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:
* Ledenadministratie:
Kerkvoogdij:
* Ouderling-kerkrentmeester:
* Kerkelijk ontvanger:
(ook voor collectebonnen)

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
dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,
9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74
bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl

Diaconie:
* Secretaris:
(ook voor vrijwilligersroosters)

diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn
Telefoon: 06-53529283

* Penningmeester:
(ook voor kerkradio/internet)

diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,
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:
Diaconie:

vacant
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:
* Beheer website

www.hervormdnoordhorn.nl
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
Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn,
maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28 vers 13
‘Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn’, zegt Salomo. Op zichzelf bezien kun je
bij die uitspraak best je vraagtekens zetten. Want is het niet zo, dat je overtredingen bedekken
heel vaak juist wél loont? Je komt ermee weg als je tegen niemand zegt dat je dit of dat hebt
gedaan. Waarschijnlijk komt niemand er ooit achter. En als het wél uitkomt, dan is binnen de
politiek de strategie: ik zeg gewoon dat ik er niets van wist. Pas als boven water komt dat het
anders zat, moeten de politici vaak alsnog met de billen bloot.
Je overtredingen bedekken kan strategisch slim zijn. Je kan er voordeel uit behalen. Je kan
ermee wegkomen. Terwijl, eerlijk je fouten belijden kan problemen opleveren. Wie doet dat nu,
zélf beginnen over fouten die je hebt gemaakt, misstappen die je hebt begaan?
En toch meent Salomo dat het een heilloze weg is om je overtredingen te bedekken. Zou de
wijze koning daarbij gedacht hebben aan zijn vader en moeder? Hij was een kind van David en
Bathseba. En als er één zijn overtredingen wilde bedekken, dan David wel! Nadat hij Bathseba
zwanger had gemaakt moest Uria van het front komen om met haar te slapen. Zo kon de koning
zijn daad bedekken, toedekken, wegmoffelen. Dan had niemand er ooit nog van gehoord. Maar
het liep anders, waardoor David geen andere optie zag om de rechtschapen Uria te doden. En
dat alles om zijn overtredingen te bedekken…
David was dan toch in zijn opzet geslaagd. Uria zou nooit meer vragen naar het kind van
Bathseba. Niemand hoefde er achter te komen. Maar: ‘wie zijn overtredingen bedekt zal niet
voorspoedig zijn’. Ja, dat bleek toch waar. Lees Psalm 32 maar, een lied van David nadat de
affaire aan het licht kwam. ‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn
jammerklachten, de hele dag.’ David zweeg over zijn zonde, maar ging er ondertussen aan
onderdoor. Was het schuldgevoel, berouw, angst voor ontdekking? Zelf zegt hij: ‘dag en nacht
drukte Uw hand zwaar op mij’. Het was de hand van de HEERE die op hem drukte. Want
overtredingen bedekken voor God, voor de Alwetende, dat gaat niet. Hij kent ook ons hart, weet
wat er speelt in je leven.
‘Maar’, gaat Salomo verder in onze spreuk, ‘wie ze belijdt en nalaat, die zal barmhartigheid
verkrijgen’. Zonde belijden kost veel moeite. Eerlijk onder ogen zien wat je hebt aangericht, wat
je hebt gedaan. En ertegen strijden. Het anders gaan doen, de zonde nalaten. Moeilijk, maar dat
is wel de weg om barmhartigheid te ontvangen. Dat ervoer vader David ook. Eerst teerden zijn
beenderen weg, maar toen hij zijn zonde aan de HEERE bekendmaakte, werd die genadig
vergeven. David ontving barmhartigheid, ook dat vertelt Psalm 32.
Misschien heeft David het zijn zoon Salomo wel verteld. Heeft hij ook voor zijn kind zijn zonde
niet langer verborgen gehouden, maar eerlijk gezegd hoe papa en mama aan elkaar gekomen
waren. Wat er zo gruwelijk was misgegaan. Dat papa bloed aan zijn handen heeft… Misschien
heeft David zijn zoon deze wijsheid wel ingefluisterd, een wijsheid die Salomo nu weer doorgeeft
aan ons. ‘Jongen, echt waar, het kan zo verleidelijk lijken om je fouten niet toe te geven, je zonde
weg te moffelen, voor God en de mensen. Maar geloof me, uiteindelijk rust er geen zegen op.
Bovendien kent de HEERE je door en door, Hij ziet wat er in je hart leeft. Mijn zoon, belijd je
zonden en laat ze na, dan zal Hij barmhartig zijn, ook voor jou. Ik heb het zelf ervaren in mijn
leven!’
Als ik David zo zijn zoon zie toespreken, moet ik denken aan uw en mijn kinderen, als we ze
mogen hebben. Of, meer in het algemeen, aan de kinderen van de gemeente, de jongeren van
vandaag. Wat geven wij door aan de volgende generatie? Hard zijn, altijd je eigen eindje
vasthouden? Of je zonden onder ogen zien, belijden en ertegen strijden? Richting God en de
mensen. Hopelijk zien onze kinderen dat we zo leven. Dan zullen we, in Salomo’s woorden,
barmhartigheid verkrijgen. Barmhartigheid, in Jezus’ Naam, omdat Hij als Enige écht de zonden
bedekken kan.
Ds. M.K.
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KERKDIENSTEN NOORDHORN

(Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn)
8 mei
09.30 uur
Ds. M. Krooneman, Bevestiging ambsdragers (gezamenlijke dienst
met Saaksum, na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer)
19.00 uur
Ds. F. Pierik (Drachten), gebedskring na de dienst in de kerk
15 mei
09.30 uur
Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen)
19.00 uur
Ds. M. Krooneman
22 mei
09.30 uur
Ds. M. Krooneman, Afsluiting winterwerk
19.00 uur
Ds. M. Krooneman
26 mei
09.30 uur
Ds. M. Krooneman, Hemelvaartsdag
29 mei
09.30 uur
Ds. H. Westerhout (Hasselt)
19.00 uur
Ds. M. van Dam (IJsselmuiden)
5 juni
09.30 uur
Ds. M. Krooneman, 1e Pinksterdag, (na de dienst koffiedrinken in de
Wegwijzer)
19.00 uur
Ds. M. Krooneman
6 juni
09.30 uur
Ds. M. Krooneman, 2e Pinksterdag, Zangdienst

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:
8 mei
Diaconie GZB: Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw
15 mei
Alleen collecte voor de predikantsplaats
22 mei
Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
29 mei
Extra collecte voor de predikantsplaats
5 en 6 juni
Diaconiecollecte voor de GZB: hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon

UIT DE PASTORIE
WAT ACHTER ONS LIGT
Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, Pasen, ligt weer achter ons. Maar ik heb een boekje in mijn
kast staan met de titel Elke zondag Pasen. En zo is het toch: omdat de Heere Jezus opstond uit
de doden op de eerste dag van de week, mogen we elke zondag samenkomen rond de levende
Heere. Elke eerste dag van de week herinnert aan die de Paasboodschap die zo begint: ‘En op
de eerste dag van de week, vroeg in de morgen…’
Het waren bijzondere diensten rond Pasen. De viering van het Heilig Avondmaal was
indrukwekkend doordat we na jaren weer ‘in de kring’ mochten plaatsnemen. Dat is toch een
andere beleving dan in de banken. Verschillende nieuwe leden hadden dit nog nooit
meegemaakt, een avondmaalsviering aan tafel. Het maakte op hen een diepe indruk. De heerlijke
nagedachtenis aan het bittere lijden van Jezus Christus (avondmaalsformulier). ’t Was ook
verheugend om elkaar te ontmoeten op zowel Eerste als Tweede Paasdag. De bezetting in de
kerk is de laatste zondagen prima, is mijn indruk, en dat doet een dominee goed! (Maar de kerk
is nog niet vol, hoor, er is nog plaats…) Verder wil ik ook nog graag de paasmiddag met de
ouderen noemen. Wat was het mooi om daar aanwezig te zijn met ons gezin en veel ouderen bij
elkaar te ontmoeten. U genoot zichtbaar van het weerzien met elkaar, de liederen en het
paasevangelie. Dat stemt dankbaar!
Helaas werd ik in de week na Pasen ziek. Dat het pas op maandagavond begon was een
zegen, want ik had alle diensten nog kunnen leiden. Desalniettemin was het vervelend dat ik
meerdere dingen moest afzeggen i.v.m. griep. Inmiddels gaat het gelukkig beter, al heeft griep
op mijn stem altijd een langdurige weerslag, wat heel vervelend is want ‘mijn stem is mijn
gereedschap’ zei een dominee een keer.
Als u dit leest heb ik het kloosterbezoek waarschijnlijk al achter de rug. Ik schrijf dit echter van
