CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
Email: predikantnoordhorn@gmail.com
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
‘De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis’
Spreuken 1:7

In de komende tijd hoop ik Deo Volente de meditaties in Kerkneis te verzorgen. Misschien
hebt u dat niet zo door, maar het kan voor een voorganger een hele worsteling zijn
waarover te preken, te spreken of te mediteren. Er zijn in de periode dat ik als kandidaat
hier en daar rond preekte wel weken geweest dat ik me afvroeg: waar moet ik het nu eens
over gaan hebben? Je kent de gemeenten waar je voorgaat vaak niet (goed), dus is het
lastig in te schatten welk woord (kleine letter) uit het Woord (hoofdletter) op dat bewuste
moment op zijn plek is.
Ook voor een meditatie kan dat gelden: waarover zal ik het nu eens gaan hebben?
Daarom koos ik het boek van de Spreuken uit om daarover te mediteren. Voor dit nummer,
maar ook voor de komende nummers. Steeds lezen we een stukje door en staan we bij een
ander vers uit het boek Spreuken stil.
Het boek Spreuken, zo zullen de meesten van u wel weten, is geschreven door koning
Salomo. Salomo, de zoon van David (zie Spreuken 1:1). David was de man naar Gods hart,
een godvrezende koning. Dat geldt nu ook voor Salomo. Hij heeft het geloof en
Godsvertrouwen bij zijn vader gezien, en wil zelf ook in die weg gaan. Zien uw
(klein)kinderen dat ook aan u? Wint u ze zo voor Christus? Salomo was wijs, dat weet
iedereen. Maar die wijsheid had hij niet van zichzelf. Die wijsheid had hij van de HEERE
ontvangen. De God Die hem had gevraagd: Salomo, wat wil je hebben? En Salomo koos
niet voor rijkdom, eer of bezit. Maar voor een wijs hart, om op de juiste manier over het volk
koning te kunnen zijn.
Salomo wist wat het belangrijkste was. Wijsheid die van God komt. Dat gaat vóór
allerlei bezittingen, een mooi huis en mooie auto, zelfs voor een voorspoedig gezin. Dat
gaat voorop. En gelukkig zegt God dan niet tegen Salomo: prima, je krijgt wijsheid, maar
naar de rest kun je fluiten. Nee, hij krijgt al het andere erbij! Zoals Jezus later zegt: ‘Zoek
eerst het Koninkrijk van God, en alle andere dingen zullen je worden toegeworpen.’
Bent u, ben jij wijs? Dat heeft niets te maken met opleidingsniveau of met leeftijd (zie
Spreuken 1:4). Het heeft met iets heel anders te maken. Met de vraag of je een hart hebt
dat de HEERE dient. Dat aan Hem is toegewijd. Dat je Hem vreest. Want dáár begint het
mee. Zonder dat is er geen wijsheid, geen wáre wijsheid. Ik hoop dat u en jij daarom een
Salomo (of voor de dames en meisjes onder ons: Salomé) bent of wordt. Zo iemand die
boven alles aan de HEERE vraagt: geef me wijsheid! Voor mezelf, maar ook voor anderen.
Om te doen wat goed is in Uw ogen. Om te leven voor U. Geef me wijsheid, en vooral: geef
me de vrees van Uw Naam. Dat U op NR. 1 staat in mijn leven. Bent u geen professor?
Ben jij niet de slimste van de klas? Geeft niet. Dien je de HEERE met heel je leven? Dát is
de vraag. Dan ben je pas echt wijs!
Ds. M. Krooneman

KERKDIENSTEN NOORDHORN
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.
3 maart

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

Ds. H.C. Marchand (Groningen), waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
Ds. M. Krooneman
Ds. W.P. Emaus (Urk)
Ds. M. Krooneman
Ds. M. Krooneman
Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Prop. G. de Kok (Groningen)
Ds. M. Kreuk (Oude Tonge)
Ds. M. Krooneman, waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
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19.00 uur Ds. G. de Fijter (Kampen)

