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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: 06-23371122 / 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: 06-23371122 / 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 

 
Elk van de vier in deze verzen genoemde dieren heeft een bepaalde zwakheid. De 
sprinkhaan heeft geen koning. Bij andere dieren is dat soms wel het geval. We weten 
allemaal dat bijen een koningin hebben. Bij de meeste dieren die in groepen leven is er wel 
één de baas. Het zogenaamde alfa-mannetje (bij sommige soorten is het juist een 
vrouwtje!). Als de leider van de groep zwak is, kan het zomaar zijn dat anderen proberen 
het leiderschap over te nemen. Ze strijden om de grootste eer de meest vooraanstaande 
positie. Het zijn net mensen…. 
De sprinkhaan heeft dat echter niet. Er is geen leider in de groep, er is geen koning. Om dit 
gebrek aan een koning te compenseren trekt de sprinkhaan gezamenlijk op, zegt de 
Spreukendichter. Waar één sprinkhaan een klein en nietig diertje is, wordt het een heel 
ander verhaal wanneer ze gezamenlijk optrekken! Denk maar aan de sprinkhanenplaag in 
Egypte, die de HEERE zond omdat de farao het volk Israël niet wilde laten gaan (Ex. 10:1-
20). Het waren er zoveel, dat ze alle bomen en het hele land kaalvraten. De huizen van de 
Egyptenaren stikten ervan. Wat een verschrikking. 
 Maar we hoeven helemaal niet zover terug in de tijd om de macht van een grote groep 
sprinkhanen te zien. Vorig jaar was er sprake van een verwoestende sprinkhanenplaag in 
Oost-Afrika. Het waren er miljarden en miljarden, en van de oogst bleef vrijwel niets over. 
Er viel ook eigenlijk niets tegen te doen, want ze waren met zó veel… 
 
Nu: de sprinkhanen zijn ons tot voorbeeld, meent de Spreukendichter. Gezamenlijk 
optrekken, daar zijn wij ook toe geroepen. Het sprinkhanenleger staat samen sterk. Niet 
ieder vecht voor zichzelf, niet elke sprinkhaan zoekt zijn eigen weg – samen trekken ze op 
en zijn ze een extreem krachtig leger. Bijna onverslaanbaar voor vijanden. In dit geval is die 
vijand (helaas) de mens, die grote last heeft van deze diertjes. 
Maar wat als wij als christenen ook zó gezamenlijk zouden optrekken? Niet elkaar 
bestrijden, niet elk die strijdt voor zijn eigen kerk/traditie/enzovoort, maar eenheid in 
Christus. Dat we weten dat we voor hetzelfde strijden? Dat het niet gaat om wie de meest 
vooraanstaande positie heeft, maar dat het aankomt op gezamenlijk optrekken? Zijn wij zo 
gemeente? Zijn wij zo kerkenraad? Dat gezamenlijke optrekken zal alleen gebeuren als we 
onze eigen kleinheid en zwakheid beseffen. Immers, van deze vier dieren geldt: ‘Deze vier 
zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt.’ Hun kleinheid en zwakte maakt 
ze afhankelijk van elkaar. Klein, maar wijs. 
 
De sprinkhaan heeft geen koning. Gelukkig heeft de Kerk die wél! Gezamenlijk strijden is 
belangrijk, maar er is een Koning Die de strijd overwonnen heeft. Onze gezamenlijke strijd 
is er één met een zekere uitkomst: 
Gij, HEER, alleen, Gij zijt 
Verwinnaar in den strijd, 
En geeft Uw volk den zegen.  
(Psalm 3:4 berijmd) 
 
Ds. M.K 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

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

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

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

11 dec. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

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

18 dec. 09.30 uur Ds. M. van Dam (IJsselmuiden) 

 19.00 uur Ds. W.C. Polinder (Putten) 

24 dec. 19.30 uur Ds. M. Krooneman, Kerstavond 

25 dec. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 1e Kerstdag 

 19.00 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde), 1e Kerstdag 

26 dec. 09.30 uur 2e Kerstdag, Kinderkerstfeest van de zondagsschool 

31 dec. 19.30 uur Ds. M. Krooneman, Oudejaarsdienst, Herdenking overledenen 

1 jan. 
10.00 uur 

Ds. M. Krooneman, Nieuwjaarsdienst, na de dienst koffiedrinken in de 
Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. de Jager (Dwingeloo) 

8 jan. 09.30 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

 
19.00 uur 

Ds. W.J. Bakker (Nieuweroord/Noordscheschut), gebedskring na de dienst 
in de kerk 

15 jan. 09.30 uur Ds. F. Pierik (Drachten) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

22 jan 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

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

29 jan. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

5 febr. 09.30 uur Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Vanaf 8 januari 2023 zal er weer worden gecollecteerd in de kerkdiensten. 
Tot die datum kunt u uw bijdragen gewoon blijven overmaken op de bankrekeningnummers die 
vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis. 
Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij.  
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten: 
 

4 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 
11 dec. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 
24 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 
25 dec. GZB Project 10 27: Filipijnen beroepstraining voor de allerarmsten op Samar 
26 dec.  Collecte voor de Zondagsschool 
31 dec. Alleen collecte predikantsplaats 
1 jan. Alleen collecte predikantsplaats 
15 jan. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 
29 jan. Extra collecte voor de predikantsplaats 
5 febr. Diaconie GZB Project 10 27: Investeren in huwelijken in Malawi 

 



 

UIT DE PASTORIE 
 

WAT ACHTER ONS LIGT
Verschillende keren hoorde ik mensen zeggen de afgelopen week: komt 
uit, we hebben de vorige net gehad! Zelf ervoer ik dat ook wel zo, wat gaat de tijd snel, en voor 
je het weet is er weer een maand voorbij.
De ervaringen in Rome waren heel bijzonder. De geschiedenis ligt daar bij wijze van spreken op 
straat. Indrukwekkend wanneer je bij een triomfboog voor de Romeinse keizer staat uit het jaar 
71 (!), en je op die boog een afbeelding ziet van de wegvoering van de ark en de zevenarmig
kandelaar uit de tempel in Jeruzalem. De boog voor de keizer is betaald van de buit uit Gods 
tempel. Een heel aparte ervaring, en dat is slechts een van de vele bijzondere dingen die we 
meemaakten.  
Rondom de reizen naar Rome en Schotland kwam ook een an
gedachten. Al een langere tijd denk ik voor mezelf na over het onderwerp ‘ambt’; ik heb er ook 
weleens iets over geschreven in 
druk, dat is jammer. We weten niet meer zo goed wat
wij ambtsdragers zelf weten dat niet altijd. Een punt dat daarbij komt is: een ‘geestelijke’ is niet 
meer herkenbaar aan kledij of voorkomen. Vroeger was het (zwarte) pak kenmerkend voor de 
dominee, tegenwoordig herke
begrafenisondernemer… Onder predikanten is het trouwens ook in de mode om zo casual 
mogelijk gekleed te gaan, dus we doen er zelf ook aan mee dat we niet herkenbaar zijn. Die 
‘gewone’ kledij heeft enerzijds iets moois: het verlangen om dicht bij de mensen te staan, geen 
afstand te creëren. Tegelijk is herkenbaarheid juist zo belangrijk, omdat je dan door je 
voorkomen meteen laat zien dat je Christus representeert. Dan mag je mijns inziens best netjes 
gekleed gaan. 
Het meest vervelend vind ik het gebrek aan herkenbaarheid wanneer ik in het ziekenhuis zit 
aan het bed van een gemeentelid, we net een goed pastoraal gesprek hebben met elkaar, en 
de zuster dan komt om (bijvoorbeeld) de bloeddruk op te meten. Ze d
(klein)zoon komt net uit z’n werk en zit aan haar bed. Ik ben immers niet herkenbaar als 
geestelijke! 
In Rome zag ik hoe mooi het eigenlijk is als je als 
geestelijke/ambtsdrager herkenbaar bent. We zagen veel 
mannen met collaar, ook we
volksmond (zie foto). Wij Nederlanders denken dat dat 
typisch ‘Rooms’ is, en dat is in ons land ook zo. Maar 
eigenlijk is dat vreemd, want in andere landen zie je dat 
ook protestantse predikanten en evangelische voorgangers 
een boordje dragen om herkenbaar te zijn als ambtsdrager. 
Mooi vond ik dat ook bij collega Jefferson uit Schotland met wie ik samen de uitvaart van zr. 
Hamelink verzorgde: u kon in de uitzending zien dat hij als protestants predikant ook zo’n 
boordje droeg. In Nederland dragen ook steeds meer collega’s zo’n collaar, waardoor ze 
herkenbaar zijn. Ik heb er in Rome ook een gekocht, en wil proberen hoe het bevalt die af en 
toe te dragen. 
Verder hebben we in Rome, naast de schoonheid van de Rooms
andere kant gezien. De extreme pracht en praal is betaald van het geld van de gewone 
gelovigen. In vroeger eeuwen zelfs door de aflaathandel… U hoeft niet bang te zijn dat ik er 
rooms van geworden ben. Sommige dingen kunnen we best leren van andere ke
moeten we alles toetsen aan Gods Woord en de belijdenis die daarop is gegrond. Ook een 

dominee die af en toe een collaar draagt kan voluit 
 Door de reizen naar Schotland en Rome liep ik wat achter met de (verjaardags)bezoeken. 
Gelukkig heb ik deze weken het nodige kunnen inhalen. Het was fijn om weer bij u thuis te 
komen en elkaar te ontmoeten. Misschien ben ik nog niet bij u geweest, terw
verwacht. Ik heb het wel eens vaker gezegd: een dominee kan niet ‘ruiken’ waar hij het hardste 
nodig is, laat het gerust weten als u bezoek wenst!
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Verschillende keren hoorde ik mensen zeggen de afgelopen week: komt 
uit, we hebben de vorige net gehad! Zelf ervoer ik dat ook wel zo, wat gaat de tijd snel, en voor 
je het weet is er weer een maand voorbij. 