tevoren. U hoort mijn belevenissen nog wel!
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U hebt gemerkt dat ik op 24 april niet voorging, terwijl ik ’s morgens wel op het rooster stond.
We hoorden een paar weken ervoor dat ons neefje die zondag werd gedoopt in ’t Harde, en daar
wilden we als gezin natuurlijk graag bij zijn. Het is bijzonder om te zien dat de Heere de eerste is
in ons leven, dat Hij ons als klein en hulpeloos kind al opzoekt en Zijn genade aan ons belooft.
Gelukkig kon emeritus predikant ds. C. van de Worp uit ’t Harde (hij maakte dus de omgekeerde
rit als wij) mij deze morgen vervangen.

WAT VOOR ONS LIGT
Iets rustiger tijden breken aan nu het winterwerk ten einde loopt. Dat is fijn, de druk is wat lager
en er is meer gelegenheid om te genieten van de prachtige natuur. De bloesems in de
achterliggende weken waren weer schitterend. Wat mij betreft is dit de mooiste tijd van het jaar.
De schepping getuigt met blijde mond van Gods eer en heerlijkheid (Ps. 19)!
Doordat we wat langer zijn doorgegaan kregen we op catechese het boekje voor dit seizoen
(bijna) uit. Ik vond het een fijn jaar met jullie, jongelui. De jeugd in Noordhorn doet altijd goed
mee, dat mag ook wel eens gezegd worden! Verschillende van jullie hebben inmiddels de leeftijd
dat je belijdeniscatechisatie kunt overwegen. Wil je daar ’s over nadenken? Niet omdat de
dominee het vraagt, maar omdat je inmiddels volwassen bent en de Heere jou de vraag stelt: wat
ga jij met je leven doen? Besteed je het tot eer van Mij, of ga je je eigen weg?
Door ziekte en de drukte rondom Goede Vrijdag en Pasen zijn sommige gemeenteleden nog
niet bezocht rondom hun verjaardag. Deze maand probeer ik een inhaalslag te maken. Hebt u,
om welke reden dan ook, behoefte aan pastorale zorg? Schroom dan alstublieft niet!

RONDOM DE DIENSTEN
•
•
•
•
•
•
•

•

8 mei, ’s morgens in Noordhorn: Ruth 4 (bevestiging ambtsdragers). Tekst voor de
verkondiging: vers 14. Thema: ‘Geroepen, juist nu’. Dit is een gezamenlijke dienst met
Saaksum, dus ook de Saaksumers van harte welkom in ons midden.
15 mei, ’s morgens in Saaksum wil ik de preek houden die ik in Noordhorn op paasmorgen
hield, over het herinneren van Jezus’ opstanding: Lukas 24:6 en 8 is dan de tekst voor de
preek. Thema: ‘Herinner je Zijn woorden.’
15 mei, ’s avonds in Noordhorn: we gaan verder met de Heidelbergse Catechismus. We zijn
gebleven bij zondag 42, over het 8e gebod. Ik zie ernaar uit weer samen met u te mogen leren!
22 mei, ’s morgens in Noordhorn: afsluiting winterwerk.
22 mei, ’s avonds in Noordhorn: Heidelbergse Catechismus zondag 43, het 9e gebod.
26 mei Hemelvaartsdag, ’s morgens gezamenlijke dienst in Noordhorn: waarschijnlijk
behandelen we het slot van Lukas (Luk. 24:50-53).
Op 5 juni, Eerste Pinksterdag sta ik voor beide diensten op het rooster. De precieze stof voor
de prediking is nog niet bekend. De avonddienst had ik geruild met ds. Hoek, maar door zijn
vertrek is dat geannuleerd. Het zou kunnen dat ik alsnog de tweede dienst ruil, omdat ik ook
op Pinkstermaandag weer hoop voor te gaan.
6 juni, Tweede Pinksterdag: zangdienst.

