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. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 0594-50 60 75
Email: nohosaak@gmail.com
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:

NL70 RABO 03758 29660, let op nieuw bankrekeningnr.

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
‘Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.
Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser,
maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd.
Hoelang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap?
Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen!
Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man.’
Spreuken 6:6-11
In dit gedeelte wordt de luiaard aangesproken. De luiaard is een bestaand dier, dat leeft in o.a.
Zuid-Amerika. Waarom een luiaard genoemd? Omdat hij nauwelijks vooruit komt. Hij beweegt
zich voort met een snelheid van 2,5 meter per minuut! Een slome duikelaar dus, niet vooruit te
branden...
Salomo gebruikt het als een beeld, want ook een mens kan een luiaard zijn. Nu denk ik dat
dat gevaar vandaag aan de dag niet zo op de loer ligt. Ja, we hebben meer vrije tijd dan ooit,
maar wat zijn we druk met elkaar! Burn-out is een veel gehoorde term. Gesprekjes in de
supermarkt klinken vaak: ‘Hoe gaat het?’ ‘Druk!’ Het schijnt dat als je het niet druk hebt, je er
niet bij hoort. Dus lui: nee, dat zijn we niet, vandaag.
Maar, ik lees het nog anders. Want wat is nu het kenmerk van die luiaard? Hij ligt maar wat
te doezelen, wat te suffen, en ondertussen komt het gevaar dichterbij! Kijk maar in de laatste
zinnen van de tekst: ‘Een beetje slapen, een beetje sluimeren... Zo komt uw armoede over u als
een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man.’ De luiaard is zich van geen gevaar
bewust. Hij neemt het er lekker van, hij geniet van elke dag. Hij is een levensgenieter, een
Bourgondiër zo u wilt. Maar Salomo waarschuwt: met je ogen dicht zie je het gevaar niet
aankomen!
Ja, als je alleen maar slaapt word je arm. De armoede komt over u. Maar, is het zo ook niet
in het geestelijke? Nee, lui zijn we niet vandaag, zei ik al. Maar: geestelijk dan? Zijn we
geestelijk net zo actief, of zijn we geestelijk wél lui geworden? Dan kunnen we de parallel met
de luiaard doortrekken: ik neem het ervan, ik heb het goed naar m’n zin, maar ik zie het gevaar
niet aankomen. Ik leef niet met de HEERE want ik heb het zonder Hem al veel te goed. Ik richt
mij niet op het toekomende leven want het is hier beneden al zo ontzettend leuk. Ik denk niet
aan straks maar geniet van het nu.
O, dat is in het geestelijke ontzettend gevaarlijk! Opgaan in het hier en nu, ofwel in het
luieren ofwel in drukte en activiteit – maar ondertussen geen voorbereidingen treffen. Nee, kijk
dan eens naar het andere voorbeeld van de wijze Salomo: de mier! Wat doet de mier? Hij
verzamelt zijn eten in de zomertijd en in de oogsttijd? Dán moet hij actief zijn, dan valt er wat te
halen! Zodat hij later, als de winter komt, genoeg heeft. Zijn werk zit erop. Hij mag rusten van
zijn arbeid. Maar wee de mier die te vroeg gerust heeft. Hij heeft in de wintertijd, als de strenge
kou neerdaalt, niets.
We kunnen het beeld zo doortrekken? Tref ik voorbereidingen voor de toekomst? Ik spreek
over de eeuwige toekomst. Het is van tweeën één: eeuwig met de HEERE om me in Hem te
verblijden, of eeuwig zonder Hem in spijt en wroeging. Wees geen luiaard die zegt: daar
bekommer ik me nu even niet om hoor, wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar wees als de mier, die
zijn toekomst veilig stelt.
Nee, gelukkig hoeven we ons niet, zoals de mier, uit te sloven om onze eigen eeuwige
toekomst te bereiden. Het enige is dat wij de HEERE mogen en moeten zoeken, omdat Hij voor
Zijn kinderen die heerlijke toekomst bereid heeft. De vraag is alleen: bereid ik me voor? Zoek ik
Hem, leef ik voor Hem, aanbid ik Hem? Dan heb ik toekomst! Maar bekeer je als je je herkent in
de luiaard. Lui in het zoeken van God, te druk met andere zaken... Bekeer je, want de armoede
komt over je, voordat je het in de gaten hebt! Zonder God, dát is echte armoede! Maar mét
Hem, dat is eeuwige rijkdom!
Ds. M. Krooneman
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KERKDIENSTEN NOORDHORN
2 juni
9 juni
10 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