en heel bijzonder. De geschiedenis ligt daar bij wijze van spreken op 
straat. Indrukwekkend wanneer je bij een triomfboog voor de Romeinse keizer staat uit het jaar 
71 (!), en je op die boog een afbeelding ziet van de wegvoering van de ark en de zevenarmig
kandelaar uit de tempel in Jeruzalem. De boog voor de keizer is betaald van de buit uit Gods 
tempel. Een heel aparte ervaring, en dat is slechts een van de vele bijzondere dingen die we 

Rondom de reizen naar Rome en Schotland kwam ook een ander thema weer in mijn 
gedachten. Al een langere tijd denk ik voor mezelf na over het onderwerp ‘ambt’; ik heb er ook 
weleens iets over geschreven in De Waarheidsvriend. Het gezag van het ambt staat onder 
druk, dat is jammer. We weten niet meer zo goed wat ambt is, waarom we ambten hebben. Ook 
wij ambtsdragers zelf weten dat niet altijd. Een punt dat daarbij komt is: een ‘geestelijke’ is niet 
meer herkenbaar aan kledij of voorkomen. Vroeger was het (zwarte) pak kenmerkend voor de 
dominee, tegenwoordig herkent men dat niet meer. Men ziet je hoogstens aan als 
begrafenisondernemer… Onder predikanten is het trouwens ook in de mode om zo casual 
mogelijk gekleed te gaan, dus we doen er zelf ook aan mee dat we niet herkenbaar zijn. Die 

ds iets moois: het verlangen om dicht bij de mensen te staan, geen 
afstand te creëren. Tegelijk is herkenbaarheid juist zo belangrijk, omdat je dan door je 
voorkomen meteen laat zien dat je Christus representeert. Dan mag je mijns inziens best netjes 

Het meest vervelend vind ik het gebrek aan herkenbaarheid wanneer ik in het ziekenhuis zit 
aan het bed van een gemeentelid, we net een goed pastoraal gesprek hebben met elkaar, en 
de zuster dan komt om (bijvoorbeeld) de bloeddruk op te meten. Ze d
(klein)zoon komt net uit z’n werk en zit aan haar bed. Ik ben immers niet herkenbaar als 

In Rome zag ik hoe mooi het eigenlijk is als je als 
geestelijke/ambtsdrager herkenbaar bent. We zagen veel 
mannen met collaar, ook wel ‘boordje’ genoemd in de 
volksmond (zie foto). Wij Nederlanders denken dat dat 
typisch ‘Rooms’ is, en dat is in ons land ook zo. Maar 
eigenlijk is dat vreemd, want in andere landen zie je dat 
ook protestantse predikanten en evangelische voorgangers 

ordje dragen om herkenbaar te zijn als ambtsdrager. 
Mooi vond ik dat ook bij collega Jefferson uit Schotland met wie ik samen de uitvaart van zr. 
Hamelink verzorgde: u kon in de uitzending zien dat hij als protestants predikant ook zo’n 

ederland dragen ook steeds meer collega’s zo’n collaar, waardoor ze 
herkenbaar zijn. Ik heb er in Rome ook een gekocht, en wil proberen hoe het bevalt die af en 

Verder hebben we in Rome, naast de schoonheid van de Rooms-Katholieke kerken, oo
andere kant gezien. De extreme pracht en praal is betaald van het geld van de gewone 
gelovigen. In vroeger eeuwen zelfs door de aflaathandel… U hoeft niet bang te zijn dat ik er 
rooms van geworden ben. Sommige dingen kunnen we best leren van andere ke
moeten we alles toetsen aan Gods Woord en de belijdenis die daarop is gegrond. Ook een 

dominee die af en toe een collaar draagt kan voluit reformatorisch zijn. � 
Door de reizen naar Schotland en Rome liep ik wat achter met de (verjaardags)bezoeken. 

Gelukkig heb ik deze weken het nodige kunnen inhalen. Het was fijn om weer bij u thuis te 
komen en elkaar te ontmoeten. Misschien ben ik nog niet bij u geweest, terw
verwacht. Ik heb het wel eens vaker gezegd: een dominee kan niet ‘ruiken’ waar hij het hardste 
nodig is, laat het gerust weten als u bezoek wenst! 

Verschillende keren hoorde ik mensen zeggen de afgelopen week: komt Kerkneis nu al weer 
uit, we hebben de vorige net gehad! Zelf ervoer ik dat ook wel zo, wat gaat de tijd snel, en voor 

en heel bijzonder. De geschiedenis ligt daar bij wijze van spreken op 
straat. Indrukwekkend wanneer je bij een triomfboog voor de Romeinse keizer staat uit het jaar 
71 (!), en je op die boog een afbeelding ziet van de wegvoering van de ark en de zevenarmige 
kandelaar uit de tempel in Jeruzalem. De boog voor de keizer is betaald van de buit uit Gods 
tempel. Een heel aparte ervaring, en dat is slechts een van de vele bijzondere dingen die we 

der thema weer in mijn 
gedachten. Al een langere tijd denk ik voor mezelf na over het onderwerp ‘ambt’; ik heb er ook 

. Het gezag van het ambt staat onder 
ambt is, waarom we ambten hebben. Ook 

wij ambtsdragers zelf weten dat niet altijd. Een punt dat daarbij komt is: een ‘geestelijke’ is niet 
meer herkenbaar aan kledij of voorkomen. Vroeger was het (zwarte) pak kenmerkend voor de 

nt men dat niet meer. Men ziet je hoogstens aan als 
begrafenisondernemer… Onder predikanten is het trouwens ook in de mode om zo casual 
mogelijk gekleed te gaan, dus we doen er zelf ook aan mee dat we niet herkenbaar zijn. Die 

ds iets moois: het verlangen om dicht bij de mensen te staan, geen 
afstand te creëren. Tegelijk is herkenbaarheid juist zo belangrijk, omdat je dan door je 
voorkomen meteen laat zien dat je Christus representeert. Dan mag je mijns inziens best netjes 

Het meest vervelend vind ik het gebrek aan herkenbaarheid wanneer ik in het ziekenhuis zit 
aan het bed van een gemeentelid, we net een goed pastoraal gesprek hebben met elkaar, en 
de zuster dan komt om (bijvoorbeeld) de bloeddruk op te meten. Ze denken vast: o, haar 
(klein)zoon komt net uit z’n werk en zit aan haar bed. Ik ben immers niet herkenbaar als 

Mooi vond ik dat ook bij collega Jefferson uit Schotland met wie ik samen de uitvaart van zr. 
Hamelink verzorgde: u kon in de uitzending zien dat hij als protestants predikant ook zo’n 

ederland dragen ook steeds meer collega’s zo’n collaar, waardoor ze 
herkenbaar zijn. Ik heb er in Rome ook een gekocht, en wil proberen hoe het bevalt die af en 

Katholieke kerken, ook de 
andere kant gezien. De extreme pracht en praal is betaald van het geld van de gewone 
gelovigen. In vroeger eeuwen zelfs door de aflaathandel… U hoeft niet bang te zijn dat ik er 
rooms van geworden ben. Sommige dingen kunnen we best leren van andere kerken. Tegelijk 
moeten we alles toetsen aan Gods Woord en de belijdenis die daarop is gegrond. Ook een 