Met een hartelijke groet, ook namens Berdien en de kinderen,
(jo)uw ds. M. K.

Hemelvaart (Handelingen 1:11)
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VAN DE KERKENRAAD
ZIEKTE EN ZORG
Br. Wim van Dijken (Zuidhorn) is bezig met driewekelijkse immunotherapie. Ook heeft hij opnieuw
een scan en een longfunctie-onderzoek ondergaan, waarvan op het moment van schrijven de
uitslag nog onbekend is.
Zr. E.G. Pierik-Kwast (Groningen) werd onwel en kwam daardoor ten val op haar kamer. De
oorzaak bleek bloedarmoede te zijn. Ze moest een dag worden opgenomen in het ziekenhuis en
ontving een bloedtransfusie. Inmiddels mag ze weer thuis zijn.
Naast bovengenoemde zieken zijn er meer broeders en zusters die ziekte, zorg of verdriet met
zich meedragen. We bidden de HEERE of Hij voor allen die moeite kennen een Rots wil zijn om
in te wonen, zoals de dichter van Psalm 71 belijdt. Dan is Hij ‘een schuilplaats, waar mijn hart
steeds toevlucht vindt in smart’ (Ps. 71:2 berijmd).

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
16 mei
19 mei
20 mei
26 mei
26 mei
29 mei
1 juni

mw. H. de Vries- Nieuman, Niezijl
mw. J.A.A. Kruiger-Spanninga, Zuidhorn
mw. T. Homan- Janssens, Oostwold
mw. G.R. Span-van der Tuin, Grijpskerk
dhr. J. Tempel, Noordhorn
mw. M. Buffinga-Oosterhuis, Zuidhorn
mw. B.H. Lania-Luth, Zuidhorn

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

VERHUISD
Mariëlle van der Wal is verhuisd vanuit Oldehove naar Leek. Ze is heel dankbaar dat ze deze
plek heeft toegewezen gekregen. Wel gaat het om een tijdelijke plaats, ondertussen gaat de
zoektocht door naar een vaste woning iets dichter bij. We wensen Mariëlle veel plezier en zegen
toe in haar nieuwe woning. Dat ze zich snel thuis mag voelen en mag ervaren dat de Heere ook
daar haar nabij wil zijn.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM
Aantal belijdende leden: 182
Aantal doopleden: 104
Mutaties van 23 maart- 28 april:
Geen.
Met broedergroet,
A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE
Collecten en giften april 2022:
Collecten
€ 1323,00
Giften
€ 370,00
Ontvangen in het pastoraat: € 20,00 voor de diaconie (MK)
Overgemaakt voor deelgenoten Lichtendonk: € 500,00
Namens de diaconie hartelijk dank,
E. Meindertsma, penningmeester
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Berichten van de diaconie
Collecte diaconie GZB: Project 10 27, Noodhulp en wederopbouw (collecte 8 mei)
Op deze zondag na Bevrijdingsdag vraagt Project 10 27 uw aandacht voor slachtoffers van
noodsituaties in de wereld. Partners van GZB / Project 10 27 vragen regelmatig om hulp als zij
worden geconfronteerd met oorlog en geweld, natuurrampen en bijvoorbeeld de gevolgen van de
coronapandemie. Project 10 27 zal voor de bestemming van deze collecte bij de actualiteit
aansluiten. Wij houden u op de hoogte.

