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:

ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,
9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26
Email: frits.wessels@home.nl
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: alriepma@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
Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is,
zal hij daarvan niet afwijken.
Spreuken 22:6
Oefening baart kunst. Om een vaardigheid onder de knie te krijgen, is oefening noodzakelijk. Er
zijn maar weinig dingen die in één keer goed gaan. Denk aan leren lopen – dat gaat met vallen
en opstaan. Denk aan sporters, die vele uren trainen om de beste te worden. En zo gaat het
eigenlijk met alles wat we willen of moeten leren: het gaat niet vanzelf, maar oefening baart wel
degelijk kunst.
Als oefening kunst baart, dan gaat het in bovenstaande spreuk over misschien wel de
belangrijkste kunst die je leren kunt: levenskunst. Het staat er een beetje vreemd: ‘oefen de
jongeman overeenkomstig zijn levensweg’. Je mag echter ook vertalen: ‘naar de eis van zijn weg’.
Dan gaat het dus om de eisen die het leven aan je stelt. ‘Eisen’ is eigenlijk niet zo’n mooi woord:
het gaat erom het goede leven te leven. Het goede in de zin van: het ware, het echte,
overeenkomstig Gods geboden en gedragen door Zijn genade. Dát is de ware levenskunst!
Die levenskunst moet – net als alle andere kunsten – geoefend worden! De ‘jongeman’ staat voor
de jeugd in het algemeen: jongens en meisjes, jongelui. Het is belangrijk dat zij geoefend worden
‘overeenkomstig hun levensweg’. Wij zijn in onze materialistische maatschappij wellicht dit aspect
vergeten. Bij leren denken we vooral aan praktische dingen: een vak leren, een opleiding doen
om geld te kunnen verdienen, om jezelf en je eventuele toekomstige gezin te kunnen
onderhouden. Maar is dat de belangrijkste les?
Salomo heeft het dus over levenskunst. Dat is méér en belangrijker dan de vakken economie
en biologie en geschiedenis etc., hoewel die er allemaal aan kunnen bijdragen. De wáre
levenskunst is het dienen van de HEERE, zo weet Salomo. Als Hij centraal staat in je leven, dan
leef je het goede leven. Maar helaas; dat leven gaat niet vanzelf. Dat leven zit er zelfs bij ons van
nature helemaal niet in. Wij leven liever ons eigen leven, zonder rekening te houden met God.
Daarom is die oefening zo nodig. Oefenen wij onze kinderen in deze dingen? Welke rol speelt
huisgodsdienst? Ook in de kerk komt het voor dat ouders er bovenop zitten wat betreft de
schoolprestaties van hun kinderen, maar de godsdienstige opvoeding verwaarlozen. Uitbesteden
aan school en de kerk, terwijl dit eerst en vooral een zaak van de ouders is. Hebben (en nemen)
we hiervoor de tijd, of is er geen plaats in onze agenda om onze (klein!)kinderen de dienst aan
de HEERE voor te leven, al is het met vallen en opstaan? Bepaalt dat ook onze schoolkeuze, de
aanmoediging om trouw te zijn op catechese en club? (Gelukkig mogen we ons verheugen in een
trouwe opkomst, maar laten we hier wel scherp op blijven met elkaar.) Waarom? Omdat we niets
liever willen dan dat onze kinderen het leven met de Heere leren kennen. En we ze daarin willen
oefenen.
Salomo zegt nog iets: als je een jongeman (of -vrouw) zo oefent, zal hij daarvan niet afwijken als
hij oud geworden is. Misschien fronst u daarbij wel uw wenkbrauwen. U hebt uw kinderen altijd
het geloof voorgeleefd, ze op een christelijke school gedaan en naar catechisatie gestuurd.
Hoewel u een goede band met ze hebt, geloven ze niet meer… Tegen die werkelijkheid lopen
inderdaad vele ouders op. Een snelle oplossing daarvoor heb ik niet.
Ik denk echter dat Salomo toch gelijk heeft. Natuurlijk kan het zijn dat een kind afscheid
neemt van het geloof van zijn ouders, maar de opvoeding die het kreeg maakt niemand ooit nog
ongedaan. De eerste levensjaren zijn vormend geweest, en als de grote levensvragen komen –
soms zelfs pas aan het eind van het leven – dan komen de woorden van pa en ma, het liedje van
de kleuterjuf, de lessen van de catechisatie of de woorden uit de preek weer terug. En zo kunnen
ze alsnog zegen dragen. Nee, met al onze oefening en training kunnen we onze kinderen het
geloof niet geven. Wel mogen we bidden of de Heere God er doorheen wil werken. Op hoop van
zegen!
Ds. M.K.
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 6)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn
30 mei
09.30 uur
Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela)
19.00 uur
Dhr. J.C.A. v.d. Berge (Sebaldeburen)
6 juni
09.30 uur
Ds. A. van Herk (Hasselt)
19.00 uur
Ds. M. Krooneman
13 juni
09.30 uur
Ds. M. Krooneman
19.00 uur
Ds. C. Hoek (Bedum/Onderdendam)
20 juni
09.30 uur
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
19.00 uur
Prop. M. van Heiningen (Dorkwerd)
27 juni
09.30 uur
Ds. M. Krooneman, Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur
Ds. M. Krooneman
4 juli
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 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 juni
Alleen collecte predikantsplaats
20 juni
Project 10 27: Medische hulp voor kwetsbare mensen - Centraal-Azië
27 juni
Extra collecte voor de predikantsplaats
4 juli
Diaconiecollecte is avondmaalscollecte, bestemming kerkvoogdij