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

Ds. J. Harteman (Kampen),
Ds. J.A.C. Olie (Genemuiden)
Ds. M. Krooneman, 1e Pinksterdag, koffiedrinken na de kerkdienst
Ds. E. de Mots (Rijssen)
Ds. M. Krooneman, 2e Pinksterdag, Zangdienst
Prop. F. Pierik (’t Harde)
Ds. W.M. Rooseboom (Oudega)
Ds. M. Krooneman, Doopdienst van Suzet Heidi Emmy Prins
Ds. M. Krooneman
Ds. N. Noorlander (Onstwedde), Voorbereiding Heilig Avondmaal
Prop. J.J. v.d. Meulen (Genemuiden)
Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal
Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. H. van Wingerden (Rijssen), koffiedrinken na de kerkdienst
Ds. M. Krooneman

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:
9/10 juni
Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte voor Bijbelcursussen in Azië
16 juni
Extra collecte voor instandhouding van de predikantsplaats
23 juni
Diaconiecollecte bestemd voor voedselprogramma in Rwanda, Project 10 27
30 juni
Alleen een collecte voor de kerkvoogdij
7 juli
Diaconie-avondmaalscollecte, noodhulp in Mozambique, via Dorcas

UIT DE PASTORIE
TERUGBLIK
We kijken terug op een gezegend en gezellig afsluitingsweekend van het winterwerk. Op de
fiets en bij de BBQ mochten we velen van u ontmoeten – goed om zo samen gemeente te zijn.
In de dienst van afsluiting winterwerk mochten we samen stilstaan bij ‘Gods goede werk in de
gemeente’. Wat een troost dat het, bij al het werk dat wij verzetten, niet van ons afhangt maar
van Hem! Hij zorgt voor Zijn kerk, tot de voleinding der wereld. In dat vertrouwen mogen we
doorgaan, ook nu het winterwerk is afgelopen maar andere dingen weer onze aandacht vragen.
Op 12 mei mochten we aanwezig zijn bij de bevestiging van ds. Kok in Stolwijk. Ik geef u
de woorden door waarmee hij intrede deed (Kol. 4:3): ‘Bid meteen ook voor ons dat God voor
ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken...’ Wat is dat
belangrijk: gebed voor de voorganger(s), voor het werk van de kerkenraad en allen die zich
inzetten, voor de voortgang van de Evangeliebediening. Ik weet dat er gemeenteleden zijn die
trouw voor mij en voor de gemeente bidden. Ik beveel mijzelf en de gemeente opnieuw in uw
voorbede aan. Het is zo nodig!