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:
3 febr.
Diaconiecollecte voor Project 10 27 t.b.v. leprapatiënten in Nepal
24 febr.
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
Het is een hele poos geleden dat er in Kerkneis een rubriek gevonden werd met die titel: ‘Uit de
pastorie’. Anderhalf jaar lang stond ‘het grote huis tegenover de kerk’ leeg. Daar is nu eindelijk
een eind aan gekomen! We wonen inmiddels al een aantal weken op Oosterweg 11. En aan het
huis hoefden we nauwelijks te wennen. Wat een ruimte, en wat is het fantastisch opgeknapt
door vele vrijwilligers. Ik herhaal nog eens wat ik ook al zei voorafgaand aan de intrededienst:
onze dank is groot voor alle tijd en energie die erin gestoken is om het voor ons een prachtig
woonhuis te laten zijn. De inzet die we hebben gezien is geweldig! Ik hoop dat u, als het nodig
is, de pastorie weet te vinden. Is er iets waarover u (of jij!) zou willen doorspreken, is er
behoefte aan een luisterend oor of pastoraal advies: twijfel niet en trek aan de bel! Mijn
contactgegevens vindt u in dit nummer van Kerkneis.

BEVESTIGING EN INTREDE
We kijken terug op een bijzondere zondag afgelopen 20 januari. Eigenlijk is het teveel om in
één keer allemaal te beleven en door je heen te laten gaan. De bijzondere momenten van deze
dag komen nog geregeld in onze gedachten terug en dat zal ook nog wel even zo blijven.
Boven alles danken we de HEERE, Die mij en ons geroepen heeft om deze weg te gaan. De
weg van studie, waarin Hij ook steeds heeft doorgeholpen, maar ook de weg naar Noordhorn en
Saaksum. Dat Hij dan na jaren van uitzien de vervulling van dit verlangen geeft, is enkel genade
en onverdiend. In de komende jaren hopen we te mogen leven en werken in het Groningse land
vanuit het vertrouwen op Hem Die ons riep. Hij is getrouw, Hij zal het ook doen!

BIJ DE DIENSTEN
Ik ben van plan u in Kerkneis alvast wat informatie te geven over de komende erediensten. We
zijn inmiddels begonnen aan de behandeling van de Dordtse Leerregels. Een wat
ondergesneeuwd belijdenisgeschrift, maar ik hoop dat u inmiddels met mij hebt vastgesteld: dat
is geenszins terecht! Vragen van vandaag komen hierin naar voren, terwijl tegelijk het oude en
klassieke Bijbelse geluid klinkt. Wat een rijkdom gaat erin schuil. Ik hoop velen van u (allen!) te
mogen begroeten in komende avonddiensten. In de morgendiensten ben ik deze maand maar
één keer in Saaksum (3-2) en Noordhorn (17-2). Een en ander kan nog wijzigen, maar zoals het
er nu naar uitziet zullen we stilstaan bij een gedeelte uit de evangeliën (dat is een goede
gewoonte in het kerkelijk jaar tussen Kerst en Goede Vrijdag).

ANDERE ACTIVITEITEN
Inmiddels heb ik de eerste catechese-avonden mogen leiden. Wat goed om te merken dat de
jeugd betrokken is, trouw opkomt en goed meedoet. Ik hoop dat dat zo mag blijven en dat de
Heere het ook wil zegenen voor onze gemeente. Zoals ieder mens weer z’n eigen voorkeuren
heeft en accenten legt, pak ik het iets anders aan dan ds. Bogerd de afgelopen tijd deed. We
behandelen op de catechisatie de boekjes van de Reflector-reeks van dr. M. van Campen, voor
sommige catechisanten wel bekend. Of dat ook de definitieve keuze wordt voor D.V. de
komende jaren is nog niet duidelijk, maar voor de rest van dit seizoen bieden deze boekjes een
goede leidraad. Voor de jongste groep gaat het om het boekje Bijbels ABC, waarin
kernwoorden van de Bijbelse leer worden uitgelegd. Voor de oudere groep heet het boekje
Stenen of diamanten? en gaat over de betekenis van de Tien Geboden voor ons leven
vandaag. Als het goed is heb jij/heeft uw kind inmiddels een boekje ontvangen. Ouders, bent u
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betrokken op datgene wat uw kind leert en doet op de catechese? Vraag er thuis eens naar, dat
stimuleert! Met de belijdenis-catechisanten heb ik ook al kennis mogen maken, en ik zie ernaar
uit verder met hen op te trekken en samen te leren wat het Woord ons vandaag te zeggen
heeft.
Ook wat betreft de Bijbelkring verandert de opzet. De eerstvolgende avond staat gepland
op donderdag 14 februari, en we hopen met elkaar een bijbelstudieboekje te behandelen dat
vorig jaar is uitgebracht door de Gereformeerde Bond (Artios-reeks). Het gaat om het boekje De
Mensenzoon, Die dient van ds. M. Maas, met Bijbelstudies uit het Evangelie naar Markus. Ik
hoop met u en jou op gezegende bijeenkomsten. Nadrukkelijk nodig ik ook hen uit die nog niet
óf niet meer op de Bijbelkring komen. Dat is jammer want het is een uitgelezen kans om elkaar
eens van hart tot hart te spreken over de dingen van God en Zijn Koninkrijk.

