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
‘Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht
van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd,
en schakels van een ketting om je hals.’
Spreuken 1:8-9
De tekst hierboven begint met de aanhef ‘mijn zoon’. Dat komt veel voor in het boek Spreuken.
Salomo, zo zagen we vorige maand, wilde wijsheid doorgeven aan het volgende geslacht.
Vandaar dat die aanhef ‘mijn zoon’ veel voorkomt, zie ook vers 10 van hoofdstuk 1, het begin
van hoofdstuk 2, enzovoort. We mogen ook lezen: ‘mijn dochter’, want het gaat hier om
Goddelijke wijsheid van ouders voor kinderen.
Zonen en dochters worden hier opgeroepen om te luisteren naar hun ouders. Misschien is
dat op jou wel van toepassing: je moet luisteren naar je vader of moeder. De tekst spreekt van
twee verschillende dingen: ‘de vermaning van je vader’ en ‘het onderricht van je moeder’.
Onderricht en vermaning. Onderricht is onderwijs, kennis opdoen en leren over het leven. Maar
ook vermaning, correctie en (soms) bestraffing. Dat is ook nodig, beiden horen erbij. Als je kind
bent geldt die oproep voor jou: luister naar je vader en wees je moeder gehoorzaam, want dat is
goed! Gehoorzaamheid staat een zoon en een dochter goed, als een krans op het hoofd en een
mooie ketting om de hals.
Maar misschien hebt u geen ouders meer. Of werd het thuis door pa en ma onmogelijk
gemaakt om te luisteren en te gehoorzamen. Helaas zijn die voorbeelden er ook. Wat moeten
wij nu met dit vers? Duidelijk is dat we leven in een tijd waarin deze woorden wat tegendraads
klinken. Vandaag de dag hoor je: het gaat toch om zelfstandigheid van het kind? Je moet je
kind opvoeden met z’n eigen keuzemogelijkheden. Ook onder christenen hoor je dat: wij voeden
onze kinderen niet zo streng op, ze moeten zelf hun eigen keuzes leren maken. Of: wij laten
onze kinderen niet dopen want dat is hun eigen keuze, die mogen wij niet voor hen maken. Of:
wij geven onze kinderen verschillende levensovertuigingen mee, zodat ze zelf kunnen kiezen
wat hen aanspreekt.
Zulke geluiden horen we vandaag. En een kind alles voorkauwen is natuurlijk ook niet
goed. Een kind moet volwassen worden, en dat betekent ook eigen keuzes leren maken. Maar:
we verstaan onze roeping als ouders niet als we de kinderen ook niet leren luisteren, leren
gehoorzamen. Vooral als het gaat om de dingen van (de dienst aan) God. Dat is maar niet iets
van ‘een vrije keus’. Dan gaat het om leven of dood, geluk of ongeluk, zalig of rampzalig. Dan
hebben wij onze kinderen vóór te gaan in het dienen van de HEERE.
Maar laten we ook naar onszelf kijken. Zijn wij zelf mensen die graag gehoorzaam zijn? Of
zoeken wij het het liefst zelf uit, zonder raad van anderen of van de HEERE? Dat zit eigenlijk
wel in mij. Ik denk in elk mens. Eigen keuzes maken. Soms speelt de duivel daar ook zo handig
op in, kijk maar in Genesis 3. Hij zegt als het ware tegen Eva: ‘Ja, de HEERE heeft wel het een
en ander tegen jullie gezegd, maar misschien moet je het zelf eens uittesten. Misschien is het
wel heel anders, word je er wel beter van. Probeer het eens uit, verken je grenzen!’ Zo zet de
duivel aan tot een soort puberaal gedrag dat in ons mensen toch al zit. En kijk eens wat ervan
gekomen is.
Daarom toch maar luisteren naar Salomo. Ja, het is best moeilijk om een gehoorzaam
mens te zijn. Ook als het gaat om: elkaar binnen de christelijke gemeente vermanen.
Vermaning die als het goed is bedoeld is om ons op het juiste spoor te brengen. Wij ervaren het
zo snel als een aanval: en wie ben jij wel niet dat je dat denkt te kunnen zeggen..?! Enzovoort,
daar komt alleen ellende van. Maar een kind van God, iemand die de vreze des HEEREN (zie
vers 7) kent, is als het goed is toch ook een luisterend mens, een gehoorzaam mens.
Gehoorzaam bóven alles aan de HEERE, zijn/haar God. Die gehoorzaamheid is als een
bevallige krans, als een prachtige ketting. Gehoorzaamheid staat u en jou goed!
Ds. M. Krooneman
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
3 maart
10 maart
13 maart
17 maart
24 maart
31 maart
7 april

