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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 collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten 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. van Waarde, Telefoon: 0594-50 52 76 
Email: websitehervormdnoordhorn@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 
 

Deze vier zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt: 
de mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel, 

klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots, 
de sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op, 

een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. 
Spreuken 30:24-28 

 
In het oktobernummer van Kerkneis stonden we stil bij het tweede dier dat genoemd wordt in 
deze woorden van Agur: de klipdassen. Een gemeentelid vroeg me naar aanleiding van de 
vorige meditatie: hoe zit dat eigenlijk met die mieren in de zin daarvóór? 
 Ik las bij een uitlegger: ‘Met een zeker genoegen constateert de Bijbel tegenover de 
waanwijze mens, dat het dier dikwijls de mens te boven gaat.’ Wij mensen zijn misschien 
inderdaad wel waanwijs, levend in de waan de wijsheid in pacht te hebben. Natuurlijk, we zijn 
de kroon op de schepping, Gods meesterstuk in Zijn creatieve werk, want geschapen naar Zijn 
beeld en gelijkenis. En tegelijk gedragen wij zondige mensen ons soms zo onwijs, en kunnen 
we leren van de dieren. 
 
Agur schrijft: ‘de mieren zijn een volk zonder kracht’. Zijn mieren echter niet juist heel stérk? 
Een mier kan wel 10 tot 50 (!) keer zijn eigen lichaamsgewicht dragen. Ik zie een krachtpatser 
van 80 kilo nog niet een gewicht heffen van 4000 kilo… In die zin zijn mieren extreem sterk. Ik 
denk echter dat de Spreukendichter niet zover doordenkt en rekensommetjes maakt. Hij zit 
gewoon buiten zijn tent, en ziet die mier. Dan zijn het ook weer heel kleine beestjes. Als je je 
voet erop zet zijn ze weg. Vergeleken met mensen zijn ze minuscuul. Vandaar: ‘de mieren zijn 
een volk zonder kracht’. 
 Maar nu is dat volk van die mieren wel een bijzonder slim volk. Een bijzondere wijsheid 
hebben ze, waar wij mensen nog wat van kunnen leren. Namelijk: ze treffen op tijd 
voorbereidingen voor moeilijke(re) tijden. ‘In de zomer bereiden ze hun voedsel.’ In de warmere 
maanden gaan de mieren druk aan de slag met het verzamelen van voedsel voor in het nest. 
Een deel eten ze meteen op, de rest gebruiken ze om hun voorraad aan te vullen. Wanneer het 
winter wordt, trekken de mieren zich terug in het nest. Dit nest wordt wat dieper uitgegraven, 
omdat de aarde daar wat warmer is. De ingang wordt vervolgens geblokkeerd, zodat er geen 
vijanden het nest kunnen binnendringen. De voorraad aan voedsel is groot genoeg om de 
winter door te komen. Zo kunnen ze prima een paar maanden overleven en gaan ze dus een 
soort van ‘winterslaap’ in. 
Goed voorbereid voor beroerde tijden, dat is de mier. En wij? Bereiden we ons voor op de 
winter? Je kan het heel praktisch maken: niet al je geld erdoor draaien, maar zorgen dat je iets 
hebt om op terug te vallen in ‘winterse’ tijden – of om een ander mee te kunnen helpen als die 
het nodig heeft. Dat is voorbereiding. In goede tijden, als het je voor de wind gaat, ook al 
denken aan ándere tijden. De zomer duurt immers niet voor altijd, er breekt weer een keer een 
winter aan. 
Zo is het in de seizoenen, zo is het ook in ons mensenleven. En je voedsel moet je bereiden in 
de zomer, niet in de winter. Geestelijk zit daar een diepe les in: zoek God in je goede, jonge 
jaren. Zoek Hem als je het goed hebt. Er komen tijden dat het winter wordt, en heb je dan iets 
om op terug te vallen? Denk niet: nood leert wel bidden, tot die tijd red ik me wel. Misschien 
kom je er wel achter dat je nest leeg is als de vrieskou komt. Dan overleef je niet. 
Zoek de Heere juist al in de zomer! Ik las onlangs bij Wilhelmus a Brakel, een oudvader, dat is 
een dominee uit vroeger tijden: de meeste mensen komen tot geloof in hun jonge jaren. Later 
geldt vaak: hoe ouder, hoe kouder. Natuurlijk is het voor niemand van ons te laat, ook niet als je 
stokoud bent! Maar als je Hem al in je jonge jaren zocht en kende, zul je merken dat Hij er ook 
is als het winter wordt. En dat de hemelse voorraad genoeg is om de winter door te komen. 
Zelfs de winter van de dood. 
 
M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

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

6 nov. 09.30 uur Ds. T.J. Lucas (Vriezenveen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

13 nov. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. G.H. Vlijm (Wezep), gebedskring na de dienst in de kerk 

20 nov. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal 

27 nov. 09.30 uur Ds. W. van der Wind (Vlagtwedde) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

4 dec. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er tot nader bericht niet gecollecteerd.   
Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor 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: 
6 nov. Diaconie GZB: Colombia, vrede voor verscheurd Colombia 
13 nov. Alleen collecte voor de predikantsplaats 
20 nov. Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij 
27 nov. Diaconie GZB Project 10 27: Nederland, dienstbaar in de armste wijk van Nederland 
4 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

