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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 K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        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 
 (ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283     
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

  
 

* 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:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

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 
 

Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt,  
wordt in een veilige vesting gezet.  

Spreuken 29:25 
 
‘Mensenvrees’, wie heeft daar nu nooit last van? Dat je je afvraagt wat ‘de mensen er wel niet 
van zullen denken’. Dat je dingen doet of laat, enkel en alleen omdat anderen dat van je 
verwachten. Zeker is de een van nature meer zelfstandig en onafhankelijk dan de ander. Toch zit 
het er bij ons allemaal in meer of mindere mate wel in. We willen aardig gevonden worden, het 
goed doen in de ogen van anderen, niet teveel uit de toon vallen, aan de verwachtingen voldoen… 
 Natuurlijk is dat op zich niet verkeerd. Rekening houden met de verwachtingen en wensen 
van anderen, daar zal niemand tegen zijn. Maar het heeft iets heel vermoeiends als je bij heel je 
doen en laten moet nadenken wat een ander ervan denken zal. Soms komt het voort uit een 
gebrek aan waardering in je jeugd. Nooit was het goed genoeg voor pa of moe, althans zo voelde 
je dat. En het resultaat is dat je altijd bezig was met de lat te hoog leggen, van jezelf eisen wat 
eigenlijk niet kon. Dat kan je een leven lang stempelen, waardoor je rusteloos zoekt naar 
waardering van anderen. 
 
Een vermoeiend bestaan. ‘Mensenvrees legt iemand een valstrik’, schrijft Salomo. Zo’n denk- en 
leefwijze is niet vruchtbaar. Het is toch nooit goed genoeg. Pas las ik een interview met een vrouw 
die in haar werk veel met kritiek te maken kreeg. Soms werd er hard op de persoon gespeeld 
i.p.v. op de inhoud. Ze leerde dat mensen altijd wel iets kunnen vinden om kritiek op te hebben. 
Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok. Nee, niet dat je niet moet luisteren naar eerlijke 
en positief-kritische feedback. Maar ze was er niet van afhankelijk. Ze wist zich als kind van God 
uiteindelijk alleen afhankelijk van haar hemelse Vader. 
 Dat is ook wat Salomo schrijft. ‘Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de 
HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.’ In plaats van mensen moet je de HEERE 
vrezen, Hem vertrouwen. Dan ben je veilig – want Hij kent en doorgrondt je helemaal. Waar 
mensen hun oordeel al snel klaar hebben op basis van hun eerste indruk, je uiterlijk, een bepaalde 
interpretatie van wat je hebt gezegd, of de verhalen van anderen – daar baseert de HEERE Zijn 
oordeel op volmaakte kennis van je diepste drijfveren en gedachten. 
 
Die wetenschap betekent niet: dan maakt het niks meer uit wat ik doe. De HEERE vraagt 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord en geboden. Maar die wetenschap bevrijdt wel van de 
mensenvrees. Dat is een leerzaam proces. Ik herinner me nog dat een docent op de theologische 
universiteit zei: ‘Jongens, vergeet nooit, je bent geen dienaar van mensen, maar dienaar van 
Gods Woord.’ Hij bedoelde: mensen hebben allerlei verwachtingen, ook van de dominee (de 
preek moet niet te lang, niet te kort zijn, altijd aansprekend; hij moet vaak genoeg op bezoek 
komen; hij moet goed zijn met ouderen én jongeren, met de trouwe kern van de gemeente én de 
randkerkelijken; hij moet… enz. enz.). Maar laat je als predikant nooit gijzelen door menselijke 
verwachtingen, omdat je weet dat uiteindelijk maar Eén je Meester is: de Heere Jezus. 
 Paulus, de grote apostel, wist dat heel goed. ‘Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u 
beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. (…) Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. (1 
Kor. 4:3-4) Góds oordeel, daar kwam het op aan voor hem. Ik probeer het als dominee in praktijk 
te brengen, met vallen en opstaan. U en jij kunt het vast wel toepassen op eigen school, werk, 
gezin, overal met verwachtingen en eisen. God is het Die mij oordeelt! 
 Hoe beoordeelt God mij dan? In mezelf, als een zondaar, zal hij mij terecht veroordelen. 
Maar als ik in Christus ben, in Hem Die het oordeel aan het kruis onderging, dan spreekt de Vader 
mij vrij. Dan is mijn Rechter tegelijk mijn Redder. Die mij redt van het rechtvaardige oordeel van 
God – en van het soms ongenadige oordeel van mensen. Dan vrees ik geen mens meer, maar 
alleen de HEERE. 

 
Ds. M.K.  
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

10 juli 09.30 uur Ds. H.C. Marchand (Groningen), na de dienst koffiedrinken in de 
Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, gebedskring na de dienst in de kerk 

17 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. W.P. Emaus (Urk) 

24 juli 09.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 

 19.00 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

31 juli 09.30 uur Ds. R.F. Mauritz (Lelystad) 

 19.00 uur Ds. H.B. v.d. Knijf (Wilsum) 

7 aug. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. F.J.K. van Santen (Leusden) 

14 aug. 09.30 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, gebedskring na de dienst in de kerk 

21 aug. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

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

28 aug. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

4 sept. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders 
aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. U kunt uw 
gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.  
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten: 