Door de reizen naar Schotland en Rome liep ik wat achter met de (verjaardags)bezoeken. 
Gelukkig heb ik deze weken het nodige kunnen inhalen. Het was fijn om weer bij u thuis te 
komen en elkaar te ontmoeten. Misschien ben ik nog niet bij u geweest, terwijl u dat wel had 
verwacht. Ik heb het wel eens vaker gezegd: een dominee kan niet ‘ruiken’ waar hij het hardste 
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 In de week van het inleveren van de kopij voor Kerkneis werden we als gemeente 
opgeschrikt door het plotselinge overlijden van zr. J. Kok-Paalman. Met haar 87 jaar was ze nog 
een zeer trouwe kerkganger en betrokken gemeentelid. Wat een verdriet toen we hoorden dat 
ze door een ongeval met een hoogwerker zeer ernstig gewond was geraakt. En twee dagen 
later dat ze overleden was. Ik realiseerde me dat het de eerste keer is dat ik de begrafenis zal 
leiden van iemand die een niet-natuurlijke dood gestorven is. Verderop in dit Kerkneis vindt u 
een in memoriam van zr. Kok. 
 Verder hebt u in de voorbede kunnen horen dat mijn vader op woensdag 23 november een 
hartinfarct heeft gehad. Het was voor hem en ons allen enorm schrikken, omdat hij totaal niet 
bekend is met hartklachten. De zondagavond ervoor was hij nog in Noordhorn in de kerk. Hij 
bleek drie vernauwingen te hebben in de kransslagaders, waarvan er één levensbedreigend 
was. Die is meteen verholpen door te dotteren, de andere vernauwingen moeten later 
behandeld worden. Het is op dit moment onduidelijk wat de (blijvende) schade zal zijn, maar hij 
is er wel rustig onder, en kan thuis verder herstellen. 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
Zo gaan we naar het einde van het jaar toe. Een mooie tijd, van toeleven naar Kerst, het 
wonder van de menswording van Jezus Christus. Het kan tegelijk een heel moeilijke tijd zijn, 
wanneer de feestdagen aanbreken, en we mensen missen. Lege plekken die zijn gevallen, dit 
jaar of al (veel) eerder. Dan zijn juist de momenten die voor anderen het mooist en warmst zijn, 
voor u misschien juist moeilijk en kaal. Zullen we als gemeente ook denken aan deze mensen? 
Broeders en zusters binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. Misschien in de straat? 
 In de verkondiging staan we stil bij het Johannes-evangelie. De afgelopen vier jaar hebben 
we in adventstijd bij de andere drie evangeliën stilgestaan, en ook een keer bij adventsteksten 
uit de profeet Jesaja. Johannes belicht het komen van Jezus Christus in deze wereld op een 
heel eigen manier. Als u dit leest is de eerste preek (over Joh. 1:1-5) al geweest. 
 We zullen elkaar ook op andere momenten ontmoeten de komende weken. Ik hoop dat alle 
keren, ’s zondags en doordeweeks, het Kerstevangelie mag worden uitgedragen, voor ons tot 
zegen mogen zijn. Zodat het Kerst wordt in ons hart. Dat de Heere Jezus, Die geboren werd in 
Bethlehem, ook geboren wordt in ons hart. Daar wil Hij Koning zijn. 
 

Vanuit de pastorie wens ik u, mede namens Berdien en de kinderen, een gezegende tijd toe op 
weg naar Kerst en Oud & Nieuw, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 15) 
Diaconie en kerkvoogdij 
De vorige keer ging ik in op het collecteren, of beter het inzamelen van de liefdegaven van de 
gemeente. De gaven zijn in onze gemeente uitgesplitst naar 2 doelen: diaconie en kerkvoogdij. 
 Diaken betekent letterlijk dienaar. De diaconie is een bediening, het staat ten dienste van 
anderen. Wij zamelen in om de noodlijdenden te kunnen helpen. Het is daarom belangrijk om 
de diaconie van middelen te voorzien om hen die het nodig hebben te kunnen helpen. Je kunt 
dan als eerste denken aan broeders en zusters uit onze eigen gemeente. De diaconie is er voor 
om hen te helpen die niet (meer) rond kunnen komen. Dat kan zomaar het geval zijn in deze tijd 
van toenemende prijzen. De armoede neemt toe, maar durft u, durf jij ook aan te kloppen bij de 
diaconie? Als het nodig is, schroomt u dan alstublieft niet. Uiteraard hebben de diakenen 
zwijgplicht. 
 Naast gemeenteleden worden ook anderen geholpen door diaconale gelden. Soms zijn er 
bijzondere collectes voor een speciaal doel, dat dan ook wordt afgekondigd. De gewone 
collectegelden worden door de diakenen verdeeld onder verschillende goede doelen. De 
diaconie is onlosmakelijk verbonden met een christelijke gemeente. Dat was al zo vanaf het 
begin, lees maar in Handelingen 6, toen de eerste diakenen werden gekozen.  
 We geven daarnaast ook voor de kerkvoogdij. Elke zondag als u in de kerk komt, is het er 
warm. Zo ook in De Wegwijzer. Dat kost wat, zeker in deze tijd! Als er onderhoud nodig is, 
wordt dat betaald. De kerkvoogdij is hier verantwoordelijk voor. Het spreekt voor zich dat het 
belangrijk is ook de kerkrentmeesters van voldoende middelen te voorzien. Het gaat daarbij niet 



 

zomaar om ‘hout of stenen’, zodat het niet zo belangrijk is. Zeker bij onze kerk, die al 
eeuwenlang een huis van God is in dit dorp 
de dienst van de Heere kan voortgaan in deze omgeving!
 

Ds. M.K. 

VAN DE KERKENRAAD 
 

OVERLEDEN  

Op 24 november 2022 overleed zr. Jansje Kok
met de gemeente mee en was voor haar leeftijd nog ze
was de schrik voor iedereen toen we op dinsdag 22 november hoorden dat ze een ernstig 
ongeval had gehad. Ze was zwaargewond aan hoofd, nek en rug. Twee dagen lag ze in coma 
aan de beademing, waarna ze haar laatste
kinderen en kleinkinderen, met wie ze kort daarvoor nog zo gezellig samen was geweest. 
Ondanks haar hoge leeftijd toch nog ‘midden in het leven’. En zo weggerukt.
 Zr. Kok was van oorsprong een Rijssense. Me
ze voor zijn werk in het noorden wonen. In onze hervormde gemeente voelden ze zich erg 
thuis. Zr. Kok was al 25 jaar weduwe. Haar man stierf eveneens plotseling, een groot verdriet 
voor haar en de kinderen. Nu maak
 Zr. Kok sprak niet zo heel veel over haar diepste gedachten en haar leven met de Heere. 
Toch schemerde in haar woorden af en toe iets door van de vreze des HEEREN in haar hart. 
Toen haar man overleed, kon ze het ondanks het grote verdriet toch dragen. Dat had volgens 
haar te maken met: handen vouwen. Een buurvrouw zei eens: het lijkt net of jullie geen verdriet 
hebben. ‘Natuurlijk wel’, zei zr. Kok, ‘maar wij weten waar we ermee naartoe moeten.’ Naar God 
Die zegt: ‘Werp al uw zorgen op Mij, want Ik zorg voor u.’ (1 Petrus 5:7) Het is ons gebed dat 
dat ook geldt voor de familie, dat ze hun nood en verdriet voor de Heere mogen neerleggen in 
de wetenschap dat Hij hen dragen wil, juist nu het zo moeilijk is.
 Op woensdag 30 november hebben we, na een dienst in ons kerkgebouw, het lichaam van 
zr. Kok naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats in Zuidhorn. Dit in de 
verwachting van de opstanding op de laatste dag, als Jezus Christus terugkomt.
 

ZIEKTE EN ZORG 
• Er zijn zorgen omtrent de gezondheid van br. Tj. de Boer

is geconstateerd in zijn darmen. Waarschijnlijk zal hij medio december hieraan geopereerd 
moeten worden. Hij weet dat zijn leven in Gods hand is, maar h
onzekere tijd. 

• Zr. Anneke Vogelzang kreeg begin november te maken met een ontsteking van de longen 
en het longvlies, een enorm pijnlijke kwaal. Langzaam maar zeker mag het beter gaan en 
kan de medicatie worden afgebouwd. Samen met haar 
uit de wetenschap dat Jezus Christus Die geleden heeft hen in het lijden nabij wil zijn.

• Zr. Grietje de Vries ondergaat momenteel chemokuren en immuuntherapie. Van de 
wekelijkse chemokuren krijgt ze er in totaal 12; de immuu
een jaar in beslag nemen. Tot nu toe mag het nog redelijk goed gaan met zr. 
Samen met haar man Anne weten ze zich gedragen door Gods trouw.

 

Er zijn naast de genoemde zusters en broeder ook nog andere gemeent
hebben met ziekte en zorg. Hen allen bidden wij Gods onmisbare zegen toe met de woorden 
van Psalm 4:7: ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van 
Uw aangezicht, HEERE!’ 
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zomaar om ‘hout of stenen’, zodat het niet zo belangrijk is. Zeker bij onze kerk, die al 
eeuwenlang een huis van God is in dit dorp – hoe belangrijk om dat in stand 
de dienst van de Heere kan voortgaan in deze omgeving! 

VAN DE KERKENRAAD  

Op 24 november 2022 overleed zr. Jansje Kok-Paalman op 87-jarige leeftijd. Ze leefde trouw 
met de gemeente mee en was voor haar leeftijd nog zeer gezond van lijf en leden. Des te groter 
was de schrik voor iedereen toen we op dinsdag 22 november hoorden dat ze een ernstig 
ongeval had gehad. Ze was zwaargewond aan hoofd, nek en rug. Twee dagen lag ze in coma 
aan de beademing, waarna ze haar laatste adem uitblies. Wat een groot verdriet voor haar 
kinderen en kleinkinderen, met wie ze kort daarvoor nog zo gezellig samen was geweest. 
Ondanks haar hoge leeftijd toch nog ‘midden in het leven’. En zo weggerukt.

