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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
       Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com        

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove 
        Telefoon: 0594-50 21 80 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com 
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectebonnen)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl 
 
Diaconie:       
* Secretaris:       diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn 
  Telefoon: 06-53529283     
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet/  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

  vrijwilligersroosters) 
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 895 706 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 03758 04404 
 

SAAKSUM 
Kerkenraad:      vacant 
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 0594-59 19 33 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

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 
 

* Beheer website     Dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72 
Email: noordhornkerk@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn            
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 kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 

 

 
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 

Mattheüs 5 vers 9 
 
We leven in een wereld vol oorlog en strijd. In het groot: we krijgen er elke dag weer verdrietig 
makende beelden van te zien op het nieuws. Maar ook in het klein: je hoort soms in het pastoraat 
hoe mensen beschadigd zijn door anderen, hoe relaties kapot zijn gegaan tussen echtgenoten, 
ouders en kinderen, broers en zussen, enzovoort. 
 En hoe vaak kun je je bij de reden van een conflict niet afvragen: is dit probleem het strijden 
wel waard? Wie wel eens naar het vroegere EO-programma ‘Het familiediner’ heeft gekeken, die 
weet genoeg. Er kan een jarenlange ruzie ontstaan over een kleinigheid. Eén verkeerde 
opmerking op een verjaardag 40 jaar geleden is iemand nog steeds niet vergeten… Moet er dan 
geen poging gedaan worden om verzoening te doen, vraagt de presentator aan de familie? ‘De 
deur staat altijd open’, is het antwoord dan. Het klinkt sympathiek, zo in de trant van ‘hij is altijd 
welkom, aan mij ligt het niet’. Maar ‘de deur is altijd open’ betekent eigenlijk: hij/zij komt maar bij 
mij, ik zet de eerste stap niet. Ik blijf waar ik ben. 
 En dat is precies waar een christen een ánder antwoord zou geven. Althans, als het goed is. 
Een christen zegt niet: ‘de deur staat altijd open’. Een christen vraagt: ‘mag ik bij je komen, om 
het samen uit te praten?’ Vindt een christen dat altijd makkelijk dan? Nee, want ook een christen 
is een mens, en hij heeft een karakter. Sommigen een meegaand karakter, anderen een koppige 
en vasthoudende aard. Maar hoe dan ook een zondig karakter, waar de duivel gebruik van maakt 
door te zeggen: maar je moet niet denken dat jij schuldig bent hoor! Die ander zit mis, laat hij 
maar over de brug komen! En soms heeft de duivel ook gelijk, soms zit inderdaad die ander mis. 
En dan toch heeft de duivel ook dan ongelijk, want dat we eventueel gelijk hebben ontslaat ons 
niet van de roeping zelf de eerste stap te zetten. Daarin moeten we Christus navolgen. 
 Kortom, christenen zijn, om de woorden van de Heiland in de zaligsprekingen te gebruiken: 
‘vredestichters’. Zij beginnen geen oorlog, gaan de strijd niet aan, verzamelen geen 
medestanders in de strijd – maar ze stichten vréde. Bij vredestichters denk ik niet aan de 
onderhandelaars die namens een bepaald land de oorlog beëindigen en daarbij proberen zoveel 
mogelijk voor eigen vaderland te bereiken. Dan ben je alsnog bezig met een zo groot mogelijk 
voordeel voor je zelf. Met ‘vredestichters’ bedoel ik mensen die onbaatzuchtig vrede stichten. En 
ja, ze moeten daarvoor soms over eigen pijn heen stappen. Hun trots afleggen, hun gekrenkte 
ego. Eigen ideeën en gedachten over hoe dingen gegaan zijn even parkeren. En dan luisteren, 
met een open oor en een open hart. Met het doel om eruit te komen, om de ander te bereiken, 
om met elkaar tot vrede te komen. 
Misschien vraagt iemand zich wel af: hoe kan dat ooit? Kun je zo als mens wel zijn? En: kan ík 
ooit wel zo’n vredestichter zijn? Kijk, om die laatste vraag gaat het. Wij zijn zo snel geneigd om 
te zeggen: die en die zou wel wat meer een vredestichter moeten zijn. Maar we hebben al genoeg 
aan onszelf: ben ik een vredestichter? 
 Dan de vraag hoe je een vredestichter kunt zijn? In eigen kracht is dat inderdaad onmogelijk. 
Maar lees eens goed wat Jezus zegt: ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 
genoemd worden.’ Alleen Gods kinderen kunnen zo vrede stichten. Want wie kind van de Vader 
is, mag weten verzoend te zijn door het bloed van de Zoon. Als er één een vredestichter was, 
dan Hij wel. Hij heeft de grootste oorlog ooit op aarde beëindigd. De oorlog tussen God en mens. 
Een oorlog door de duivel uitgelokt, door de mens begonnen, en door de zonde steeds opnieuw 
bewapend. Die oorlog komt tot een eind voor ieder die in Hem gelooft. ‘Want Hij is onze vrede’, 
schrijft Paulus (Ef. 2:14a). Vrede tussen God en mens, vrede tussen jood en heiden, vrede tussen 
mensen onderling. Als je zo weet van echte vrede, ónverdiend, en óndanks de oorlogszuchtige 
zonde die wij doen, dan kun je en durf je een vredestichter te zijn. Bent u er een? Ben ik er een? 
 