31 juli Extra collecte voor de predikantsplaats 

7 aug. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

14 aug. Diaconiecollecte GZB, Bulgarije hulp voor kwetsbare kerk 

21 aug. Extra collecte voor de predikantsplaats 

4 sept. Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij 
 

UIT DE PASTORIE 
 

 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Het is Pinksteren geweest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Zelf heb ik dat dit 
jaar wat intenser beleefd dan anders. Dat heeft te maken met een zoektocht naar de gaven van 
de Geest, en wat die ons te zeggen hebben vandaag de dag en in ons kerkelijke leven. Ik werd 
op dat spoor gezet door een reactie in de consistorie een paar maand geleden, toen ik als 
gastvoorganger ergens voorging. De Heilige Geest is in de eerste plaats de Geest Die levend 
maakt, zoals we in de preek over de dorre doodsbeenderen hoorden. En de Geest Die in ons 
leven de vrucht wil laten groeien: liefde, blijdschap, vrede, geduld, geloof, vriendelijkheid, 
goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
 Maar de Geest wil méér, nl. Zijn gaven uitstorten op de gemeente, gaven die Paulus noemt 
in 1 Korinthe 12: woorden van kennis, woorden van wijsheid, genezingsgaven, krachten, talen en 
profetieën. Wij doen er niet zoveel mee in onze traditie. Calvijn meende dat deze gaven alleen 
aan het begin van de christelijke gemeente ertoe deden, en daarna door God zijn ‘afgeschaft’. 
Maar, met alle waardering voor deze reformator: dat lezen we nergens in de Bijbel. Wel zien we 
van de gaven weinig terug in de huidige (gevestigde) kerk – maar zou dat niet aan onszelf kunnen 
liggen? Laten wij als gevestigde kerken hier iets liggen. Kunnen we op dit punt misschien leren 
van christenen uit andere (pinkster- en evangelische) tradities, zonder onze eigen traditie en 
achtergrond te verloochenen? 



5 
 

 Kortom, zo weet je ook als dominee niet alles en probeer je nog meer te ontdekken van wat 
de Heere God aan ons wil leren. Altijd op basis van de Bijbel, het Woord van God. In ieder geval 
heeft het ontvangen van de Geestesgaven ook alles te maken met het gebed. Dan is de vraag: 
bid ik wel genoeg, en verwachtingsvol genoeg? En wij als gemeente? Ik werd de afgelopen weken 
op meerdere manieren sterk bepaald bij de kracht van het gebed. Daarom was het mooi onlangs 
bij de pas weer opgestarte gebedskring aanwezig te zijn. Het was een goede bijeenkomst. De 
opkomst was niet zo erg hoog… Sluit u de volgende keer zo mogelijk ook aan? Laten we een 
biddende gemeente zijn, zoals die eerste christengemeente: ze bleven allen volhardend bidden 
en smeken, schrijft Lukas in Handelingen 1. En zie eens het resultaat: stromen van zegen door 
Gods Geest! 
 
Verder mocht ik de afgelopen maanden een aantal keren afreizen naar Bedum en Onderdendam 
i.v.m. het consulentschap aldaar. Helaas heeft ds. A.W.J. Theunisse uit Beekbergen voor het 
beroep van de beide gemeenten bedankt. We vertrouwen erop dat de Heere God op Zijn tijd een 
andere dienaar zal roepen naar het Hogeland. Nu ik het toch over beroepingswerk heb: helaas 
gaat ds. J.A. Mol uit Driezum het noorden verlaten. Hij nam een beroep aan van de hervormde 
gemeente Harskamp op de Veluwe. Als collega’s in het noorden zijn we erg op elkaar betrokken, 
en preken we geregeld in elkaars gemeenten. Daarom is het jammer dat ds. Mol vertrekt. Ik ben 
dankbaar voor de jaren dat hij hier gediend heeft en we wensen hem Gods zegen toe op de mooie 
Veluwe. 
 Onlangs woonde ik een studiedag bij over ‘Gereformeerd in de volkskerk’. De vraag was: wat 
heeft hen toch bewogen die zich als gereformeerde gelovigen niet afscheidden en organiseerden 
in een eigen kerkverband, maar altijd binnen die brede en soms ‘lastige’ volkskerk te blijven? Het 
was een leerzame dag waarop zowel hervormden als afgescheidenen aanwezig waren. En de 
thematiek is voor ons actueel, want onze gemeente is een samenspel van enerzijds ‘ouderwets 
hervormden’ en anderzijds voormalige gereformeerden, synodaal of vrijgemaakt. Achtergrond en 
traditie zijn soms verschillend. Een goede reden om D.V. na de zomer weer een avond samen 
met nieuw-ingekomenen te beleggen, zoals we in 2019 ook al hadden. 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
Voor ons liggen twee zomermaanden, waarin velen van ons vakantie hebben en al dan niet erop 
uit gaan om in binnen- of buitenland vakantie te vieren. Zelf hopen we van 22 juli t/m 5 augustus 
in de Belgische Ardennen te verblijven. Ervoor en erna zal ik nog een aantal dagen vrij nemen, 
wanneer dat hangt wat af van de omstandigheden en van het weer. 
Of u nu thuisblijft of ook weg hoopt te gaan, in de zomermaanden komt het leven voor de meeste 
mensen wat meer tot rust. Er is niet de constante druk van school, opleiding, werk. Het aantal 
vergaderingen neemt drastisch af. Er is dus meer tijd over dan normaal. Hoe besteden we die? 
Laten we in dankbaarheid aan onze Schepper onze vrije tijd doorbrengen. Genietend van Zijn 
goede schepping, tijd doorbrengend met het Woord. Niet als een verplichting, maar omdat Hij het 
zo waard is! 
 
Is er pastorale nood tijdens mijn vakantie, doet u dan een beroep op uw wijkouderling. In geval 
van overlijden wordt voorzien in een vervanger voor de rouwbegeleiding en de afscheidsdienst. 
 

BIJ DE DIENSTEN: 
10 juli morgendienst Saaksum: ‘Een levensveranderende ontmoeting’ tussen Saulus en Jezus. 
We lezen 1 Sam. 26:5-21 en Hand. 1:1-9. De tekst is Hand. 9:3-5. 
10 juli avonddienst Noordhorn: Heidelbergse Catechismus, we besluiten het gedeelte over de wet 
van God met de samenvattende vragen en antwoorden 114 en 115. Na de zomer gaan we verder 
met het laatste deel waarin de HC het gebed behandelt. 
17 juli morgendienst Noordhorn: Handelingen 10, over Petrus die voor het eerst naar de heidenen 
gaat om hen het Woord te verkondigen, en Cornelius die tot geloof komt. 
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De verkondiging in augustus al precies plannen vind ik lastig, daarvoor is het te ver vooruit. In 
ieder geval wil ik verder gaan met lezing uit het boek Handelingen. Ik denk op dit moment aan de 
geschiedenissen uit hoofdstuk 12 en 15 t/m 17. Handelingen 12 stelt ons voor een moeilijke vraag 
en geloofsworsteling: waarom sterft Jakobus door de hand van Herodes, terwijl Petrus wonderlijk 
wordt bevrijd uit de gevangenis? Ik denk ook aan de allereerste synode van de christelijke kerk 
werd te Jeruzalem (Hand. 15:1-34), Gods leiding in het leven van Paulus (Hand. 16:1-10) en 
Paulus’ preek op de Areopagus (Hand. 17:15-34). 
 