UIT DE PASTORIE 
 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Wat gaat de tijd hard, als we ons realiseren dat het winterwerk inmiddels al ruim een maand 
aan de gang is. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten doordeweeks. Ik ervaar sterk dat voor 
alles een tijd is; in de zomer is het goed om een wat rustiger agenda te hebben en van de lange 
avonden te kunnen genieten, maar als de avonden guurder en donkerder worden is het ook 
goed om elkaar op te zoeken en samen te komen op de kringen en verenigingen, en op de 
catechese. 
 Een hoogtepunt in de achterliggende maand vormden de Schatzoekersdagen in de 
herfstvakantie. Meer dan 70 (!) kinderen uit Noordhorn en omgeving wisten de Dörpsstee te 
vinden. Ze deden allerlei leuke spellen, maakten prachtige dingen en hoorden het Evangelie. Ik 
had het voorrecht jury te zijn bij de kleurplatenwedstrijd. Een moeilijke klus, want ze waren 
allemáál mooi en er kan er maar één winnen. Het is toch gelukt. De jongens en meiden 
mochten aan de dominee ook hun vragen over de Bijbel en het geloof stellen, en daar maakten 
ze gretig gebruik van. Het was al met al prachtig om te zien hoe de kinderen genoten, en dit 
met dank aan de vele vrijwilligers. 
 In de week voor de herfstvakantie hoorde ik al van de familie Hamelink in Schotland dat het 
met hun moeder en oma, zr. Hamelink-Lamper, niet goed ging na een recente val. Vrijdagavond 
14 oktober sprak ik haar nog telefonisch. We lazen samen Psalm 23:1-4 en baden. Wat 
bijzonder, met 700 kilometer tussen ons voelde het toch zo dichtbij, want de Heere God is niet 
aan een plaats gebonden. Achteraf bleek dat dit de laatste keer was dat we elkaar spraken; de 
volgende morgen stierf ze vredig, op zaterdag 15 oktober. Toen kwam de vraag van de familie 
of ik wilde overkomen naar Schotland om de dienst te leiden… Dat heeft nogal wat voeten in de 
aarde, maar gezien de band die ik ervaar met zr. Hamelink en haar familie (ik ontmoette hen 
wanneer ze ‘over’ waren in hun huis in Zuidhorn) wilde ik het graag doen. En wat was het een 
bijzondere ervaring om samen met de plaatselijke predikant de dienst en begrafenis te leiden. 
We ervoeren dat taal en land van herkomst wegvallen als er herkenning is in de Heere Jezus 
Christus. Er zijn banden gegroeid met de plaatselijke dominee en met de familie Hamelink. Ik 



 

ben dankbaar voor de goede dagen in Schotland en de
Noble House Farm. Zie verderop in dit 

WAT VOOR ONS LIGT 
Als u dit leest is de dankdag voor gewas en arbeid waarschijnlijk al achter de rug. We 
ho(o)r(d)en in de dankdagdienst over Paulus’ tevredenh
Laten we onszelf onderzoeken of we dat geheim van tevredenheid kennen, omdat Christus voor 
ons genoeg is. In de middagdienst op dankdag ging het over Elia en de weduwe te Zarfath. 
Samen met de kinderen (en de rest van d
die geschiedenis kunnen leren als het gaat om danken.
Dan nog iets over de week ná dankdag. Eigenlijk ben ik niet per se een reiziger. Vóór de vlucht 
naar Edinburgh, Schotland had ik nog nooit gevlogen! N
twee reizen kort achter elkaar. In de tweede week van november neem ik mijn laatste 
vakantieweek op en hoop ik met een vriend een aantal dagen in Rome te zijn. Toen we boekten 
kon ik nog niet voorzien dat het zo kort na
waar de geschiedenis voor het oprapen ligt. Het is de stad waar de apostel Paulus 
hoogstwaarschijnlijk aan zijn einde kwam, nadat hij voor de keizer had gestaan. Maar ook de 
stad waar al vroeg een christ
reisverslag zal wel een plaats hebben in D.V. het volgende nummer van 
 

TEN SLOTTE 
Nog een nabrander met betrekking tot de rommelmarkt. Tijdens het opzetten van de tent 
maakte ik een aantal foto’s met de drone, maar toen de tent eenmaal helemaal rechtop stond 
vergat ik er een te maken van het eindresultaat. Gelukkig kreeg ik van Klaas Siert de Vries, een 
‘drone-collega’ in het dorp, deze foto. 

 

Met een hartelijke groet, in het bijzonder aa
(jo)uw ds. M.K. 
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ben dankbaar voor de goede dagen in Schotland en de zeer gastvrije en warme ontvangst op 
. Zie verderop in dit Kerkneis voor een in memoriam. 

 
Als u dit leest is de dankdag voor gewas en arbeid waarschijnlijk al achter de rug. We 
ho(o)r(d)en in de dankdagdienst over Paulus’ tevredenheid. Christus is daarvan het geheim. 
Laten we onszelf onderzoeken of we dat geheim van tevredenheid kennen, omdat Christus voor 
ons genoeg is. In de middagdienst op dankdag ging het over Elia en de weduwe te Zarfath. 
Samen met de kinderen (en de rest van de gemeente) dachten we na over de vraag wat wij van 
die geschiedenis kunnen leren als het gaat om danken. 
Dan nog iets over de week ná dankdag. Eigenlijk ben ik niet per se een reiziger. Vóór de vlucht 
naar Edinburgh, Schotland had ik nog nooit gevlogen! Nu komen echter, door omstandigheden, 
twee reizen kort achter elkaar. In de tweede week van november neem ik mijn laatste 
vakantieweek op en hoop ik met een vriend een aantal dagen in Rome te zijn. Toen we boekten 
kon ik nog niet voorzien dat het zo kort na een andere reis zou zijn. Rome, een bijzondere stad 
waar de geschiedenis voor het oprapen ligt. Het is de stad waar de apostel Paulus 
hoogstwaarschijnlijk aan zijn einde kwam, nadat hij voor de keizer had gestaan. Maar ook de 
stad waar al vroeg een christelijke kerk was, zo getuigt de brief aan de Romeinen. Het 
reisverslag zal wel een plaats hebben in D.V. het volgende nummer van Kerkneis

Nog een nabrander met betrekking tot de rommelmarkt. Tijdens het opzetten van de tent 
l foto’s met de drone, maar toen de tent eenmaal helemaal rechtop stond 

vergat ik er een te maken van het eindresultaat. Gelukkig kreeg ik van Klaas Siert de Vries, een 
collega’ in het dorp, deze foto.  