ds. M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (aanmelding verplicht, zie pagina 7. Kerkdiensten 

tevens te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn ) 

6 febr. 09.30 uur Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen) 

 19.00 uur Ds. F. Pierik (Drachten/Een) 

13 febr. 09.30 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

 19.00 uur Ds. G. van den Berg (Onstwedde) 

20 febr. 09.30 uur Dhr. H. Scherphof (Elburg)   

 19.00 uur Ds. J.F. Thangé (Sellingen)   

27 febr. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

6 maart 09.30 uur Ds. J.A.A. Geerts (Zalk) 

 19.00 uur Dhr. L.J. Blees (Dorkwerd) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders 
aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij.  We hebben gemerkt dat de meeste 
gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Dit wordt zeer 
gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op 
pagina 2 van Kerkneis.         
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

6 febr. Diaconie GZB Project 10-27 Medische apparatuur Congo 

13 febr. Alleen collecte voor de kerkvoogdij 

20 febr. Extra collecte voor predikantsplaats 

27 febr. Diaconie collecte voor het jeugdwerk in de gemeente 

6 maart Diaconie GZB Project 10-27 Christelijke organisaties in Nepal 
 

UIT DE PASTORIE 
 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Het voelt als lang geleden dat ik het laatste stukje ‘Uit de pastorie’ schreef. Alsof er veel gebeurd 
is sinds eind november, toen het december-januari nummer van Kerkneis naar de drukker moest. 
En dat is eigenlijk ook wel zo. De dagen rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn altijd drukke dagen 
voor een dominee, maar ook hele mooie dagen als het Evangelie zo vaak verkondigd mag 
worden. Het was voor mijzelf een vreugde om een aantal weken bezig te zijn met de figuur van 
Maria, de moeder van Jezus. Vanuit de gemeente riepen deze preken ook reacties op. Wat is 
Maria herkenbaar in haar vraag aan de engel ‘hoe zal dat zijn?’, in haar behoefte aan contact met 
Elizabeth om de dingen van haar hart te bespreken, enzovoort. Maar wat is ze ook een voorbeeld 
in haar ontvankelijkheid: ‘mij geschiede naar uw woord’, en in hoe ze omging met het gehoorde 
Woord: ze bewaarde het en overlegde het in haar hart. Maria laat zien wat geloof is: niets hebben 
en niets zijn in jezelf, maar alles van Hem verwachten! 
 In de tussentijd is er binnen de gemeente het nodige gebeurd m.b.t. de ambtsdragers-
verkiezingen. De kerkenraad heeft zeer veel energie en tijd geïnvesteerd in een goede 
‘oplossing’, maar het heeft niet mogen baten. Als ambtsdragers hebben we afgesproken met 
elkaar om terughoudend te zijn in het in detail treden over wat aan de hand is. Dit is best moeilijk, 
want soms zou je dingen willen uitleggen, verduidelijken, of een wildgroei aan verhalen willen 
tegenspreken. Maar op verzoek van de visitatoren doen we dat niet. Vóór alles is het nodig dat 
we allemaal bidden voor de gemeente in haar geheel en voor alle leden afzonderlijk. En dat we 
onze zorgen en noden op dit gebied niet allereerst met anderen, maar vooral met de Heere 
bespreken. Laten we Hem bidden om liefde, vrede, enzovoort, kortom om de volle vrucht van de 
Geest volgens Galaten 5:22. 
 Ik schrijf dit stuk vanuit de pastorie die op dit moment verboden terrein is voor alle niet-
bewoners i.v.m. het coronavirus. Alle vijf hebben we milde klachten (gehad), van verkoudheid tot 
hoofdpijn. Het is wel erg jammer dat ik daardoor het Heilig Avondmaal niet kon bedienen in 
Noordhorn. Gelukkig blijkt ook nu weer dat de dienst van God niet van mensen afhankelijk is, en 
konden ds. J.W. Wind en dhr. L. Blees mijn plaats innemen. 
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WAT VOOR ONS LIGT 
De komende weken sta ik minder op het rooster in Noordhorn. Dat is niet bewust, maar soms 
gaan die dingen zo bij het inplannen van de diensten. Doordat ik ook bij de diensten rondom het 
Heilig Avondmaal verstek moest laten gaan ben ik daardoor een aantal zondagen op rij niet in 
Noordhorn. Ontberen doet begeren, zei een collega ooit eens tegen me: als je een aantal weken 
elders preekt ga je ook weer terug verlangen naar je ‘eigen’ gemeente. Als dat andersom net zo 
is, is het een goed teken… Dat laat ik maar in het midden. De laatste zondag van de maand sta 
ik weer op het rooster in Noordhorn en zullen we de prekenserie over Lukas vervolgen. De 
lijdenstijd breekt dan weer aan! Die periode bepaalt ons bij de kern van het christelijk geloof: Hij 
voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven (Avondmaalsformulier). 
Gelukkig ben ik op 13 februari wel in Saaksum en hopen we daar het Heilig Avondmaal te vieren. 
Wat hebben we het altijd, maar ook juist nu nodig om te leven van de genade van de Heere Jezus 
Christus. Hij bracht verzoening voor onze zonden en gebreken. Gesterkt door brood en wijn 
worden we geroepen die verzoening handen en voeten te geven.  
 