Zr. Kok was van oorsprong een Rijssense. Met haar man, die uit Harderwijk kwam, kwam 
ze voor zijn werk in het noorden wonen. In onze hervormde gemeente voelden ze zich erg 
thuis. Zr. Kok was al 25 jaar weduwe. Haar man stierf eveneens plotseling, een groot verdriet 
voor haar en de kinderen. Nu maakt de familie dit opnieuw mee met hun moeder en oma.

Zr. Kok sprak niet zo heel veel over haar diepste gedachten en haar leven met de Heere. 
Toch schemerde in haar woorden af en toe iets door van de vreze des HEEREN in haar hart. 

n ze het ondanks het grote verdriet toch dragen. Dat had volgens 
haar te maken met: handen vouwen. Een buurvrouw zei eens: het lijkt net of jullie geen verdriet 
hebben. ‘Natuurlijk wel’, zei zr. Kok, ‘maar wij weten waar we ermee naartoe moeten.’ Naar God 
Die zegt: ‘Werp al uw zorgen op Mij, want Ik zorg voor u.’ (1 Petrus 5:7) Het is ons gebed dat 
dat ook geldt voor de familie, dat ze hun nood en verdriet voor de Heere mogen neerleggen in 
de wetenschap dat Hij hen dragen wil, juist nu het zo moeilijk is. 

Op woensdag 30 november hebben we, na een dienst in ons kerkgebouw, het lichaam van 
zr. Kok naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats in Zuidhorn. Dit in de 
verwachting van de opstanding op de laatste dag, als Jezus Christus terugkomt.

gezondheid van br. Tj. de Boer. Het meest urgent is dat er kanker 
is geconstateerd in zijn darmen. Waarschijnlijk zal hij medio december hieraan geopereerd 
moeten worden. Hij weet dat zijn leven in Gods hand is, maar het betekent wel een 

Zr. Anneke Vogelzang kreeg begin november te maken met een ontsteking van de longen 
en het longvlies, een enorm pijnlijke kwaal. Langzaam maar zeker mag het beter gaan en 
kan de medicatie worden afgebouwd. Samen met haar man Harm mogen ze troost putten 
uit de wetenschap dat Jezus Christus Die geleden heeft hen in het lijden nabij wil zijn.

Zr. Grietje de Vries ondergaat momenteel chemokuren en immuuntherapie. Van de 
wekelijkse chemokuren krijgt ze er in totaal 12; de immuuntherapie (driewekelijks) zal echter 
een jaar in beslag nemen. Tot nu toe mag het nog redelijk goed gaan met zr. 
Samen met haar man Anne weten ze zich gedragen door Gods trouw. 

Er zijn naast de genoemde zusters en broeder ook nog andere gemeenteleden die te maken 
hebben met ziekte en zorg. Hen allen bidden wij Gods onmisbare zegen toe met de woorden 
van Psalm 4:7: ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van 

 

zomaar om ‘hout of stenen’, zodat het niet zo belangrijk is. Zeker bij onze kerk, die al 
hoe belangrijk om dat in stand te houden, opdat 

jarige leeftijd. Ze leefde trouw 
er gezond van lijf en leden. Des te groter 

was de schrik voor iedereen toen we op dinsdag 22 november hoorden dat ze een ernstig 
ongeval had gehad. Ze was zwaargewond aan hoofd, nek en rug. Twee dagen lag ze in coma 

adem uitblies. Wat een groot verdriet voor haar 
kinderen en kleinkinderen, met wie ze kort daarvoor nog zo gezellig samen was geweest. 
Ondanks haar hoge leeftijd toch nog ‘midden in het leven’. En zo weggerukt. 

t haar man, die uit Harderwijk kwam, kwam 
ze voor zijn werk in het noorden wonen. In onze hervormde gemeente voelden ze zich erg 
thuis. Zr. Kok was al 25 jaar weduwe. Haar man stierf eveneens plotseling, een groot verdriet 

t de familie dit opnieuw mee met hun moeder en oma. 
Zr. Kok sprak niet zo heel veel over haar diepste gedachten en haar leven met de Heere. 

Toch schemerde in haar woorden af en toe iets door van de vreze des HEEREN in haar hart. 
n ze het ondanks het grote verdriet toch dragen. Dat had volgens 

haar te maken met: handen vouwen. Een buurvrouw zei eens: het lijkt net of jullie geen verdriet 
hebben. ‘Natuurlijk wel’, zei zr. Kok, ‘maar wij weten waar we ermee naartoe moeten.’ Naar God 
Die zegt: ‘Werp al uw zorgen op Mij, want Ik zorg voor u.’ (1 Petrus 5:7) Het is ons gebed dat 
dat ook geldt voor de familie, dat ze hun nood en verdriet voor de Heere mogen neerleggen in 

Op woensdag 30 november hebben we, na een dienst in ons kerkgebouw, het lichaam van 
zr. Kok naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats in Zuidhorn. Dit in de 
verwachting van de opstanding op de laatste dag, als Jezus Christus terugkomt. 

. Het meest urgent is dat er kanker 
is geconstateerd in zijn darmen. Waarschijnlijk zal hij medio december hieraan geopereerd 

et betekent wel een 

Zr. Anneke Vogelzang kreeg begin november te maken met een ontsteking van de longen 
en het longvlies, een enorm pijnlijke kwaal. Langzaam maar zeker mag het beter gaan en 

man Harm mogen ze troost putten 
uit de wetenschap dat Jezus Christus Die geleden heeft hen in het lijden nabij wil zijn. 

Zr. Grietje de Vries ondergaat momenteel chemokuren en immuuntherapie. Van de 
ntherapie (driewekelijks) zal echter 

een jaar in beslag nemen. Tot nu toe mag het nog redelijk goed gaan met zr. de Vries. 

eleden die te maken 
hebben met ziekte en zorg. Hen allen bidden wij Gods onmisbare zegen toe met de woorden 
van Psalm 4:7: ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van 



 

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

23 dec. dhr. E. Kooi, Niezijl 
27 dec. mw. W.P. de Jong-Bosma, Groningen
31 dec. mw. G.IJ. Geertsema, Zuidhorn. 
8   jan. mw. Kiekebeld- ten Seldam, Briltil  
11 jan. mw. M. Schuitema-Berghuis,
15 jan. mw.  J.F. de Boer, Noordhorn 
16 jan. dhr. H. Homan, Oostwold 
19 jan. dhr. T. de Boer, Noordhorn
28 jan. mw. S. van der Ploeg-
2 febr. dhr. W. van Dijken, Zuidhorn
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en
 

CATECHESE 
Beste jongelui, het seizoen gaat hard, we hebben dit kalenderjaar nog twee catechese
avonden: 5 en 19 december. Hierbij ook alvast de data voor de catechese
volgend jaar, zodat je er vast rekenin
9, 16, 23 en 30 januari; 6, 13 en 20 februari; 6, 13, 20 en 27 maart; 3 april.
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE N
 

Aantal belijdende leden: 182 
Aantal doopleden: 105 
 

Mutaties van  25 oktober tot 26 november:
Uit de Geref. Kerk vrijgemaakt van Zuidhorn kwam over
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie
 

COLLECTEN EN BERICHTEN 
 

Ontvangen collecten November
Giften       
 

Overgemaakt: 
GZB Project: Vrede voor verscheurd Columbia 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester
 

Toelichting speciale diaconiecollecten: 
 

hartelijk dank ! 
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hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn:

Bosma, Groningen 
G.IJ. Geertsema, Zuidhorn.  

ten Seldam, Briltil   
Berghuis, Zuidhorn 

w.  J.F. de Boer, Noordhorn  
hr. H. Homan, Oostwold  

dhr. T. de Boer, Noordhorn     
-Doedens, Zuidhorn  

hr. W. van Dijken, Zuidhorn 

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

Beste jongelui, het seizoen gaat hard, we hebben dit kalenderjaar nog twee catechese
avonden: 5 en 19 december. Hierbij ook alvast de data voor de catechese
volgend jaar, zodat je er vast rekening mee kan houden: 
9, 16, 23 en 30 januari; 6, 13 en 20 februari; 6, 13, 20 en 27 maart; 3 april. 