Met een hartelijke groet, in het bijzonder aan allen die te maken hebben met moeite,

 

vrije en warme ontvangst op 

Als u dit leest is de dankdag voor gewas en arbeid waarschijnlijk al achter de rug. We 
eid. Christus is daarvan het geheim. 

Laten we onszelf onderzoeken of we dat geheim van tevredenheid kennen, omdat Christus voor 
ons genoeg is. In de middagdienst op dankdag ging het over Elia en de weduwe te Zarfath. 

e gemeente) dachten we na over de vraag wat wij van 

Dan nog iets over de week ná dankdag. Eigenlijk ben ik niet per se een reiziger. Vóór de vlucht 
u komen echter, door omstandigheden, 

twee reizen kort achter elkaar. In de tweede week van november neem ik mijn laatste 
vakantieweek op en hoop ik met een vriend een aantal dagen in Rome te zijn. Toen we boekten 

een andere reis zou zijn. Rome, een bijzondere stad 
waar de geschiedenis voor het oprapen ligt. Het is de stad waar de apostel Paulus 
hoogstwaarschijnlijk aan zijn einde kwam, nadat hij voor de keizer had gestaan. Maar ook de 

elijke kerk was, zo getuigt de brief aan de Romeinen. Het 
Kerkneis. 

Nog een nabrander met betrekking tot de rommelmarkt. Tijdens het opzetten van de tent 
l foto’s met de drone, maar toen de tent eenmaal helemaal rechtop stond 

vergat ik er een te maken van het eindresultaat. Gelukkig kreeg ik van Klaas Siert de Vries, een 

n allen die te maken hebben met moeite, 
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‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 14) 
DE INZAMELING VAN DE GAVEN 
Ik las ergens: ‘Het is typisch, maar over de dienst der offerande, de inzameling der gaven, of 
nog gewoner, de collecte voeren we zelden discussies in de gemeente. Is het een goed teken 
dat dit onderdeel van de liturgie weinig in de belangstelling staat?’ 
 Eigenlijk wordt er inderdaad over de collecte nauwelijks gesproken. We voeren gesprekken 
of discussies over (de inhoud of vorm van) de prediking, de samenzang, enzovoort, maar nooit 
over de collecten. Vinden wij dit zo belangrijk dat het niet ter discussie staat? Of schenken we 
er weinig aandacht aan omdat het ons niet zo bezig houdt? In een artikel over de collecten las 
ik dat onze giften geen ‘fooien’ zijn. Een fooi geef je als extraatje, omdat je daar de behoefte toe 
voelt. Echter, onze gaven zijn geen fooien maar offers. Wij geloven toch dat we als christenen 
zelfopoffering moeten leren? Dat heeft de Heere Jezus ons toch voorgedaan? Die 
zelfopoffering heeft ook een financiële kant. 
 In corona-tijd raakte de collectezak in de vergetelheid, en dat is begrijpelijk. Maar één ding 
is zeker: de collecte hoort onlosmakelijk bij de eredienst. Want God dienen doe je met heel je 
leven, dus óók met je portemonnee. Denk aan dat lied ‘Neem mijn zilver en mijn goud’, zingt 
Gez. 228. Een rondgang in de kerk is dan beter dan een automatische incasso. Dat laatste 
wordt vanzelf afgeschreven, je merkt het niet, je offert niet bewust. In de kerk echter geef je 
bewust wat van je overvloed: aan Gods dienst (kerkvoogdij) en aan de behoeftigen ver weg en 
dichtbij (diaconie). Het mooist is eigenlijk, zou ik zeggen, om dit ná de prediking te doen. Dan 
wordt duidelijk dat het niet een gave is als voorwaarde (vooraf) om het Evangelie te horen, 
maar een gave uit dankbaarheid (achteraf) voor het Evangelie en uit geloof in Christus. 
 De collectezakken weer laten rondgaan in de kerk doen we dus allereerst voor onszelf. Het 
hoort nu eenmaal bij de eredienst. Het bijzondere is dat dat ook in bijna alle tijden en alle 
plaatsen zo is geweest. Wat de kerkelijke traditie ook is, collecten horen erbij. Een tweede 
reden om weer te collecteren in de dienst is het leren van offergaven aan de kinderen. Zij 
merken niks van onze automatische incasso’s. Maar hoe goed is het als ze al jong leren om iets 
te geven aan de dienst van God, en de naaste? Misschien een klein deel van het wekelijks 
zakgeld? Wat een goede les zou dat zijn voor onze kinderen, die (over het algemeen) in weelde 
opgroeien. 
 Tot nu toe schreef ik in dit stuk steeds over collecte(n). Zo heet dat in het dagelijks 
spraakgebruik. Eigenlijk is het niet zo’n mooie term vind ik. Collecteren doet denken aan huis-
aan-huis acties voor goede doelen! Hoe belangrijk ook, in de kerk gaat het eerder om ‘de 
inzameling van de liefdegaven’. Een mond vol, maar daarin komt tot uitdrukking dat onze gaven 
(als het goed is) voortkomen uit liefde tot God en Zijn dienst. 
 

