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: 0594-85 30 20 / 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: 0594-23 36 14

* 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
Efeze 4, vers 1–6
‘… de eenheid van de Geest door de band van de vrede’ (vers 3)
Kerkbodelezer,
De apostel Paulus bindt de gemeente van Efeze op het hart de eenheid van de Geest
te behouden door de band van de vrede. Een oproep die hij allereerst betrekt op de
onderlinge verhoudingen in de gemeente van Efeze. Want waar de gemeenschap met
God in Christus is door de Heilige Geest, daar dient ook Zijn gemeente een heilige
gemeenschap te zijn. Een heilige gemeenschap die met name zijn invulling krijgt rond
de viering van het Heilig avondmaal. Daarom wijst Paulus de gemeente op deze heilige
inspanning: ‘Wandelt waardig de roeping met welke u geroepen bent’. Tegelijk schrijft
de apostel: ‘U benaarstigend te behouden de eenheid van de Geest door de band van
de vrede’. Anders gezegd: Doe uw uiterste best en span u in om de eenheid te bewaren
die de Heilige Geest tot stand heeft gebracht! Deze eenheid moet worden bewaard!
In het Grieks staat voor het woord ‘benaarstigen’, het woord: zich spoeden, zich
haasten om de eenheid te bewaren. Dat is prioriteit nummer 1 in Efeze. De eenheid
bewaren is niet iets bijkomstigs, iets van ondergeschikt belang, maar een zaak van
hoge prioriteit. Waakzaamheid is geboden ten opzichte van alles wat deze eenheid
bedreigt. De apostel Paulus is er diep van overtuigd dat die eenheid er is in Jezus
Christus. Het is een eenheid die door de Heilige Geest is bewerkt. Immers zijn allen die
tot geloof en bekering komen, geroepen om samen het ene Lichaam van Christus te
vormen. Gelovigen moeten bijeen worden gehouden door een band van de ware,
heilige vrede, die zijn oorsprong vindt in God. God is één en daarom behoren ook Zijn
kinderen één te zijn. Hoe groot het verschil in afkomst, achtergrond, ontwikkelingsgraad
en cultuur ook is. Al de gelovigen worden door één Geest samengevoegd tot één
Lichaam. Gods gemeente lost zich niet op in vele lichamen, die elk voor zichzelf leven.
Het is één ondeelbaar lichaam. Het is één heilige, algemene, christelijke kerk.
Efeze 4, vers 5 zegt er nog iets bij. Het is namelijk ook één Heere, één geloof, één
doop! De kerk als het ene lichaam van Christus heeft maar één Hoofd, namelijk
Christus! Aangeduid onder Zijn titel: Kurios. Dit wil zeggen: allen staan onder Zijn
heerschappij en Zijn gezag. Hij heeft het in alle dingen voor het zeggen. Alle gelovigen
zijn aan Hem gehoorzaamheid verschuldigd, omdat Hij de Opgestane Heere en Heiland
is. Hij heeft immers Zijn gemeente gekocht met Zijn dierbaar bloed. Op deze manier
delen gelovigen ook in één geloof en in één doop. De conclusie is duidelijk. Dan moeten
de gelovigen ook in eenheid met elkaar leven en alles vermijden wat de schijn mocht
geven als waren zij verdeeld. Daarom geldt voor elke gelovige, elke gemeente, elk
kerkgenootschap en elke modaliteit binnen een kerkelijke gemeente: zelfonderzoek.
Met het oog op Psalm 139 afvragend: ‘Doorgrond mij O God en ken mijn hart. Beproef
mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is, leidt mij - in de
weg van vergeving en verzoening met U en met elkaar - op de eeuwige weg.’ Opdat er
een heilige eenheid zij, gefundeerd in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Tot eer van Hem, tot onderlinge stichting en zegen. Ook en niet minder tot een
getuigenis naar buiten.
Ds. F.J.K. van Santen (Kerkneis september 2008)
3

KERKDIENSTEN NOORDHORN
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.

30 sept.
7 okt.