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:
In de periode van 27 maart t/m 30 april 2022 is aan giften en collecten ontvangen:
collecten/giften € 3.768,45
Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:
Via de kerkelijk ontvanger is een bedrag van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij
Via de kerkelijk ontvanger is een bedrag van € 50,00 ontvangen voor de predikantsplaats
Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank!
Jan Geertsema

Bijdrage Solidariteitsfonds 2022:
Kerken met financiële problemen of speciale projecten kunnen bij de PKN aankloppen om een
bijdrage uit de solidariteitskas. Alle kerken worden verzocht om bij te dragen aan het
solidariteitsfonds. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt € 10,-- per belijdend lid. Hiervan
is 50% voor onze eigen gemeente, de rest gaat naar de landelijke kerk PKN.
Ieder belijdend lid van onze gemeente kan binnenkort een kwitantie hiervoor verwachten. Wij
verzoeken u dit over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij.
Namens de kerkrentmeesters, bij voorbaat dank.

Vrijwilligers gevraagd:
In de vorige Kerkneis hebben we vrijwilligers gevraagd voor de wekelijkse schoonmaak van kerk
en Wegwijzer.
We zijn blij dat hierop is gereageerd. Tot nu toe hebben zich 4 dames aangemeld om hierin te
willen meedraaien. Dit betekent dat als zij over enige tijd ingeroosterd zijn men niet eens per vijf
weken aan de beurt is maar eens per 7 weken. Dat is heel fijn. Mocht u ook nog willen meedoen,
meldt u dan zo spoedig mogelijk aan bij mevr. W. Schaap, telefoonnr. 0594-502276.
Namens de kerkrentmeesters,
Remko Koopman

UIT DE GEMEENTE
UITSTAPJE NAAR EXPOSITIE “CREATIEF” TOLBERT
Op woensdagmiddag 11 mei hopen we de
handwerkexpositie van “Vrouwen van Nu” uit
Tolbert te bezoeken. Deze tentoonstelling (Quilts,
handwerken, kantklossen) is in de Cazemier
boerderij, Hoofstraat 27 in Tolbert.
Aanvang: 13.30 uur. We drinken daar ook samen
koffie/thee met iets erbij en gaan rond 16 uur weer
naar huis. Kosten € 8,00.
We vertrekken om 12.45 uur vanaf de Wegwijzer
per fiets of met de auto.
Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan zich
aanmelden bij Maria van Waarde (via de groepsapp of tel 0594-505276).
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GEBEDSKRING
Lange tijd heeft
door de coronamaatregelen er geen gebedskring op zondagavond
plaatsgevonden. Maar graag willen we de draad weer oppakken en starten we op D.V. 8 mei om
ca 20.30 uur (na de kerkdienst) weer met de kring.
Het gebed, zo belangrijk, niet alleen voor onze gemeente, gemeenteleden, maar ook voor de
wereld om ons, die zo in beroering is. We beginnen met het lezen van enkele bijbelverzen, waarna
we beginnen met ons kringgebed.
Denkt u, jij, ik ben niet zo vrij om hardop te bidden in gezelschap, gewoon luisteren en meebidden
om zo samen naar God te gaan is meer dan genoeg. Aan het eind van de kring besluiten we ons
gebed gezamenlijk met het "Onze Vader".
U, jij wordt van harte uitgenodigd om zondagavond mee te bidden!
Namens de gebedskring,
Ad Verbree
P.S., we willen graag elke tweede zondag van de maand weer gebedskring houden