VOORUITBLIK
Verschillende keren ben ik zelf in uw midden in de diensten de komende weken. De
leerdiensten over de Dordtse Leerregels zitten erop, en pas na de zomer hopen we weer te
beginnen met de leerdiensten. In de komende tijd is er dus ook in de avonddiensten wat we
noemen ‘vrije stof’. Komende weken mag ik meedoen aan de handoplegging bij twee broeders
in de Heere. Deze medestudenten worden aan hun gemeente verbonden en hebben mij
gevraagd daar bij te zijn en een tekst namens de Heere mee te geven. U hebt op 20 januari
gezien wat een bijzonder en inhoudsvol moment dit is. Het is mooi om dat nu ook bij een ander
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te mogen meemaken. Dit is op D.V. 30 juni en 14 juli. Op 30 juni zal het helemaal in Giessen
(Noord-Brabant) zijn, en dus ben ik de hele dag niet in het Noorden. Op 14 juli is het wat
dichterbij (Hollandscheveld) en hoop ik de avonddienst in Noordhorn wel voor mijn rekening te
nemen.
De morgendienst van Eerste Pinksterdag heeft een extra feestelijke inhoud omdat twee
mensen in de kring van onze gemeente belijdenis van hun geloof mogen afleggen. Het gaat om
Hans Weststrate en Judith Buijze. Zij hopen D.V. 20 juli te trouwen, en wat is er nu een betere
huwelijksvoorbereiding dan samen belijdeniscatechese te volgen en Zijn Naam te belijden?!
Hans komt over uit de gereformeerde gemeente van Groningen, Judith kerkte daar de laatste
jaren ook. Nu mogen ze geloven dat de Heere hen naar Noordhorn heeft geleid. We zien uit
naar deze dienst en wensen hen Gods rijke zegen toe!
Hartelijke groet vanuit de ‘herdershut’...
MK

VAN DE KERKENRAAD
MEDELEVEN
Br. Leo Meijndert werd onderzocht i.v.m. lichte klachten. Geheel onverwacht wees het
onderzoek uit dat zijn kransslagaders ernstig vernauwd waren. Dotteren was niet meer mogelijk,
daarom moest br. Meijndert een openhartoperatie ondergaan waarbij er omleidingen zouden
worden aangelegd rondom zijn hart. Deze boodschap was voor br. Meijndert, zijn vrouw en
kinderen natuurlijk schrikken. Toch mocht br. Meijndert zijn leven in vertrouwen in de handen
van de Heere leggen, en Hij heeft dit vertrouwen niet beschaamd. De operatie mocht goed
verlopen, wat tot grote dankbaarheid stemt. Br. Meijndert heeft nog wel een lange weg van
revalidatie te gaan. We dragen hem op in onze gebeden.
Zr. Petra Telintel onderging een hersteloperatie n.a.v. haar ziekte een aantal jaren geleden.
De operatie mocht goed verlopen. Ze is de Heere dankbaar dat Hij gespaard en bewaard heeft.
Zr. Hesselien Koopman kreeg een pacemaker. Ook deze ingreep mocht goed verlopen. Ze
moet nog weer wat meer kracht en energie opdoen maar het stemt tot dankbaarheid dat alles
naar wens mocht gaan.
Br. E. Kiekebeld kreeg een goede uitslag in het ziekenhuis. Zijn gezondheid is op dit
moment stabiel en hij mag zes weken zonder kuren. Hiervoor is hij erg dankbaar.
Br. L. Rodenhuis tobt nog met zijn gezichtsvermogen. De artsen hopen dat dit vanzelf
overgaat, mocht dat niet zo zijn dan moet er worden ingegrepen. Bij het verschijnen van deze
Kerkneis heeft er weer een onderzoek plaatsgevonden. We hopen en bidden dat er herstel mag
optreden en we de fam. Rodenhuis ook weer onder het Woord mogen begroeten.

HUWELIJKS-JUBILEUM
Daarnaast is er ook een vreugdevol bericht wat betreft de fam. Rodenhuis: op 29 mei mochten
dhr. en mw. Rodenhuis gedenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden.
We danken de HEERE dat hij hen aan elkaar gaf en ze voor elkaar gespaard en bewaard heeft.
We bidden of Hij hen ook in de toekomst nabij wil zijn.

WELKOM
Naar onze gemeente komen over: Jeroen en Erika Prins-Bosgraaf, samen met hun dochters
Cato, Jolie en Suzet.
Zij zijn voor velen van ons niet onbekend, en we zijn blij hen (na een poosje in Haren te hebben
gewoond) weer terug te zien. We heten het gezin Prins van harte welkom en wensen hen Gods
zegen toe in ons midden!