UIT DE PASTORIE
WAT ACHTER ONS LIGT
Hemelvaartsdag en Pinksteren hebben we al weer achter de rug. Gode zij dank liet de Heere
Jezus ons niet als wezen achter, maar zond Hij Zijn Geest op Zijn kerk. En dat doet Hij vandaag
nog, als wij Hem erom bidden! Wat zou het een zegen zijn als we een Geestvervulde gemeente
zijn, waar mensen volgemaakt zijn van de Heere en Zijn werk. Dan dragen we vrucht! Door die
Geest is Hij ons dichterbij dan ooit.
Met de jongelui op de catechese hebben we afgelopen week het seizoen afgesloten. Dat
deden we door middel van een online Bijbelquiz (Kahoot, vraagt u uw (klein)kinderen even wat
dat is
). Een mooie manier om ’s te kijken hoeveel onze jeugd eigenlijk weet. Van de Bijbel,
maar ook van onze eigen kerkelijke gemeente. Ik vond het leuk om voor een quizvraag nog even
in de geschiedenis van mijn voorgangers te duiken. Wist u bijvoorbeeld dat ds. Dirk van Hoorn
maar liefst 45 jaar (1828-1873) predikant was in Noordhorn? Hij was het langst predikant van
allemaal in onze gemeente. Als de gemeente na zijn vertrek dacht dat de volgende dominee wel
weer zo lang zou blijven, hadden ze het mis. Zijn opvolger, ds. August Frederik Hendrik Blaauw,
was dan weer het andere uiterste: hij vertrok binnen anderhalf jaar alweer, naar Baflo en Rasquert
(1874-1875). Het kan verkeren…
Het is een beetje vreemd om uitgebreid stil te staan bij de afsluiting van het winterwerk terwijl
het meeste kringwerk de laatste maanden helemaal niet heeft plaatsgevonden. Een officiële
dienst afsluiting winterwerk zal er dus niet zijn, wel zal ik in de voorbede er aandacht aan geven.
Want er was ook het nodige wat wél mocht doorgaan (catechese, jeugdclubs), en het is goed om
daarvoor de Heere te danken. Ondanks dat we veel dingen zo graag anders hadden gezien het
afgelopen seizoen, mogen we ons toch gezegend weten.
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WAT VOOR ONS LIGT
In de komende maanden zie ik ernaar uit verder met u de Tien Geboden uit de Heidelbergse
Catechismus te behandelen. Ik hoop daarbij dat duidelijk wordt dat deze Wet van God niet alleen
‘een stok om te slaan’ (zondebesef) is, maar vooral ook ‘een staf om te gaan’. Het is de feestloze
periode, maar hopelijk niet de Geestloze periode. Als alle andere activiteiten stilliggen mogen de
erediensten doorgaan. En terecht, want je stopt toch ook niet met eten gedurende een aantal
maanden!? Het zijn zegeningen, ook als we denken aan zovelen voor wie het anders is. We leven
in een onrustige wereld, ook gezien alles wat is gepasseerd in Israël en Gaza. Laten we bidden
om de vrede voor Jeruzalem (Psalm 122), opdat Jood en Palestijn in vrede mogen samenleven
– en vooral dat beide volken tot de erkenning mogen komen van Jezus Christus de Messias!
Hartelijke groet vanuit de pastorie,
(Jo)uw ds. M.K.