Volgende keer ga ik nader in op de collectedoelen: diaconie en kerkvoogdij. 
Ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
Bij zr. Martine Zijderveld-van Mourik werd een breuk in het middenrif geconstateerd. Ook zijn er 
problemen met bloeddruk. Ze is in afwachting van verder onderzoek en behandeling. Gelukkig 
ervaart ze dat de Heere elke dag kracht geeft, ook als het angstig of onzeker is. 
Br. Sikke Nammen van der Brug is als dit Kerkneis verschijnt klaar met de maandenlange 
chemokuren. Wat heeft hij samen met Marian en de kinderen uitgezien naar dit moment. We 
zijn dankbaar voor de kracht en troost die ze steeds van de Heere ontvingen. Maar het was een 
zware weg en een aanslag op het lichaam. We bidden Sikke Nammen herstel toe, en dat de 
gebeden en de kuren eraan mogen bijdragen dat de ziekte wegblijft. 
Br. Jimke van der Veen kon een aantal weken niet werken i.v.m. een hernia. Hiervoor 
ondergaat hij behandelingen bij de fysiotherapeut. Inmiddels gaat het gelukkig beter met hem. 
We wensen hem verder herstel toe zodat hij zijn werk weer kan oppakken. 
We dragen deze, maar ook de niet bij name genoemde zieken aan de Heere op. ‘Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester’, zegt Hij tegen Israël (Ex. 15:26). Wie Hem kent door het geloof mag 
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weten dat alle gebrokenheid eens geheeld wordt, omdat Hij de grootste kwaal gedragen heeft: 
de zonde. Dat uitzicht en die troost bidden we allen toe die met ziekte of zorg te maken hebben. 
 

IN MEMORIAM 
Op zaterdag 15 oktober jl. overleed in de gezegende leeftijd van 95 jaar zr. Wilhelmina 
Hamelink-Lamper. Tot op hoge leeftijd was ze zeer vitaal. Maar nadat ze (opnieuw) gevallen 
was, verslechterde haar toestand. Te midden van een deel van de familie sliep ze vredig in, in 
het vertrouwen op de Heere Jezus Christus. 
 Zr. Hamelink heeft een bewogen leven gehad. Als geboren Zeeuwen verhuisde het 
echtpaar Hamelink in 1970 naar Groningen. Na slechts 8 jaar ging de reis verder: naar West 
Linton, Schotland, om daar opnieuw een boerderij te beginnen. Dat betekende wel een 
internationale familie: de oudste twee kinderen bleven achter in Nederland, één zoon ging later 
terug, twee andere zoons bleven in Schotland en wonen daar tot op heden. Zr. Hamelink was 
op Noble House Farm altijd omringd door haar zoon Gerard, schoondochter Ann, en hun gezin. 
Liefdevol hebben ze haar tot het laatst verzorgd. De kinderen Pieter, Daniel, Amanda en 
Belinda hebben elk op hun beurt volledig bij oma ingewoond om voor haar te zorgen. 
 Zr. Hamelink luisterde vanuit Schotland elke zondag mee met de erediensten in Noordhorn. 
Ze leefde uit het Woord van God, en getuigde van haar geloof in de Heere Jezus Christus. Op 
woensdag 26 oktober werd in de kerk van Peebles, waar Gerard en Ann lid van zijn, een 
afscheidsdienst gehouden, geleid door ds. Krooneman en de plaatselijke voorganger, reverend 
(dominee) Malcolm Jefferson. Daarna vertrouwden we op de begraafplaats van West Linton het 
lichaam van zr. Hamelink toe aan de aarde in de vaste hoop op de opstanding op de laatste 
dag. 
 

 

JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
1 nov. dhr. J. Korthuis, Groningen  
2 nov. mw. H.M. Koopman-van der Veen, Oldehove        
6 nov. dhr. A. Solle, Grijpskerk  
29 nov. dhr. J.J. de Vries,  Niezijl 
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

BINNENGEKOMEN 
We heten welkom in onze gemeente Pieter en Debora Trapman-Sugiaman, met hun zoontjes 
Simeon (3) en Ezra (1). Pieter komt uit Hardinxveld-Giessendam, Debora is geboren in 
Indonesië. Ze leerden elkaar kennen in Zweden. Het gezin komt over uit de Immanuelskerk in 
de Zweedse hoofdstad Stockholm. 
 Het zal wel een hele overgang zijn, van Zweden naar Nederland, voor Pieter welbekend 
maar voor Debora niet. En van de grote stad Stockholm naar het dorpse Zuidhorn. Er zullen 
nog ongetwijfeld nog veel meer verschillen zijn. We hopen dat de familie Trapman zich ondanks 
dat snel thuis mag voelen in ons midden. Gelukkig blijft de trouw van de Heere hetzelfde, waar 
we ons ook ter wereld bevinden.  
 

VERHUIZING 
Het echtpaar Jan en Janny Korthuis-Pranger gaat onze gemeente verlaten. Ze hebben een huis 
gekocht in Assen, en zullen daar dus ook kerkelijk gaan meeleven (met de Sionsgemeente). In 
de achterliggende jaren hebben ze het kerkelijk leven in Noordhorn zeer gewaardeerd, en 
daarom is het moeilijk om dat achter hen te laten. Toch geloven we dat de Heere meegaat. Hij 
is overal Dezelfde. We bidden het echtpaar Korthuis samen de zegen van de Heere toe in 
Assen.   
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KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
 

Aantal belijdende leden: 184 
Aantal doopleden: 105 
 

Mutaties van 19 september tot 25 oktober: 
Vanuit de PKN gemeente Ezinge kwam over: 

mevr. G. Drijfhout- Roffel 
Vanuit de Immanuelskyrkan in Stockholm kwamen over:  

dhr. J.P. Trapman en zijn vrouw D. Trapman- Sugiaman, met hun zoontjes Simeon (3) en 
Ezra (1) 

Naar de PKN Jozef gemeente van Assen werd overgeschreven: 
fam. Riepma- Reker  

 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  

 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
 

Ontvangen collecten Oktober  € 1705,- 
Giften       €   385,- 
 

Overgemaakt: 
GZB. Project. 10 27 voor Rwanda €   500,- 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
Collecte diaconie GZB:  Najaarscollecte (collecte Noordhorn 6 november) 
Vrede voor verscheurd Colombia. 
Na ruim vijftig jaar burgeroorlog heerst in Colombia officieel vrede. Maar veel levens zijn 
getekend door de talrijke moorden, ontvoeringen en druggerelateerd geweld. Nog altijd heeft 
Colombia te maken met sociale problemen als straatkinderen, verslaving en jeugdbendes. 
Samen met de kerk wil de GZB bijdragen om uit deze spiraal van geweld en pijn te raken. Zodat 
een nieuw generatie kan bouwen aan een betere toekomst.  
 