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

Dhr. H. Scherphof (Elburg), Koffiedrinken na de kerkdienst
Ds. W.C. Polinder (Putten)
Ds. W.C. Polinder (Putten), Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Ds. J. Harteman (Wezep), Bediening Heilig Avondmaal
Ds. J.F. Hoogstede (Vlagtwedde), Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad), Opening winterwerk,
waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut (Bovensmilde)
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Dhr. H. Lowijs (Noordscheschut)

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:
16 sept.
Diaconie-avondmaalscollecte voor noodhulp aardbevingen Lombok
23 sept.
Start winterwerk: diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
30 sept.
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
7 okt.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. R. Zijlstra tobt nog steeds met zijn gezondheid. Enkele weken geleden moest hij de kerk
tijdens de dienst verlaten omdat hij zich niet goed voelde. De leeftijd begint een rol te spelen,
zoals hijzelf zegt. We hopen en bidden dat u zich gedragen mag weten door de Heere.
Br. H. Smit is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege hartklachten. Hopelijk zijn de
klachten nu verminderd of opgelost vanwege het aanbrengen van een pacemaker. Dat God u
nabij mag zijn.
Zr. Hesselien Koopman - v.d. Veen moest onlangs opgenomen worden in het ziekenhuis,
vanwege benauwdheid. Uit onderzoeken blijkt dat dit te maken heeft met een te zwakke
hartspier. Hiervoor krijgt ze nu medicijnen en we hopen dat dit resultaat mag hebben. Ze moet
het de eerste tijd heel rustig aandoen. We wensen haar veel sterkte en Gods onmisbare zegen
toe.
Br. Sikke Nammen van der Brug mocht afgelopen week een goede uitslag krijgen van de scan.
De tumor is zover verwijderd dat er geen nabehandeling nodig is. De Heere zij geprezen
hiervoor.
Zr. Douwina de Groot willen we ook noemen. Zij tobt al een hele tijd met haar gezondheid en
heeft voortdurend pijnklachten, die het haar moeilijk maken om haar dingen te doen. Ze is onder
behandeling in het UMCG en we hopen dat deze behandeling gezegend mag worden. Ondanks
de klachten probeert ze toch haar werk in het Zonnehuis te doen. Ook Douwina heeft onze
gebeden nodig.
We wensen alle zieken, rouwdragenden en ouderen in onze gemeente die niet bij naam
genoemd zijn, veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe.
Nu de scholen binnenkort weer beginnen willen we alle jongeren die nog naar school gaan een
goed en gezegend nieuw schooljaar toewensen.
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JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
13 september
mw. H.C. Renkema-Bakker
20 september
dhr. J. Knol
26 september
mw. S. de Haan-Haaima
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

HET BEROEPINGSWERK
Natuurlijk was er teleurstelling, toen we in juli hoorden dat na ds. Olie en ds. Schroten ook ds.
van den Noort het door ons op hem uitgebrachte beroep niet aannam. Toch, bij de HEERE is
allang bekend, wie Hij heeft voorbestemd als herder en leraar voor Noordhorn en Saaksum.
Aan ons nog de taak, deze persoon te vinden!
Op donderdagavond 30 augustus hoopt onze beroepingscommissie voor het eerst na de
zomervakantie weer bijeen te komen. Er ligt nog een lijstje met namen van predikanten waarvan
we al voor het afgelopen beroep een heel positieve indruk hadden. In de afgelopen weken zijn
door enkele kerkenraadsleden ook namen geopperd van predikanten die nu nog niet door de
beroepingscommissie besproken zijn.
We hopen zo spoedig mogelijk weer te komen met een persoon waarmee we dan in contact
treden en wiens naam we vervolgens, evenals in de eerdere gevallen, aan u als gemeente
voorleggen.
Mocht uzelf een suggestie hebben, dan kunt u deze ten allen tijde doorgeven aan onze scriba
dhr. J.R. Feitsma.
Aan het begin van de vacaturetijd hebben een aantal van u al deze mogelijkheid gebruikt en de
beroepingscommissie heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.
Boven alles is het beroepingswerk een zaak waar we Gods leiding bij nodig hebben. Van
harte bevelen we dit alles dan ook aan in uw aller gebed!