GEBOREN
Jeroen en Erika Prins werden verblijd met de geboorte van een dochter: Suzet Heidi Emmy.
Suzet is het zusje van Cato en Jolie.
In de morgendienst van 23 juni hoopt Suzet Heidi Emmy Prins de heilige doop te ontvangen.
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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!

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
Totaal

€
€
€
€
€

135,00
214,07
129,10
123,80
601,97

Voor Jemen via Project 10 27

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting diaconiecollecte:
Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op
de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit.
Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie
komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel
belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven.
Tijdens de diaconiecollecte op Eerste en Tweede Pinksterdag (9 en 10 juni) wordt uw bijdrage
gevraagd voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40 per deelnemer. Helpt u mee?
Op zondag 23 juni wordt een diaconiecollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst
is bestemd voor een voedselprogramma voor ondervoede gezinnen in Rwanda. Cyangugu staat
bekend als het armste deel van Rwanda. Veel mensen leven er in extreme armoede. De
Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om deze mensen te helpen op weg naar een betere
ontwikkeling. Ondervoeding of slechte voeding is nog steeds een belangrijke oorzaak waardoor
mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. Via het hulpprogramma van de kerk worden
ondervoede kinderen maar ook volwassenen van voedsel voorzien. Maar wat vooral belangrijk
is: moeders krijgen voorlichting over gezonde voeding, zodat ze beter voor zichzelf en hun
gezinnen leren zorgen.
Op 7 juli is de diaconiecollecte de avondmaalscollecte. Die is deze keer bestemd voor
noodhulp aan Mozambique, via Dorcas. Mozambique is één van de armste landen ter wereld.
Tot begin jaren ’90 woedde er een burgeroorlog die nog steeds veel impact heeft op de
bevolking. Veel mensen hebben trauma’s opgelopen, zijn werkloos geraakt of in de criminaliteit
gekomen. Weinig mensen hebben een opleiding gevolgd, waardoor hun inkomen te laag is om
voor zichzelf te zorgen. Veel mensen zijn ondervoed. Ook hebben veel mensen hiv of aids, wat
er regelmatig toe leidt dat jonge kinderen achterblijven zonder ouders. Deze kinderen zijn
kwetsbaar voor geweld, misbruik of uithuwelijking. Tot overmaat van ramp is Mozambique begin
2019 getroffen door de twee heftige orkanen Idai en Kenneth. Hulp is hard nodig!
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Vrijwilligersroosters
Tot slot kunnen we u melden dat de vrijwilligersroosters weer zijn uitgebreid met een aantal
nieuwe namen. Vooral bij de oppasdienst, waarbij nu elke zondag twee volwassenen en een
jeugdoppas zijn ingeroosterd, zijn veel nieuwe vrijwilligers ingeroosterd. Maar ook de deurdienst
is met twee mannen versterkt. Hartelijk dank!
De diaconie

COLLECTEN EN BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
Totaal

€ 254,10
€ 285,80
€ 241,55
€ 610,60
€ 1.392,05

Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema, kerkelijk ontvanger
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
DANKBETUIGING
Voor alle blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van Maria's moeder willen
we de gemeenteleden van Noordhorn en Saaksum hartelijk danken. Haar sterfdag viel kort voor
de trouwdag van onze zoon Henk en schoondochter Tessa. Zo vermengden zich vreugde en
verdriet. Maar de dankbaarheid overheerst want Maria’s moeder mocht de gezegende leeftijd
van 101 jaar bereiken in goede gezondheid.
Voor alle felicitaties en de aanwezigheid van velen van u tijdens de trouwdienst zeggen we u
eveneens hartelijk dank.
We hebben een overweldigende hoeveelheid kaarten, bloemen, persoonlijke condoleanties en
felicitaties mogen ontvangen.
Aren en Maria van Waarde