09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Ds. M. Krooneman, waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
Prop. F. Pierik (’t Harde), waarna gebedskring in de kerk
Dhr. A. Riepma (Oldehove)
Ds. M. Krooneman
Ds. M. Krooneman, Biddag voor gewas en arbeid, inleveren voor de
voedselbank vanaf 19.00 uur
Ds. M. Krooneman
Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)
Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)
Ds. M. Krooneman
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. M. Krooneman
Ds. M. Krooneman, waarna koffiedrinken in de Wegwijzer
Dhr. L. Blees (Damwoude), waarna gebedskring in de kerk

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 maart
Diaconiecollecte: GZB Voorjaarscollecte voor Rwanda
13 maart
Alleen kerkvoogdijcollecte (Biddag)
24 maart
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
31 maart
Alleen collecte voor instandhouding van de predikantsplaats

UIT DE PASTORIE
De eerste zonnestralen zijn inmiddels de pastorie binnengevallen! Waar het de eerste weken na
onze komst steeds druilerig weer was, hangt nu het voorjaar in de lucht. Misschien is het als
deze Kerkneis uitkomt al weer heel anders, maar in ieder geval doet het goed om de zon weer
te voelen. Dan merk je ook wat een heerlijke ruimte die erker is!
Zondagavond hoorden we van ds. Van Santen, voor velen van u niet onbekend: De HEERE is
nabij, en daarom hoeven we niet bezorgd te zijn, maar mogen we al onze verlangens aan Hem
voorleggen. De preek sloot aan op een thema dat mij al een aantal weken bezighoudt:
dankbaarheid. We zijn zo snel geneigd te letten op wat we niet hebben, wat die ander méér
heeft dan ik. En dat is zo dodelijk voor ons geestelijk leven. Laten we veeleer letten op wat we
wel hebben: zoveel zegeningen die de HEERE dagelijks geeft.
Daar hoort ook de zegen bij van het tweemaal per zondag naar de kerk kunnen gaan waar het
Woord van de HEERE God bediend wordt. Het valt mij op dat de gemeente daarin trouw is en ik
veel gezichten altijd weer zie. Mooi om op te merken dat er verlangen is naar het Woord. Er zijn
er ook die ’s avonds ontbreken, en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Ik hoop dat ik u toch
kan verleiden om ook de avonddiensten indien mogelijk te bezoeken. Of beter gezegd:
natuurlijk verleid ik u niet. U komt niet voor een ander, zeker niet voor de dominee naar de kerk.
Maar voor de HEERE, omdat Hij het zo waard is om geprezen te worden! En omdat wij dat
Woord van genade elke keer wéér nodig hebben. Dat kan je niet vaak genoeg horen!

RONDOM DE EREDIENST
Als dit nummer van Kerkneis verschijnt staat de lijdenstijd al weer voor de deur. Zoals ik in de
morgendienst van 17 februari al aankondigde hopen we samen te lezen uit het Johannesevangelie. Bijzonder is het om de lijn vast te houden van de laatste dagen van de Heere Jezus
– tot aan het kruis.
In de avonddiensten gaan we verder met de Dordtse Leerregels.
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Verder staan er op het preekrooster verschillende broeders die voor u niet onbekend zijn. Ikzelf
hoop, naast de diensten in Noordhorn en Saaksum, deze maand zowel in de buurt (Stedum) als
op de Veluwe (Elburg) voor te gaan in de dienst van het Woord. We wensen elkaar daarin van
harte Gods zegen toe!
Een hartelijke groet, mede namens de andere pastoriebewoners,
MK

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Zr. Douwina de Groot mocht na een lange verblijfperiode op woensdag 20 februari de
Maartenshof in Groningen verlaten. Ze is inmiddels weer thuis. Het stemt tot dankbaarheid dat
ze deze stap mocht maken. Tegelijk is ze nog niet helemaal zelfstandig, ze ontvangt thuis nog
de nodige zorg en hulp. De weg van herstel is nog niet ten einde. Laten we Douwina biddend
blijven omringen!
Zr. H. de Vries werd geopereerd, en gelukkig zijn de artsen tevreden over het verloop van de
operatie. Ze heeft nog wel een weg van herstel te gaan.
Br. M. Tempel wacht op een oproep voor een operatie aan een aneurysma in zijn buik.
Tijdens onderzoeken is gebleken dat dit hoogst noodzakelijk is. Onze broeder heeft al heel veel
in zijn leven moeten meemaken, ook dit geeft weer veel spanning en zorg.
Maar zijn hoop en verwachting is op de Heere.
We bidden een ieder die te maken heeft met ziekte en zorg de woorden toe van 1 Petrus 5:7:
‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ Dat dat ook uw/jouw ervaring mag zijn:
Gods trouwe zorg!