DONDERDAGAVOND CATECHESE
Hieronder treft u en jij de data van de catechesegroepen in de Wegwijzer op de
donderdagavonden.
-Groep 1 van 12 tot 14 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur
-Groep 2 van 15 jaar en ouder van 19.15 uur tot 20.00 uur
Data catechese 2018/2019:
D.V. 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober (25 oktober niet herfstvakantie), 1 november, (8
november niet i.v.m. dankdag), 15 november, 22 november, 29 november, 6 december, 13
december, 20 december (27 december niet en 3 januari niet), 10 januari, 17 januari, 24 januari,
31 januari, 7 februari, 14 februari (21 februari niet i.v.m. voorjaarsvakantie), 28 februari, 7 maart
(14 maart niet i.v.m. biddag) en 21 maart.
Een hartelijke groet uit Wâlterswâld van Ds. K.H. Bogerd

BIJBELUUR NOORDHORN ‘EXODUS UITGELEGD EN TOEGEPAST’
In de periode van 2018/2019 verzorgt ds. K.H. Bogerd - bijstand in het pastoraat van hervormd
Noordhorn-Saaksum - een zevental Bijbelkringavonden in de Wegwijzer te Noordhorn op elke
tweede donderdag van de maand (met uitzondering van de maand maart, dan is het i.v.m.
biddag niet op de 14e maar op 7 maart)
De Bijbelkringen staan in het teken van ‘Exodus uitgelegd en toegepast’. U en jij bent op de
hieronder vermelde donderdagen van 20.15 - 21.15 uur van harte welkom in de Wegwijzer.
Data Bijbeluur 2018/2019:
D.V. 11 oktober (Exodus 5), 15 november (Exodus 6), 13 december, 10 januari, 14 februari, 7
maart en 11 april.
Ik hoop u en jou, daar waar het Woord opengaat, te ontmoeten.
De Heere geve Zijn zegen,
Een hartelijke groet uit Wâlterswâld van Ds. K.H. Bogerd
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BELIJDENISCATECHESE
Het is het verlangen van mijn hart dat jongeren en ouderen deze oproep ter harte nemen om de
aankomende weken te overwegen of men eind oktober aan wil haken om de
belijdeniscatechese te volgen. Leg deze oproep alvast ter overweging -om straks aan te haken
ter verdieping of om daadwerkelijk belijdenis van het geloof af te leggen- gerust voor de Heere
neer: “Heer’, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest, bekend; Leer mij, hoe die zijn
gelegen, En waar heen G’ Uw treden wendt; Leid mij in Uw waarheid; leer IJv’rig mij Uw wet
betrachten; Want Gij zijt mijn heil, o HEER’, ‘k Blijf U al den dag verwachten (Psalm 25:2).”
Mocht u of jij je aangesproken voelen om het volgen van belijdeniscatechese te overwegen, dan
kan ik alvast melden dat de belijdeniscatechese op de donderdagavonden plaatsvindt in de
Wegwijzer. Graag behandel ik dan met u en jou het boekje ‘Heidelbergse Catechismus’ ter
voorbereiding op het (mogelijk) afleggen van belijdenis van het geloof. Een oproep tot
aanmelding volgt in de kerkbode van oktober. Mocht u of jij vragen hebben dan hoor ik het
graag: Mijn telefoonnummer is 0511-421388 | 06-36275893.
Ds. K.H. Bogerd
Hervormd predikant van Wâlterswâld en bijstand in het pastoraat van Noordhorn-Saaksum
Achterwei 34, 9113 PR Wâlterswâld

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
8 juli
15 juli
22 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
Totaal