Mede namens Berdien en de kinderen een gezegende zomerperiode en een hartelijke groet uit 
de pastorie, 
(Jo)uw ds. M.K. 
 

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 11) 
 

HET WAAGSTUK VAN DE PREDIKING 
De Nederlands Hervormde theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) schreef een boek met de 
veelzeggende titel: Het waagstuk der prediking. Preken is een waagstuk, een spannend avontuur, 
een risico, zei hij. Want: de mensen vinden er altijd wel wat van. Te lang, te kort, te zwaar, te licht, 
te populair, te ouderwets, en ga zo maar door. En de prediking móet ook goed en waardig zijn, 
dat eist God van Zijn dienaren. Daarom is preken een waagstuk.  
Daar komt nog bij dat prediking in onze tijd überhaupt onder druk staat. We zijn helemaal niet 
meer gewend om ruim een half uur aandachtig te luisteren. Wie onze aandacht wil vangen én 
vasthouden moet dat doen met flitsende beelden, een makkelijk te volgen verhaal. Die moet niet 
al te veel vragen van zijn hoorders. Het moeten hapklare brokken zijn, niet al te zwaar op de 
maag, niet al te moeilijk te verteren. 
 Dat is de wereld waarin we leven en het beïnvloedt ook ons kerkmensen. Ook wij hebben 
minder aandacht en concentratie dan generaties voor ons. Ook wij zijn sneller afgeleid dan zij 
waren. Dat maakt het voor de prediking moeilijker, zou je kunnen zeggen. Moeten we het 
‘concept’ dan maar aanpassen? Is het beter in het vervolg te werken met filmpjes en beelden 
i.p.v. woorden? Kunnen we de preek beter wat inkorten en een paar liederen meer zingen? 
 

Dat is wel een tendens die je breed in de kerk terugziet. Het moet laagdrempeliger en 
eenvoudiger. En natuurlijk moeten we in de gaten houden als predikers en voorgangers wie onze 
hoorders zijn. Een degelijke preek, die op zich diepgravend en bijbels is, maar over de hoofden 
heen gaat, dat helpt niet. Het is zaak dat we de hoorders goed in beeld hebben. 
 En toch geloof ik dat het een heilloze weg is om de preek steeds meer in te ruilen voor andere 
zaken binnen de liturgie. Niet omdat ik zo graag preek (wat wel zo is) en alle aandacht wil opeisen 
voor mijn eigen woorden. Maar om wat Paulus aan de Romeinen schrijft: ‘Het geloof is uit het 
gehoor en het gehoor door het Woord van God.’ (Rom. 10:17) Het geloof is niet uit het zien en uit 
de beelden, maar door het horen van Gods Woord. Blijkbaar wil de Heere juist op die manier het 
geloof in harten van mensen werken. Dat heeft Hij Zélf beloofd! En daar gaat Hij mee door, tot op 
de dag van vandaag.  
 

‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde 
doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood 
aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik 
het zend.’ (Jes. 55:10-11) 
 

Dus, we blijven vol vertrouwen preken, in het geloof dat God zó Zijn kerk bouwt! Luistert u steeds 
met die verwachting, dat de Heere ook in uw en jouw hart het geloof wil werken en versterken? 
Die luisterhouding wordt gezegend! 
 

Volgende keer meer over de inhoud van de prediking. 
 

Ds. M.K. 
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VAN DE KERKENRAAD  
 
 

ZIEKTE EN ZORG 
Sikke Nammen van der Brug (Pieterzijl) ondergaat nog steeds chemokuren tegen (de 

restanten van) de grotendeels weggehaalde tumor in zijn hoofd. Uit een scan bleek onlangs dat 
het er op dit moment rustig uit ziet. We bidden om kracht in het traject van behandelingen, en om 
volledig herstel van zijn ziekte, zodat hij als man en vader gespaard blijft voor het gezin. Ook voor 
Marian en de kinderen William, Jurrian en Anja bidden we om kracht en Gods nabijheid, die ze 
samen gelukkig ook mogen ervaren. 

Onze organist Bert Kamphuis (Noordhorn) missen we al een poos in de kerk en achter het 
orgel. Zijn gezondheid gaat helaas achteruit. Hij heeft in toenemende mate last van 
vergeetachtigheid, iets dat heel erg is om bij jezelf te moeten constateren. We bidden dat Hij mag 
ervaren dat de Heere hem ook in deze weg goed en nabij wil zijn, en in alle dingen wil dragen. 

We leven mee met het echtpaar Having en Jannie Kruiger (Zuidhorn) i.v.m. het ernstige 
bericht dat hun zoon kreeg. Hij is momenteel in behandeling voor kanker, een behandeling echter 
die menselijkerwijs gesproken alleen levensverlengend zal zijn. Een grote slag voor dit gezin, 
maar ook voor zijn ouders. We bidden om de troost van Gods Woord dat bij Hem uitkomsten zijn, 
zelfs tegen de dood (Ps. 68:21). 