HERV. GEMEENTE NOORDHORN
 

Mutaties van  25 oktober tot 26 november: 
Kerk vrijgemaakt van Zuidhorn kwam over: dhr. S. Terpstra, Zuidhorn

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  

EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
ovember € 1034,80 

 €   400,00 

Vrede voor verscheurd Columbia € 500,- 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  

Collecte diaconie GZB op 25 december
Beroepstraining voor de allerarmsten op Samar
Veel mensen op Samar leven onder moeilijke 
omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen 
door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking 
leeft in armoede. Wij willen de lokale kerk helpen om deze 
kwetsbare mensen opleidingen en trainingen te bieden. Op 
deze manier willen we de allerarmsten helpen aan een 
vaste bron van inkomsten, zodat ze voldoende eten 
kunnen kopen voor hun gezin en hun kinderen naar school 
kunnen sturen. Op deze manier wordt de spiraal van
armoede doorbroken. Bovendien bieden de trainingen een 
mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te 
leggen 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast 
 

 
hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 

Beste jongelui, het seizoen gaat hard, we hebben dit kalenderjaar nog twee catechese-
avonden: 5 en 19 december. Hierbij ook alvast de data voor de catechese-avonden van 

 

OORDHORN-SAAKSUM 

Zuidhorn 

op 25 december: 
training voor de allerarmsten op Samar 

Veel mensen op Samar leven onder moeilijke 
omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen 
door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking 
leeft in armoede. Wij willen de lokale kerk helpen om deze 

mensen opleidingen en trainingen te bieden. Op 
deze manier willen we de allerarmsten helpen aan een 
vaste bron van inkomsten, zodat ze voldoende eten 
kunnen kopen voor hun gezin en hun kinderen naar school 
kunnen sturen. Op deze manier wordt de spiraal van 
armoede doorbroken. Bovendien bieden de trainingen een 
mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast 
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
 

In de periode vanaf 31 oktober t/m 25 november 2022 is aan giften en collecten ontvangen:  
Collecten € 9.726,12 (Dit is inclusief de dankdagcollecte € 7.859,20) 
Giften  €    420,00 
 

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
Via de kerkelijk ontvanger is € 50,00 ontvangen voor de dankdagcollecte 
Via de fam. Loonstra is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij 
 

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

We gaan weer collecteren! 
Na nieuwjaar zal er weer worden gecollecteerd in de kerk, dit zowel in Noordhorn als in 
Saaksum.  
We beginnen hiermee met ingang van zondag 8 januari 2023.   
Omdat het coronavirus nog niet is verdwenen zal het collecteren plaatsvinden met de lange 
stok.  
Zoals u weet willen we veel liever collectemunten in de collectezak dan contant geld.  
Hebt u nog collecte-bonnen in huis, ook deze mogen nog in de collectezak.  
Desgewenst is er ook nog de mogelijkheid om rechtstreeks bijdragen voor de collecten over te 
maken naar de daarvoor bestemde rekeningen van kerkvoogdij en diaconie.  
 

Collectemunten:  
U kunt de gewenste collectemunten bestellen bij onze kerkelijk ontvanger dhr. Jan Geertsema 
(tel. 0594-504674), bij voorkeur per mail naar: collectebonnen@ziggo.nl  
Er zijn collectemunten van € 0.50 en van 1-, 2- en 5 euro.  
Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid munten kunt u overmaken op bankrekening 
nummer: NL70 RABO 0375 8296 60 (met vermelding collectemunten)  
 

Afhalen collectemunten:   
Nadat u collectemunten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen bij dhr. J. Geertsema, 
Hamsterpad 1a : elke eerste maandag van de maand tussen 19.00 tot 20.00 uur.  
 

Namens de kerkrentmeesters, bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

UIT DE GEMEENTE  
 

DANKWOORD 
Wij, de familie Hamelink, willen u als gemeenteleden graag bedanken voor het meeleven en de 
kaarten rondom het recente overlijden van onze Moeder/Oma.  
Moeder/Oma voelde zich altijd erg verbonden met Noordhorn door het luisteren naar de 
diensten en het ontvangen van kaarten en telefoontjes van gemeenteleden. We prijzen de 
Heere dat Oma een bevredigend leven had door Hem te aanbidden en voor haar gezin te 
zorgen.  
We missen de aanwezigheid van Oma en zij heeft ons altijd als gezin omringd, maar we worden 
getroost door de vaste hoop dat door het overlijden van Oma het oude is heengegaan en het 
nieuwe is gekomen om de verrezen Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht te zien en voor 
altijd met Hem in heerlijkheid te zijn.  
We bidden of de Heere ons allemaal die vaste hoop op Hem mag geven.  
 

Met een hartelijke groet van de familie Hamelink (Noblehouse, Schotland) 
 

Noot van de redactie: In het novembernummer van Kerkneis is het e-mailadres van de familie 
Hamelink niet goed weergegeven. Het juiste emailadres is noblehousefarm@live.com 
 

BEDANKT 
We willen iedereen bedanken die met ons hebben meegeleefd na het overlijden van onze lieve 
Moeder en Oma, Wilhelmina Hamelink Lamper.  



 

Het is hartverwarmend dat we zoveel kaarten en meeleven krijgen. 
Heel Hartelijk Bedankt. 
 

Siep en Koosje de Boer-Hamelink

DANKBETUIGING 
'Groot is Uw trouw o Heer' 
Hartelijk bedankt voor al jullie gebeden, bemoedigingen
mijn ziekte. 
Het was hartverwarmend! 
We zijn blij en onze liefdevolle hemelse Vader dankbaar dat het nu weer beter mag gaan.
 

Met hartelijke groet, 
Harm en Anneke Vogelzang 
 

KREA-MIDDAGEN IN DECEMBER EN JA
 

Kerstdecoratie maken 
Op D.V. dinsdag 6 december
kerstdecoratie gaan maken (zie novembernummer van Kerkneis).

Kerststukjes maken 
Op D.V. dinsdag 13 december
meebrengen? (snoeischaar, mes
Aanvang: om half 2 in de grote zaal 

Breien/haken van warme col/sloffen
Op D.V. dinsdag 24 januari 2023
informatie volgt. U kunt opgeven vóór 17 januari.
 

Behalve leden van de vrouwenvereniging worden ook andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd. De aanvang is steeds om half 2 in de Wegwijzer.
 

Maria van Waarde (0594-505276)
 

KERSTVIERING OUDEREN

VLEESACTIE 
Over een aantal weken is het alweer zover:
jaren willen we tijdens deze dagen u weer van het een en ander voorzien. We hebben tijdens 
de kerst weer de overheerlijke runder
fricandeau of kip in braadzak en kiprollade.
We bezorgen uw bestelling thuis op DV 
willen bestellen, dat kan. Op de achterpa
bestelformulier. Dit kunt u ingevuld deponeren in de bus achter in de hal van de kerk of bij de 
ingang van de Wegwijzer. U krijgt da
rustig doorgeven aan familie. Als u het formulier maar 
hebt. U mag de bestelling ook doorbellen!
Belt u dan naar Cocky den Besten 06
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Het is hartverwarmend dat we zoveel kaarten en meeleven krijgen.  

Hamelink 

Hartelijk bedankt voor al jullie gebeden, bemoedigingen en alle blijken van meeleven tijdens 

We zijn blij en onze liefdevolle hemelse Vader dankbaar dat het nu weer beter mag gaan.

EN IN DECEMBER EN JANUARI 

dinsdag 6 december willen we met de vrouwenvereniging en belangstellenden een 
kerstdecoratie gaan maken (zie novembernummer van Kerkneis). 

ember gaan we kerststukjes maken. Kunt u zelf 
snoeischaar, mesje, bakje(s), oase, kerstgroen en versieringen

de grote zaal van de Wegwijzer. 

Breien/haken van warme col/sloffen 
dinsdag 24 januari 2023 gaan we warme winterspullen haken of breien. Nadere 

nformatie volgt. U kunt opgeven vóór 17 januari. 

Behalve leden van de vrouwenvereniging worden ook andere belangstellenden van harte 
uitgenodigd. De aanvang is steeds om half 2 in de Wegwijzer. 

505276) en Eja Tempel (0594-505108)   

KERSTVIERING OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM
Deze hopen wij te houden op donderdag 22 december 2022 
om 15.30 uur in de “Wegwijzer” te Noordhorn. 
U wordt van harte hier voor uitgenodigd.  
We volgen de Kerstliturgie, er is samenzang, tijd voor 
ontmoeting met koffie en thee en aan het eind de broodmaaltijd. 
De middag is ook te volgen via Kerkdienstgemist
wilt luisteren.  
Opgave kunt u doen bij mw. A. Kiekebeld, tel. 0594
We hopen u allemaal te ontmoeten.  
 

De damesbezoekgroep 
 

Over een aantal weken is het alweer zover: de feestdagen van 2022. Net als de voorgaande 
jaren willen we tijdens deze dagen u weer van het een en ander voorzien. We hebben tijdens 
de kerst weer de overheerlijke runder-, varkens- of de half om half- rollade,

of kip in braadzak en kiprollade. Dit alles weer van onze eigen ambachtelijke slager!
We bezorgen uw bestelling thuis op DV woensdag 21 december, tussen 11 en 13 uur.

Op de achterpagina van dit nummer van Kerkneis staat een 
bestelformulier. Dit kunt u ingevuld deponeren in de bus achter in de hal van de kerk of bij de 
ingang van de Wegwijzer. U krijgt dan vanzelf uw bestelling thuis. U mag de actie ook weer 

Als u het formulier maar uiterlijk vrijdag 16 december
U mag de bestelling ook doorbellen! 

Belt u dan naar Cocky den Besten 06-42720966. De opbrengst is voor de Kerkvoogdij.

en alle blijken van meeleven tijdens 

We zijn blij en onze liefdevolle hemelse Vader dankbaar dat het nu weer beter mag gaan. 

willen we met de vrouwenvereniging en belangstellenden een 

maken. Kunt u zelf materiaal 
kerstgroen en versieringen).  

gaan we warme winterspullen haken of breien. Nadere 

Behalve leden van de vrouwenvereniging worden ook andere belangstellenden van harte 

NOORDHORN EN SAAKSUM 
op donderdag 22 december 2022 

te Noordhorn.  