Collecte diaconie GZB,  project 1027 (collecte 20 november Saaksum en 27 november 
Noordhorn). Dienstbaar in de armste wijk van Nederland 
De wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) in Rotterdam-West is de armste wijk van Nederland. 
‘Geloven in BoTu’ is een nieuwe geloofsgemeenschap met mensen uit allerlei culturen. De IZB 
ondersteunt deze lokale gemeente op diaconaal vlak en dat is hard nodig, meer dan 50% van 
de bewoners leeft onder het bestaansminimum. 
Er worden voedselpakketten uitgereikt en er is een weggeefwinkel opgestart waar bewoners 
tegen een kleine vergoeding verse producten kunnen kopen. 
Dit is een project van de IZB. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
 

In de periode van 24 september t/m 30 oktober 2022 is aan giften en collecten ontvangen:  
Collecten € 5.257,35 
Giften  €    715,00 
 

Nogmaals! Denkt u nog even aan uw bijdrage aan het solidariteitsfonds 2022.  
Gelukkig hebben de meesten van u de bijdrage al overgemaakt, maar helaas zijn er nog een 
aantal die nog niet hebben betaald.  
Per belijdend lid is uw bijdrage € 10,00. 
 

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



 

UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
Na een jaar aan behandelingen is nu 
chemokuur afgerond en in november rest ons nog een controlescan. Het is voor ons een pittig 
jaar geweest en we zijn blij dat de behandelingen voorbij zijn en we hopen dat we weer tot rust 
mogen komen van alles. 
Maar ondanks alle moeite van dit jaar overheerst de dankbaarheid. God is zo goed en trouw 
voor ons geweest! Hij heeft ons door deze periode heengedragen! En we mochten juist in deze 
periode zijn aanwezigheid sterk ervaren. We willen dus bovena
liefdevolle zorg en trouw!! 
Ook willen we heel graag iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft deze periode! Voor 
alle kaartjes, bloemen en ander blijk van medeleven, en ook voor alle gebeden! Dit alles heeft 
ons steeds weer bemoedigd! 
 

Met een hartelijke groet, 
Familie van der Brug 
 

HARTELIJK DANK 
Langs deze weg wil ik u allen 
het Zonnehuis te Zuidhorn.  
Tevens ook voor de felicitaties i.v.m.
 

Henk Smit 
 

DANK 
Op 14 oktober mochten wij met onze kinderen en kleinkinderen de 85
Pierik-Kwast vieren. Vanuit de Hervormde gemeente Noordhorn kregen wij veel kaarten met 
felicitaties met Gods Zegen toegewenst.
Wij ondervinden veel warmte vanuit de kerkelijke gemeente. Dit geeft echt het gevoel: Hier 
horen 
we thuis, wij horen erbij. 
Wij hopen binnenkort toestemming van de burgerlijke overheid te krijgen voor reizen met een
rolstoeltaxi. Dan kunnen wij regelmatig de kerkdiensten bezoeken.
Ontvang als gemeente een hartelijke groet. Een groet die wij invullen met: 
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen, Amen (Openbaring 22:21).
 

Familie Pierik 
 

DANKJEWEL 
Graag bedanken we iedereen voor 
schoonzus Toos. 
En voor de kaarten en felicitaties voor ons 40 jarig huwelijk die we van u mochten ontvangen.
 

Met een hartelijke groet, 
Kees & Cocky den Besten 

 

HUWELIJK
Met blijdschap delen wi
te trouwen. 
We willen de gemeenteleden van harte uitnodigen om ons 
zegen toe te wensen
Dit kan tussen 14:45 uur en 16:15 uur in de Liudger kerk te 
Oldehove. Adres: Kerkpad 2, 9883 PK Oldehove. 
 

Marlijn 
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Na een jaar aan behandelingen is nu eindelijke het einde in zicht. Eind oktober is de laatste 
chemokuur afgerond en in november rest ons nog een controlescan. Het is voor ons een pittig 
jaar geweest en we zijn blij dat de behandelingen voorbij zijn en we hopen dat we weer tot rust 

Maar ondanks alle moeite van dit jaar overheerst de dankbaarheid. God is zo goed en trouw 
voor ons geweest! Hij heeft ons door deze periode heengedragen! En we mochten juist in deze 
periode zijn aanwezigheid sterk ervaren. We willen dus bovenal God bedanken voor zijn 

Ook willen we heel graag iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft deze periode! Voor 
alle kaartjes, bloemen en ander blijk van medeleven, en ook voor alle gebeden! Dit alles heeft 

 dankzeggen voor het meeleven in het ziekenhuis,

i.v.m. mijn 94ste verjaardag. Ik wens u allen 

Op 14 oktober mochten wij met onze kinderen en kleinkinderen de 85e verjaardag van Ineke 
Kwast vieren. Vanuit de Hervormde gemeente Noordhorn kregen wij veel kaarten met 

oegewenst. 
Wij ondervinden veel warmte vanuit de kerkelijke gemeente. Dit geeft echt het gevoel: Hier 

Wij hopen binnenkort toestemming van de burgerlijke overheid te krijgen voor reizen met een
regelmatig de kerkdiensten bezoeken. 

Ontvang als gemeente een hartelijke groet. Een groet die wij invullen met:  
Heere Jezus Christus zij met u allen, Amen (Openbaring 22:21).

Graag bedanken we iedereen voor het meeleven en de kaarten na het overlijden van onze zus/ 

En voor de kaarten en felicitaties voor ons 40 jarig huwelijk die we van u mochten ontvangen.