€ 142,60
€ 155,10
€ 114,95
€ 113,70
€ 171,40
€ 134,70
€ 832,45

Gezamenlijke dienst

GZB zomercollecte

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op 16 september is de avondmaals-diaconiecollecte bestemd voor noodhulp na de
aardbevingen op Lombok. Lombok ligt in puin, hele dorpen zijn verwoest en honderdduizenden
mensen hebben dringend schoon drinkwater en onderdak nodig. Vier leden van het Christelijk
Noodhulpcluster (EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear en ZOA) zijn daarom in actie gekomen
voor de slachtoffers van deze ramp. Lokale partners in het gebied bieden nu al de eerste
noodhulp: het verstrekken van tentzeilen,lakens, gereedschap, schoon drinkwater en andere
eerste levensbehoeften. De nood is ontzettend groot. Samen met (lokale) organisaties breidt
het cluster nu de hulp uit. Dat is heel hard nodig. De problemen zullen de komende tijd
toenemen. De voorraden raken snel uitgeput als er geen extra financiële armslag komt. Meer
informatie op www.christelijknoodhulpcluster.nl.
In het weekend van 23 september hebben we alweer de opening van het winterwerk. De lange
zomer is voorbij gevlogen. De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk in
onze eigen gemeente.
Een hartelijke groet van de diaconie

Oud papier:
Onze papierophalers hebben een probleem. Afgelopen periode zijn er door onverwachte
omstandigheden (ziekte e.d.) een aantal vaste papierophalers tijdelijk uitgevallen. Deze mensen
zijn zeker voor langere tijd uit de roulatie. Om door te gaan hebben wij versterking nodig.
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We halen standaard op dinsdag en vrijdag papier op bij verschillende bedrijven. Om dit door te
laten gaan hebben we chauffeurs met een auto met trekhaak nodig. Ook zo af en toe een extra
ritje. Denkt u met ons mee?
Ook voor dit gebeuren geldt: VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK !
Voor meer info kunt u bij mij terecht.
Groeten van Klaas Tempel

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
Totaal

€ 272,25
€ 277,60
€ 354,75
€ 373,58
€ 372,35
€ 1.650,53

5 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.

€
€
€
€

258,32
275,27
312,56
514,07

€ 1.360,22

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

Orgelrestauratie:
Zoals u weet waren er voor het orgel in Noordhorn al lange tijd plannen voor restauratie.
We hebben als kerkrentmeesters/commissie van bijstand in samenspraak met de organisten
een lange tijd van onderzoek gehad wat de beste optie is voor het orgel. Zoals u op de laatst
gehouden gemeenteavond hebt kunnen horen waren er meerdere opties om te volgen: we
konden het bestaande orgel geheel weghalen en vervangen door een ander orgel of het
bestaande orgel grondig laten restaureren. Na een en ander te hebben overwogen hebben we
besloten toch voor de restauratie te kiezen.
Er is besloten dat orgelmaker André Bolhuis met zijn werkplaats in Noordhorn de
werkzaamheden zal uitvoeren. De werkzaamheden zullen starten in de week van 3 september.
Door de werkzaamheden zal het orgel geruime tijd niet kunnen worden gebruikt omdat alle
pijpwerk, windlades e.d. uit het orgel moeten worden gehaald en in de werkplaats gerestaureerd
moeten worden. Broeder Kamphuis heeft
aangegeven dat hij zijn orgel weer
beschikbaar wil stellen voor begeleiding van
de zang bij de zondagsdiensten, waarvoor
onze dank aan broeder Kamphuis!
Het streven is dat de restauratiewerkzaamheden met de kerstdagen afgerond
zullen zijn. Of dit lukt zal ook afhangen van
hoe gemakkelijk een en ander verwijderd kan
worden en weer kan worden teruggeplaatst.
Bovenstaande zal dus inhouden dat we vanaf
zondag 9 september in de diensten begeleid
worden door het orgel van broeder Kamphuis
en dat we hopelijk vanaf de kerstdagen weer
begeleid kunnen worden door ons vertrouwde,
dan gerestaureerde pijporgel, wat na de
restauratie weer geweldige klanken zal laten
horen in onze mooie kerk van Noordhorn.
Hartelijke groet van de kerkrentmeesters

UIT DE GEMEENTE
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DANKBETUIGING
Graag willen we iedereen bedanken voor uw gebeden, kaartjes, bloemen en telefoontjes! Dit
medeleven heeft ons goed gedaan!
Begin augustus ben ik door de scan gegaan. Hiervan hebben we op 24 augustus positief
bericht ontvangen. De tumor is zover verwijderd dat er geen nabehandeling nodig is, wel blijf ik
onder controle door middel van een scan ieder half jaar. We zijn God erg dankbaar voor al deze
zegeningen en dit positieve bericht!
Met vriendelijke groet,
Sikke Nammen en Marian
William, Jurrian en Anja van der Brug