Met een hartelijke groet vanuit het ‘gesloten bolwerk’ de pastorie, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
Br. Wim van Dijken (Zuidhorn) heeft de chemokuren achter de rug. Hoewel het zware kuren zijn 
is hij er goed doorgekomen, dat stemt tot grote dankbaarheid. Nu komt er nog een (langdurig) 
traject van immuuntherapie. Samen met zijn vrouw en hun (klein)kinderen weten zij zich geborgen 
in de hand van God. 
Br. Sikke Nammen van der Brug (Pieterzijl) staat juist aan het begin van het chemotraject. Nu de 
operatie en de bestralingen achter de rug zijn is dit het laatste, maar ook het zwaarste en 
langdurigste deel van de behandeling. Gelukkig mag hij zich samen met Marian en de kinderen 
toevertrouwen aan de zorg van onze genadige God en Vader. 
 

Het is op deze plek ook goed om de namen te noemen van hen die langdurig niet in de kerk 
kunnen komen door ziekte of ouderdom. We zijn gewoon hun namen maandelijks te noemen in 
de voorbede, maar willen ze hier ook vermelden. 
Zr. Douwina de Groot (Grijpskerk) 
Br. R.G. Grashuis (Heereweg 6, 9831PB Aduard) 
Zr. S. van der Ploeg-Doedens (Zuidhorn) 
Zr. G. van der Meer-van Huis (Zuidhorn) 
Br. H. Homan (Oostwold) 
Br. J. Knol (Baflo) 
Br. A. Solle (Grijpskerk) 
Zr. M. Schuitema-Berghuis (Zuidhorn) 
Zr. A. Holtman-Prins (Zuidhorn) 
Zr. G.R. Span-van der Tuin (Grijpskerk) 
Zr. K. Doff-Baar (Zuidhorn) 
Zr. W. Hamelink-Lamper (Schotland) 
Zr. A. Scholtens-Knol (Oldehove) 
Br. H. Smit (Zuidhorn) 
Zr. S.L.D.  de Groot (Aduard) 
Zr. B.H. Lania-Luth (Zuidhorn) 
Alle zieken en hen die zorgen hebben willen we bemoedigen met de laatste woorden van 
Romeinen 8: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere.’ 
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JARIGEN 
Helaas had br. Verbree zijn lijstjes van 2022 in november vorig jaar toen hij de opgave deed,  niet 
op orde, zodat hij met excuses de volgende namen alsnog vermeldt: 
15 jan.  mw.  J.F. de Boer, (Noordhorn)  
16 jan.  dhr. H. Homan, (Oostwold) 
 

In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
5  feb.  mw. A. Holtman-Prins, (Zuidhorn) 
15 feb.  dhr. C.T. de Jong, (Groningen) 
18 feb.  mw. G. Grashuis-Bouwman, (Aduard) 
21 feb.  mw. A. Scholtens-Knol, (Oldehove) 
23 feb.  mw. J. Kok-Paalman, (Zuidhorn) 
 2 mrt.  mw. J. Bosgraaf-van der Sluys, (Zuidhorn)           
 

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

OVER HET HOOFD GEZIEN, MAAR NIET VERGETEN… 
Helaas werden in het december-januari nummer van Kerkneis enkele heugelijke feiten voor 
gemeenteleden over het hoofd gezien. Oorzaak hiervan is dat de gedenkdagen, van o.a. nieuwe 
leden, niet automatisch worden toegevoegd aan bestaande lijsten met jubilea en verjaardagen. 
Het is wel heel vervelend als daardoor iemand over het hoofd gezien wordt. We proberen er 
daarom in het vervolg nog beter op te letten. 
 

25 JAAR GETROUWD 
Het echtpaar Wim en Jannie van der Wal (Oldehove) was op 19 december jl. 25 jaar getrouwd. 
Samen met hun kinderen Jan en Mariëlle mochten ze gedenken dat de Heere hen al die tijd voor 
elkaar gespaard en bewaard heeft. Er waren in deze jaren moeilijke momenten, en die zijn er 
nog. Toch mogen ze zien op de Heere Die trouw blijft en hen wil vasthouden. In de eredienst 
hebben we samen gedankt voor Gods trouw in het leven van de familie van der Wal. 
We wensen hen de zegen van de Heere toe voor hun verdere toekomst, met de woorden van 
Psalm 121:5: ‘De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.’  
Als Hij bij ons is, hoeven we niet te vrezen. 
 