Naast de genoemde gemeenteleden zijn er vele anderen die worstelen met ziekte en zorg, 
pijn en verdriet. Voor hen allen bidden we dat ze in hun moeite het uitzicht mogen hebben van 
Stefanus: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand 
van God.’ (Hand. 7:56) Hij staat ter hulp gereed voor ieder die Hem aanroept! En wie Hem 
aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot (Ps. 86:3 ber.). 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

10 juli mw. G. Van der Meer-van Huis, Zuidhorn  
13 aug.  dhr. A. Riepma, Oldehove 
13 aug. mw. A.H.J.A. Riepma-Reker, Oldehove 
25 aug.  dhr. L. Zwartenkot, Oostwold 
 

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

OVERGESCHREVEN 
Vanuit de christelijke gereformeerde kerk van Kornhorn zijn als belijdende leden naar onze 
gemeente overgeschreven Harm en Anneke Vogelzang-de Boer ( Marum). In het verleden 
kwamen zij af en toe al eens in de kerk van Noordhorn. In corona-tijd is het meeleven met de 
gemeente geïntensiveerd en inmiddels zijn ze trouw aanwezig in de erediensten. Wij wensen hen 
van harte de zegen van de Heere toe in ons midden. Dat Hij hen en ons allen steeds meer zicht 
geeft op de Heere Jezus Christus, door Woord en Geest. 
 

GEMEENTEGIDS 
In het vorige nummer van Kerkneis informeerden we u over de gemeentegids, en deden we de 
oproep aan mensen om te helpen dit tot stand te brengen. Het is fijn dat we Hans en Judith 
Weststrate bereid hebben gevonden hiermee aan de slag te gaan. 
 

In verband met privacywetgeving is het niet mogelijk gegevens van kerkleden zonder 
nadrukkelijke toestemming vooraf te publiceren. Daarom vragen we alle leden die dat willen om 
zelf actief zich aan te melden voor plaatsing in deze gids. Op deze manier voorkomen we dat 
iemand tegen diens wil wordt opgenomen, en zorgen we toch dat een groot deel van de 
meelevende leden wordt opgenomen in een gids. 
 

De procedure is als volgt: wilt u met uw gegevens opgenomen worden in de gemeentegids dan 
kunt u dat op drie manieren laten weten: 
Bij voorkeur per mail: verstuur uw bericht naar j.buijze@outlook.com 
Per telefoon: geef uw gegevens door via het nummer 06-21618141 
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Schrijf uw gegevens op de briefjes die achterin de kerk op de tafel liggen. Deponeer deze briefjes 
in de daarvoor bestemde box. 
 

Wij ontvangen graag deze gegevens van u (en uw gezinsleden): 
Achternaam 
Voorletter(s) 
(Eventueel) roepnaam 
Straat en huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
(Eventueel) mobiel nummer 
(Eventueel) mailadres 
 

In de gemeentegids zal een overzicht komen van de adressen, met alle leden die op dat adres 
wonen. Van volwassenen zullen voorletters + achternaam worden afgedrukt, van kinderen 
roepnaam + achternaam. Verder gaat het om adres- en contactgegevens. 
 

U heeft de tijd om uw gegevens in te dienen t/m 31 augustus. Dit najaar hopen we de 
gemeentegids te kunnen verstrekken aan hen die zich hebben opgegeven voor plaatsing in de 
gids. 
 

Nota bene: 
Wilt u wel in de gemeentegids, maar mogen bepaalde gegevens er uitdrukkelijk niet in, laat u het 
dan expliciet aan ons weten. 
De gemeentegids zal niet op internet worden gepubliceerd en uw gegevens zullen niet aan 
derden worden verstrekt. De gids is alleen voor intern gebruik. 
Sommige gemeenteleden hebben zich al aangemeld om in de lijst te komen, bij ds. Krooneman 
of een ander kerkenraadslid. Toch vragen we voor de duidelijkheid iedereen zich opnieuw aan te 
melden bij Hans en Judith, zodat zij alle gegevens op een rijtje hebben. 
 

BELIJDENIS DOEN – WAAROM ZOU IK? 
Er zijn tal van redenen te geven waarom je openbare geloofsbelijdenis zou afleggen: 
Allereerst omdat de Heere God het zo waard is! Hij heeft mij opgezocht in de doop, en beloofd 
mijn God te willen zijn. Als ik Hem leer kennen wil ik dat ook graag van harte uitspreken voor Zijn 
aangezicht en te midden van de gemeente. 
Omdat ik in het traject van belijdeniscatechese meer leer over Wie de HEERE is, en we samen 
veel goede en verdiepende gesprekken hebben over hoe het is om Hem te dienen en voor Hem 
te leven. 
Omdat het de weg opent naar het Heilig Avondmaal. Is Jezus Christus je Zaligmaker, dan wil je 
toch ook aan de tafel van Hem niet ontbreken? 
Omdat mijn roeping is om Jezus’ Naam te belijden. ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, 
die zal Ik belijden voor Mijn Vader Die in de hemelen is’, heeft Hij gezegd (Matt. 10:32). 
 

En… zo zouden we nog even kunnen doorgaan. Er zijn nog veel meer goede redenen om niet te 
wachten met het afleggen van geloofsbelijdenis. Maar, zijn er dan ook geen redenen om het nog 
even aan te zien en geen belijdenis te doen? Ongetwijfeld kun je altijd wel wat bedenken. Maar 
zeg niet te gauw nee! Je kunt ook belijdeniscatechese volgen om te ontdekken of je al aan 
openbare geloofsbelijdenis toe bent. Aan het begin van het seizoen zeg je nog niks toe. Hoe dan 
ook is het een zeer leerzaam en mooi proces om samen door te maken. En bedenk: géén 
belijdenis doen, is dat niet óók een belijdenis, maar dan van ongeloof…?  
 