   

HUWELIJK 
Met blijdschap delen wij mee dat wij op 22 november 2022 hopen 
te trouwen.  
We willen de gemeenteleden van harte uitnodigen om ons 
zegen toe te wensen. 
Dit kan tussen 14:45 uur en 16:15 uur in de Liudger kerk te 
Oldehove. Adres: Kerkpad 2, 9883 PK Oldehove. 

Marlijn Boersma & Ahmad Alnais 

eindelijke het einde in zicht. Eind oktober is de laatste 
chemokuur afgerond en in november rest ons nog een controlescan. Het is voor ons een pittig 
jaar geweest en we zijn blij dat de behandelingen voorbij zijn en we hopen dat we weer tot rust 

Maar ondanks alle moeite van dit jaar overheerst de dankbaarheid. God is zo goed en trouw 
voor ons geweest! Hij heeft ons door deze periode heengedragen! En we mochten juist in deze 

l God bedanken voor zijn 

Ook willen we heel graag iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft deze periode! Voor 
alle kaartjes, bloemen en ander blijk van medeleven, en ook voor alle gebeden! Dit alles heeft 

ziekenhuis, en daarna in 

 Gods zegen toe.   

verjaardag van Ineke 
Kwast vieren. Vanuit de Hervormde gemeente Noordhorn kregen wij veel kaarten met 

Wij ondervinden veel warmte vanuit de kerkelijke gemeente. Dit geeft echt het gevoel: Hier 

Wij hopen binnenkort toestemming van de burgerlijke overheid te krijgen voor reizen met een 

 
Heere Jezus Christus zij met u allen, Amen (Openbaring 22:21). 

het meeleven en de kaarten na het overlijden van onze zus/ 

En voor de kaarten en felicitaties voor ons 40 jarig huwelijk die we van u mochten ontvangen. 

j mee dat wij op 22 november 2022 hopen 

We willen de gemeenteleden van harte uitnodigen om ons Gods 

Dit kan tussen 14:45 uur en 16:15 uur in de Liudger kerk te 
Oldehove. Adres: Kerkpad 2, 9883 PK Oldehove.  



 

  
De eerste dagen van de herfstvakantie stonden in het teken van de Schatzoekersdagen met als 
thema Alles Andersom. 
Maandag mochten we ongeveer 70 kinderen en de dinsdag 
verwelkomen. Zoveel kinderen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus. De 
dagen begonnen we met het zingen van het lied  ‘God kent jou vanaf het begin’. Wat mooi om 
te weten dat God je bij je naam kent en weet wie jij 

De eerste dag hebben de kinderen geluisterd naar het Bijbelverhaal over De vier vrienden en 
de verlamde man. De vrienden brachten de verlamde man via het dak voor de voeten van 
Jezus. Jezus schonk de man eerst vergeving en daarna genezing. Het is an
zouden verwachten. Jezus laat zien dat vergeving van je zonden het belangrijkste is. De 
tweede dag ging het Bijbelverhaal over Jezus zegent de kinderen. Kinderen tellen bij Jezus 
mee. Ze mogen heel dicht bij Hem komen en horen ook bij het Ko
andersom dan toen normaal was. In die tijd waren de kinderen niet zo belangrijk.

Alles andersom
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SCHATZOEKERSDAGEN 
HERFSTVAKANTIE 2022

De eerste dagen van de herfstvakantie stonden in het teken van de Schatzoekersdagen met als 

Maandag mochten we ongeveer 70 kinderen en de dinsdag meer dan 80 kinderen 
verwelkomen. Zoveel kinderen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus. De 
dagen begonnen we met het zingen van het lied  ‘God kent jou vanaf het begin’. Wat mooi om 
te weten dat God je bij je naam kent en weet wie jij bent.  

De eerste dag hebben de kinderen geluisterd naar het Bijbelverhaal over De vier vrienden en 
de verlamde man. De vrienden brachten de verlamde man via het dak voor de voeten van 
Jezus. Jezus schonk de man eerst vergeving en daarna genezing. Het is an
zouden verwachten. Jezus laat zien dat vergeving van je zonden het belangrijkste is. De 
tweede dag ging het Bijbelverhaal over Jezus zegent de kinderen. Kinderen tellen bij Jezus 
mee. Ze mogen heel dicht bij Hem komen en horen ook bij het Koninkrijk van God. Dat is 
andersom dan toen normaal was. In die tijd waren de kinderen niet zo belangrijk.

Alles andersom SCHATZOEKERSDAGEN 
HERFSTVAKANTIE 2022 

De eerste dagen van de herfstvakantie stonden in het teken van de Schatzoekersdagen met als 

meer dan 80 kinderen 
verwelkomen. Zoveel kinderen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus. De 
dagen begonnen we met het zingen van het lied  ‘God kent jou vanaf het begin’. Wat mooi om 

De eerste dag hebben de kinderen geluisterd naar het Bijbelverhaal over De vier vrienden en 
de verlamde man. De vrienden brachten de verlamde man via het dak voor de voeten van 
Jezus. Jezus schonk de man eerst vergeving en daarna genezing. Het is andersom dan wij 
zouden verwachten. Jezus laat zien dat vergeving van je zonden het belangrijkste is. De 
tweede dag ging het Bijbelverhaal over Jezus zegent de kinderen. Kinderen tellen bij Jezus 

ninkrijk van God. Dat is 
andersom dan toen normaal was. In die tijd waren de kinderen niet zo belangrijk. 