WELKOM 
In de achterliggende periode zijn twee echtparen overgeschreven als belijdende leden naar onze 
gemeente: 
Als nieuwe leden van onze gemeente heten we welkom Catrinus en Willy de Jong (Groningen). 
Ze komen over uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Groningen Noord-West (Columnakerk) en 
bezoeken sinds een aantal maanden onze erediensten. Inmiddels mochten we hen welkom heten 
in een van de afgelopen erediensten.  
We verwelkomen ook het echtpaar Jaap en Johanna Iepema (Grootegast), die overkomen uit de 
GKv in hun woonplaats. Ook hun gezichten hebben we al kunnen leren kennen in de 
achterliggende maanden. Binnenkort hopen we hen ook in een van de erediensten welkom te 
mogen heten en voorbede voor hen te doen. 
In coronatijd hebben we verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen binnen onze gemeente. 
Het is best lastig om elkaar te leren kennen in deze periode. We hopen dat er gauw andere tijden 
aanbreken waarin we de gemeenschap met elkaar weer meer kunnen vormgeven. Gelukkig gaat 
het Woord ondertussen door, wat de omstandigheden ook zijn. Daar gaat het voor oude en 
nieuwe leden ten diepste om: dat we elkaar vinden in Gods Woord, en in Hem Die het 
vleesgeworden Woord is: Jezus Christus. We wensen de echtparen De Jong en Iepema binnen 
onze gemeente een gezegende tijd toe, bovenal een tijd van groei in de kennis en genade van 
onze Heere Jezus Christus. 
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EREDIENSTEN NOORDHORN  
Onlangs zijn er door de overheid weer een aantal versoepelingen van de corona-maatregelen 
bekendgemaakt, dit mede omdat de Omikron variant minder tot ziekenhuis opname leidt. De 
besmettingen daarentegen lopen de laatste tijd wel heel hard op. Daarom blijven de 
basismaatregelen van groot belang.  

En natuurlijk proberen we als kerk om verspreiding van het virus in onze gebouwen zo 
mogelijk te voorkomen. Ventilatie blijft enorm belangrijk en we vertrouwen op uw medewerking 
door gebruik van mondkapjes en het houden van voldoende afstand. Het aantal kerkgangers is 
nog niet onbeperkt. In de morgendiensten volgt daarom een deel van de kerkgangers de dienst 
in de Wegwijzer. Dit rouleert via groepen die wekelijks een mail ontvangen met de indeling voor 
de kerk en de Wegwijzer.  

Rekening houdend met elkaar gebruiken we mondkapjes en houden we onderling 1,5 meter 
afstand. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft thuis.  

Gasten zijn nog steeds van harte welkom. Wij vinden het fijn om gasten te ontmoeten onder het 
Woord. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: eredienstnoordhorn@gmail.com   
Vermeld het aantal personen waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet 
lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.) 

Er wordt in de diensten nog steeds niet gecollecteerd. 
De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij 
(NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404). 
 

VISITATIE 
In een schrijven op 28 december jl. heeft de kerkenraad bericht over spanningen tussen een 
aantal gemeenteleden rondom de aankomende bevestiging van ambtsdragers. De kerkenraad 
heeft geprobeerd deze spanningen weg te nemen door de betreffende personen met elkaar in 
gesprek te brengen. Toen dit niet tot het gewenste resultaat leidde is visitatie aangevraagd. De 
visitatoren – ds. W.J. Bakker (Nieuweroord) en dhr. B. Wiarda (Meppel) – hebben na de nodige 
gesprekken geconstateerd dat de procedure – onbedoeld en ondanks bijzondere inzet van de 
kerkenraad –  op enige punten niet zorgvuldig genoeg is verlopen. 

Op advies van de visitatoren heeft de kerkenraad daarom besloten om de procedure 
(her)verkiezing ambtsdragers opnieuw op te starten. Dit betreft zowel de herverkiezing van de 
broeders Meindertsma en Telintel als ook de verkiezing van de broeders Tempel en Verkade. De 
kerkenraad vindt dit een ingrijpende, maar een begaanbare weg, en neemt dit advies over om 
verder beschadiging van personen zoveel mogelijk te voorkomen. 