Informeer gerust eens bij ds. Krooneman! 
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HART VOOR JE HUWELIJK – TOERUSTINGSAVONDEN VOOR 
ECHTPAREN 
Het huwelijk staat onder druk. Er is veel gebrokenheid. En laten we eerlijk zijn, het is in deze tijd 
ook niet gemakkelijk om getrouwd te zijn. Vind maar eens tijd en aandacht voor elkaar. Probeer 
elkaar als man en vrouw maar eens te begrijpen, als je verschillend in elkaar zit. Om met een 
boektitel van Annemarie van Heijningen te spreken: Getrouwd zijn is de hemel niet. Ook in op het 
oog sterke en stabiele huwelijken kan er best van alles aan de hand zijn. 
En toch is het huwelijk het waard om aandacht aan te geven! Om als man en vrouw samen sterker 
te worden. Als een drievoudig snoer, met de Heere God als de sterkste streng van het snoer. 
‘Loopt het niet meer, zijn jullie op elkaar uitgekeken, dan stop je er toch mee’, zegt de wereld 
tegen ons. Maar wat is dat een verkeerd advies. Je mag en moet juist strijden voor deze 
geweldige gave. 
Ik kwam in aanraking met Hart voor je huwelijk, een serie toerustingsavonden (6 keer) over het 
huwelijk, ontwikkeld door de HGJB. Wat zou ik het mooi vinden als we dat in onze gemeente 
zouden kunnen doen. Wilt u er (samen!) eens over na denken? En ik zou willen zeggen: juist als 
u denkt, dat is niks voor mij/ons, wilt u er dan eens éxtra bij stil staan? Misschien is het dan juist 
wel wat voor u. Ik geloof dat het zeker de moeite waard is. Het mooiste zou zijn als er echtparen 
uit verschillende generaties meedoen. 
 

Denkt u erover om mee te doen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met ds. 
Krooneman. Een en ander kan alleen doorgaan als er  genoeg deelnemers zijn. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
 

Aantal belijdende leden: 184 
Aantal doopleden: 104 
 

Mutaties van 14 mei tot 29 juni: 
Ingekomen zijn:  

- Fam. V. Erdin en E. Erdin- Zeeman, Groningen 
- Fam. H. Vogelzang en A. Vogelzang- De Boer, Marum 

 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
 

Collecten mei € 1603,05 
Giften mei  € 1250,- 
 

8 mei GZB noodhulp 10-27 wederopbouw € 350,- 
22 mei Jeugdwerk eigen gemeente   € 750,- 
 

Collecten juni € 1335,05 
Giften juni  €   835,- 
 

5 & 6 juni GZB Libanon  € 300,-  
19 juni  GZB 10-27 Jemen € 400,- 
 

Bingo heeft opgebracht voor OPEN DOORS  € 110,50  
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
 

Collecte diaconie GZB: hulp voor kwetsbare kerk Bulgarije (Collecte 14 augustus) 
In zuidoostelijk Bulgarije zijn in tien dorpen kleine huisgemeenten en Bijbelstudiegroepen 
ontstaan. Dat gebeurde door het evangeliewerk en de diaconale inzet van een groep gelovige 
vrouwen. Deze groep, “De Samaritaanse vrouwen” geheten, werkt ook aan betere relaties tussen  
Bulgaren, Roma en islamitische Turken.  
De kleine gemeenten verlangen naar meer Bijbelkennis en theologische toerusting. De GZB zond 
daarom Foka van de Beek uit om deze ondersteuning te geven. 
Steunt u ook dit belangrijke werk? 
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Collecte diaconie GZB: project 1027, Albanese kerken dragen een steentje bij (Collecte 11 
september) 
Albanië is één van de armste landen van Europa. De jongste protestantse kerken zijn klein van  
omvang, maar wel krachtig! De Albanese kerk wil uitreiken naar mensen in nood en zo Gods 
liefde zichtbaar maken. Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar 
samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij de 
gemeenteleden nog meer te stimuleren en om samen met hen te investeren in diaconale 
activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. 
Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

Oproep vrijwilligers: 
Zoals u kunt zien zijn er slechts 4 EHBO’ers beschikbaar om indien nodig bij te staan als er 
iemand onwel wordt tijdens de kerkdienst. Graag zouden de EHBO’ers het aantal van 4 zien 
uitgebreid met 1 of 2. Dus als er nog mensen zijn die een EHBO diploma hebben of BHV’er zijn 
en die mee kunnen/willen draaien in het rooster, graag melden. 
U kunt zich opgeven bij de diaconie: Wim van Dijken tel. 06-53529283. 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
In de periode vanaf 1 mei t/m 30 juni 2022 is aan giften en collecten ontvangen: 
 

collecten/giften mei 2022 € 3.152,45  
collecten/giften juni 2022 € 2.366,10 
 

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
Via ds. Krooneman is een gift van € 50,00 ontvangen voor de kerkvoogdij. 
Via de fam. Loonstra is een bedrag van € 20,00 ontvangen voor Kerkneis. 
Via de fam. Wessels is een bedrag ontvangen van € 50,00 voor de zending (doorgestort naar de 
diaconie). 
 

Denkt u nog even aan uw bijdrage aan het solidariteitsfonds 2022 ?  
Gelukkig hebben de meesten van u de bijdrage al overgemaakt. Maar helaas heeft nog niet 
iedereen betaald. Per belijdend lid is uw bijdrage € 10,00. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen! 
Jan Geertsema  
 

Bericht van de kerkvoogdij 
Als alles het toelaat willen we dit najaar weer gaan collecteren in de kerk. 
Omdat het steeds moeilijker en duurder wordt om contant geld af te storten willen we overgaan 
op eigen collectemunten welke inmiddels zijn besteld. 
We krijgen munten van € 0,50 – € 1,- – € 2,- en € 5,- in 4 verschillende kleuren. Op de ene kant 
zal de waarde zijn afgebeeld, op de andere kant de kerk van Noordhorn of de kerk van Saaksum. 

Wij willen zo veel mogelijk de mensen oproepen om de collecte te blijven overmaken via de 
bank òf collectemunten te bestellen bij Jan Geertsema en hiermee de giften in de kerk te gaan 
doen. 
Op deze manier kunnen wij zowel kosten als werk besparen! 

Zodra bekend is wanneer de munten kunnen worden uitgegeven en op welke manier krijgt u 
hierover bericht. 
 

Namens de kerkvoogdij, Wim Telintel 
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UIT DE GEMEENTE  
 

 

DANKBETUIGING 
Graag wil ik iedereen bedanken die met mij mee leeft voor en na mijn 
operatie. Het was fijn om een kaart te ontvangen en niet te vergeten de 
mooie bos bloemen. 
Dank voor uw gebeden, ook in de kerk.  
Hierdoor krijg ik steeds weer nieuwe moed !  
Gods zegen allemaal!  
 

