebeurt, krijgt dat een vervolg. Als de Heilige Geest een wonder werkt, dan
zet Hij daaronder: WORDT VERVOLGD. Als er een kreupele man genezen wordt, dan is het
daarmee niet uit, maar dan staat daar: Wordt vervolgd. Als Petrus een preek houdt, dan is het
daarmee niet klaar, maar dan is het: Wordt vervolgd. Zo krijgt ook dit wonder een vervolg. Want de
mensen moesten toch weten hoe deze genezing heeft kunnen plaatsvinden. Het is van het grootste
belang dat ze zouden horen van die Naam. De Naam waarop de kreupele werd genezen. Het zou
toch wat zijn dat de mensen naar huis gingen en vol waren van de kreupele en vol van het wonder
terwijl ze de Naam van Jezus niet gehoord hebben. Dan vertellen ze thuis wel van het wonder dat ze
gezien hebben, maar niet van de Naam. Dat zou armzalig zijn, wel het wonder, maar niet de Naam.
Daarom: Wordt vervolgd. Want het gaat om de Naam; die moet naar voren komen, die moet de eer
ontvangen. Dat wonder is toch maar een slechts een aanleiding, in zichzelf niet belangrijk. En …
eigenlijk toch overbodig? Of… moet er eerst een wonder gebeuren in uw leven, voordat u van die
Naam wil horen? Voordat u die Naam wilt kennen, wilt vertrouwen en wilt dienen? Maar zou een
wonder het echt anders maken? Na een tijdje is het wonder ook weer gewoon geworden. Het gaat in
de Bijbel nooit om het wonder zelf maar om de Naam waar het wonder naar verwijst. De Naam moet
verkondigd worden want die Naam heeft kracht tot zaligheid. Een wonder is slechts de aanleiding
die de ogen moet openen voor Hem en de oren moet openen voor de Naam van Hem.
Petrus neemt de gelegenheid te baat om die Naam te prediken. Maar daarbij praat hij de mensen
niet naar de mond. Nee, hij zegt wat hij moet zeggen. Hij spreekt uitvoerig over Jezus Christus en
daarbij brengt hij in herinnering wat de mensen zelf willen vergeten. De Naam Jezus en / of Christus
valt wel een paar keer in deze preek. En dat is nu precies de bedoeling van de Heilige Geest: Dat wij
zouden letten op die Naam. Net zoals de kreupele zijn aandacht moest vestigen op de Naam Jezus
Christus: “In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!” Zo wordt de aandacht gevestigd
van de mensen in de tempel op de Naam van Jezus Christus. Die Naam die ze een paar weken
geleden nog uitspuwden, staat nu weer helemaal centraal. De Naam van de Man die ze in
Jeruzalem als Messias niet wilden accepteren en gedood hebben, wordt nu verkondigd als de
Leidsman ten leven, als de Christus die moest lijden om zonden uit te delgen. Dat die Naam nu
verkondigd wordt, is het werk van de Heilige Geest. Ook na Pinksteren, juist na Pinksteren, gaat het
om Jezus Christus. De Heilige Geest vestigt onze aandacht op Jezus Christus. “Op het geloof in
zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt.” En zo is het, want de Naam van
Christus bezit wonderlijke kracht; kracht tot heil, kracht tot zaligheid.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet! – Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Ds. C. Hoek.
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
3 juni
10 juni
17 juni

24 juni
1 juli

8 juli
15 juli

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

Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen), Koffiedrinken na de kerkdienst
Ds. A.J. Mensink (Elburg)
Ds. W.G. Hulsman (Genemuiden)
Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude), Openbare belijdenis van
Roelof en Inge van der Hoek
Ds. W.H. Rooseboom (Oudega)
Ds. C. van der Worp (Wezep)
Dhr. L. Blees (Damwoude)
Dhr. A. Riepma (Oldehove), Voorbereiding Heilig Avondmaal,
Koffiedrinken na de kerkdienst
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Ds. A.J. Mensink (Elburg), Bediening Heilig Avondmaal
Prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk), Dankzegging Heilig Avondmaal
Prop. F. Pierik (’t Harde)
Ds. J.F. Hoogstede (Vlagtwedde)