De visitatoren blijven beschikbaar om (waar nodig en gewenst) gedurende de nieuw te 
volgen procedure te adviseren en te monitoren. Om de betrokkenen te beschermen kunnen we 
geen verdere inhoudelijke mededelingen doen. Opnieuw vragen we de gemeente om 
terughoudendheid in acht te nemen in het spreken over deze zaak.  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, of behoefte hebben aan een 
(vertrouwelijk) gesprek met de visitatoren – dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Wiarda. Zijn 
contactgegevens: 0522-256141 of BWiarda@home.nl 
 

 
DATA CATECHESE 
Aan het begin van het winterseizoen hebben jullie de data voor de eerste 
helft van dit seizoen gekregen.  
Hierbij ook de data voor de tweede helft van het seizoen: 7, 14 en 28 
februari; 14, 21 en 28 maart; 4 april.  
Op de niet genoemde maandagavonden is er dus geen catechese. 
Noteer je deze data vast in je agenda? 
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KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 180  
Aantal doopleden: 105 
 

Mutaties van 25 november- 29 januari: 
- Overgekomen van de Gereformeerde Kerk Groningen-Noord-West ( Columnakerk), br. en zr. 
C.T. de Jong en  W.P. de Jong- Bosma, Groningen. 
- Overgekomen van de Gereformeerde Kerk (De Morgenster) Grootegast, br. en zr. J. Iepema en 
J. Iepema- Bekkema,  Grootegast. 
 

Met broedergroet,  
A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
 

Ontvangen collecten December en Januari € 3173,- 
Giften, diaconie /kerkvoogdij    € 3320,- 
 

Collecten overgemaakt voor: 
Deelgenoten Lichtendonk  € 250,- 
Zonnehuis (erediensten)  € 250,- 
Mozambique     € 250,-  
Dorcas      € 500,- 
 

Namens de diaconie hartelijk dank,  
E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
 

Dringend behoefte aan medische apparatuur in Congo (Collecte 6 februari) 
Congo, een land geteisterd door armoede, geweld en diverse ziektes zoals mazelen en malaria. 
In het plaatsje Lolwa werkt Mark Godeschalk als arts in een ziekenhuis van de kerk. Wat voelt hij 
zich soms machteloos als hij door het ontbreken van de juiste medische apparatuur niet de hulp 
kan bieden die nodig is. 
Wilt u hem helpen? Met de opbrengst van de collecte willen we de kwaliteit van de zorg 
verbeteren. Met nieuwe apparatuur kan de juiste diagnose worden gesteld en kunnen patiënten 
beter worden behandeld. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: 
 

In de periode 26 november 2021 t/m 31 januari 2022 is aan giften en collecten ontvangen: 
collecten/giften € 10.600,90 
 

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
- Via dhr. E. Kooi is een bedrag van € 40,00 ontvangen voor de kerkvoogdij (per abuis niet vermeld 
in het november nummer). 
- Via mw. C. den Besten is een gift van € 20,00 ontvangen voor Kerkneis.    
- De verkoop van kerstkaarten van mw. M. van Waarde bracht € 35,00 op.      
- Via de fam. Loonstra is een bedrag van € 20,00 ontvangen voor Kerkneis.    
- Via dhr. E. Kooi is een bedrag van € 50,00 ontvangen voor de instandhouding van de predikants-
plaats.     
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank!       
Jan Geertsema  
 

  



9 
 

Kort verslag financieel resultaat 2021 en begroting 2022 
Evenals 2020 is ook 2021 voor ons als kerkelijke gemeente een jaar geweest waarin de 
coronapandemie veel beperkingen heeft meegebracht. Beperkingen in het kerkelijk 
verenigingsleven met daarbij regelmatig veranderende regels rond de kerkgang op zondag. Ook 
het afgelopen jaar zijn er weer perioden geweest waarbij we voor een deel van de kerkgangers 
van de Wegwijzer gebruik moesten maken zodat men daar weer de diensten op groot scherm 
kon volgen. Een goede ventilatie is daarbij nog steeds een vereiste. Extra ventilatie in kerk en 
Wegwijzer betekent ook dat er extra gestookt moet worden wat leidt tot verhoging van de 
energiekosten.  
Aan de andere kant zijn er ook financiële meevallers, zoals een enorme stijging van de prijs van 
oud papier. In 2021 hebben we ruim 132 ton papier afgeleverd, iets meer dan het jaar ervoor. 
Maar de opbrengst is vanwege de prijsstijging van ca. € 10.000 gestegen naar ruim € 14.000 in 
2021.  
Vanwege de corona zijn de online te volgen kerkdiensten van Noordhorn zo snel mogelijk 
verbeterd, nu met beeld en geluid. Dit is ook verder van huis niet onopgemerkt gebleven. Als 
gevolg daarvan worden er ook geregeld giften ontvangen van niet leden die regelmatig de 
diensten van Noordhorn online volgen.  
Onze inkomsten zijn in twee jaar tijd behoorlijk gestegen. De opbrengst aan collecten, die sinds 
de corona grotendeels per bank worden overgemaakt, zijn ten opzichte van 2019 met € 10.000 
gestegen, een stijging van meer dan 25 %. Ook de vaste bijdragen zijn in twee jaar tijd fors 
gestegen, ruim 30 % meer. Hierbij speelt ook de groei in ledental natuurlijk een rol.   
Daarentegen hebben we al twee jaar de opbrengst van de rommelmarkt gemist. In totaal zijn 
onze inkomsten in twee jaar tijd met 19 % gestegen. 
Onze vaste kosten zijn de laatste jaren licht gestegen. Het verschil in resultaat is voor een groot 
deel afhankelijk van hoeveel groot onderhoud er in een bepaald jaar plaatsvindt. Evenals vorig 
jaar is er niet veel extra onderhoud geweest. Het middengedeelte van het dak van de Wegwijzer 
is vernieuwd en verbeterd door het aanbrengen van een goede isolatie.  De kosten hiervan zijn 
verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Het eindresultaat over 2021 vertoont maar een gering 
verschil ten opzichte van 2020. We hebben het jaar 2021 afgesloten met een klein positief 
resultaat van ruim € 600,--. Voor 2022 verwachten we geen grote veranderingen. De begroting 
voor 2022 is sluitend. Financieel gezien, alle reden tot dankbaarheid!  
 