REISJE OUDEREN
We hebben besloten in verband met het aanhoudende warme weer, het
reisje naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest uit te stellen tot
woensdag 19 september. Het programma blijft hetzelfde.
U wordt om 10.00 uur in de “Wegwijzer” verwacht en kunt zich opgeven
bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594-507012.
De damesbezoekgroep

STARTWEEKEND 22 EN 23 SEPTEMBER
Op D.V. zaterdag 22 september willen we als Hervormde streekgemeente van Noordhorn en
Saaksum een begin maken van ons kerkelijk seizoen. Ds R.F. Mauritz hoopt zondags voor te
gaan in de openingsdienst. In deze dienst willen we stil staan bij het jaarthema van de HGJB
”Met hart en ziel”. Daarna is er koffie drinken in de Wegwijzer.
Met dit thema gaan we ook zaterdags aan de slag. Het middag programma begint om 15.00 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 maken. En om 18.00 uur samen eten als gemeente. Deze keer
streekgerechten. Hebt u nog een recept die uit de streek komt, waar u vandaan komt, en u wilt
dat wel maken, wilt u dit aan Cocky den Besten doorgeven. Nadat we samen hebben gegeten
begint om 20.00 uur het avondprogramma. Wees allen welkom! We hopen samen op een fijn en
gezellig weekend.
Op bladzijde 10 van deze Kerkneis is een strook waarmee je je kunt opgeven!
Cocky den Besten

KREA-MIDDAG HAKEN/BREIEN, OP DONDERDAG 11 OKTOBER
Het was erg leerzaam en heel gezellig het afgelopen seizoen tijdens
onze krea-middagen. Omdat haken toch wel een heel leuke en
veelzijdige techniek is willen we dit op onze eerste middag weer
oppakken. Degenen die liever willen breien etc. zijn natuurlijk ook
van harte welkom.
We zijn benieuwd wat jullie gemaakt hebben in de zomerperiode!
Tot donderdag 11 oktober, om half 2 in de Wegwijzer.
Eja Tempel en Maria van Waarde

VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”
Nu de zomer ten einde loopt en we het verenigingswerk binnenkort weer opstarten willen we u
alvast informeren over onze eerste verenigingsavond. Deze is gepland op DV dinsdagavond 2
oktober, aanvang 19.45 uur in de Wegwijzer. We willen dan beginnen met de bijbelstudie over

8

het bijbelboek Jeremia, deel 1 uit het juni-nummer 2018 van ‘De Hervormde Vrouw’. (een
inleiding hierop, in het meinummer, kan eventueel erbij worden gelezen).
Bent u nog geen lid? We nodigen alle vrouwen, jong en oud, van onze gemeente uit om
lidmaatschap van de vrouwenvereniging te overwegen. Kom gerust eens kijken of neem contact
op met een van onze bestuursleden.
Tjaarda Meindertsma (voorzitster), tel nr 233614
Eja Tempel (penningmeesteresse), tel nr 505108
Maria van Waarde (secretaresse), tel nr 505276

WANDELPUZZELTOCHT
Om alvast in de agenda te noteren:
Vrijdag 26 oktober hopen we weer een wandelpuzzeltocht te
houden!
Lijkt het u/jou leuk om deze avond als post of chauffeur te
fungeren, neem dan contact op met onderstaande personen.
Verder informatie volgt in het Kerkneisnummer van oktober.
Opgave kan tot en met 22 oktober bij:
Jan Kleefman:
Corina Bos:

OVERDEKTE ROMMEL- EN BOEKEN MARKT HERV. GEMEENTE
NOORDHORN EN SAAKSUM
ZATERDAG 08-09-2018 AANVANG 9.00 UUR
Voor de 32e keer is de rommelmarkt van onze gemeente Noordhorn -Saaksum. Eentje met
hindernissen, maar toch gaat de markt door als u het wilt, want wij rekenen op u. Uw aller
opkomst is gewenst om de markt weer tot een succes te maken. De spullen staan op dit
moment verspreid op verschillende adressen.
We hebben een andere tentverhuurder, onze Good-old Schrale uit Scharnegoutum is er mee
gestopt. Vandaar geen tent meer opzetten op de zaterdag maar op maandag 3 SEPTEMBER
(tussen 11.00 en 12.00 uur) zullen de tentbouwers er zijn. We moeten 7-10 man leveren om de
tent op te zetten. Geeft u zich op? De tent wordt geleverd door de Fa. Vogelzang uit Donkerbroek. Vanaf dinsdagmiddagmiddag 14.00 uur kunnen we de spullen in de tent uitstallen.
We rekenen ook weer op onze kook en -bak kunstenaars voor iets bij de
koffie tijdens de markt.
Ook voor het prijzenbord zijn er wel weer een paar prijzen nodig!
Ook dit jaar kunt u een lang week-end naar Appelscha winnen. Een
overheerlijke taart van Smit is ook niet mis!
Misschien kunt u de rommelmarkt niet bezoeken, maar wilt u wel
meedoen, dan kunt u een gift
geven. Het rekeningnummer
is NL70 RABO 00375829660
O.V.V. Rommelmarkt 2018.
We hopen weer op een gezellige rommelmarkt
week van 3 t/m 8 september 2018.
We rekenen op u en op de jongelui!
Laat de Heere onze rommelmarktweek zegenen,
want zonder Hem zal het niet gaan.
Met een hartelijke Rommelmarkt groet!
De Rommelmarktcommissie.
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BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2018
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
zondag

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

Deuteronomium 2:16-25
Efeziërs 6:10-17
Efeziërs 6:18-24
Psalm 20
Deuteronomium 2:26-37
Deuteronomium 3:1-11
Deuteronomium 3:12-22
Deuteronomium 3:23–4:4
Deuteronomium 4:5-20
Deuteronomium 4:21-31
Deuteronomium 4:32-43
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-33
Marcus 8:27–9:1
Marcus 9:2-13
Marcus 9:14-29
Rechters 7:1-12
Rechters 7:13–8:3
Rechters 8:4-21
Rechters 8:22-32
Deuteronomium 12:1-12
Deuteronomium 12:13-28
Deuteronomium 12:29–13:6
Deuteronomium 13:7-19
Rechters 8:33–9:21
Rechters 9:22-49
Rechters 9:50–10:5
Marcus 9:30-41
Marcus 9:42-50
Rechters 10:6-18

Volksverhuizingen
Wapenrusting
Gebedsoproep
Overwinningslied
De koninklijke weg geweigerd
Museumbed
Iedereen moet meedoen
Onverhoord gebed
Bewondering van buitenlanders
Verantwoordelijkheid
Bevoorrecht volk
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
Petrus: rots of Satan?
Hemel op aarde
Gebedsgenezing
Gideonsbende
Wie krijgt de eer?
Gewelddaden
De echte heerser
Grenzen
Vlees en bloed
Hart en ziel
Dien alleen de HEER
Onbeheerst
Geweldsspiraal
In het heetst van de strijd
Klein = groot
Amputatie
Redding is niet vanzelfsprekend

OPGAVE-STROOK GEMEENTEDAG ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Naam:
Adres:

Geeft zich op:

O Fietsen
O Middag programma kinderen vanaf 15.00 uur
O Streek gerechten eten _________volwassenen, € 5,00 pp
O Avondprogramma

Doe deze strook in de melkbus achter in de kerk.
Of geef je op bij Petra Telintel, telefoon 0594-853020 / wimtelintel@qmail.com
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.

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

AUTODIENST
699776
853020
505276
699754
503520
050-4032038

OPPAS 1
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.

213717
507012
213019
699776
548350
506077

OPPAS 2

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

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

DEURDIENST
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.