HARTELIJK DANK
Graag willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid bij ons huwelijk en voor de
kaarten en bloemen die we hebben gekregen.
We hebben een heel mooie dag gehad en voelen ons gezegend met elkaar en met zo veel
liefdevolle gelukwensen.
Henk en Tessa van Waarde

UITSTAPJE VROUWENVERENIGING ‘IN LIEFDE DIENENDE’
Het uitstapje van de vrouwenvereniging zal dit jaar plaatsvinden op D.V. donderdag 13 juni.
We vertrekken ’s ochtends om half 10 vanaf de Wegwijzer naar Elburg waar we de
tentoonstelling “Zandverhalen” gaan bezoeken. In een overdekte ruimte worden talloze
Bijbelverhalen in zandsculpturen tot leven gebracht. Het reisje is ook geschikt voor
deelneemsters die minder goed ter been zijn. Ook andere belangstellenden zijn van harte
welkom! We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn. De kosten van het uitstapje,
inclusief een lunch en koffie/thee, zullen ongeveer €30 bedragen, te betalen op de dag zelf.
Opgave vóór 6 juni bij: Tjaarda Meindertsma (tel. 233614; email: tagmo@hotmail.com) òf
Eja Tempel (tel. 505108; email: ktempel@ziggo.nl).
Graag vernemen we ook of u beschikt over vervoer.
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ROMMELMARKT 14 SEPTEMBER 2019
De voorbereidingen voor de 33e Rommelmarkt zijn al weer begonnen.
We gaan er van uit dat we weer een mooie rommelmarkt-week tegemoet gaan in de week van 9
t/m 14 september. De tent is al gereserveerd en die wordt geplaatst op 9 september.
Zonder uw hulp kunnen wij ook dit jaar niet.
Ook kunt u weer spullen brengen.
U kunt bij ons terecht vanaf vrijdag 26 juli van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 27 juli van 10.00
tot 12.00 uur. Daarna elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en elke zaterdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur. Dit alles tot en met het weekend van 7 september.
We gaan er weer met verenigde krachten tegenaan, en ZO DE HERE WIL wordt het weer een
gezellige rommelmarkt.
Met een hartelijke rommelmarktgroet, Klaas Tempel

BOLCHRYSANTEN-ACTIE
T.B.V. Vakantiebijbelweek
21 EN 22 OKTOBER
Per stuk 8 euro
2 stuks 15 euro
Wees er snel bij want op = op
De bolchrysanten worden in september verwacht.
U kunt ze ophalen bij de Wegwijzer.
(In overleg worden ze thuisbezorgd.)
Bestellen kan bij Corina Bos: 06-42507772

BINNENGEKOMEN BERICHTEN
BIJBELLEZING WOUTERSWOUDE
Genesis uitgelegd en toegepast
In de zomerperiode van 2019 verzorgt (voor het vijfde zomerseizoen) ds. K.H. Bogerd Hervormd predikant van Wouterswoude - een zevental Bijbellezingen in Wouterswoude. De
Bijbellezingen bevatten vervolgstof en staan in het teken van ‘Genesis uitgelegd en toegepast’.
Ds. Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit
te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen haken,
zonder dat zij de bespreking van de voorgaande hoofdstukken hebben gevolgd.’
De Bijbellezingen vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloan 75) op de
volgende woensdagavonden: 5 juni (Genesis 43), 19 juni, 3 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11
september en 25 september. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na
afloop staat de koffie klaar. De toegang is vrij.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM
“DE HERBERG”
Tussenjaar
Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te
ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met
andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2019 is
er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen
kamer, kost en inwoning. De werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening gehouden
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met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt
veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. www.pdcdeherberg.nl

Vakantiewerk
Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee weken van maandag tot vrijdag op kamers en
samen met andere jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er
ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets
voor jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je op. www.pdcdeherberg.nl