Namens de kerkvoogdij, 
Remko Koopman 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

HGJB-vakanties: fun, faith, friends 
Vakanties vol plezier en gezelligheid. Dat is waarom 
deelnemers voor een HGJB-vakantie kiezen. De reisleiding 
organiseert toffe activiteiten en er is veel gezelligheid. 

Daarnaast is er regelmatig Bijbeltijd aan de hand van een speciaal ontwikkeld bijbelstudieboekje. 
Door de gezelligheid en goede gesprekken ontstaan mooie vriendschappen en zijn er zelfs 
vriendengroepen die jaarlijks met elkaar op vakantie gaan. Fun, faith, friends dus.  
Bekijk onze kinder-, tiener- en jongerenvakanties op HGJB.nl/vakanties. 
 

Reisleiders gezocht! 
De HGJB zoekt reisleiders voor haar vakanties! Misschien ken je jongeren die hiervoor geschikt 
zijn. Wijs hen dan op deze vacature(s). 
We zoeken enthousiaste jongeren die het leuk vinden om samen met een team het programma 
van de vakantie in te vullen. Dit doen ze op een uitdagende, gevarieerde manier. Daarnaast weten 
ze hun aandacht goed te verdelen over de deelnemers. Tenslotte vinden we het belangrijk dat ze 
op een ontspannen manier het geloof kunnen doorgeven aan onze kinderen, tieners en jongeren.  
Bekijk alle informatie op HGJB.nl/reisleiding  
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UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
We willen iedereen bedanken, die in de tijd van het 
kerkenraadswerk, het vertrouwen in mij hebben gesteld. 
Voor ons waren dit goede jaren.  
Ook voor de kerk van Saaksum is onze wens dat dit door 
mag gaan. 
 

Hartelijke groet van Frits en Ina Wessels 
 

DANK U WEL 
Wij willen een ieder bedanken die op welke manier dan ook ons hebben gefeliciteerd met ons 25 
jarig huwelijk.  
HIJ is in tijden van voor- en tegenspoed bij ons geweest en heeft ons gedragen.  

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen, van een toekomst vol van hoop. 

 

Wim en Jannie van der Wal 
 

DANK 
Hartelijk dank, voor de warme reacties op de dankdienst en de vele kaarten en attenties ter 
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum. 
Ondanks de verscherpte coronaregels is het een vreugdevolle dag geworden. 
 

Anki en Allert Riepma 
 

DANKBETUIGING 
Beste gemeenteleden, 
Erg veel dank voor de vele felicitaties welke ik mocht ontvangen op donderdag 23-12-2021 i.v.m.  
mijn  71ste verjaardag.  ( Alweer ruim 1 maand geleden ! ) Het doet je dan altijd weer goed, hetzij 
via een kaart of telefoontje, met daarbij welgemeende goede woorden. 
Zowel fysiek als mentaal mag ik er ook weer helemaal bij zijn.  En dan voelt het goed dat je je 
weer betrokken mag weten bij zoveel vrijwilligerswerk in het bijzonder ook voor onze kerk, hetzij 
in Noordhorn alsook Saaksum ! 
Wat ik er ook graag bij wil betrekken, is de zondagse kerkgang !  Dat mag ook hier gezegd 
worden. Wat een voorrecht, althans zo mag ik het ervaren, dat wij als gemeente, in deze zo 
beproefde coronaperiode, tweemaal mogen en kunnen samenkomen in de kerk of in de 
Wegwijzer. Om als gemeente onder Zijn Woord te mogen verkeren, en te mogen samenzijn. Niets 
is beter dan daar ! 
Maar ook voor de broeders en zusters die, om verschillende redenen de diensten niet (meer) 
kunnen bijwonen, is het een groot voorrecht via online zich met de gemeente verbonden te mogen 
weten !  Daarbij past ook dank voor de vele mensen die zich hiervoor elke zondag met liefde 
inzetten. Ook de kerkenraad, die alles doet om op gepaste en verantwoordelijke wijze de 
bediening van Zijn Woord door te laten gaan is om dankbaar voor te zijn ! 
Bij al het bovengenoemde passen de woorden, 
genoemd in Psalm 68 : 10 (ber.) : 

Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons dag aan dag  
met Zijne gunstbewijzen. 