PASTORAAT
Inmiddels heeft ds. Bogerd mij al ingewijd in een aantal van de zaken die in de gemeente
spelen op pastoraal vlak. Ook hoop ik de wijkouderlingen daarover nog te spreken. Als dit
nummer van Kerkneis verschijnt hoop ik de eerste bezoeken afgelegd te hebben. Als ik nog niet
bij u geweest ben terwijl u dat verwacht had: u begrijpt dat ik niet alles tegelijk kan doen en dat
ik er echt nog in moet komen. Daar neem ik ook de tijd voor. Maar hebt u mij nodig, dan weet u
mij vast ook te vinden, ik zeg het nogmaals: schroom niet! Als ik kom dan weet u hierbij vast het
volgende dat ik in mijn koffie graag een beetje melk heb, maar er geen lekkers bij hoef. Dat heb
ik met mezelf afgesproken, en in Elburg zei men dan wel eens: ‘maar dat is toch nog helemaal
niet nodig?’ Waarop ik dan antwoordde: ‘maar dat wil ik ook zo houden!’ Geen koek (en suiker)
dus, maar wel zie ik ernaar uit u te ontmoeten!
Een hartelijke groet, mede namens Berdien,
uw/jullie ds. M. Krooneman

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. E. Kiekebeld heeft op 18 dec. 2018 een gunstige uitslag te horen gekregen op een scan. De
niertumor is stabiel gebleven, dus niet gegroeid. Daarvoor zijn we de Heere, samen met Egbert
en Anneke, heel dankbaar. Veel gebeden mochten verhoord worden, al blijven natuurlijk wel de
zorgen.
Br. A. Riepma: Op oudejaarsdag 2018 overkwam onze br. Riepma een vervelend ongelukje. Hij
is gevallen en brak daarbij zijn rechter bovenarm. Erg pijnlijk allemaal, maar gelukkig gaat het
weer heel langzaam vooruit. Tot zijn grote verdriet kon hij door dit voorval op oudejaarsavond
en nieuwjaarsmorgen niet voorgaan. Momenteel gaat br. Riepma wel weer voor in de
erediensten. Wij hopen en bidden voor verder herstel.
Fam. Wieringa- Grashuis: Ook zij hebben veel teleurstellingen te verwerken. Hun zoon Roel
heeft een hersenschudding opgelopen. Hij kan maar 1 uur per dag naar het voortgezet
onderwijs in Groningen, daarna moet hij veel rusten. Best wel ingrijpend. Zo ook hun zoon
Willem die door een hooizolder is gezakt. Wonder boven wonder is alles redelijk goed
afgelopen, maar hij moet nog wel veel rust houden en krijgt op dit moment ook nog een
therapeutische behandeling. In dit alles bidden en wensen wij Willem en Roel een verder herstel
toe.
Zr. Douwina de Groot, verblijft nog steeds voor revalidatie in Maartenshof, afdeling revalidatie
kamer 128, Schaaksport 100, 9728 PG Groningen. Herstel gaat langzaam, maar toch gestaag
door. Ze probeert steeds grotere afstanden te lopen met haar rollator. De revalidatie zal nog wel
enige tijd duren, maar we hopen en bidden dat ze geheel mag herstellen. Dat de Heere haar in
alles nabij mag zijn.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
5 feb.
mw. A. Holtman-Prins
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18 feb.
mw. G. Grashuis-Bouwman
23 feb.
mw. J. Kok-Paalman
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