BIJBELLEESROOSTER JUNI 2019
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 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

Ontheemd
Vreemdgaan is gevaarlijk
Laat je niet verleiden
Filosofie is …
… liefde voor de wijsheid
Scheppingsverhaal
Wijsheid duurt het langst
Kort maar krachtig
Verstaanbaar voor iedereen
Vervulde profetie
Trefzeker
Doopdienst
Op de been geholpen
Niet in eigen kracht
Confrontatie
Wie moet je gehoorzamen?
Bewogen gebed
Geven en vergeven
Zaaien en oogsten
Betekenisvol
Familiebijeenkomst
Volgelingen dichtbij en op afstand
Bezeten (van angst)
Aanraking
Uitzendprogramma
Het broodnodige
Imago-onderzoek
Hoog bezoek
Hoofd- en bijzaken
Goed te volgen?

Psalm 120
Spreuken 6:20-35
Spreuken 7:1-27
Spreuken 8:1-11
Spreuken 8:12-21
Spreuken 8:22-36
Spreuken 9:1-18
Psalm 117
Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:14-28
Handelingen 2:29-36
Handelingen 2:37-47
Handelingen 3:1-10
Handelingen 3:11-26
Handelingen 4:1-12
Handelingen 4:13-22
Handelingen 4:23-31
Lucas 7:36-50
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-15
Lucas 8:16-21
Lucas 8:22-25
Lucas 8:26-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-43a
Lucas 9:43b-50
Lucas 9:51-62
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OP REIS NAAR ISRAËL?
Vanuit de hervormde gemeenten van Dorkwerd en Wijnjewoude wordt er door dhr. M. van
Heijningen, in samenwerking met reisorganisatie ‘Beter Uit’, een gemeentereis naar het Heilige
Land georganiseerd. Er is (beperkt) ruimte voor mensen uit buurgemeenten om mee te gaan.
Wie interesse heeft is welkom op een vrijblijvende informatieavond die gehouden wordt op
maandag 3 juni om 20.30 uur in De Hoeksteen, Hoogeweg 2 te Dorkwerd. De reis is gepland
van D.V. 26 maart - 2 april 2020.