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
2 maart
8 maart
11 maart
16 maart
25 maart

mw. J. Bosgraaf-van der Sluys
mw. D. Zijlstra-Steenbergen
dhr. H. van der Veen
dhr. J. Stenekes
mw. A. Hofman-Zeldenrust

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
27 januari
3 februari
10 februari
17 februari
Totaal

€ 124,15
€ 211,50
€ 122,75
€ 194,37
€ 652,77

Voor leprabestrijding in Nepal

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
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Bijna 200 gemeenten en maar 60 predikanten… heel veel gemeenten in Rwanda worden geleid
door mensen zonder theologische opleiding. Het doel van de afdeling Mission & Training binnen
de Anglicaanse Kerk van Rwanda (Kigali Diocese) is om predikanten en andere
leidinggevenden beter toe te rusten voor hun taak binnen de kerk. Ook zorgt deze afdeling voor
goed bijbelstudiemateriaal. De diaconiecollecte op 10 maart is bestemd voor dit goede werk via
de GZB Voorjaarscollecte.

Voedselbank Westerkwartier:
Op woensdag 13 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid, kunt u vanaf 19.00 uur in de
Wegwijzer goederen inbrengen voor de voedselbank Westerkwartier. Voor Saaksum geldt dit
voor de kerkdienst op zondag 17 maart.
De voedselbank is ons altijd zeer dankbaar voor hetgene en de hoeveelheid die wij (namens de
Hervormde Gemeente van Noordhorn en Saaksum) tijdens de biddagen en dankdagen afstaan.
Laten wij ook de mensen gedenken, die minder te besteden hebben, om wat voor oorzaak dan
ook.
In het bijzonder verzoekt de voedselbank deze keer om waspoeder.
Maar ook andere artikelen zijn welkom.
Namens de Diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank!

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
Totaal

€ 327,73
€ 250,90
€ 308,60
€ 492,65
€ 1.379,88

Ontvangen via de heer L. Rodenhuis een gift van € 50,00 voor de kerkvoogdij.
Ontvangen via diaken K. Tempel een gift van € 10,00 voor Kerkneis.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters,
Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger

Mededeling omtrent collectebonnen:
Collectebonnen bestellen: collectebonnen@ziggo.nl
Collectebonnen in waarden van € 0,50 ; € 1,00 ; € 1,50 en € 2,00.
Op vellen van 40 stuks resp.: € 20,00 ; € 40,00 ; € 60,00 en € 80,00.

UIT DE GEMEENTE
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.
We hopen dat u de bijeenkomst ook kunt bijwonen!
Maria van Waarde (secretaresse), tel.nr. 505276
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KREAMIDDAG 7 MAART
Op onze vorige kreamiddag eind januari hebben we lavendelzakjes
gemaakt met verschillende technieken: haken, breien, naaien en
borduren. We hebben ze gevuld met heerlijk geurende lavendel, een
voorproefje van de lente!
Op de kreamiddag van donderdag 7 maart staat wolvilten
(droogvilten m.b.v. de priknaald) op het programma. Wilt u indien u
een priknaald en schuimrubber blokje hebt deze meebrengen?
Aanvang half 2 in de Wegwijzer.
I.v.m. het aanschaffen van materiaal graag opgeven bij Maria van
Waarde (tel.nr. 505276) of Eja Tempel (tel.nr. 505108)

BINNENGEKOMEN BERICHTEN
TOERUSTINGSAVOND VAN HET CGB IN DE GASTHORN
Het CGB (Confessioneel Gereformeerd Beraad) houdt op woensdag 27 maart om 20.00 uur
weer een toerustingsavond in de Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn. Ds. C.G. Spijker - van
Engelenhoven komt spreken over “Wat heeft de Richteren-tijd ons te zeggen?”
Iedereen is van harte welkom.
H.J. Feitsma (secretaris)