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

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

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

853020
750885
548350
0595-438946
0595-438946
853020

EHBO
505739
506075
505035
507012
505739
213717

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

502276
506075
507468
504885
502276
506075

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 2018
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
2 sept.
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
zaterdag
8 sept.
09.00 uur
Rommelmarkt
donderdag
13 sept.
20.00 uur
Censura Morum
woensdag
19 sept.
10.00 uur
Uitstapje ouderen van Noordhorn en Saaksum naar de
Orchideeënhoeve in Luttelgeest
zaterdag
22 sept
15.00 uur
Startweekend
zondag
23 sept.
Opening winterwerk: Na de kerkdienst koffiedrinken.
woensdag
26 sept.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mw. A. Geertsema, Langestraat
83, Noordhorn (H4 uit "Leven onder een open hemel')
donderdag
27 sept.
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
dinsdag
2 okt.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Inleiding en Bijbelstudie 1 (Herv.
Vrouw mei en juni-nummer 2018)
donderdag
4 okt.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
zondag
7 okt.
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het oktober-nummer van Kerkneis is Zaterdag 29 september 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
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.

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

Prop. F. Pierik (’t Harde)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Dhr. H. Scherphof (Elburg), Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. G.W. van Wingerden (Stedum), Bediening Heilig Avondmaal
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
23 sept.
Diaconie-avondmaalscollecte voor noodhulp aardbevingen Lombok

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
2 september
mw. G. van Dijk-Homan
7 september
mw. M.J. Burgler-Huizinga
20 september
dhr. S. Drijfhout
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
8 juli
22 juli
29 juli
12 aug.
19 aug.
Totaal

€ 32,20
€ 51,25
€ 15,40
€ 21,65
€ 12,90
€ 133,40

GZB zomercollecte

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
Totaal

€ 56,90
€ 41,10
geen dienst
€ 136,55
€ 58,00
€ 292,55

5 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.

geen dienst
€ 64,15
€ 46,20
€ 49,20
€ 159,55

Ontvangen van een creatief gemeentelid (breiwerk actie) een gift
van € 35,00 voor de kerkvoogdij.
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

September 2018

Hallo jongens en meisjes,
Jullie hebben de vakantie alweer achter de rug. Misschien ben je wel weggeweest of lekker
thuisgebleven. Hopelijk uitgerust! Wij hebben op onze vakantie genoten van een heel andere
omgeving dan Nederland en ons verbaasd over de vele wijngaarden, zonnebloem- en
lavendelvelden. Het begint heuvelachtig gevolgd door bergen en dalen. Je ziet soms dorpjes
bovenop de hoge rotsen gebouwd. Prachtige plaatsjes met riviertjes en omgeven door bos,
waar mens en dier zich tegoed aandoen. Zelfs geiten die over de rotsen klimmen en hun
toevlucht zoeken in spelonken voor de brandende zon of gewoon daar uitrusten. Grotten met
allerlei indrukwekkende stalagmieten, met vreemde vormen. Wellicht denk je al aan vele
Bijbelgedeeltes na het lezen ervan; aan David die zich in de rotsspelonken verstopte voor
koning Saul. Jezus die zegt : “Ik ben de Ware Wijnstok”, Elia bij de beek Krith, Petrus de Rots of
aan de gelijkenis van de dwaze en wijze bouwer. Waar bouw jij je huis? Ook op de Rots?!
Want daar ben je veilig en staat je huis vast!
Streep de woorden weg en mail de overgebleven zin naar JeugdneisNoordhorn@gmail.com.
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.
Succes!
Groetjes van Alexandra van Dijken.

De oplossing kun je ook terugvinden in Bijbelboek Spreuken 3.
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Bouw je huis op de Rots

Een wijs man bouwde zijn huis op een
rots
een wijs man bouwde zijn huis op een
rots
een wijs man bouwde zijn huis op een
rots en de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed
kwam op
en de regen stroom de neer en de vloed
kwam op en het huis op de rots stond
vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het
zand.
een dwaas man bouwde zijn huis op het
zand.
een dwaas man bouwde zijn huis op het
zand en de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op
en de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
en de regen stroomde neer en de vloed
kwam op en het huis stortte in met een
plof
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Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots en
de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed
stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en ‘t gebed
stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed
stijgt op
bouw je levenshuis op Hem!
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