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:
10 juni
Diaconiecollecte voor het werelddiaconaat van Project 10 27 in Malawi
24 juni
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. Sikke Nammen van der Brug, mocht na een voorspoedige operatie weer thuis komen
uit het ziekenhuis. Hij moet nog herstellen van de operatie en wachten op de uitslag van de
scan. We bidden dat God bij jullie mag zijn in deze spannende tijd.
Br. E. Kiekebeld, is ook weer door de scan geweest en de uitslag daarvan is positief,
waarvoor we de Heere danken. We wensen u samen met uw vrouw en kinderen en
kleinkinderen Gods zegen toe.
Ook alle zieken thuis, de ouderen en de rouw dragenden wensen we veel sterkte toe in hun
omstandigheden en Gods onmisbare zegen.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
1 juni: mw. B.H. Lania-Luth
10 juni: dhr. H.J. Kruiger
16 juni: mw. T. de Boer-Offringa
21 juni: mw.W.Hamelink-Lamper
22 juni: mw. W.J. Rodenhuis-Heesen
29 juni: mw. K. Doff-Baar
10 juli: mw. G. van der Meer-van Huis
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

WELKOM
Zr. Wilma v/d Akker-Douma uit Den Ham willen we van harte welkom heten in onze gemeente.
U kwam al een tijd met u man mee naar onze diensten, tot het besluit genomen is om u bij ons
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aan te sluiten. We zijn hiervoor heel dankbaar en hopen dat u zich spoedig thuis mag voelen in
onze gemeente en wensen u Gods zegen toe en voor allen die u lief en dierbaar zijn. Ook
nodigen we u van harte uit om aan de verschillende activiteiten in de gemeente deel te nemen.

PRIVACYWETGEVING
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe
privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
heeft ook gevolgen voor onze gemeente. We zijn nog aan het onderzoeken wat dit voor ons
gaat betekenen, maar hebben in eerste instantie besloten om de gegevens van de kerkelijke
stand niet in Kerkneis te vermelden en bij de afkondigingen bij de bloemengroet geen
adresgegevens te noemen.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
6 mei
10 mei
13 mei
20&21 mei
Totaal

€ 112,45
€ 63,00
€ 126,90
€ 279,10
€ 581,45

Pinksterzendingscollecte voor de GZB

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op zondag 10 juni is de diaconiecollecte bestemd voor het werelddiaconaat van Project 10 27.
Deze keer gaat deze collecte naar jongeren in het arme Malawi, die geen vader of moeder meer
hebben. Vaak is aids de oorzaak dat ouders op jonge leeftijd overlijden. Om de -oudereaidswezen te helpen, is de kerk in Malawi op verschillende plaatsen opleidingen gestart, zodat
ze een beroep kunnen leren.
In Ekwendi, in het noorden van Malawi, steunt de GZB een tweejarige opleiding tot timmerman
of meubelmaker. Na afloop krijgen de jongeren alvast wat gereedschap en werkkleding. Zo
kunnen ze snel aan de slag en in hun eigen levensonderhoud voorzien. De kerk wil zo een
bijdrage leveren aan de bestrijding van de problematiek van -oudere- weeskinderen.
Een hartelijke groet van de diaconie

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
21 mei
27 mei
Totaal

€ 367,20
€ 162,60
€ 274,12
€ 228,55
€ 124,92
€ 425,35
€ 1.582,74

Via diaken K. Tempel is een gift van € 10,00 ontvangen voor Kerkneis.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

UIT DE GEMEENTE
DANKBETUIGING
Hartelijk dank voor alles, kaarten, bloemen en
geschreven woorden die we ontvangen hebben de
laatste tijd. Teveel om op te noemen!
Het was een feestdag, de 7e mei. We zijn de Here
dankbaar dat dit alles kon gebeuren.
A.J.Ritzema en E.A.Ritzema-Hamming
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UITSTAPJE VROUWENVERENIGING ‘IN LIEFDE DIENENDE’
Het uitstapje van de vrouwenvereniging zal dit jaar plaatsvinden op D.V. donderdag 7 juni.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! In het meinummer van Kerkneis vindt u
een uitgebreide beschrijving van het programma van deze dag. We vertrekken ’s ochtends om
kwart over 9 vanaf de Wegwijzer en hopen ’s middags 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. Opgeven is nog mogelijk tot 4 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.