POTGRONDACTIE LAUDATE DOMINUM 2019
Het Chr. Mannenkoor Laudate Dominum uit Zuidhorn houdt ook dit jaar weer de POTGROND
actie. De prijs is het zelfde gebleven n.l. 1 zak (20 liter) € 2, maar 3 zakken voor € 5,00.
We hopen te bezorgen vanaf woensdag 20 tot en met 23 maart a.s. We proberen onze vaste
klanten zoveel mogelijk weer te bezoeken. Heeft u geen bezoek gehad of was u niet thuis, of
heeft u nog nooit potgrond van ons gehad, dan kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven.
Dat kunt u doen bij Jan Kamminga 0594-503193 of Klaas Tempel 0594-505108.
Uw bestelling en afname stellen wij zeer op prijs.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens Laudate Dominum,
Klaas Tempel
Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
3 maart
10 maart
13 maart
17 maart
24 maart
31 maart
7 april

AUTODIENST

mevr. H. Koopman
mevr. T. Meindertsma

591410
233614

mevr. P. Telintel
mevr. M. Buffinga
mevr. M. v. Waarde
mevr. J. de Boer

853020
699754
505276
503520

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

OPPAS 1
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart
7 april

506077
505276
213019
213717
507012
233614
548350

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

548350
050-4031843
06-20288090
06-21278626
050-4032038
507468
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Tim Noorman
Jorik Telintel
Frances Kleefman
Enzo Frankenhuis
mevr. C. Bos
Lydian Kleefman

548350
853020
0595-438946
06-21278626
750885
0595-438946

DEURDIENST
3 maart
10 maart
13 maart
17 maart
24 maart
31 maart
7 april

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

EHBO
505739
505035
213717
507012
506075
505739
505035

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

507468
504885
506075
502276
504885
507468
504885

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN MAART 2019
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
3 maart
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
20.30 uur
Gebedskring in de kerk na de avonddienst
dinsdag
5 maart
09.30 uur
Vertrek naar Sebaldeburen themadag Herv.
Vrouwenbond.
donderdag
7 maart. 13.30 uur
Kreatieve middag wolvilten 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)
woensdag
13 maart 19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk.
Vanaf 19.00 uur inleveren voor voedselbank.
zaterdag
16 maart 19.30 uur
Lente-zangdienst in de kerk van Saaksum
dinsdag
19 maart 19.45 uur
Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 10 (Herv. Vrouw
maart-nummer 2019)
woensdag
20 maart 09.30 uur
Ochtendvrouwenkring bij mevr. M. Scholte, Prof. van
Giffenweg 13, Noordhorn
19.30 uur
Jeugdvereniging 16+
donderdag
21 maart 18.30 uur
Catechese 12 t/m 14 - jarigen
19.15 uur
Catechese 15 - jarigen en ouder
20.00 uur
Vergadering Gereformeerde Bond in Oude Pekela.
Spreker dr. Th. Plezier over het onderwerp: Beleving
van de eredienst.
maandag
25 maart 20.00 uur
Gesprekskring bij Fam. A. Verbree, Kruiser 8,
Zuidhorn (H6)
woensdag
27 maart 20.00 uur
Toerustingsavond CGB in De Gasthorn, Zuidhorn,
spreker Ds. C.G. Spijker-v. Engelenhoven
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
donderdag
4 april
13.30 uur
Kreatieve middag, paasdecoratie maken,
vrouwenvereniging en belangstellenden
zondag
7 april
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 April-nummer van Kerkneis is Zaterdag 30 maart 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 maart 9.30 uur
10 maart 9.30 uur
17 maart 9.30 uur
24 maart 9.30 uur
31 maart 9.30 uur
7 april
9.30 uur

Evang. J. de Vries (Urk)
Ds. M. Krooneman
Ds. J. Hoekman (Urk), Biddag voor gewas en arbeid, inleveren voor
voedselbank (zie onder Berichten Diaconie Noordhorn)
Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)
Ds. G.W. van Wingerden (Stedum)
Ds. J. Harteman (Kampen)

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
10 maart
Diaconiecollecte: GZB Voorjaarscollecte voor Rwanda
17 maart
Alleen kerkvoogdijcollecte (Biddag)

COLLECTEN SAAKSUM VAN DE DIACONIE
27 januari
3 februari
10 februari
17 februari
Totaal

€ 14,00
€ 23,90
€ 16,00
€ 14,50
€ 68,40

Voor leprabestrijding in Nepal

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN EN BERICHT SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
Totaal