We volgen de Kerstliturgie, er is samenzang, tijd voor 
t koffie en thee en aan het eind de broodmaaltijd.  

De middag is ook te volgen via Kerkdienstgemist.nl als u thuis 

Kiekebeld, tel. 0594-507012.   

Net als de voorgaande 
jaren willen we tijdens deze dagen u weer van het een en ander voorzien. We hebben tijdens 

llade, de heerlijke stukken 
Dit alles weer van onze eigen ambachtelijke slager!  

, tussen 11 en 13 uur. Mocht u 
van dit nummer van Kerkneis staat een 

bestelformulier. Dit kunt u ingevuld deponeren in de bus achter in de hal van de kerk of bij de 
bestelling thuis. U mag de actie ook weer 

december ingeleverd 

42720966. De opbrengst is voor de Kerkvoogdij. 



 

NIEUWS VAN DE ZONDAG
Als u dit leest zijn de adventsw
adventus, wat ‘de komende’ betekent.
herdenken wij de komst (geboorte) van Jezus Christus.
vanwege onze zonden.  
De kinderen in de bovenbouw hebben de afgelopen periode Bijbelverhalen gehoord over 
verschillende profeten, zoals Jesaja, Jeremia, Daniel en Ezechiël. Dit zijn de zogenaamde grote 
profeten. Ook hebben zij gehoord over Amos, een kleine profeet. Waarom zij zo word
genoemd, moet u maar eens aan de kinderen vragen.
gewaarschuwd dat zij zich moesten bekeren en dat zij geen afgoden moesten dienen, maar 
luisteren naar de Heere God en Hem eren. Eerst luisterden zij wel, maar steeds ging
toch weer zijn eigen weg en waren zij God ongehoorzaam. Doen wij het beter? Nee, ook wij 
gaan steeds weer onze eigen weg, doen wat we zelf willen en lopen bij God vandaan.                                        
Wat een genade dat de Heere Jezus n
aarde kwam en de schuld op zich nam. Hieraan 
denken wij met kerst en vieren het kerstfeest. 
 
De onderbouw van de zondagsschool is 
begonnen met het scheppingsverhaal. Verder zijn 
de Bijbelverhalen verteld over Noach, Abraham 
en Izak en Jakob. Zij he
knutselwerkjes hierover gemaakt. 
Bij de onderbouw mochten we twee kinderen 
welkom heten. Boaz, het jongste broertje van 
Ophira en Olivia Frankenhuis en Simeon 
Trapman. Van harte welkom!  We hopen dat jullie 
een mooie, gezegende tijd hebben same
alle andere kinderen van de zondagsschool. 
 
De kerstfeestviering van de zondagsschool zal 
plaatsvinden op maandag 26 december 2022 en 
begint om half 10 in de kerk. 
U en jij bent van harte welkom om samen met de 
kinderen het kerstfeest te vieren en z
uw komst! 
 
De juffen van de zondagsschool
Gea, Marte, Korine, Mariëlle en Hennie
 
 

KERSTLIJST ZONDAGSSC
Traditiegetrouw komen wij als zondagsschool elk jaar bij u langs voor een vrijwillige bijdrage 
voor de zondagsschool. Van deze bijdrage
zondagsschoolwerk en kopen wij de boekjes die wij tijdens de kerstviering aan de kinderen 
uitreiken. Ook de Bijbels die wij meegeven aan kinderen die afscheid nemen van de 
zondagsschool worden hiervan betaal
hiervan gekocht.  
Dit jaar doen we het een beetje anders. U krijgt
brievenbus met het verzoek of u een vrijwillige bijdrage wilt overmaken voor de zondagsschool. 
Het rekeningnummer waarop u uw vrijwillige bedrage kan overmaken staat op de kaart.
Wij hopen dat u het werk van de zondagsschool ook dit jaar weer wilt steunen door middel van 
een vrijwillige bijdrage. 
(Het rekeningnummer van de zondagsschool is NL56RABO 0
Streekgemeente Noordhorn en Saaksum, o.v.v. zondagsschool.)

11 

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Als u dit leest zijn de adventsweken begonnen. Het woord advent komt van het Latijnse 
adventus, wat ‘de komende’ betekent. God is naar ons toe gekomen.
herdenken wij de komst (geboorte) van Jezus Christus. Hij kwam om te sterven aan het kruis 

deren in de bovenbouw hebben de afgelopen periode Bijbelverhalen gehoord over 
verschillende profeten, zoals Jesaja, Jeremia, Daniel en Ezechiël. Dit zijn de zogenaamde grote 
profeten. Ook hebben zij gehoord over Amos, een kleine profeet. Waarom zij zo word
genoemd, moet u maar eens aan de kinderen vragen. De profeten hebben het volk vaak 
gewaarschuwd dat zij zich moesten bekeren en dat zij geen afgoden moesten dienen, maar 
luisteren naar de Heere God en Hem eren. Eerst luisterden zij wel, maar steeds ging
toch weer zijn eigen weg en waren zij God ongehoorzaam. Doen wij het beter? Nee, ook wij 

eigen weg, doen wat we zelf willen en lopen bij God vandaan.                                        
Wat een genade dat de Heere Jezus naar de 
aarde kwam en de schuld op zich nam. Hieraan 
denken wij met kerst en vieren het kerstfeest.  

De onderbouw van de zondagsschool is 
begonnen met het scheppingsverhaal. Verder zijn 
de Bijbelverhalen verteld over Noach, Abraham 
en Izak en Jakob. Zij hebben mooie 
knutselwerkjes hierover gemaakt.  
Bij de onderbouw mochten we twee kinderen 
welkom heten. Boaz, het jongste broertje van 
Ophira en Olivia Frankenhuis en Simeon 
Trapman. Van harte welkom!  We hopen dat jullie 
een mooie, gezegende tijd hebben samen met 
alle andere kinderen van de zondagsschool.  

De kerstfeestviering van de zondagsschool zal 
plaatsvinden op maandag 26 december 2022 en 

U en jij bent van harte welkom om samen met de 
kinderen het kerstfeest te vieren en zien uit naar 

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

KERSTLIJST ZONDAGSSCHOOL 
Traditiegetrouw komen wij als zondagsschool elk jaar bij u langs voor een vrijwillige bijdrage 
voor de zondagsschool. Van deze bijdrage schaffen wij materialen aan ten behoeve van het 
zondagsschoolwerk en kopen wij de boekjes die wij tijdens de kerstviering aan de kinderen 
uitreiken. Ook de Bijbels die wij meegeven aan kinderen die afscheid nemen van de 
zondagsschool worden hiervan betaald. Daarnaast worden ook de limonade en de koekjes 

Dit jaar doen we het een beetje anders. U krijgt een mooie kaart van de zondagsschool in uw 
brievenbus met het verzoek of u een vrijwillige bijdrage wilt overmaken voor de zondagsschool. 

et rekeningnummer waarop u uw vrijwillige bedrage kan overmaken staat op de kaart.
Wij hopen dat u het werk van de zondagsschool ook dit jaar weer wilt steunen door middel van 

(Het rekeningnummer van de zondagsschool is NL56RABO 0375 868 615 t.n.v. Hervormde 
Streekgemeente Noordhorn en Saaksum, o.v.v. zondagsschool.) 

eken begonnen. Het woord advent komt van het Latijnse 
God is naar ons toe gekomen. In deze periode 

Hij kwam om te sterven aan het kruis 

deren in de bovenbouw hebben de afgelopen periode Bijbelverhalen gehoord over 
verschillende profeten, zoals Jesaja, Jeremia, Daniel en Ezechiël. Dit zijn de zogenaamde grote 
profeten. Ook hebben zij gehoord over Amos, een kleine profeet. Waarom zij zo worden 

De profeten hebben het volk vaak 
gewaarschuwd dat zij zich moesten bekeren en dat zij geen afgoden moesten dienen, maar 
luisteren naar de Heere God en Hem eren. Eerst luisterden zij wel, maar steeds ging het volk 
toch weer zijn eigen weg en waren zij God ongehoorzaam. Doen wij het beter? Nee, ook wij 

eigen weg, doen wat we zelf willen en lopen bij God vandaan.                                        

Traditiegetrouw komen wij als zondagsschool elk jaar bij u langs voor een vrijwillige bijdrage 
schaffen wij materialen aan ten behoeve van het 

zondagsschoolwerk en kopen wij de boekjes die wij tijdens de kerstviering aan de kinderen 
uitreiken. Ook de Bijbels die wij meegeven aan kinderen die afscheid nemen van de 

ook de limonade en de koekjes 

mooie kaart van de zondagsschool in uw 
brievenbus met het verzoek of u een vrijwillige bijdrage wilt overmaken voor de zondagsschool. 

et rekeningnummer waarop u uw vrijwillige bedrage kan overmaken staat op de kaart. 
Wij hopen dat u het werk van de zondagsschool ook dit jaar weer wilt steunen door middel van 

375 868 615 t.n.v. Hervormde 
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INGEKOMEN BERICHTEN 
 

RING WESTERKWARTIER    
Onbekend maakt onbemind;  of… maakt onbekend nieuwsgierig? 
Om te beginnen: Velen zullen geen idee hebben wat bedoeld wordt met RING-Westerkwartier.  
Omdat onbekend onbemind kan maken volgt hier een korte toelichting in de hoop dat onbemind 
gaat veranderen in nieuwsgierig. 