 

Met vriendelijke groet, 
Enno Kooi (tel. 0594- 213019) 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
In verband met de verscherpte coronamaatregelen hebben we als zondagsschool besloten om 
het kerstfeest van de zondagsschool in de kerk niet door te laten gaan. We vonden dat erg jammer 

en voor de kinderen teleurstellend. Het is waardevol om het 
kerstfeest samen met de hele gemeente te vieren. We vonden dat 
er een alternatief voor het kerstfeest moest komen voor de kinderen. 
Dat is de kerstwandeling door het dorp geworden op eerste 
kerstdag. Ouders en kinderen konden als gezin de kerstwandeling 
doen, waarbij ze de sterren moesten volgen. Op de sterren stond 
steeds een woord, die opgeschreven moest worden. Als het juiste 
pad was gevolgd, kwam er de volgende Bijbeltekst uit. “Jezus zei 
tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.” Daarnaast waren er onderweg 
verschillende opdrachten die te maken hadden met de verschillende 
mensen die hoorden over de komst en de geboorte van Jezus. 
Maria, Jozef, de herders, de wijzen. Maria bewaarde al de woorden 
in haar hart, Jozef bleef Maria trouw en de herders en wijzen gingen 
op weg. Wat doe jij/doet u? 
Het was de eerste kerstdag een koude dag! Aan het eind van de 
wandeling  brandde bij de kerk een vuurtje, waaraan iedereen zich 
kon warmen en was er warme chocolademelk. Een mooie 
symboliek van wat het geloof voor iedereen kan zijn, die dicht bij het 
Woord leeft en in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. 

 

Bedankt! 
We willen allen die een financiële bijdrage hebben gegeven voor het werk van de zondagsschool 
heel hartelijk bedanken. We zijn blij en dankbaar dat u het zondagsschoolwerk een warm hart 
toedraagt.  Met uw financiële bijdrage steunt u het werk van de zondagsschool. We bidden dat 
het velen tot zegen mag zijn! 
 

De juffen van de zondagsschool 
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KREATIEVE MIDDAG, PATCHWORK OP DE NAAIMACHINE 
Op DV dinsdag 22 februari gaan we een voorjaarsquiltje maken op de 
naaimachine. Alle belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 
Voor materiaal wordt gezorgd, eventueel kunt u zelf lapjes meebrengen. Wel 
graag knopspelden, een schaar, potlood en lineaal meebrengen en een 
naaimachine (één naaimachine per 2-3 deelnemers is voldoende). We 
beginnen om half 2, in de grote zaal van de Wegwijzer. Van harte welkom! 
In verband met aanschaf materiaal graag even opgeven bij Maria van 
Waarde (via Whatsapp of 0594-505276). 
 

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?  
Diaken E. Meindersma 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
6 febr. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Lydian 

13 febr. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Enzo 

20 febr. mw. M. Rozema 050-4031843 Frances 

27 febr. mw. O. Top 0594-504644 Jorik 

6 maart mw. G. v. Gosliga 050-4032038 Mariëlle 
 

DEURDIENST                                              EHBO 
6 febr. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 

13 febr. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. W. Schaap 0594-502276 

20 febr. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Bolt 0594-504885 

27 febr. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. W. Schaap 0594-502276 

6 maart dhr. L. Loonstra 06-40474988 mw. M. Bolt 0594-504885 
 

BLOEMENGROET       
6 febr. mw. G. v. Gosliga 050-4032038 

13 febr. mw. H. Koopman 0594-591410 

20 febr. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 

27 febr. mw. T. Meindertsma 0594-233614 

6 maart mw. P. Telintel 0594-853020 
 

 

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN FEBRUARI 2022  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

maandag 7 febr. 19.15 uur Catechese  

dinsdag 8 febr. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 5 (Herv. Vrouw okt-nr.’20) 

maandag 14 febr. 19.15 uur 
20.15 uur 

Catechese  
Gesprekskring (H1, Jesaja 40:1-11) 

woensdag 16 febr. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring (H6, 2Kon.4:38-41) 

dinsdag 22 febr. 13.30 uur Kreatieve middag, patchwork op de naaimachine, 
vrouwenvereniging en belangstellenden 

donderdag 24 febr. 20.00 uur Bijbelkring 

maandag 28 febr. 19.15 uur Catechese  

dinsdag 1 maart 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie  
 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het maart-nummer van Kerkneis is Zaterdag 26 februari 2022, 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 

6 febr. 09.30 uur Ds. G. van den Berg (Onstwedde), Voorbereiding Heilig Avondmaal 

13 febr. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

20 febr. 09.30 uur Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld) 

27 febr. 09.30 uur Prop. E.C. de Waard (Driesum) 

6 maart 11.00 uur Ds. J.A.A. Geerts (Zalk) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders 
aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij.  We hebben gemerkt dat de meeste 
gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Dit wordt zeer 
gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers staan op 
pagina 2 van Kerkneis.         
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

6 febr. Diaconie GZB Project 10-27 Medische apparatuur Congo 

13 febr. Avondmaalscollecte 

20 febr. Extra collecte voor predikantsplaats 

27 febr. Diaconie collecte voor het jeugdwerk in de gemeente 

6 maart Diaconie GZB Project 10-27 Christelijke organisaties in Nepal 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

JARIGEN 
Op 26 februari hoopt mw. Drijfhout-Roffel (Feerwerd) jarig te zijn. 