ZO ZIJN ONZE MANIEREN (DEEL 3)
De voorbereiding op de eredienst
In de kerk draait het om gemeenschap met elkaar, samen zingen, maar ook om luisteren.
Luisteren naar de preek vooral. En luisteren is best lastig. Dat geldt in gesprekken met elkaar,
maar zeker ook in de eredienst. Alleen als je goed luistert, kan het zaad van het Woord (Luk. 8)
in goede aarde vallen. Zo’n luisterhouding vraagt om voorbereiding.
Dat is een biddende voorbereiding. In veel pastorieën begint de voorbereiding voor de
komende zondag al op maandag. Bidden we gedurende de week voor de voorganger, voor
onszelf en aan tafel? Bidden we in het bijzonder zondagmorgen om vrucht op de verkondiging
van het Woord? En bidden we ten slotte daar ook om tijdens het stil gebed voor de dienst? Dan
mogen we verwachting hebben van de Heere Die Zijn Woord tot ons spreekt en het ook wil
zegenen.
Ook op andere manieren kun je je voorbereiden. Het Bijbelgedeelte dat behandeld wordt is
soms al bekend (in geval van serieprediking of leerdiensten). We kunnen er alvast onze
gedachten over laten gaan. Kinderen kunnen we er ook bij betrekken door het er samen al over
te hebben. (Tussen haakjes: met het oog op een goede verwerking van de leerdienst maak ik
altijd de hand-outs. Ik hoop dat er gebruik van wordt gemaakt, waarbij de vragen voor jong en
oud niet vergeten worden!)
In coronatijd merken we extra dat de eredienst voorbereiding vraagt. Ook al kun je het thuis
goed volgen (wat niet voor ieder huishouden geldt), dan nog is aanwezig zijn in de dienst ánders.
Je nette kleren aantrekken, naar de kerk lopen/fietsen/rijden, alvast plaatsnemen in de bank en
het orgelspel horen – ook dat is allemaal een vorm van voorbereiding. Wanneer je 1 minuut van
tevoren de verbinding aanzet, ontbreekt dat. Je ‘valt’ er vanuit het volle leven in, er is geen tijd
voor omschakelen. Wanneer je in de kerk zit, is het natuurlijk goed om naar elkaar om te zien en
even een praatje te maken met degene die naast/voor/achter je zit. Anderzijds kan het ook juist
mooi zijn om de tijd te gebruiken om stil te worden. Anders val je alsnog van de ‘alledaagse’
gesprekken meteen in de dienst.
Ten slotte: overal waar ik preek zie ik dat er mensen meeschrijven. Niet voor iedereen werkt
dit, maar je kunt op die manier de aandacht er vaak wel beter bij houden. De een vat de preek
samen, de anderen noteert de hoofdpunten of een paar gedachten die hem/haar aanspreken. Als
het maar helpt om het verkondigde Woord beter te ontvangen én vast te houden. Om het Woord
te ‘herkauwen’ in de week na de zondag kunnen aantekeningen ook handig zijn.
Volgende keer: het begin van de eredienst.
(Ik ontleen voor deze rubriek de nodige informatie aan een boekje dat verscheen onder redactie
van P.J. Vergunst: In de kerk, bij God. Aspecten van een reformatorische eredienst.)
Ds. M.K.
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VAN DE KERKENRAAD
ZINGEN IN DE EREDIENST
In Kerkneis van vorige maand kondigde de kerkenraad aan z.s.m. weer in de erediensten in
Noordhorn te willen gaan zingen, maar nog te wachten op een daling van de coronacijfers. Die
daling is inmiddels duidelijk ingezet, en daarom heeft de kerkenraad het volgende besloten: op
voorwaarde dat de huidige daling in de komende weken doorzet zal er vanaf juni in de eredienst
in Noordhorn weer gezongen worden. De eerste dienst waarin dat gebeurt zal dus zijn op D.V.
zondagmorgen 6 juni. In De Wegwijzer wordt eerst nog niet gezongen, bent u liever daar
aanwezig dan kunt u dat aangeven bij de coördinator. We hopen z.s.m. het besluit te kunnen
nemen ook in De Wegwijzer én in de kerk van Saaksum weer te gaan zingen. T.z.t. hoort u daar
meer over.