Suze de Groot 
 

DANKJEWEL 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de attenties en felicitaties die ik mocht ontvangen ter 
gelegenheid van mijn pensionering.  
Al jullie aandacht was hartverwarmend voor zowel mij als Maria.  
 

Hartelijke groeten, 
Aren van Waarde 
 

DANK, BEMOEDIGING EN OPROEP 
Velen van u wisten van mijn voornemen om eens een langere fietstocht te maken. Altijd hetzelfde 
rondje Lauwersmeer vroeg om een afwisseling. Daarom besloot ik na lang overwegen om naar 
Rome te fietsen. 
Het is een goede manier om eens helemaal met jezelf bezig te zijn, onder het genot van een 
steeds veranderend landschap. Van de vlakte, langs de rivieren, over de Alpen, de Povlakte en 
de Apennijnen. 
De reacties die ik onderweg van enkelen van u ontving en de vele vragen die tijdens mijn tocht 
aan Francien gesteld werden, maakten mij duidelijk dat ik, die altijd dacht:  “ik heb niet zoveel met 
Noordhorn”, Noordhorn heeft wel wat met mij!  Wat een ontdekking, wat  een zegen om hier zo 
bij bepaald  te worden.  
Het deed me goed vanuit de Alpen een korte blik op de kerkgangers te krijgen, waar ik zelfs 
Francien kon zien zitten. Ik miste de zondagse bijeenkomsten! Het volgen van de dienst was door 
de gebrekkige ontvangst helaas niet mogelijk. Het werd me duidelijk: wat missen al die mensen 
die de onderlinge samenkomsten nalaten! 
Vaak werd ik om mijn inzet en volhouden geprezen, ook onderweg. Toen las ik de volgende tekst: 
“Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Want niet wie zichzelf 
aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen. 2 Kor. 10 vers 17 en 18. 
Dit is o.a. wat mijn overdenkingen in die 22 fietsdagen, 3 rustdagen en ca 2350 km mij  hebben 
geleerd. Dank aan God die me spaarde en mij weer veilig thuisbracht. 
Wilt u een verslag van mijn tocht kijk dan eens op http:/polarsteps.com/adverbree. Per 
plaatsnaam kunt u de foto’s zien die ik tijdens de tocht maakte, het dagverslag is ook daarin 
opgenomen. 
 

Ad Verbree 
 

FIETSEN 
D.V. zaterdag 16 juli willen we weer gaan fietsen.  
Vertrek om 10.30 uur vanaf de Wegwijzer.  
Voor uzelf een lunchpakket en drinken meenemen.  
U kunt zich opgeven bij Wil Schaap, tel 0594-502276.  
Het gaat alleen door als het mooi weer is! 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Zondag 24 april j.l. hebben we het zondagsschoolseizoen afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd (soep en broodjes knakworst) met de ouders. Dat was erg gezellig! We willen de ouders 
bedanken voor hun betrokkenheid bij het werk van de zondagsschool en elke keer dat zij hun 
kind(eren) weer naar de zondagsschool hebben gebracht. We hopen en bidden dat het Woord 
dat is gezaaid, mag ontkiemen en vrucht dragen.                                                 
Op 11 juni  zijn we met z’n allen naar DoeZoo in Leens geweest. We kregen een rondleiding langs 
de dieren, waarbij leuke en interessante informatie over de dieren werd verteld. Opnieuw hebben 
we een indruk gekregen van hoe wonderlijke mooi de schepping toch is gemaakt. Tijdens de 
rondleiding mochten de kinderen dieren aanraken en aaien, zoals een hagedis, een vogelspin en 
een schildpad. En als laatste mochten ze zelfs even een slang om hun nek. Heel veel kinderen 
durfden dat!  Hierna gingen we patat eten en kregen we een ijsje. Daarna mochten de kinderen 
zelf op ontdekkingstocht door de dierentuin en konden ze  vrij spelen. Om 14.00 uur gingen we 
weer huiswaarts. Het was een gezellige dag, waarvan we allemaal hebben genoten. 
Na de zomervakantie hopen we in september weer te beginnen. De precieze datum is nog niet 
bekend. De kinderen krijgen t.z.t. een uitnodiging. Ook kinderen die nog niet op de zondagsschool 
zitten, zijn dan van harte welkom! 
 

De juffen van de zondagsschool, Korine, Gea, Mariëlle, Marte en Hennie 
 

SCHATZOEKERSDAGEN 2022  
We hopen dit jaar voor de 4e keer de Schatzoekersdagen te organiseren 
in de herfstvakantie. Om de kosten deels te kunnen dekken, doen we 
weer een bolchrysantenactie. Doet u ook weer mee?   
Bestelling graag vóór 29 augustus. 
 
Prijzen:   
Per stuk: € 8,- 
Twee stuks: € 15,- 
 

De bolchrysanten worden begin september verwacht en worden weer thuisgebracht.   
Bestellen kan bij Corina Bos: 06-42507772  
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE SCHATZOEKERSDAGEN 2022 
Maandag 17 en dinsdag 18 oktober zijn er in de herfstvakantie weer de Schatzoekersdagen.                                                                                                   
De Schatzoekersdagen kunnen niet zonder vrijwilligers!                                                   
Waarbij kunt u/ kan jij helpen?  
Bij de spelactiviteiten of knutselactiviteiten, het bakken van pannenkoeken, het opzetten van de 
partytenten, de catering, flyeren in het dorp, bedienen van de beamer en laptop, het versieren 
en inrichten van de zaal in de Dörpsstee 
Doet u/jij (weer) mee?!                                                                                                   
Je kan je opgeven  bij Corina Bos (06-42507772) of Hennie Kleefman (06-81686653) 
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ROMMEL- EN BOEKENMARKT ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 
Na 2 jaar geen rommelmarkt te kunnen organiseren, hebben we besloten om voor dit jaar de 34e 
rommelmarkt door de Herv. Gem. Noordhorn en Saaksum te laten doorgaan. 
Mits het coronavirus geen roet in het eten gooit, hebben wij op zaterdag 10 september een 
gezellige dag en een mooie rommelmarkt en hopelijk een mooi resultaat. 
De tent wordt op maandag 5 september geplaatst aan de Kastanjelaan. Vanaf 5 september t/m 
10 september hebben we veel werk te verrichten. 
We gaan de tent dan inrichten, zodat het op 10 september een plaatje is geworden voor onze 

kopers op die dag. 
 