BEROEPINGSWERK
Met de komst van onze nieuwe predikant en zijn gezin, is aan het werk van een aantal
personen een eind gekomen.
In de avonddienst van 6 januari is aandacht gegeven aan de taken op het gebied van
catechese en pastoraat, die ds. K. Bogerd bij ons verrichtte. En in zowel de
kerkenraadsvergadering van 17 januari als tijdens de intrededienst van ds. M. Krooneman op
20 januari, zijn ds. C. Hoek en diens stagiair Mark de Jager bedankt voor het werk als
consulent.
Wat ook voorbij is, is de taak van onze beroepingscommissie. Daarin zaten (naast een aantal
kerkenraadsleden) Rinus van den Akker, Jaco Bosgraaf, Marte Kleefman, en als voorzitter van
de commissie Having Kruiger. De commissie heeft, via internet en op diverse plaatsen in ons
land, in het kader van het beroepingswerk heel veel preken beluisterd en samen besproken. Er
waren mooie gesprekken bij predikanten en hun gezin thuis, maar zeker ook tijdens de lange
autoritten onderweg. Vanaf het allereerste begin was er de overtuiging dat God's plan voor onze
streekgemeente Noordhorn & Saaksum een predikant op onze weg zou brengen. Onze
gemeente en deze predikant hoefden alleen nog maar elkaar te ontmoeten en de leiding van de
HEERE hierin te zien. We zien terug op een gezegende tijd.
Graag willen we de leden van de beroepingscommissie heel hartelijk danken voor hun inzet in
de afgelopen periode!

SEBALDEBUREN
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen heeft door een sterk teruggelopen
ledental van de gemeente in combinatie met vergrijzing en ziekte nog maar weinig broeders
beschikbaar die in staat zijn zich in te zetten voor de gemeente of in de kerkenraad.
In nauwe samenspraak met de IZB (in het bijzonder Dr. J.A. van den Berg) is daarom in 2018
een “reddingsplan'' gemaakt. Dit bestaat hieruit dat door de gemeente Sebaldeburen een
samenwerkingsverband wordt aangegaan met de IZB om gezamenlijk een kerkelijk werker aan
te stellen met een missionaire opdracht voor de komende 2 jaren.
Daarnaast is aanvulling van de kerkenraad gezocht, bestaande uit broeders uit buurgemeenten.
Voor dat laatste hebben uit onze gemeente de broeders L. Meijndert en A. Verbree zich
beschikbaar gesteld. Beiden blijven lid van onze eigen gemeente. A. Verbree zal de kerkenraad
van Sebaldeburen administratief ondersteunen met onder andere het notuleren van
vergaderingen. L. Meijndert is in de ochtenddienst van 13 januari jongstleden bevestigd als
ouderling van Sebaldeburen. Zo gaat Gods werk in dit deel van het Westerkwartier verder!
We wensen Leo en Ad veel zegen toe over dit werk, en vragen onze gemeente om hen in het
gebed te gedenken.
Op dit moment is er nog geen kerkelijk werker / missionair werker gevonden in het kader van dit
reddingsplan. Ook hier vertrouwen we op de leiding van Gods Geest voor deze buurgemeente
en onze regio!
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COLLECTEN EN BERICHT VAN DE DIACONIE
2 december
9 december
16 december
23 december
24 december
25 december
26 december
6 januari
13 januari
20 januari
Totaal

€ 125,15
€ 222,40
€ 120,45
€ 232,55
€ 139,70
€ 116,27
€ 183,15
€ 124,25
€ 126,42
€ 545,00
€ 1935,34

Noodhulp Jemen
Zangdienst
Noodhulp Jemen
GZB sloppenwijk in Kenia

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Op zondag 3 februari is de diaconiecollecte bestemd voor het diaconale programma Project 10
27. Deze keer is het doel medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Lepra komt in Nepal nog
steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal
opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt niet alleen voor leprapatiënten, maar voor
iedereen met een lichamelijke beperking. Project 10 27 helpt met onderzoek en medicatie, met
protheses en eventueel geld om een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
2 december
9 december
16 december
23 december
25 december
30 december
31 december
Totaal