GEBED IN OORLOGSTIJD
Heilige God. Tot Wie zullen wij anders heengaan? U roepen wij aan als de Vader van onze Heere
Jezus Christus, maar om Jezus’ wil ook mijn, ook onze Vader! Alleen bij U is de bron van leven.
U bent het, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Uw hand begon. Leer ons
bidden. Wij hebben er geen woorden voor. Help ons, o God van ons heil! Het gaat om Uw Naam,
Uw Koninkrijk, Uw wil. Denk aan Uw barmhartigheid, Heere, en Uw goedertierenheid, want die
zijn van eeuwigheid.
O God, Uw wereld bloedt uit duizenden wonden. Wees ons genadig, HEERE, en red ons, tot Uw
eer. Ontferm U over allen die gebukt gaan onder onrecht; dreiging en terreur. Breng in de Naam
van Jezus wereldleiders op de knieën, nu in de tijd van de genade. Ontferm U over allen die van
huis en haard verdreven zijn en ronddolen over deze aarde. Zegen Uw kinderen die onder de
meest erbarmelijke omstandigheden getuigen verlangen te zijn van de hoop die in hen is. Doe
hun recht, o God!
Gedenk in Uw ontferming aan het volk van Oekraïne. Gedenk het volk van Rusland. Gedenk de
Joden die in de huidige wereldomstandigheden terugkeren naar het land dat U aan hen beloofd
hebt. Ontferm U over allen die op welke wijze dan ook zoeken het leed van anderen te verzachten
en iets van Uw erbarmen te laten zien. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.
Wij staan machteloos o God. Onze armen zijn te kort. Maar U bent bij machte te doen ver boven
alles wat wij bidden of denken. Onze hoop is op U. Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom
spoedig.
Amen.
(Ingezonden door br. E. Kooi / Uit: De Waarheidsvriend / Ds. J.J. ten Brinke)

INGEKOMEN BERICHTEN
HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG IN NOORDHORN
Op D.V. donderdag 26 mei zal de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag weer plaats vinden
in Noordhorn.
Spreker is ds. J. van Gelderop uit Vaassen. Als gevangenispredikant hoopt hij te spreken over
het thema: Dominee in de gevangenis. Hierbij zal hij ons een inkijkje geven in het werk als
gevangenispredikant en het leven in een kliniek.
U bent van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn. Het programma
begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30 uur afgesloten met een broodmaaltijd. Er is ook ruim
tijd voor de onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een eigen programma. Vanaf 14.00
uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden.
Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen van de Gereformeerde Bond Noord.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van deze commissie:
Dhr. J. Otten. Tel: 0592-373055 of jaap.otten@solcon.nl
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?
Diaken W. van Dijken

OPPAS
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei
5 juni
6 juni

JEUGDOPPAS
mw. M. v.d. Brug
mw. B. Krooneman
mw. C. Bos
mw. M. Rozema
mw. W. Fokkinga
mw. L. Frankenhuis
mw. J. v.d. Wal

06-11494715
06-11988368
0594-750885
050-4031843
06-20288090
06-21278626
06-45973323

DEURDIENST
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei
5 juni
6 juni

mw. A. Kiekebeld
mw. D. Hofman
mw. C. den Besten
dhr. L. Loonstra
mw. F. Verbree
mw. W. Fokkinga
mw. G. Zuidema

EHBO
0594-507012
0594-213717
0594-505035
06-40474988
0594-506075
06-20288090
06-42377120

BLOEMENGROET
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei
5 juni
6 juni

Mariëlle
Lydian
Frances
Enzo
Jorik
Mariëlle
Lydian

mw. F. Verbree
mw. M. Bolt
mw. W. Schaap
dhr. H.J. Verkade
mw. F. Verbree
mw. M. Bolt
dhr. H.J. Verkade

0594-506075
0594-504885
0594-502276
050-5566219
0594-506075
0594-504885
050-5566219

AUTODIENST

mw. M v. Waarde
mw. G. de Vries
mw. M. Buffinga

0594-505276
06-13936588
0594-699754

mw. G. v. Gosliga
mw. H. Koopman

050-4032038
0594-591410

dhr. A. v. Waarde
dhr. E. Kooi
mw. M. Homan
dhr. R. Noorman
dhr. A. v. Waarde
mw. J. Bosgraaf
dhr. E. Kooi

0594-505276
0594-213019
0594-504325
0594-548350
0594-505276
0594-688310
0594-213019