REISJE OUDEREN
We hopen op woensdag 4 juli met elkaar op reis te gaan naar de
Orchideeënhoeve te Luttelgeest. U wordt om 9.45 uur in de
“Wegwijzer” verwacht voor een kopje koffie waarna we gaan rijden. We
zijn ongeveer om 17.30 uur terug. De kosten hiervoor zijn 25 euro per
persoon. U kunt zich opgeven bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

VERSLAG AFSLUITING WINTERWERK
Op een zonnige zaterdag de 19e mei hebben we als gemeente het winterwerk afgesloten met
o.a. sport en spelactiviteiten voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Om 16.00 uur begonnen we
met een glas ranja en een zakje chips,
waarna de kinderen in 2 groepjes
allerlei spelletjes , zoals flessenvoetbal,
jeu de boules, cricket, alternatieve
bingo en ezeltje prik konden spelen.
Het was een gezellige, actieve middag,
met als laatste activiteit het versieren
van een cakeje. De cakejes zijn niet
helemaal opgegeten, want de kinderen
ontdekten een leuke verrassing….. Een
springkussen in de tuin van de pastorie!
De rest van de middag en de avond
hebben de kinderen hier doorgebracht.
Om 16.00 uur startten ook sportieve ouderen met een fietstocht, die was uitgezet door Wil
Schaap. Het was een mooie tocht van 2 uur door het Westerkwartier.
Ondertussen werden op het
nieuwe plein de voorbereidingen
voor de barbecue getroffen. Om
kwart over 6 werd de barbecue
aangestoken en hebben we
genoten van het heerlijke eten.
Na de barbecue werd er door de
jongeren nog gevoetbald op het
veldje. Toen het wat frisser
werd, verzamelden we ons rond
de twee vuurkorven. Hiervan
konden een aantal niet genoeg
van krijgen en zijn tot de late
uurtjes bezig geweest met
vuurtje stoken.
De activiteitencommissie,
Tjaarda, Cocky, Petra en Hennie
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STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NEDERLANDS HERVORMDE
KERK TE NOORDHORN
Naar aanleiding van de gemeenteavond hierbij wat
informatie over de Stichting tot Behoud van de
Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn.
De stichting is in 2000 opgericht en staat los van de
kerkvoogdij maar de 3 bestuursleden dienen wel deel uit
te maken van de commissie van Bijstand of van de
Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Noordhorn.
Deze constructie is ooit zo gekozen om de gelden vrij te
kunnen besteden aan het doel van de Stichting.
Het doel van de Stichting is: Het behoud van de
eeuwenoude en monumentale hervormde Kerk te
Noordhorn alsmede het behoud van het kerkelijk
interieur, waaronder tevens begrepen het orgel, en voorts
al hetgeen met een of ander rechtsreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. Aldus de oprichtingsakte.
In het verleden heeft de Stichting actief bijgedragen aan
de grondige restauratie van het kerkgebouw. De laatste
jaren stonden in het teken van onderhoud. Het
kerkgebouw bevond en bevindt zich in een goede staat
waardoor alleen aandacht nodig is voor regulier onderhoud zoals verfwerk en dergelijke.
Voor de nabije toekomst staan 2 grotere zaken op het programma nl. het groot onderhoud cq.
verbeteren van het orgel en het herstel van de aansluiting van de dakpannen met de gevels.
In de toekomst is de verwachting dat alle daktengels vervangen moeten worden. M.a.w. alle
pannen eraf, nieuwe panlatten erop en alle dakpannen weer stormvast terugplaatsen.
De Stichting wordt via donateurs en giften van financiële middelen voorzien. Momenteel zijn er
voldoende middelen om de 2 grotere reparaties te kunnen bekostigen maar voor de
toekomstige uitgaven is extra geld nodig. Voor de grotere uitgaven zal er ook een
subsidieaanvraag ingediend worden.
Het is voor de Stichting van belang om een brede donateursbasis te hebben. Vandaar dat
iedereen wordt opgeroepen om donateur te worden. Iedereen kan eenvoudig donateur worden
door een email te sturen aan de penningmeester via jobjob@planet.nl met het verzoek om
donateur te worden. U ontvangt dan een email met het verzoek om uw gegevens zoals adres,
bankrekening etc. ten behoeve van de incasso.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Indien u een gift wilt overmaken dan kan dat op rekening: NL51RABO0375858423 t.n.v.
Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn.
De Stichting heeft ANBI status dus uw donatie of gift is aftrekbaar.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Voorzitter
Wim Telintel
Secretaris
Liekele Terpstra
Penningmeester Job Buijze