Even voor de duidelijkheid: de opbouw: De Protestantse Kerk Nederland bestaat uit 11 
Classes: dat zijn alle gemeenten uit een bepaald gebied samen; daar is de Classis Groningen-
Drenthe één van. In de Classis Groningen-Drenthe functioneren 9 RINGEN, d.w.z. plaatselijke 
gemeenten in een bepaalde regio. RING-Westerkwartier is daar één van. De Hervormde 
gemeente Noordhorn – Saaksum hoort, samen met 19 andere plaatselijke kerken, tot de RING-
Westerkwartier. 
Wat doen we?: Het doel van de RING bijeenkomsten is om plaatselijke kerken met elkaar in 
contact te brengen, om de onderlinge band tussen de diverse gemeenten binnen het 
Westerkwartier te onderhouden, elkaar te stimuleren, om van elkaar te leren, ideeën op te doen 
en elkaar te bemoedigen. Vertegenwoordigers van de verschillende kerkenraden worden daar 
verwacht, maar de bijeenkomst staat open voor elk gemeentelid. Ieder is welkom. 
Waarom zou ik de RING bijeenkomst bezoeken?: De RING-Westerwartier komt 3 keer per 
jaar bijeen, in Zuidhorn of Grootegast. De bezoekers van de RING avonden worden in de 
gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen, die iedereen aanspreken. De ‘Stuurgroep’ 
van RING-Westerwartier, die deze avonden voorbereidt, zoekt een inspirerende inleider, die 
past bij het gezamenlijk gekozen onderwerp en die ons kan inspireren en adviseren. Er is ruim 
gelegenheid voor interactie en stellen van vragen. Aan het einde van de avond delen de 
aanwezige vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken hun enthousiasme, hun ideeën en 
hun zorgen m.b.t. hun eigen gemeente. Dat werkt erg verbindend. 
Uitnodiging:  
Op 9 februari in het nieuwe jaar komt de RING D.V. bij elkaar in de Goede Herderkerk te 
Grootegast. Aanvang 19.30 uur. Het onderwerp van deze vergadering: ‘De dreigende 2- deling 
in de maatschappij. Wat kan de kerk hierbij betekenen?’ 
U bent van harte uitgenodigd, als lid van de kerkenraad maar ook als gemeentelid om hierbij 
aanwezig te zijn. 
Stuurgroep RING Westerkwartier 
Ds. Marcus Klomp, Ds. Atze Landman, Ans Wolthuis en Akkie Jellema 
 

BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2022 
do 1 dec Jesaja 10:5-19 za 17 dec Matteüs 1:1-17 
vr 2 dec Jesaja 10:20-27 zo 18 dec Matteüs 1:18-25 
za 3 dec Jesaja 10:28-34 ma 19 dec Romeinen 1:1-15 
zo 4 dec Jesaja 11:1-10 di 20 dec Romeinen 1:16-32 
ma 5 dec Jesaja 11:11-16 wo 21 dec Romeinen 2:1-16 
di 6 dec Jesaja 12:1-6 do 22 dec Psalm 14 
wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 vr 23 dec Titus 1:1-16 
do 8 dec Filippenzen 3:12-21 za 24 dec Titus 2:1-15 
vr 9 dec Jesaja 13:1-5 zo 25 dec Titus 3:1-14 
za 10 dec Jesaja 13:6-18 ma 26 dec Romeinen 2:17-29 
zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 di 27 dec Romeinen 3:1-8 
ma 12 dec Jesaja 14:3-11 wo 28 dec Romeinen 3:9-20 
di 13 dec Jesaja 14:12-23 do 29 dec Romeinen 3:21-31 
wo 14 dec Jesaja 14:24-32 vr 30 dec Romeinen 4:1-12 
do 15 dec Filippenzen 4:1-9 za 31 dec Romeinen 4:13-25 
vr 16 dec Filippenzen 4:10-23   
 

Bijbelleesrooster januari 2023: nog niet beschikbaar 
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?  
Diaken W. van Dijken 

 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
4 dec. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Enzo 
11 dec. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Frances 
18 dec. mw. O. Top 0594-504644 Jorik 
25 dec. mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Mariëlle 
26 dec. mw. M. Boersma 06-51692326 Lydian 
1 jan. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Enzo 
8 jan. mw. M. Rozema 050-4031843 Frances 
15 jan. mw. C. Bos 0594-750885 Jorik 
22 jan. mw. B. Krooneman 06-11988368 Mariëlle 
29 jan. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Lydian 
5 febr. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Enzo 

Oppassers attentie, enkele opmerkingen: 
Het komt nogal eens voor dat de volwassen oppas wat laat aanwezig is. De oudere oppas dient 
minstens een kwartier voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. 
 

Het komt voor dat er maar 1 of 2 kinderen in de oppas zijn, dit is natuurlijk maar weinig. 
Echter hoewel je zou denken dat 1 oppas het wel aankan, toch is het noodzakelijk dat er altijd 
twee oppassers aanwezig zijn. Mocht er iets gebeuren, wat natuurlijk niemand wenst, dan kan 
de één zo nodig hulp halen terwijl de ander bij de kinderen blijft. 
 

DEURDIENST                                              EHBO 
4 dec. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. F. Verbree 0594-506075 
11 dec. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Bolt 0594-504885 
18 dec. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 
24 dec. dhr. W. Loonstra 06-40474988 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
25 dec. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. W. Schaap 0594-502276 
26 dec. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 
31 dec. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 
1 jan. mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
8 jan. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. W. Schaap 0594-502276 
15 jan. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 
22 jan. dhr. W. Loonstra 06-40474988 mw. M. Bolt 0594-504885 
29 jan. mw. C. den Besten 0594-505035 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
5 febr. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
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 
18 dec. mw. M v. Waarde 0594-505276 dhr. E. Kooi 0594-213019 
24 dec.   dhr. R. Noorman 0594-548350 
25 dec. mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
26 dec.   mw. M. Homan 050-5515653 
31 dec.   dhr. E. Kooi 0594-213019 
1 jan. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 dhr. R. Noorman 0594-548350 
8 jan. mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
15 jan. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Homan 050-5515653 
22 jan. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. E. Kooi 0594-213019 
29 jan. mw. P. Telintel 0594-853020 dhr. R. Noorman 0594-548350 
5 febr. mw. M v. Waarde 0594-505276 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
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AGENDA EN ACTIVITEITEN DECEMBER 2022 / JANUARI 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 
zondag 4 dec. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 
maandag  5 dec. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 6 dec. 13.30 uur Kreatieve middag, kerstdecoratie maken 
zondag  11 dec. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 
dinsdag 13 dec. 13.30 uur  Kreatieve middag, kerststukjes maken 
donderdag 15 dec. 20.00 uur Bijbelkring 
maandag  19 dec. 19.00 ; 20.15 

20 uur 
Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
Gesprekskring bij fam. Koopman, Buitensingel 50, 
Oldehove 

dinsdag 20 dec. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Kerstliturgie 
donderdag 22 dec. 15.30 uur Kerstviering ouderen Noordhorn en Saaksum 
maandag 26 dec. 09.30 uur Kerstfeest zondagsschool in de kerk 
zondag 1 jan. 11.30 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 
zondag  8 jan. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 
maandag 9 jan. 19.00 ; 20.15 

20 uur 
Gesprekskring bij fam. Verbree, Kruiser 8, Zuidhorn 
Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 

maandag  16 jan. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 17 jan. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 131 
donderdag 19 jan. 20.00 uur Bijbelkring 
maandag  23 jan. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 24 jan. 13.30 uur Kreatieve middag, breien/haken warme col of sloffen 
woensdag 25 jan. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring 
maandag  30 jan. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 31 jan. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 128 
zondag 5 febr. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het februari 2023 - nummer van Kerkneis is Zaterdag 28 januari 2023, 
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.