AGENDA EN ACTIVITEITEN MEI 2022
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld)
zondag
8 mei
11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst
20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst
maandag 9 mei
19.15 uur Catechese
woensdag 11 mei 09.30 uur Ochtendvrouwenkring (H9)
12.45 uur Vertrek uitstapje naar handwerktentoonstelling in Tolbert
19.30 uur Kerkenraadsvergadering
maandag 16 mei 19.15 uur Catechese
donderdag 19 mei 20.00 uur Bijbelkring
donderdag 26 mei 14.30 uur Hemelvaartontmoetingsmiddag
zondag
5 juni
11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het juni-nummer van Kerkneis is Zaterdag 28 mei 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
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Gezamenlijke dienst in Noordhorn, bevestiging ambtsdragers
Ds. M. Krooneman
Ds. F. Pierik (Drachten)
Prop. H. Krooneman (’t Harde)
Dhr. G. Schenk (Urk), 1e Pinksterdag

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:
8 mei
Diaconie GZB: Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw
15 mei
Alleen collecte voor de predikantsplaats
22 mei
Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
29 mei
Extra collecte voor de predikantsplaats
5 juni
Diaconiecollecte voor de GZB: hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
4 mei mw. J. Stouwie-Guikema, Ezinge
6 mei mw. K.P.R. Wessels-Wiersema, Oldehove
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

BERICHTEN VAN DE DIACONIE
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 6/7

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER MEI 2022
zo 1 mei
ma 2 mei
di 3 mei
wo 4 mei
do 5 mei
vr 6 mei
za 7 mei
zo 8 mei
ma 9 mei
di 10 mei
wo 11 mei
do 12 mei
vr 13 mei
za 14 mei

Jeremia 32:26-44
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Psalm 55:1-16
Psalm 55:17-24
Jeremia 33:1-13
Jeremia 33:14-26
Psalm 77
Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26

zo 15 mei
ma 16 mei
di 17 mei
wo 18 mei
do 19 mei
vr 20 mei
za 21 mei
zo 22 mei
ma 23 mei
di 24 mei
wo 25 mei
do 26 mei
vr 27 mei
za 28 mei
zo 29 mei
ma 30 mei
di 31 mei
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Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13
Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13

Jeugdneis

Mei 2022

Hallo allemaal,
Heb jij ook Koningspelen gevierd op school? Dan heb je vast het volkslied gezongen en allerlei
spelletjes en activiteiten gedaan. Hier in het dorp werden er op Koningsdag door de
muziekvereniging allerlei liederen gespeeld. Ook de
klok werd geluid. Wat een feest! En dit allemaal ter ere
van koning Willem – Alexander zijn verjaardag. Weet je
aan welke koning ik moet denken? Ik denk aan Koning
Jezus. Pasen en Goede Vrijdag zijn geweest. Hij is voor
ons gestorven en weer opgestaan. En 40 dagen na
Pasen is het Hemelvaart. Toen is Hij opgevaren naar
de hemel en zit Hij aan de rechterhand van God. En
zoals het Johannes de Heer lied beschrijft: Kroon Hem
met gouden kroon, Het Lam op Zijnen troon. Dan zal
iedereen buigen voor deze Koning! Prijs Hem voor wat
Hij voor ons deed.
Handelingen 1:9
Puzzel
Dit keer een puzzel met tekens. Zoek de letter bij de juiste cijfer en plaats deze erboven.
Er volgt een zin. Deze zin is de oplossing van deze puzzel. Mail deze zin naar
jeugdneisnoordhorn@gmail.com Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon!
We hebben weer een aantal puzzelaars erbij! Goed bezig allemaal! Een aantal van jullie hebben
al bijna een boekenbon! Jurre van Dijken inmiddels ook alweer! Goed gedaan en ga zo door!
Succes. Groetjes Alexandra.
Puzzeltekens:

Vul in de velden boven de cijfers de betreffende letter in!

Oplossing puzzel april ’22: eeuwig leven
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Zing maar mee Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.
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