De Wegwijzer staat dan weer vol 
met allerlei boeken voor jong en 
oud. 
En we rekenen weer op jullie, ook 
op onze nieuwe leden. 
Als je één keer hebt mee-
geholpen en de sfeer proeft van 
deze week (het samenzijn als 
gemeente, de saamhorigheid, de 
gezellige sfeer), dan wil je het niet 
meer missen een volgende keer. 
We doen dan ook een beroep op 
alle gemeenteleden van jong tot 
oud. 

 
Misschien kunt u door ouderdom niet meer aanwezig zijn op de rommelmarktdag, maar misschien 
kunt u wel bijdragen in de vorm van een gift (banknr. NL70 RABO0375829660 of gironr. NL 
33INGB 0000895706). 
Voor onze koek- en zopieafdeling iets bakken voor bij de koffie zou ook mooi zijn.  
Een lekkere pan soep koken zou ook mooi zijn. 
 
Er komt een prijzenbord die ook gevuld moet worden met prijzen. 
De hoofdprijs is reeds toegezegd namelijk EEN LANG WEEK-END IN HET PRACHTIGE 
APPELSCHA ! aangeboden door een gemeentelid  
 
Voor een hapje en een drankje kunt u bij ons terecht, zodat u die dag niet 
hoeft te koken, onze koks staan daar garant voor . 
De soep en gehaktballen etc. zullen wel weer gretig verorberd worden. 
 
Kortom we hopen op en bidden voor een gezellige week, want dit alles gaat 
alleen door zo de Here wil en wij leven. 
Wij rekenen op u ! 
 

 
U kunt eventuele spullen inleveren op:  
- de vrijdagen 26-08 en 02-09 van 19.00-20.00 uur  
- de zaterdagen 27-08 en 03-09 van 10.00 tot 12.00 uur 
U kunt dit doen aan de Kastanjelaan in Noordhorn. (bij de 
papiercontainer) 
 

 
 
 

 
Met een hartelijke groet namens de rommelmarktcommissie. 
Klaas Tempel 
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INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 

VAKANTIE BIJBEL WEEK SEBALDEBUREN 2022 
Dit jaar is er weer een Vakantie Bijbel Week in Sebaldeburen! Opnieuw in de eerste week van de 
zomervakantie Noord op maandagmorgen 18, dinsdagmorgen 19, donderdagmorgen 21 en 
vrijdagmorgen 22 juli. We hopen weer 4 superleuke morgens samen te hebben waarin we samen 

zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, 
knutselen en samen spelen en plezier beleven. 
Deze week is voor alle kinderen van de 
basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Het thema 
van dit jaar is ''(T)op survival''. Ben je weleens 
op survival geweest? Misschien ging je wel door 
het bos, de polder of door de bergen. Alleen of 
samen met anderen een avontuurlijke tocht 
maken is leuk en spannend. Maar je moet 
natuurlijk wel goed voorbereid zijn voordat je op 
pad gaat. Tijdens de VBW gaan we met elkaar 
op survival. Op die tocht ontdekken we dat ons 
hele leven op een survival lijkt! Ons leven is een 
avontuurlijke tocht die we niet alleen kunnen 
maken. We hebben elkaar als mensen en God 
nodig. Locatie van deze week is weer het 
groene Irenegebouw (kerkweg 2a) en de tent op 
het grasveld er naast. Op vrijdag zullen de VBW 
dagen weer afgesloten worden met een 
heerlijke pannenkoekenmaaltijd waarbij dit jaar 
ook de ouders welkom zijn. Opgave voor de 
kinderclub is niet nodig, voor de 
pannenkoekenmaaltijd wel. Deelname aan 
activiteiten is geheel gratis.  

Opgeven kan via de website: www.deverbinding-sebaldeburen.nl. Kom je ook?! 
 

NIEUW ZOMERGEZINSBOEKJE VAN DE GZB, 
HGJB EN IZB 
Om gezinnen te helpen om ook in de vakantie elke dag samen tijd voor 
God te nemen, hebben de GZB, HGJB en IZB een zomergezinsboekje 
gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Mensen in de Bijbel die 
in aanraking komen met een andere cultuur spelen daarin de hoofdrol. 

Het Zomergezinsboekje biedt een weeklang elke dag een bijbelverhaal, een aantal liederen, 
iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te doen en 
een puzzel. Ook staan er in het boekje verhalen van anderen, bijvoorbeeld andere kinderen die 
hun verhaal delen. 

> Bestel het boekje via HGJB.nl/Zomergezinsboekje 
 

REISLEIDERS GEZOCHT DOOR DE HGJB 
De HGJB zoekt reisleiders voor haar vakanties in augustus! De reisleiding zorgt voor een 
geweldige vakantie voor kinderen, tieners en jongeren. Ken jij jongeren die dit goed zouden 
kunnen?  

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.  