 

Natuurlijk waren Maud en Britt er ook weer van de partij. Zij snapten niet zo goed hoe een 
waterpistool en een verrekijker werkten. Gelukkig hielpen d
andersom moesten houden. Toen werkte het wel. En weet je dat je sommige woorden ook 
andersom kan lezen? Zoals Redder….
Daarnaast was er ook weer veel ruimte voor het maken van een knutsel en werden er spelletjes 
gedaan, waarin het thema  Alles Andersom was verwerkt.
Aan het eind van de tweede dag was er het pannenkoekenfeest samen met de vaders en 
moeders. We hebben er heerlijk van gesmuld en toen waren de Schatzoekersdagen weer 

voorbij. 
Zondag 23 oktober werden de 
leeft!’ God zet alles andersom door Jezus’ opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is 
waarom Jezus op de aarde kwam als kleine baby, waarom hij kind geweest is en opgegroeid is 
net als alle andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods 
Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij 
God horen. 
We kijken met elkaar dankbaar terug op een paar mooie dagen. We willen 
op wat voor wijze dan ook hebben bijgedragen aan deze Schatzoekersdagen heel erg 
bedanken. Het was geweldig!! 
 
De Zoon van God stierf aan het kruis
De hoop was weg, het leek voorbij
Jezus overwon de dood   
Een nieuw begin voor jou en mij
 
De commissie Schatzoekersdagen
 

KREA-MIDDAG ‘KERST
Op D.V. dinsdag 22 november
vrouwenvereniging en belangstellenden een ker
maken. Kunt u zelf gereedschap meebrengen
lineaal en als u dat hebt een lijmpistool en kerststofjes). Voor extra 
materiaal wordt gezorgd. Graag opgeven vóór 15 november.
Tot dinsdag 22 november, om 
de Wegwijzer. 
 

Maria van Waarde (0594-505276)
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Natuurlijk waren Maud en Britt er ook weer van de partij. Zij snapten niet zo goed hoe een 
waterpistool en een verrekijker werkten. Gelukkig hielpen de kinderen en riepen dat ze deze 
andersom moesten houden. Toen werkte het wel. En weet je dat je sommige woorden ook 
andersom kan lezen? Zoals Redder…. 
Daarnaast was er ook weer veel ruimte voor het maken van een knutsel en werden er spelletjes 

rin het thema  Alles Andersom was verwerkt. 
Aan het eind van de tweede dag was er het pannenkoekenfeest samen met de vaders en 
moeders. We hebben er heerlijk van gesmuld en toen waren de Schatzoekersdagen weer 

Zondag 23 oktober werden de Schatzoekersdagen afgesloten in de kerk met als thema ‘Jezus 
leeft!’ God zet alles andersom door Jezus’ opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is 
waarom Jezus op de aarde kwam als kleine baby, waarom hij kind geweest is en opgegroeid is 

le andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods 
Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij 

We kijken met elkaar dankbaar terug op een paar mooie dagen. We willen 
op wat voor wijze dan ook hebben bijgedragen aan deze Schatzoekersdagen heel erg 

 

De Zoon van God stierf aan het kruis -Alles andersom 
De hoop was weg, het leek voorbij  -Maar God draait alles om! 

  -Alles andersom 
Een nieuw begin voor jou en mij  -Want God draait alles om!  

De commissie Schatzoekersdagen  

KERSTDECORATIE MAKEN’ 
dinsdag 22 november willen we met de 

vrouwenvereniging en belangstellenden een kerstdecoratie gaan 
maken. Kunt u zelf gereedschap meebrengen? (schaar, potlood, 

dat hebt een lijmpistool en kerststofjes). Voor extra 
materiaal wordt gezorgd. Graag opgeven vóór 15 november. 

om half 2 in het catechisatielokaal van 

505276)   

Natuurlijk waren Maud en Britt er ook weer van de partij. Zij snapten niet zo goed hoe een 
e kinderen en riepen dat ze deze 

andersom moesten houden. Toen werkte het wel. En weet je dat je sommige woorden ook 

Daarnaast was er ook weer veel ruimte voor het maken van een knutsel en werden er spelletjes 

Aan het eind van de tweede dag was er het pannenkoekenfeest samen met de vaders en 
moeders. We hebben er heerlijk van gesmuld en toen waren de Schatzoekersdagen weer 

Schatzoekersdagen afgesloten in de kerk met als thema ‘Jezus 
leeft!’ God zet alles andersom door Jezus’ opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is 
waarom Jezus op de aarde kwam als kleine baby, waarom hij kind geweest is en opgegroeid is 

le andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods 
Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij 

We kijken met elkaar dankbaar terug op een paar mooie dagen. We willen alle vrijwilligers, die 
op wat voor wijze dan ook hebben bijgedragen aan deze Schatzoekersdagen heel erg 
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OPVOEDINGSBRON 
Op onze website vindt u een online-opvoedingsmagazine. Opvoedingsbron is een gezamenlijk 
initiatief van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond, Vrouw tot 
Vrouw (Herv. vrouwenbond) en de Hervormde bond van Zondagsscholen. Leerzaam! U vindt 
het magazine op de pagina ‘Tijdschriften’. 

 

GZB- DAGBOEK ‘EEN HANDVOL KOREN’ 2023 
Een dagboek voor jong en oud! 
Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het 
boekje nu wel te kopen: 
1. Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. 
2. De winst (ruim 8 euro) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. 
3. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. 
4. Met een oplage van 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van 
Nederland. 
Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave? 
De prijs is  € 13,95 . 
U kunt bestellen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (zowel in 
Noordhorn als Saaksum) 
Of telefonisch bij mevr. Wil Schaap (0594)-502276 
 

Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, Wil Schaap 
 

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2022 
di 1 nov Psalm 84 Wonen in Gods huis 
wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  
do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 
vr 4 nov 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  
za 5 nov 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open 
zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht 
ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie? 
di 8 nov 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden  
wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei 
do 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken 
vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt  
za 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 
zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 
ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt 
di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen 
wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning 
do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester 
vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  
za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  
zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 
ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor 
di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 
wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt! 
do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen 
vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 
za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 
zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Inspanning 
ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 
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di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 
wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  
Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?  