€ 253,35
€ 399,45
€ 447,71
€ 252,40
€ 179,40
€ 486,75
€ 378,35
€ 2.397,41

1 januari
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari

€
€
€
€
€

Totaal

€ 2.136,77

189,90
267,40
220,67
977,50
481,30

Ontvangen via de kerkelijk ontvanger € 35,00 voor de verkoop van kerstkaarten.
Ontvangen via de kerkelijk ontvanger een gift van € 700,00 voor de kerkvoogdij.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters,
Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Vrijwilligers, hartelijk dank !!!
De laatste maanden is er door vrijwilligers heel veel werk verricht. De pastorie is in enkele
maanden tijd onherkenbaar geworden, in positieve zin. Het lijkt wel een compleet nieuwe
woning. Diverse mensen hebben hieraan meegewerkt, de één wat meer de ander wat minder,
maar alle beetjes hielpen. Sommigen waren er van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. De inzet
was geweldig.
Ook de diensten op 20 januari aangaande de bevestiging en intrede van onze nieuwe predikant
ds. Krooneman zijn in alle opzichten heel goed verlopen. Het vroeg veel tijd aan voorbereiding
en actieve hulp op de dag zelf. Ook hiervoor hebben veel vrijwilligers zich ingezet.
We zijn de Heere dankbaar dat alles voorspoedig is verlopen.
Alle vrijwilligers die op de één of andere manier een steentje hebben bijgedragen:
heel hartelijk bedankt!!
College van Kerkrentmeesters
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UIT DE GEMEENTE
DANK
We willen u graag bedanken voor de vele kaarten, woorden en gebeden en meeleven voor
Jurre en voor ons als gezin. Dat doet Jurre en ons erg goed.
Wellicht merkt u en jij er soms iets van als we in de kerk zitten. Dan gaan we er even uit, om
Jurre zijn waardes te meten. Hij moet dan vervolgens wat eten. Ook op (zondags)school is het
even wennen. Dan is het fijn om te merken en te zien dat er meegeleefd wordt.
Nogmaals onze dank.
Hartelijke groeten,
Jan Bert & Alexandra
Jurre, Jolein

DANKBETUIGING
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele felicitaties en kaarten vanuit de
gemeente n.a.v. ons 25 jarig huwelijksjubileum.
In de eerste plaats willen wij onze Hemelse Vader danken dat Hij ons 25 jaar voor en met elkaar
samen met de kinderen gespaard en bewaard heeft! En terugkijkend de bijzondere wegen die
Hij met ons is gegaan!
Maar het was ook heel fijn te merken hoe de gemeente van Noordhorn & Saaksum hierin
meeleefde!
Nogmaals heel hartelijk dank!
Wim & Petra Telintel

GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
De gezellige middag hopen wij te houden op donderdag 28
februari om 14.00 uur in de “Wegwijzer“ te Noordhorn.
Ds. M. Krooneman houdt de meditatie.
Dhr. A. Riepma komt met een film en er is tijd voor
ontmoeting en spelletjes.
Van harte welkom allemaal.
U kunt zich opgeven bij mevr. A. Kiekebeld, tel. 0594507012.
De damesbezoekgroep

VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE”
Deelname themabijeenkomst Hervormde Vrouwenbond in Sebaldeburen.
Op dinsdag 5 maart hopen we de themadag in Sebaldeburen bij te wonen. Het thema wordt
ingeleid door Ds. P. Nobel uit Garderen, getiteld: ‘Vrouwen naar Gods bedoeling’. Verder zal
spreken mevr. Elma Nobel-Buijs, psycholoog en docent.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!
De dag duurt van 10.15 - 14.30 uur en wordt gehouden in gebouw ’t Spectrum, Kerkweg 5,
9862 TH Sebaldeburen. Tijdens de lunchpauze wordt er gezorgd voor koffie/thee en soep. Wilt
u zelf een lunchpakket meenemen? Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten van
de bijeenkomst. We vertrekken om half 10 vanaf de Wegwijzer.
Opgave graag vóór 28 februari bij Maria van Waarde.
We hopen dat u de bijeenkomst ook kunt bijwonen!
Maria van Waarde (secretaresse), tel.nr. 505276
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ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
BUURTBORREL
Zaterdagmiddag 12 januari jl. hebben wij de jaarlijkse 'buurtborrel' weer gehouden in onze kerk.
Hoewel er altijd wel belangstelling is voor dit fenomeen was het deze middag een drukte van
belang. Totaal kwamen 33 personen elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen en onder het genot
van een hapje en een drankje was het een zeer gezellig treffen. Toevallige passanten, bewuste
nieuwsgierigen en de jaarlijkse trouwe bezoekers(sters) van binnen en buiten onze kerkelijke
gemeenschap troffen elkaar in een ongedwongen sfeer.
Alle aanleiding om hiermee door te gaan!
Namens de Evangelisatiecommissie,
Having Kruiger

BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2019
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 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Ester 6:1-14
Ester 7:1-8:2
Psalm 82
Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22
Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137
Ester 8:3-17
Ester 9:1-15
Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94