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

AFSCHEID BR. WESSELS 
In de dienst van 16 januari jl. nam br. Frits Wessels afscheid als ouderling van de streekgemeente 
Noordhorn-Saaksum, met speciale verbondenheid met de huisgemeente Saaksum. Twaalf jaren 
lang heeft br. Wessels met volle inzet en de liefde van zijn hart het ambtelijke werk mogen doen, 
daarbij in alles bijgestaan door zijn vrouw. In de dienst zijn er meer woorden gegeven aan de 
waardering hiervoor en is dit onderstreept met een bloemetje en cadeaubon. Ook hier in Kerkneis 
willen we br. Wessels en zijn vrouw danken voor hun inzet en voor de toekomst Gods onmisbare 
zegen toewensen. De kerkenraad hoopt dat na de opnieuw opgestarte procedure voorzien kan 
worden in de ontstane vacature van ouderling voor Saaksum. 
 

Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 8 
 

DANKBETUIGING 
We willen iedereen bedanken, die in de tijd van het kerkenraadswerk, het vertrouwen in mij 
hebben gesteld. Voor ons waren dit goede jaren. Ook voor de kerk van Saaksum is onze wens 
dat dit door mag gaan. 
 

Hartelijke groet,  
Frits en Ina Wessels 
 

DANKBETUIGING 
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die ik mocht ontvangen na het overlijden 
van mijn lieve man Piet Helmholt, wil ik U hartelijk bedanken. 
 

Tetje Helmholt-Drijfhout 
Ezinge, januari 2022 



14 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.   
 

BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2022 
di 1 feb Psalm 9 God beschikt 

wo 2 feb Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 

do 3 feb Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 

vr 4 feb Jesaja 46:1-13 god vs. God 

za 5 feb Psalm 48 Zo is God 

zo 6 feb Lucas 5:1-11 Goede vangst 

ma 7 feb Lucas 5:12-16 Aangeraakt 

di 8 feb Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 

wo 9 feb Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 

do 10 feb Psalm 1 Als een boom 

vr 11 feb Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid 

za 12 feb Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver 

zo 13 feb Jesaja 48:12-22 De HEER roept 

ma 14 feb Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt 

di 15 feb Jesaja 49:8-13 Goede reis 

wo 16 feb Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit 

do 17 feb Psalm 3 Al ga ik door een dal ... 

vr 18 feb Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 

za 19 feb Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 

zo 20 feb Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 

ma 21 feb Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien 

di 22 feb Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 

wo 23 feb Lucas 7:11-17 Opwekking 

do 24 feb Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad 

vr 25 feb Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen opgaan 

za 26 feb Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël 

zo 27 feb Amos 3:1-8 Oorzaak - gevolg 

ma 28 feb Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit de muil van een leeuw? 

  



15 
 

      Jeugdneis    Februari 2022  

Beste jongens en meisjes, 
Thuis lazen we onlangs in de Bijbel dat Adam alle dieren een naam 
moest geven. Hoeveel dieren zouden dit geweest zijn! Ik denk dat 
Adam daar een lange tijd mee bezig is geweest. Bedenk maar eens 
een passende naam voor een dier zonder naam. De Heere God gaf via 
de engel Gabriel aan Maria de naam van Zijn Zoon door. Hij moet Jezus 
(Jahweh) heten. Een naam met een mooie betekenis. Het betekent 
namelijk: Redder of Verlosser.  Misschien hebben jouw ouders je wel 
vernoemd naar je opa of oma of een ander familielid, of om een 
bepaalde betekenis. Maar misschien gewoon omdat ze het een mooie 
naam vonden. Daar hebben ze vast wel even over nagedacht, want 
een naam is heel persoonlijk. Je wordt elke dag wel bij je naam geroepen, toch? En zo roept de 
Heere ook jou bij je naam! “Je bent van Mij” heeft God gezegd. Ik wil voor jou als een Vader 
zorgen. Ik heb Mijn Hand op jou gelegd. Ik wil jouw Zaligmaker zijn! (Jesaja 43:1b). 
 

Puzzel Rebus 
Ik denk dat deze puzzel wel voor zich spreekt.  De zin die volgt is de oplossing van deze puzzel. 
Mail deze zin naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com en ontvang een boekenbon als je 5 puzzels 
goed hebt! Doe je ook mee? 
Succes. Groetjes Alexandra 
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Zing maar mee 
   

 

 
Puzzel december 2021: Hier stond een fout in. De letter m van het beroep timmerman stond op 
de verkeerde plek afgedrukt. Maar ik denk dat je dat vast wel ontdekt had en hem helemaal af 
hebt kunnen maken.  
Puzzel januari 2022 : ontferming  