06- 23 37 11 22
0594-591933
06- 10 88 63 45

wimtelintel@gmail.com
info@terpstra-rietdekker.nl
jobjob@planet.nl

Voor verder informatie kunt u ook de website van Hervormd Noordhorn bezoeken waar de
Stichting een eigen pagina heeft, www.hervormdnoordhorn.nl/stichting1 of bij vragen kunt u ons
altijd bellen of emailen.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.
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INGEKOMEN BERICHTEN
STICHTING STAAT ISRAËL IN 1948 NIET TOEVALLIG
(artikel blz. 11 Dagblad v/h Noorden 14 mei 2018)
Het is vandaag (14 mei 2018) 70 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen, volgens de
Joodse kalender in het jaar 5708.
Met dat jaartal is er iets bijzonders aan de hand.
In het boek Deuteronomium, het 5e vers van hoofdstuk 30 staat geschreven dat de profeet
Mozes tegen het volk zegt: “En de HERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen
in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken
dan uw vaderen.”
Het bizarre is dat dit Bijbelvers (Deuteronomium 30 vers 5) het 5708-ste vers van de Bijbel is,
exact gelijk aan het jaar 5708 (oftewel 1948).
Niemand heeft ooit geweten of beseft dat op deze wijze al voorzegd werd wanneer deze belofte
aan het joodse volk in vervulling zou gaan.
Er kan geen sprake zijn van manipulatie, speculatie of gegoochel met cijfers. Het zijn twee
feiten, voor iedereen controleerbaar. Het wordt zelfs nog vreemder wanneer we beseffen dat de
indeling van de Bijbel in verzen pas gebeurde in de middeleeuwen.
Dagblad v/h Noorden, 14 mei 2018, Opinie, ds. Alfons van Vliet, Leeuwarden.

BIJBELLEESROOSTER JUNI 2018
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
vrijdag
zaterdag

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

Marcus 2:13-22
Marcus 2:23–3:6
Job 1:1-12
Job 1:13-22
Job 2:1-13
Job 3:1-26
Psalm 12
Marcus 3:7-19
Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-9
Psalm 84
Job 8:1-22
Job 9:1-24
Job 9:25–10:7
Job 10:8-22
Psalm 55:1-12
Psalm 55:13-24
Job 28:1-28
Job 29:1-20
Job 29:21–30:19
Job 30:20-31
Job 31:1-15
Job 31:16-40
Job 38:1-15
Job 38:16-30
Job 38:31–39:12
Job 39:13-30
Job 40:1-14
Job 40:15-24
Job 40:25–41:26

Eten en vasten
Goed werk op sabbat
Strijd achter de schermen
Jobstijdingen
Jobsgeduld
Het zwijgen doorbroken
Onderdrukten worden bevrijd
Speciale aanstelling
Familiebetrekking
Goed luisteren gaat niet vanzelf
Thuiskomen
Harde reactie op ellende
Verstand en gevoel
Wie kan rechtspreken?
Aanklacht
Dreiging
Wie is betrouwbaar?
Wijsheid is moeilijk te vinden
Vroeger was alles beter
Verschrikkingen
Noodkreet
Oogverbond
Zelfonderzoek
Machtsverhouding
Natuurkunde
Ontzag voor de Schepper
Struisvogelpolitiek
Zwijgtekst
Behemot
Leviatan
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli

mevr. G. v. Gosliga
mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld
mevr. H. Koopman
mevr. T. Meindertsma
mevr. P. Telintel
mevr. M. v. Waarde

AUTODIENST
050-4032038
500981
507012
591410
699776
853020
505276

OPPAS 1
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli

507012
213019
699776
548350
506077
505276
213717

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
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli

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

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

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

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

EHBO
505035
506075
507012
213717
505035
507012
506075

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

507468
506075
502276
504885
502276
507468
506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JUNI 2018
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
3 juni
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
donderdag
7 juni
09.15 uur
Uitstapje vrouwenvereniging en belangstellenden naar
Zeijen en Nieuwediep (Drenthe)
donderdag
28 juni
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
zondag
1 juli
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
woensdag
4 juli
09.45 uur
Uitstapje ouderen van Noordhorn en Saaksum naar de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde juli/augustus-nummer van Kerkneis is Zaterdag
7 juli 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.

Op reis:
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli

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

15 juli

9.30 uur

Prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Prop. F. Pierik (’t Harde)
Ds. W.M. Schinkelshoek (Wijckel/Sloten), Voorbereiding Heilig
Avondmaal
Ds. T.T.J. Pleizier (Groningen), Bediening Heilig Avondmaal

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
10 juni
Diaconiecollecte voor het werelddiaconaat van Project 10 27 in Malawi

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
27 juni: mw. T. Helmholt-Drijfholt
30 juni: dhr. A. Brandsma
2 juli:
mw. M. Scholtens
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
Totaal

€ 19,40
€ 13,05
€ 11,50
€ 16,50
€ 60,45

Pinksterzendingscollecte voor de GZB

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
27 mei
Totaal

€ 53,10
€ 40,40
€ 41,80
€ 60,10
€ 116,80
€ 312,20

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
Beste jongens en meisjes,

Juni 2018

De natuur jubelt

Psalm 104 Gods glorie in de schepping :12 ‘Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem
klinkt tussen de takken’.
Bij ons zit op de balk van de kapschuur een duivennest. Elke dag zien
we de duif op haar nest zitten en de wacht houden. Ondanks het geluid
van de grasmaaier of van spelende kinderen blijft ze trouw zitten. Hun
nest een waar kunstwerk! De merels op het dak bij de buurman, zingen
het hoogste lied. De grote bonte specht met het kloppend geluid, de
vlaamse gaai die de pinda’s stiekem maar vaardig open pikt, de kleine
rond hippende musjes en koolmeesjes op zoek naar broodkruimels van
het uitgeklopte tafelkleed. En niet te
vergeten de drukdoende zoemende bijen
van bloem naar bloem. Dan kun je toch alleen maar denken : ‘Hoe
groot zijn Uw werken, Heere, U hebt alles met wijsheid
gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. Houdt je oog
maar op Hem gevestigd en sla Zijn grootheid gade. Verblijd je in
Gods heil, en wijd dag op dag aan Hem de Psalmen.
Vul je de ontbrekende woorden in.
Er blijft een woord over; mail het naar JeugdneisNoordhorn@gmail.com
Na 5 juiste verzamelende oplossingen ontvang je een boekenbon.
Succes!
Groetjes van Alexandra van Dijken.
eeuwig / steenbokken / bomen / gras / maan / Halleluja / voedsel / dalen /
psalmen / nestelen / zee
De bergen rezen op, de …………….. daalden neer op de plaats die U ervoor
bestemd had.
Psalm 104: 14a Hij doet het ………….. groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de
mens.
Psalm 104: 14b Hij brengt ……………. uit de aarde voort.
Psalm 104: 16 De …………. van de Heere worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die
Hij geplant heeft.
Psalm 104: 17 Daar ………….. de vogeltjes, de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.
Psalm 104: 18 De hoge bergen zijn voor de ………………….., de rotsen zijn een
toevluchtsoord voor de klipdassen.
Psalm 104: 19 Hij heeft de …………. gemaakt voor vaste tijden, de zon weet wanneer hij
ondergaat.
Psalm 104: 25 Daar ligt de …………, groot en wijd uitgestrekt: daar leeft krioelende gedierte,
niet te tellen kleine dieren en grote.
Psalm 104: 31 De heerlijkheid van de Heere zij voor …………….. laat de Heere zich
verblijden in Zijn werken.
Psalm 104: 33 Ik zal voor mijn God ………………. zingen, mijn leven lang!
Psalm 104: 8
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