€ 55,00
€ 53,80
€ 55,50
€ 83,60
€ 247,90

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

Mededeling omtrent collectebonnen:
Collectebonnen bestellen: collectebonnen@ziggo.nl
Collectebonnen in waarden van € 0,50 ; € 1,00 ; € 1,50 en € 2,00.
Op vellen van 40 stuks resp.: € 20,00 ; € 40,00 ; € 60,00 en € 80,00.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
16 maart
17 maart
29 maart

mw. T. Brandsma-van der Veen
dhr. A. Brandsma
mw. M.H. Ritzkes-de Vroeg

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

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.
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LENTE-ZANGDIENST OP 16 MAART IN DE KERK VAN SAAKSUM
Zaterdag 16 maart: Aanvang 19.30 uur.
Door organisatorische omstandigheden hebben wij dit jaar geen Paaszangdienst.
Daarvoor in de plaats doen we een LENTE-ZANGDIENST.
We gaan mooie liederen zingen met elkaar, met ook wel alvast een paar paasliederen.
De meditatie wordt verzorgd door Mark de Jager uit Groningen. Het orgel wordt weer bespeeld
door Albert Viersen. Ook Marten Postmus is weer van de partij.
Het CHR. MANNENKOOR LAUDATE DOMINUM uit Zuidhorn o.l.v. Robert Koolstra zal haar
medewerking verlenen.
We hopen op een fijne avond.
Ook deze keer bent u weer van harte welkom!
Met een hartelijke groet,
Klaas Tempel.

BIJBELLEESROOSTER MAART 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
vrijdag
zaterdag
zondag

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

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30
Psalm 127
2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
2 Timoteüs 2:1-13
Psalm 52
Leviticus 1:1-9
Leviticus 1:10-17
Leviticus 2:1-10
Leviticus 2:11-16
Leviticus 3:1-5
Leviticus 3:6-11
Leviticus 3:12-17
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17
2 Timoteüs 4:1-8
2 Timoteüs 4:9-22
Leviticus 4:1-12
Leviticus 4:13-21

Sabbats(on)rust
In de leer bij Jezus
Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
Geloof, hoop en liefde
Atheïsme is dwaas
Opwekking
Vol verwachting
Kinder-achtig
Wat is echte rijkdom?
Er is een weg terug
Let op de weg
Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos
Volhouden
Heilzame woorden
Niet te vangen
Ontmaskering
Offerregels
Geurige gave?
Recept voor offers
Zout
Vet voor de HEER
Geef iets waardevols
Bloed-serieus
Houd de waarheid voor ogen
Zware dagen
Inspiratie
Waarheid en niets dan de waarheid
Concrete opdrachten
Schuld(on)bewust
Groepsverantwoordelijkheid
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Jeugdneis

Maart 2019

“Vol vertrouwen op weg”
Beste jongens en meisjes,
Onlangs zag ik reclame van een automerk met
als titel: “vol vertrouwen op weg”.
Misschien denk je wel, ja soms wel en soms
niet. Want ik ben er niet altijd zeker van of ik de
juiste weg wel ga.
In je leven zijn er zoveel keuzes waarop je een
beslissing moet nemen, denk aan school,
vervolgstudie, thuis, stageplek, ach vul maar in.
Een navigatiesysteem laat ons weten, ga links,
rechts, rechtdoor of keer om. Soms is er even
geen zicht meer en zit je in een diep dal, maar
we mogen dan omhoog kijken naar de Top!
En onthoud dan maar, mij geleidt des Heeren Hand! Hij is onze Gids! Ja, vol vertrouwen
op weg. De Weg. En ook al is het dan geen recht geplaveide weg, met Hem als Gids
en Stuurman kom je niet bedrogen uit.
Je kunt het woord vertrouw(en) in veel Bijbelboeken terugvinden. Zoek de zin in het
juiste Bijbelboek en streep ze weg. Je houdt een Bijbeltekst over. Zoek vervolgens
deze tekst op. Mail deze tekst naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com.
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.
Succes!
Groetjes van Alexandra van Dijken.
Jesaja 50:10 // Psalm 13:6 // Spreuken 3:5 // Psalm 119:42 // Jesaja 26:4 //
Psalm 37:5 // 2 Kronieken 20:20 // Spreuken 3: 6 // Psalm 40: 5 //
Vertrouw op de HEERE met heel je hart
……………….….
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid
…………………..
Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem; Hij zal het doen …….….
Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden
……………………
want ik vertrouw op Uw woord
…..……………….
Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid
…..………….……
laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE
…….………….….
Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt
…….……….……..
Oplossing:
Bijbeltekst:
……………
…………………………………………………………………
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Zin:
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Breng de vissers naar hun bootje…..
JdH 803 Geef de Heiland ’t
roer in Handen
Geef de Heiland ’t roer in handen,
van je aardse levensschip.
Hij zal veilig je doen landen, Hij
kent elke rots en klip.
Is je scheepje groot of klein, laat de
Heiland Stuurman zijn.
Is je scheepje groot of klein, laat de
Heiland Stuurman zijn.
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