Zelfoverschatting
De rollen omgekeerd
Rechtspraak
Jong en (niet) enthousiast
Kijk-bijbeltekst
Israël gaat vreemd
Waardoor ging het mis?
Aanklacht van God
Wie is je minnaar?
Goede vangst
Aangeraakt
Hoera, vergeving!
Oud en nieuw
Kostbare liefde
Dubbelhartig
Oproep
Bekering
Slechtnieuwsgesprek
Weeën
Overspel
De oorzaak van de ellende
Aan de rivieren van Babel
Onherroepelijk?
Zelfverdediging
Verlenging
Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
De HEER is trouw
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.
3 maart

mevr. J. de Boer
mevr. G. v. Gosliga
mevr. H. IJbema
mevr. A. Kiekebeld
mevr. H. Koopman

AUTODIENST
503520
050-4032038
500981
507012
591410

OPPAS 1
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.
3 maart

213019
507012
233614
548350
506077

OPPAS 2
mevr. W. Fokkinga
mevr. L. Frankenhuis
mevr. G. v. Gosliga
mevr. M. Meijndert
mevr. N. Noorman

06-20288090
06-21278626
050-4032038
507468
548350

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

505035
213717
507012
506075
505739

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

DEURDIENST
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.
3 maart

dhr. E. Kooi
dhr. E. Kiekebeld
dhr. E. Meindertsma
dhr. R. Noorman
dhr. L. Rodenhuis

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

853020
0595-438946
853020
750885
548350

EHBO
504885
506075
502276
504885
507468

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN FEBRUARI 2019
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
3 febr.
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
dinsdag
5 febr.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 8 (Herv. Vrouw jan.nummer 2019)
woensdag
6 febr.
19.45 uur
Jeugdvereniging 16+
donderdag
7 febr.
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
donderdag
14 febr.
13.30 uur
Kreatieve middag vrouwenvereniging en
belangstellenden
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.15 uur
Bijbelkring (Markus evangelie)
maandag
25 febr.
20.00 uur
Gesprekskring bij mevr. J. Bosgraaf, Frankrijkerlaan 4,
Zuidhorn (H5)
dinsdag
26 febr.
19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 9 (Herv. Vrouw febr.nummer 2019)
woensdag
27 febr.
09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. A. Geertsema,
Langestraat 83, Noordhorn (H9)
19.45 uur
Jeugdvereniging 16+
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
donderdag
28 febr.
14.00 uur
Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum
18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
zondag
3 maart
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het Maart-nummer van Kerkneis is Zaterdag 23 februari 2019,
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
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.
3 maart

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

Ds. M. Krooneman
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. M. Kreuk (Oude Tonge)
Ds. H.C. Marchand (Groningen)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
3 febr.
Diaconiecollecte voor Project 10 27 t.b.v. leprapatiënten in Nepal

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
2 december
9 december
16 december
23 december
25 december
6 januari
13 januari
20 januari
Totaal

€ 21,20
€ 10,90
€ 19,10
€ 13,40
€ 12,20
€ 14,40
€ 8,55

Noodhulp Jemen
Noodhulp Jemen

Intrede en bevestiging in Noordhorn
€ 99,75

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
2 december
9 december
16 december
23 december
25 december
30 december
Totaal

€ 61,10
€ 50,20
€ 41,20
€ 39,70
€ 49,75
€ 59,60
€ 301,55

6 januari
13 januari
20 januari
27 januari

€ 48,50
€ 46,20

Totaal

€ 148,90

geen dienst
€ 54,20

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.
Hebben jullie ook al genoten van de sneeuw? Even een
sneeuwballengevecht of een sneeuwpop maken.
En
misschien al wel even geschaatst! Prachtig al die witte
vlokjes en de bijzondere ijsfiguren in het ijs. Zo kunnen we
van elk seizoen genieten van Gods schepping. Zowel in
de natuur kunnen we Hem ‘zien’ alsook binnen onze
gemeente of thuis. Zo heeft God ons ook weer voorzien
van een herder, een eigen dominee. Wat is de Heere toch
goed!
De onderstaande puzzel heeft betrekking op de
intredepreek die onze dominee Krooneman heeft
gehouden. Doe je mee?
Zoek 2 Korinthe 5 maar eens op.
Vul de ontbrekende letters in. Je leest dan op de
gemarkeerde rij een zin. Mail de oplossing naar:
JeugdneisNoordhorn@gmail.com. Na 5 goede oplossingen
ontvang je een boekenbon.
Succes!
Groetjes van Alexandra van Dijken.
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Februari 2019
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Jezus is de Goede Herder
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