Diaken W. van Dijken 
 

 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
6 nov. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Frances 
13 nov. mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Jorik 
20 nov. mw. M. Rozema 050-4031843 Mariëlle 
27 nov. mw. C. Bos 0594-750885 Lydian 
4 dec. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Enzo 
11 dec. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Frances 

Beste oppassers, 
Het is enkele keren voorgekomen dat de volwassen oppasdienst niet aanwezig was en dus de 
jeugd oppas er alleen voorstond; dit is niet wenselijk. 
Let er a.u.b. op welke zondag u staat ingepland voor de oppasdienst, indien u die zondag 
verhinderd bent zorg dan op tijd voor vervanging. 
 

DEURDIENST                                              EHBO 
6 nov. dhr. W. Loonstra 06-40474988 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
13 nov. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. W. Schaap 0594-502276 
20 nov. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 
27 nov. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 
4 dec. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. F. Verbree 0594-506075 
11 dec. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Bolt 0594-504885 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
6 nov. mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. R. Noorman 0594-548350 
13 nov. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 mw. M. Homan 050-5515653 
20 nov. mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. E. Kooi 0594-213019 
27 nov. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. R. Noorman 0594-548350 
4 dec. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
11 dec. mw. P. Telintel 0594-853020 mw. M. Homan 050-5515653 

 
 

AGENDA EN ACTIVITEITEN NOVEMBER 2022  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 
zondag 6 nov. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 
zondag  13 nov. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 
maandag  14 nov. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 15 nov. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 139 
donderdag 17 nov. 20.00 uur Jongerenkring bij de familie Bos 
maandag  21 nov. 19.00 ; 20.15 

20.00 uur 
Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
Gesprekskring bij fam. J. Top, Noordhorn 

dinsdag 22 nov. 13.30 uur Kreatieve middag, kerstdecoratie maken, 
vrouwenvereniging en belangstellenden 

woensdag 23 nov. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring 
donderdag 24 nov. 20.00 uur Bijbelkring  
maandag  28 nov. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 29 nov. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 99 
zondag 4 dec. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 
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VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het gecombineerde december 2022 / januari 2023 - nummer van 
Kerkneis is Zaterdag 26 november 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. 

 SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

6 nov. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor 
de voedselbank in de kerk voor de dienst 

13 nov. 09.30 uur Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen) 

20 nov. 09.30 uur Ds. J. Harteman (Hilversum), Voorbereiding Heilig Avondmaal 

27 nov. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

4 dec. 09.30 uur Prop. H. Kramer (Urk) 

 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er tot nader bericht niet gecollecteerd.   
Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor 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: 
6 nov. Dankdag collecte: Alleen collecte kerkvoogdij / Inzameling voor de  voedselbank 
13 nov. Alleen collecte voor de predikantsplaats 
20 nov. Diaconie GZB Project 10 27: Nederland, dienstbaar in de armste wijk van Nederland 
27 nov. Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij 
4 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

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

7 nov. dhr. F. Wessels, Oldehove 
12 nov. mw. J. Guikema, Feerwerd 
 

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

BINNENGEKOMEN 
We heten welkom in onze gemeente mevr. G. (Grietje) Drijfhout-Roffel uit Feerwerd. Ze komt 
over vanuit de protestantse gemeente van Ezinge, maar is al een hele tijd betrokken op onze 
gemeente. Haar man Sjabbe bezocht trouw de erediensten in Saaksum. Zelf luistert ze thuis 
veel mee met de erediensten in Noordhorn. We heten zr. Drijfhout van harte welkom in ons 
midden en wensen haar toe dat ze gevoed mag worden door het levende Woord. 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ 
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 8. 
 
 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
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  Jeugdneis          November 2022 

Beste jongens en meisjes,  
De maand november dient zich alweer aan. Misschien vind je het zelf ook snel gaan. En als je 
bedenkt dat in deze maand dankdag voor gewas en arbeid is, maar ook de: “eerste 
Adventszondag”. Ieder jaar telt vier adventszondagen. Dit zijn de vier zondagen voor Kerst. En 
Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op 
deze dag danken we God voor de verkregen gewassen. We hebben in onze tuin een 
perenboompje staan. En dit jaar braken bijna de takken, door de grote peren die eraan 
groeiden. De peren zien er prachtig uit en ze smaakten ook nog eens heerlijk! Nu heb ik daar 
zelf niet veel aan hoeven doen, God liet de 
peren groeien. Maar als God het niet laat 
groeien, dan…. Misschien ken je de volgende 
spreuk wel, deze tekst staat aan het einde van 
een oprijlaan van een boerderij: 
 
“Al is de landman vol praktijk  
zijn arbeid maakt hem toch niet rijk, 
maar van het gewas dat God hem geeft, 
dat is hetgeen waar hij van leeft”.  
 
Mooi hè?! God zorgt voor u, jou en mij. Zoals 
David in psalm 23 zegt: ’ De HEERE is mijn 
Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij 
neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij 
zachtjes naar stille wateren.  
 

Zing maar mee     
Morgenzang  
1.Wij danken u, barmhartig God 
Beschikker van ons deel en lot, 
Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht 
Ons weer betoond in deze nacht. 
 
2. Verleen ons, na genoten rust, 
Opnieuw gezondheid, kracht en lust; 
daar ’t lichaam, door den slaap verkwikt, 
Zich weder tot den arbeid schikt. 
 
3.Dat wij ons ambt en plicht, o Heer 
Getrouw verrichten tot Uw eer 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon 
Uw Geest ons leid’, en in ons woon. 

 
Puzzel 
Jurrian en William hebben allebei 5 puzzels goed gemaakt en ontvangen een boekenbon, goed 
gedaan! Ga zo door! Lijkt het je ook leuk om een boekenbon te winnen, verzamel dan 5 goede 
oplossingen via de jeugdneispuzzels! Mail de zin van de volgende rebus naar 
jeugdneisnoordhorn@gmail.com.    
 

Succes! Groetjes, Alexandra 
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Rebuszin:  ------------------------------------- 
                     
----------------------------------------- 
 
 
 
 
Oplossing puzzel oktober ’22:    
Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft 
Extra puzzel: Genade 