- Kort verhaal -

“STEEL HUN TIJD”
Satan riep een wereldwijde vergadering bijeen van demonen. In zijn openingswoord zei hij:
"We kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er
niet van weerhouden hun Bijbels te lezen en daardoor de waarheid te weten. We kunnen ze
er niet van weerhouden een gelovige relatie met hun Verlosser op te bouwen. Op het moment
dat ze deze relatie opgebouwd hebben zijn wij te laat en is onze macht over hen verbroken.
Dus: laat ze dit alles maar doen, maar pak ze hun tijd af, zodat ze geen tijd hebben om hun
relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. Dit is wat ik wil dat jullie moeten doen.” zei de
duivel. ”Leid hen op alle mogelijke manieren af van het vasthouden aan hun Verlosser en het
onderhouden van de belangrijke relatie met Hem gedurende de gehele dag”.
“Hoe zullen we dat doen?” schreeuwden zijn demonen. “Houd ze druk bezig met de niet
belangrijke dingen van het leven en bedenk ontelbare systemen om hun gedachten bezig te
houden,” antwoordde hij. “Verleid ze met allerlei dingen om bezig te zijn zodat ze geen tijd
hebben voor hun Verlosser, geen tijd hebben om een relatie met Hem op te bouwen.
Weerhoud ze ervan om tijd met hun kinderen door te brengen. Laat zoveel mogelijk families
uit elkaar vallen en verlok hen om zoveel mogelijk de radio en de televisie aan te zetten met
niet-Bijbelse muziek om hun gedachten van Jezus af te houden.
Bombardeer hun gedachten 24 uur per dag met nieuws en vul de salontafels met kranten en
lectuur, waarin veel broodmagere en beeldschone modellen staan, zodat mannen geloven dat
uiterlijke schoonheid het belangrijkste is in het leven en dat ze ontevreden worden met hun
vrouwen. Zorg dat de vrouwen hun mannen niet de liefde geven die ze nodig hebben, zodat
ze ergens anders gaan kijken. Dat zal de gezinnen snel uit elkaar doen vallen. Laat ze zelfs in
hun vrije tijd buitensporige dingen doen. Laat ze uitgeput van de vakantie terugkeren. Laat ze
het te druk hebben om de natuur in te gaan, om na te denken over God’s prachtige
schepping. Zorg ervoor dat ze minder fraaie dingen bekijken op TV en in de bladen. Stuur ze
naar toneelstukken, bioscopen enz. Houd ze druk, druk, druk zodat er geen tijd is voor
meditatie en werken aan hun relatie met God.
En als ze toch bij elkaar komen voor geestelijke gesprekken zorg dan dat ze verwikkeld raken
in roddel en geklets zodat ze weggaan met kwellende gedachten. Prop hun leven zo vol met
goede doelen, zodat ze geen tijd hebben de kracht en de liefde van Jezus te ervaren.
Spoedig zullen ze werken in eigen kracht, hun familie en gezondheid opofferend voor het
goede doel. Het zal echt werken.”
Het was nogal een plan van de duivel. De demonen gingen verlangend aan de slag om ervoor
te zorgen dat Christenen het overal steeds drukker kregen en zo gehaast werden, rennend
van hot naar her, zodat ze weinig tijd hadden voor hun God en hun families. Zodat ze geen
tijd hadden anderen te vertellen over de kracht en liefde van Jezus om levens te veranderen.
Zou de duivel geslaagd zijn in dit duivelse plan? Je mag zelf antwoord geven!
Anoniem
P.S.: Overigens, u kunt deze tekst aan iedereen geven wanneer ze niet te druk bezig zijn!
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?

BLOEMENGROET
2 juni
9 juni
10 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

AUTODIENST

mevr. M. Buffinga
mevr. J. de Boer

699754
503520

mevr. G. v. Gosliga
mevr. A. Kiekebeld
mevr. H. IJbema
mevr. H. Koopman
mevr. T. Meindertsma

050-4032038
507012
500981
591410
233614

OPPAS 1
2 juni
9 juni
10 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

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

OPPAS 2

W. Fokkinga
L. Frankenhuis
B. Krooneman
A. v. Dijken
M. Meijndert
N. Noorman
M. Rozema
O. Top

06-20288090
06-21278626
528891
050-4031197
507468
548350
050-4031843
504644

Frances Kleefman
C. Bos
M. v.d. Brug
W. Fokkinga
L. Frankenhuis
G. v. Gosliga
B. Krooneman
M. Meijndert

DEURDIENST
2 juni
9 juni
10 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

mevr. G. Allersma
mevr. C. den Besten
mevr. D. Hofman
dhr. W. v. Dijken
mevr. A. Kiekebeld
dhr. H.J. Kruiger
mevr. F. Verbree
mevr. G. Allersma

213019
233614
548350
506077
213717
507012
213019
233614

JEUGDOPPAS
0595-438946
750885
06-11494715
06-20288090
06-21278626
050-4032038
528891
507468

Enzo
Lydian
Jorik
Lydian
Tim
Frances
Lydian

EHBO
505739
505035
213717
06-5352928
507012
529666
506075
505739

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

506075
504885
507468
502276
506075
504885
507468
502276

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JUNI 2019
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven)
zondag
9 juni
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst
donderdag
13 juni
09.30 uur
Uitstapje vrouwenvereniging en belangstellenden
naar Elburg
woensdag
3 juli
09.30 uur
Uitstapje ochtendvrouwenkring met de fiets
19.30 uur
donderdag
4 juli
Kerkenraadsvergadering
zondag
14 juli
10.45 uur
Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde juli/augustus-nummer van Kerkneis is Zaterdag 6
juli 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.