> Meer informatie? Ga naar HGJB.nl/reisleiding 
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?  
Diaken W. van Dijken 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
10 juli mw. W. Fokkinga 06-20288090 Lydian 

17 juli mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Enzo 

24 juli mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Frances 

31 juli mw. B. Krooneman 06-11988368 Jorik 

7 aug. mw. M. Boersma 06-51692326 Mariëlle 

14 aug. mw. G. v. Gosliga 050-4032038 Lydian 

21 aug. mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Enzo 

28 aug. mw. M. Rozema 050-4031843 Frances 

4 sept. mw. C. Bos 0594-750885 Jorik 

11 sept. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Mariëlle 
 

DEURDIENST                                              EHBO 
10 juli mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

17 juli mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. W. Schaap 0594-502276 

24 juli mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. M. Bolt 0594-504885 

31 juli mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. F. Verbree 0594-506075 

7 aug. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. Bolt 0594-504885 

14 aug. dhr. W. Loonstra 06-40474988 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

21 aug. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. W. Schaap 0594-502276 

28 aug. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

4 sept. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 

11 sept. mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
10 juli mw. G. de Vries 06-13936588 mw. J. Bosgraaf 0594-504325 

17 juli mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

24 juli mw. G. v. Gosliga 050-4032038 mw. M. Homan 050-5515653 

31 juli mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. E. Kooi 0594-213019 

7 aug. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. R. Noorman 0594-548350 

14 aug. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

21 aug. mw. P. Telintel 0594-853020 mw. J. Bosgraaf 0594-504325 

28 aug. mw. M v. Waarde 0594-505276 mw. M. Homan 050-5515653 

4 sept. mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. E. Kooi 0594-213019 

11 sept. mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. R. Noorman 0594-548350 
 
 

AGENDA EN ACTIVITEITEN JULI / AUGUSTUS 2022  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zondag  10 juli 11.00 uur 
20.30 uur 

Koffiedrinken na de kerkdienst  
Gebedskring in de kerk na de avonddienst 

donderdag 14 juli 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 

zaterdag 16 juli 10.30 uur Fietstocht, vertrek vanaf de Wegwijzer 

zondag 7 aug. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

zondag  14 aug. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 

 
VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het september-nummer van Kerkneis is Zaterdag 27 augustus 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. 



BIJBELLEESROOSTER JULI 2022 
vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf 

za 2 jul Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

zo 3 jul Lucas 10:1-16 Herauten 

ma 4 jul Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 

di 5 jul Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 

wo 6 jul Lucas 10:38-42 De eerste zorg 

do 7 jul Psalm 140 Red mij van belagers 

vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 

za 9 jul 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 

zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning 

ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 

di 12 jul 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 

wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 

do 14 jul 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 

vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 

za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 

zo 17 jul Psalm 15 De volmaakte levensweg 

ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 

di 19 jul 1 Koningen 5:1-14 Overvloed  

wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 

do 21 jul 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 

vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 

za 23 jul Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen 

zo 24 jul Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 

ma 25 jul Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 

di 26 jul Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 

wo 27 jul Psalm 70 Kom spoedig! 

do 28 jul Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs? 

vr 29 jul Lucas 11:45-54 Hypocrisie 

za 30 jul Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 

zo 31 jul Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 

BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2022 
ma 1 aug Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 

di 2 aug Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht 

wo 3 aug Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 

do 4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis 

vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap 

za 6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed 

zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing  

ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 

di 9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 

wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 

do 11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling 

vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 

za 13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer 

zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan 

ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 

di 16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek  

wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom 

do 18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt 

vr 19 aug Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog 
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za 20 aug Lucas 13:10-21 Klein begin 

zo 21 aug Lucas 13:22-30 Wie gered worden 

ma 22 aug Lucas 13:31-35 Drie dagen 

di 23 aug Psalm 112 De mens met ontzag voor God 

wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 

do 25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 

vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet 

za 27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 

zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 

ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God 

di 30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega 

wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 

SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

10 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

17 juli 09.30 uur Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)  

24 juli 09.30 uur Dhr. G. Schenk (Urk) 

31 juli 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

7 aug. 09.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 

14 aug. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

21 aug. 09.30 uur Prop. C.P. Bakker (Urk) 

28 aug. 09.30 uur Ds. M. Visser (Wezep) 

4 sept. 09.30 uur Evang. J. de Vries (Urk), Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders 
aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.  
U kunt uw gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van 
Kerkneis. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten: 

10 juli Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij 

31 juli Extra collecte voor de predikantsplaats 

7 aug. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

14 aug. Diaconiecollecte GZB, Bulgarije hulp voor kwetsbare kerk 

21 aug. Extra collecte voor de predikantsplaats 

4 sept. Diaconie GZB: Project 10 27: Albanië, Albanese kerken dragen een steentje bij 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

21 juli mw. A. Offringa-Kok, Leens 
30 juli dhr. J.J. Tempel, Noordhorn 
2 sept. mw. G. van Dijk-Homan, Ezinge 
7 sept. mw. M.J. Burgler-Huizinga, Saaksum 
 

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

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ 
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 9/10 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
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 Jeugdneis      Juli / Augustus  2022    

Beste jongens en meisjes,  
Nog niet zo lang geleden ontdekte ik een prachtig klein vogelnestje 
dat gevallen was uit een boom. Misschien wel het nestje van een 
winterkoninkje. Het bevatte naast takjes en mosjes, ook blauwe 
draadjes en breigaren. Het vogeltje had dat ook gebruikt in dit klein 
maar toch oh zo groot kunstwerk.  Wat toch wonderlijk gemaakt. Gods 
prachtige schepping.  We maken ons best wel eens druk over van 
alles en nog wat. Maar ook de mus vindt een huis. Psalm 84! Hoe 

toepasselijk. God zorgt voor alle vogels en 
dieren, zou God dan ook niet voor ons zorgen? 
In Mattheus 6:26 staat: “Kijk naar de vogels in 
de lucht: zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet”. De Hemelse 
Vader voedt ze. Hij weet wat wij nodig hebben. Maar er staat ook in vers 
33: ”Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze 
dingen zullen u erbij gegeven worden.” Als je straks in de vakantie thuis 
blijft of weg gaat, kijk maar eens goed om je heen en zie dan in de kleine 
dingen de grootheid van de Heere God! En denk maar dat de Heere jou 
ook ziet en voor je zorgt. Fijne vakantie! 
Groetjes, Alexandra 

Puzzel rebus 
Deze rebus spreekt denk ik wel voor zich. Mail de zin naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com     
Heb je 5 goede oplossingen verzameld, dan ontvang je een boekenbon!  
Succes en groetjes, Alexandra 



19 
 

Zing maar mee     
Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja. 
 

 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

refrein: 
Halleluja, halleluja,    Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja.  hallelujah, hallelu, halleluja. 

 
 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing puzzel juni ’22: Helper en Trooster 