BIJBELKRING
Gedurende heel de winter is de Bijbelkring niet samengekomen. We willen in juni toch nog twee
Bijbelkringavonden beleggen, mede n.a.v. de reacties op de vraag in de vorige Kerkneis of daar
belangstelling voor is. Zo kunnen we elkaar voor de zomer toch nog ontmoeten. Uiteraard op
afstand en conform de maatregelen. Op donderdag 3 en 24 juni hopen we samen te komen om
20.00 uur in De Wegwijzer. We behandelen de eerste bijeenkomst hoofdstuk 4 uit het boekje
Uw dienaar luistert van ds. W.J. Westland. Allen van harte uitgenodigd. Wilt u voor het eerst
aansluiten? Welkom! Het boekje (à € 9,95) is te bestellen bij elke boekhandel.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
1 juni
10 juni
16 juni
21 juni
29 juni

mw. B.H. Lania-Luth, Zuidhorn
dhr. H.J. Kruiger, Zuidhorn
mw. T. de Boer-Offringa, Noordhorn
mw. W. Hamelink-Lamper, Peeblesshire, Schotland
mw. K. Doff-Baar, Zuidhorn

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

HUWELIJKSJUBILEUM
Op donderdag 3 juni hoopt het echtpaar Grashuis-Bouwman (Aduard) te gedenken dat ze 55 jaar
geleden aan elkaar verbonden werden in het huwelijk. Wat een lange tijd mogen ze elkaar al tot
hulp en steun zijn, dankzij Gods sparende hand. In deze jaren zijn vreugdevolle, maar ook diep
ingrijpende momenten geweest. Al die tijd was er echter de HEERE Die hen droeg en leidde. We
bidden of Hij dat ook wil doen in de toekomst. Bij dit 55-jarig huwelijk woorden uit de 55e psalm:
‘Werp uw zorg op de HEERE; Híj zal u onderhouden.’ (vs. 23a)

AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN
Vanwege de corona-maatregelen zijn we nog steeds gebonden aan een maximum van 30
kerkgangers per gebouw. De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen en krijgen
wekelijks bericht met de indeling voor de kerk en de Wegwijzer, waarbij er steeds wordt
gerouleerd. Als we binnenkort in de kerk weer gaan zingen dan kunnen de mensen die hiertegen
bezwaar hebben worden ingedeeld bij de groepen die de diensten volgen in de Wegwijzer, waar
niet wordt gezongen.
Wij vinden het fijn gemeenteleden en eventuele gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Al
zijn de mogelijkheden vanwege de maximum aantallen momenteel niet zo groot. Bent u geen lid
van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast dan kunt u zich daarvoor
aanmelden. U kunt zich aanmelden via een mailtje naar: eredienstnoordhorn@gmail.com
Vermeld het aantal personen waarmee u de dienst(en) hoopt te bezoeken.
(Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.)
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De kerkenraad verzoekt iedereen om bij alle bewegingen in de binnenruimte en natuurlijk ook bij
binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen!
Is het dragen van een mondkapje voor u een probleem, bijvoorbeeld vanwege een moeilijke
ademhaling, geef dat dan even door aan de coördinator.
Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot anderen, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren.
Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.
Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u ook
vinden op onze website.

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM
Aantal belijdende leden: 172
Aantal doopleden: 103
Geen mutaties van 24 april tot 20 mei.
Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie

COLLECTEN VAN DE DIACONIE
Ontvangen diaconie-collecten in Mei van Noordhorn en Saaksum:
Collecten
Giften

€ 864,60
€ 1.260,00

Overgemaakt t.b.v. Noodhulp centraal Afrika: € 300,00
Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester

Toelichting speciale diaconiecollecten:
Project 10 27 is het diaconale programma van de GZB.
Medische hulp voor kwetsbare mensen. (collecte 20 juni)
Een groep christelijke artsen in Centraal-Azië wil kwetsbare mensen uit de samenleving helpen,
omdat zij vaak geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg en wel allerlei
gezondheidsproblemen hebben. De artsen geven trainingen en voorlichting en bieden gratis
medisch onderzoek en behandelingen aan. In het project wordt zo veel mogelijk samengewerkt
met de lokale kerken.
Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ
Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:
In de periode t/m 24 mei 2021 is aan giften en collecten ontvangen: € 1.798,00
Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:
via ouderling R. van den Akker € 55,00 voor de kerkvoogdij
Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema
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UIT DE GEMEENTE
BEDANKJE
Graag wil ik bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik van de gemeenteleden mocht
ontvangen. Het was erg lief van u allen. Mijn naam is Suze de Groot en momenteel kan ik de
kerkdiensten niet bezoeken. Vanwege ischias, dat erg pijnlijk is, en waarvoor ik op dit moment
onderzoeken krijg, is een autorit te zwaar voor me.
Iedereen Gods rijke zegen toegewenst van God de Vader en van Zijn Zoon Jezus Christus. Amen.
Suze de Groot

SCHATZOEKERSDAGEN 2021
Ook dit jaar hopen we Schatzoekersdagen
te organiseren in de herfstvakantie.
Hier aan zijn ook kosten verbonden, zoals
knutsel- en spelmaterialen, huur van de
locatie, het promotiemateriaal en het eten
en drinken. Daarom doen we weer een
bolchrysantenactie, doet u ook weer mee?

HULP GEZOCHT! SCHATZOEKERSDAGEN 2021
In de herfstvakantie hopen we voor de derde keer
Schatzoekersdagen te organiseren. Vorige jaren waren dit
twee fijne ochtenden samen met de kinderen uit de kerk
en het dorp. Dit jaar zijn de Schatzoekersdagen op D.V.
maandag 18 oktober van 9.45 uur tot 12.00 uur en op
dinsdag 19 oktober van 9.45 uur tot 13.00 uur. Het
programma bestaat uit de volgende activiteiten:
Zingen, Bijbelverhaal, sketch, knutsel- en/of spelactiviteit
en natuurlijk samen plezier maken.
Dit jaar is het thema: ‘Hallo, Contact?!’
Om deze dagen opnieuw goed te laten verlopen, zijn wij op zoek naar volwassenen en jongeren
die het leuk vinden om te komen helpen in welke vorm dan ook.
Voor de volgende taken zoeken we hulp:
• Flyeren
• Catering/boodschappen
• Helpen bij knutselactiviteit
• Spelbegeleiding
• Decoratie en aankleding
• Beameren
Wil en kan je meehelpen, laat het weten: C. Bos (06 42507772), cgrashuis@hotmail.com

2

Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?
Oppas tijdens de ochtend erediensten : De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen
van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !!

OPPAS
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

JEUGDOPPAS
mw. C. Bos
mw. W. Fokkinga
mw. O. Top
mw. J. v.d. Wal
mw. L. Frankenhuis
mw. G. v. Gosliga

0594-750885
06-20288090
0594-504644
06-45973323
06-21278626
050-4032038

DEURDIENST
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

mw. G. Zuidema
mw. A. Kiekebeld
dhr. H. Verkade
mw. D. Hofman
mw. C. den Besten
mw. G. Zuidema

Mariëlle
Lydian
Jorik
Frances
Enzo
Mariëlle

EHBO
06-42377120
0594-507012
050-5566219
0594-213717
0594-505035
06-42377120

mw. M. Bolt
mw. W. Schaap
dhr. H. Verkade
mw. M. Bolt
mw. W. Schaap
mw. M. Bolt

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

BLOEMENGROET
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

mw. M. Buffinga
mw. G. v. Gosliga
mw. G. de Vries
mw. H. Koopman
mw. A. Kiekebeld
mw. T. Meindertsma

0594-699754
050-4032038
06-13936588
0594-591410
0594-507012
0594-233614

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN JUNI 2021
(Deze vinden plaats, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen, in de ‘Wegwijzer’)
donderdag 3 juni
20.00 uur
Bijbelkring (Hoofdstuk 4)
donderdag 24 juni
20.00 uur
Bijbelkring
donderdag 1 juli
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:
De sluitingsdatum voor het gecombineerde juli/augustus-nummer van Kerkneis is Zaterdag
26 juni 2021, 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 JUNI 2021
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni

Johannes 3:22-30
Johannes 3:31-36
Ezechiël 42:1-12
Ezechiël 42:13-20
Ezechiël 43:1-12
Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-12
Marcus 4:13-20
Marcus 4:21-34
Ezechiël 43:13-27
Ezechiël 44:1-16
Ezechiël 44:17-31
Johannes 4:1-12
Johannes 4:13-26
Johannes 4:27-42

16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
2

Johannes 4:43-53
Efeziërs 1:1-6
Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-43
Efeziërs 2:1-10
Efeziërs 2:11-22
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-21
Ezechiël 45:1-9
Ezechiël 45:10-25
Ezechiël 46:1-18
Ezechiël 47:1-12

SAAKSUM
KERKDIENSTEN SAAKSUM (hiervoor hoeft u zich niet van tevoren aan te melden)
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Prop. M. van Heiningen (Dorkwerd)
Ds. M. Krooneman
Evang. J. de Vries (Urk)
Dhr. H. Scherphof (Elburg)
Prop. H.L. Rodenhuis (Kampen)
Ds. A. van Herk (Hasselt)

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 juni
Alleen collecte predikantsplaats
20 juni
Project 10 27: Medische hulp voor kwetsbare mensen - Centraal-Azië
27 juni
Extra collecte voor de predikantsplaats

VAN DE KERKENRAAD
BEGROETEN NA DE EREDIENST
In Saaksum werd het begroeten van de predikant bij de uitgang na de eredienst altijd erg
gewaardeerd. Doordat de kerk daarvoor te weinig ruimte bood is dat tijdelijk niet mogelijk en
blijven de ambtsdragers voorin tot de kerk leeg is.
Nu we richting de zomer gaan is er vaker de
mogelijkheid om dit begroeten buiten de kerk vorm te
geven, en dat willen we dan ook doen. Concreet: als
het weer goed genoeg is, zullen de ambtsdragers eerst
de kerk verlaten en zal de predikant (uiteraard op
afstand) de gemeente bij het verlaten van de kerk
begroeten. Is het weer niet goed genoeg, dan blijft de
kerkenraad net als nu voor in de kerk. Uiteraard kan op
de zondagmorgen zelf door de aanwezige broeders
bepaald worden wat die dag het beste is.
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 7.

JARIGEN
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:
27 juni mw. T. Helmholt-Drijfholt, Ezinge
30 juni dhr. A. Brandsma, Ezinge
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar!

GROET
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.
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Jeugdneis

Juni 2021

Hallo jongens en meisjes,
In de vorige Jeugdneis hebben jullie kunnen lezen over
het Pinksterfeest. Jezus heeft een belofte gedaan. ”En
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld”. Door de Heilige Geest is Hij bij ons. Petrus
durft aan vele mensen te vertellen over de Heere Jezus.
Zelfs toen het Petrus en Johannes verboden werd om
over de Heere Jezus te spreken, gingen ze toch door.
Zij durven het op te nemen tegen het Sanhedrin. Ze
bidden om kracht om Zijn woord te verkondigen. Je kunt
dus best zeggen dat bidden belangrijk is. Bidden om de
Heilige Geest. Bidden om de juiste woorden te kunnen
zeggen. En zou dat alleen bij Johannes en Petrus zo
zijn? Of wat denk jij? Mogen wij ons ook daarbij
aansluiten en als we iets moeilijk vinden Hem vragen of Hij ons wil helpen? JA zeker! Hij wil bij
ons zijn dwars door alle moeilijkheden heen! We mogen hem zelfs Abba, Vader noemen! Als een
vader zorgt Hij voor ons. Psalm 139: De Heere weet immers alles. Heer u doorgrondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan.
PUZZEL
Pak Psalm 139 er maar eens bij, er staat boven: De Heere weet alles! Een aantal woorden van
deze Psalm kun je in de woordpuzzel invullen. De zin die je van boven naar beneden ziet, is de
oplossing van deze puzzel. Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com en ontvang een
boekenbon als je 5 puzzels goed hebt!
Corree en Mariëlle en Jurre hebben weer een boekenbon bij elkaar gespaard! Heel goed gedaan
allemaal! Ga zo door en op naar de volgende!
Groetjes van Alexandra.
Woorden: verre - vertrouwd - hand - legt - kent - vleugels
wegen - wonderlijk - gedachten - vasthouden - doorgrondt - opstaan

Oplossing:

_______________________________________

Oplossing puzzel mei 2021: De Trooster
2
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