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids
Maarten Luther
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Saaksum
KERKDIENSTEN SAAKSUM
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

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

Ds. G. Oberink (Urk)
Prop. F. Pierik (’t Harde), 1e Pinksterdag
Ds. M. Krooneman
Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden)
Prop. M. de Jager (Groningen)
Ds. A. van Herk (Hasselt)
Ds. A. van Herk (Hasselt), Voorbereiding Heilig Avondmaal

BESTEMMING COLLECTEN
Op de volgende dagen heeft de collecte een speciale bestemming:
9/10 juni Diaconiecollecte: GZB Pinksterzendingscollecte voor Bijbelcursussen in Azië
23 juni
Diaconiecollecte bestemd voor voedselprogramma in Rwanda, Project 10 27

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
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
Totaal

€ 17,80
€ 17,85 Voor Jemen via Project 10 27
€ 17,40
€ 11,20
€ 64,25

Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester

COLLECTEN EN BERICHT SAAKSUM VAN DE KERKVOOGDIJ
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
Totaal

€ 44,15
€ 53,70
€ 43,70
€ 55,80
€ 197,35

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

Nieuw bankrekeningnummer Saaksum
Let op: er is een nieuw bankrekeningnr. voor Saaksum NL70RABO 0375 8296 60
Dit is hetzelfde nummer als Noordhorn
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

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.
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Jeugdneis

Juni 2019

Hallo jongens en meisjes,
Jullie kennen misschien wel het lied: Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het
evangeliewoord, het evangeliewoord (Johannes de Heer 960).
Ik moet dan denken aan Petrus dat hij zijn eerste Pinksterpreek
hield, vol van de Heilige Geest. Hij vertelt over de Heere Jezus!
Lees maar eens het kaderblokje hiernaast.
De Heilige Geest wil ook in ons wonen! Hij maakt ons vol van
geloof, hoop en liefde. Hij zet ons in vuur en vlam! Zou jij dat ook
durven, net als Petrus aan andere mensen over de Heere te
vertellen?
De onderstaande puzzel bevat zinnen die niet compleet zijn.
Maak je ze af? Gebruik hiervoor de zinnen A t/m L. De letters
tussen haakjes vormen vervolgens twee woorden wat tevens de
oplossing is van deze puzzel. Mail dit naar:
JeugdneisNoordhorn@gmail.com.
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.

Weetje:
Pinksteren betekent
letterlijk: vijftigste.
Het Pinksterfeest valt
precies vijftig dagen na
Pasen.
De uitstorting van de
Heilige Geest!
En na de eerste preek
van Petrus was er al een
‘oogst’: ongeveer 3000
mensen lieten zich
dopen, door het werk van
de Heilige Geest!
(Handelingen 1: 41)

Succes!
Hartelijke groet, Alexandra

Handelingen 2: 1-7
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd..
Een geluid als van..
tongen als..
vervuld met de..
begonnen te spreken..
Zoals de Geest..
Ieder hoorde hen..
Buiten zichzelf en..
Handelingen 2:37-39
Toen zij dit hoorden..
Bekeer u en..
Petrus zei tegen hen..
Want voor u is de belofte..

Oplossing puzzel:

- - - - - - -

- - - - -
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A.. Heilige Geest (l)
B.. in andere talen (i)
C.. in zijn eigen taal (e)
D.. werden zij diep in het hart geraakt (e)
E.. laat ieder van u gedoopt worden (e)
F.. verwonderden zich (G)
G.. hun gaf uit te spreken (g)
H.. van vuur (i)
I.. een geweldige windvlaag (e)
J.. waren zij allen eensgezind bijeen (H)
K.. Bekeer u.. (s)
L.. en voor uw kinderen (t)

Uitstorting van de Heilige Geest
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