BIJ DE VOORPAGINA: Kerstboodschap 
Plotseling stond daar een engel bij de herders en zei tegen hen: “Wees niet bevreesd, want 
zie, Ik verkondig u grote blijdschap…” (Luk.2:10). Een hemelbode sprak deze woorden ’s 
nachts (Luk.2:8). In de duisternis van de tegenwoordige boze wereld is er Eén gekomen om ons 
te troosten en kracht te geven. Echte blijdschap is een geschenk van de HEERE. Dat is al te 
zien aan het woord dat de engel voor blijdschap gebruikt: chara. Een woord dat verwant is aan 
het Griekse woord voor genade: charis. Jesaja heeft deze blijdschap aangekondigd (Jes.9:2). 
We kunnen blij zijn omdat God heeft vervuld wat Hij aan David had beloofd en wat de profeten 
hadden voorzegd: “Heden is voor u geboren de Zaligmaker in de stad van David: Hij is 
Christus, de Heere” zei de engel (vs.11). De beloofde Messias is geboren! De belofte van 
vrede (Jes.2:4, 9:3-6, 11:4-9, 66:12, Hos.2:17, Micha 5:5, Zach.9:17) zal ten volle vervuld 
worden wanneer Hij wederkomt in heerlijkheid. 
------------ 

De foto van de rommelmarkttent in het vorige nummer van Kerkneis bracht ons op het idee om 
op de voorpagina van het kerstnummer luchtfoto’s van de kerken van Noordhorn en Saaksum 
te plaatsen. De foto van Noordhorn is gemaakt door ds. Krooneman met een drone, die van 
Saaksum is gemaakt door Tom Kisjes, met een camera aan het touw van een vlieger. Beiden 
gaven ons vriendelijk toestemming om hun foto in Kerkneis te plaatsen. 
 

We wensen alle lezers van Kerkneis een Gezegend Kerstfeest toe.     Aren en Maria van 
Waarde 



 

SAAKSUM
KERKDIENSTEN SAAKSUM
4 dec. 09.30 uur Prop. H.J. Kramer (Urk)

11 dec. 09.30 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude)

18 dec. 09.30 uur Ds. T.J. Lucas (Vriezenveen

25 dec. 09.30 uur Ds. T.J. 

1 jan. 10.00 uur Dhr. A. Riepma (

8 jan. 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Rutten)

15 jan. 09.30 uur Prop. J.J. van der Meulen

22 jan. 09.30 uur Prop. H. 

29 jan. 09.30 uur Dhr. J.C.A. van

5 febr. 09.30 uur Ds. M. Krooneman

BESTEMMING COLLECTEN
Vanaf 8 januari 2023 zal er weer worden gecollecteerd in de kerkdiensten.
Tot die datum kunt u uw bijdragen gewoon blijven overmaken op de bankrekeningnummers die 
vermeld staan op pagina 2 van 
Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij.  
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:
4 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats
11 dec. Diaconiecollecte voor
25 dec. GZB Project 10 27: Filipijnen beroepstraining voor de allerarmsten op Samar
1 jan. Alleen collecte predikantsplaats
15 jan. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië
29 jan. Extra collecte voor de predikantsplaats
5 febr. Diaconie GZB Project 10 27: Investeren in huwelijken in Malawi
 

ZIEKTE EN ZORG 
Br. J. Stouwie (Ezinge) heeft een pacemaker ontvangen. De operatie is goed verlopen. We 
mogen dankbaar zijn dat zo’n hulpmiddel er is, maar het is t
kwetsbaarheid dat het nodig is. Zo’n pacemaker is best even wennen, ervaart br. Stouwie. We 
bidden hem samen met zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe.
 

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

18 dec. dhr. H. Burgler, Saaksum
13 jan. dhr. F.H.K. Muntinga, Ruinerwold
31 jan. mw. F. Wierenga-Kooij, Ezinge
 

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

COLLECTEN DIACONIE E
KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij
van Noordhorn en Saaksum:  Zie pag. 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad
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SAAKSUM 
SAAKSUM 

Prop. H.J. Kramer (Urk) 

K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

Ds. T.J. Lucas (Vriezenveen) 

 Oldenhuis (Coevorden), 1e Kerstdag 

Dhr. A. Riepma (Assen), Nieuwjaarsdag 

Ds. J. Hoekman (Rutten) 

Prop. J.J. van der Meulen (Genemuiden) 

H. Krooneman (’t Harde) 

J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 

Ds. M. Krooneman 

BESTEMMING COLLECTEN 

Vanaf 8 januari 2023 zal er weer worden gecollecteerd in de kerkdiensten. 
Tot die datum kunt u uw bijdragen gewoon blijven overmaken op de bankrekeningnummers die 
vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis. 

nzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de 

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten:
Extra collecte voor de predikantsplaats 
Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 
GZB Project 10 27: Filipijnen beroepstraining voor de allerarmsten op Samar
Alleen collecte predikantsplaats 
Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

e predikantsplaats 
Diaconie GZB Project 10 27: Investeren in huwelijken in Malawi 

Br. J. Stouwie (Ezinge) heeft een pacemaker ontvangen. De operatie is goed verlopen. We 
mogen dankbaar zijn dat zo’n hulpmiddel er is, maar het is tegelijk een teken van onze 
kwetsbaarheid dat het nodig is. Zo’n pacemaker is best even wennen, ervaart br. Stouwie. We 
bidden hem samen met zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe. 

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

dhr. H. Burgler, Saaksum 
F.H.K. Muntinga, Ruinerwold 

Kooij, Ezinge 

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

COLLECTEN DIACONIE EN 

en Kerkvoogdij-collecten 
Zie pag. 8 / 9 

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 

 

 
Tot die datum kunt u uw bijdragen gewoon blijven overmaken op de bankrekeningnummers die 

nzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de 

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten: 

GZB Project 10 27: Filipijnen beroepstraining voor de allerarmsten op Samar 

Br. J. Stouwie (Ezinge) heeft een pacemaker ontvangen. De operatie is goed verlopen. We 
egelijk een teken van onze 

kwetsbaarheid dat het nodig is. Zo’n pacemaker is best even wennen, ervaart br. Stouwie. We 

te zijn: 



 

 Jeugdneis
Hallo jongens en meisjes,  
De meeste van jullie hebben 11 november
gelopen. Snoepgoed, lampjes ed. was te koop. Nu liggen er al 
een tijd de spullen voor sinterklaas. Pepernoten, marsepein, 
pietenmutsen, je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel te  
koop en dan… we weten al hoe laat het is.……
Wat doet ons denken aan Advent, verwacht jij ook de Heere 
Jezus? Je kent vast wel het bekende lied
van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes
Heb jij je lichtje ook brandende?  Advent! Verwacht de komst des Heeren
Alvast een gezegend 2023 toegewenst!
Puzzel: Dit keer een kruiswoordpuzzel. Vul de woorden in. Vervolgens zoek je de letters en 
plaats je die letters op de juiste plek in het veld eronder, achter de eerste letter die al voor je is 
ingevuld. Mail de zin naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com  
 

Horizontaal (van links naar rechts)  
2. oude vrouw in de tempel (Lukas 2:22)
4. vertrek waar Jezus werd geboren
7. vader van Johannes de doper
10. zwaar geschenk van een wijze
11. oude man die Jezus wilde zien
12. zij zongen in de kerstnacht  
13. stralend hemellichaam   
14. Zoon van God 
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eugdneis    December 2022

De meeste van jullie hebben 11 november vast lampionnetje 
gelopen. Snoepgoed, lampjes ed. was te koop. Nu liggen er al 
een tijd de spullen voor sinterklaas. Pepernoten, marsepein, 
pietenmutsen, je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel te  

we weten al hoe laat het is.…… 
et ons denken aan Advent, verwacht jij ook de Heere 

Jezus? Je kent vast wel het bekende lied: Jezus zegt dat Hij hier 
van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
Heb jij je lichtje ook brandende?  Advent! Verwacht de komst des Heeren!  
Alvast een gezegend 2023 toegewenst! 

Dit keer een kruiswoordpuzzel. Vul de woorden in. Vervolgens zoek je de letters en 
plaats je die letters op de juiste plek in het veld eronder, achter de eerste letter die al voor je is 

naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com             Succes! G

Horizontaal (van links naar rechts)     Verticaal (van boven naar beneden)
ukas 2:22)  1. Moeder van Jezus 

4. vertrek waar Jezus werd geboren   2. Keizer en maand 
7. vader van Johannes de doper    3. Zij kwamen uit het Oosten
10. zwaar geschenk van een wijze    5. Moeder van Johannes de doper
11. oude man die Jezus wilde zien (Lukas 2:22) 6. voederbak 

    8. Zij hielden getrouw de wacht
    9. Man van Maria 

022/Januari 2023  

 

Dit keer een kruiswoordpuzzel. Vul de woorden in. Vervolgens zoek je de letters en 
plaats je die letters op de juiste plek in het veld eronder, achter de eerste letter die al voor je is 

Succes! Groetjes, Alexandra 

Verticaal (van boven naar beneden) 

3. Zij kwamen uit het Oosten 
5. Moeder van Johannes de doper 

trouw de wacht 



 

Zing maar mee
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn,
jij in jouw klein hoekje en

 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn;
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t

 
Oplossing puzzel november ’22: 
ontbreekt niets. 
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Zing maar mee 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 

‘t mijn. 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
Overal op aarde zonde en droe
Laat ons in ’t duister held’re lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in

Oplossing puzzel november ’22:   De Heere is mijn Herder, Hij overlaadt ons dag aan dag. Mij 

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is 
Overal op aarde zonde en droefenis 
Laat ons in ’t duister held’re lichtjes zijn 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

De Heere is mijn Herder, Hij overlaadt ons dag aan dag. Mij 
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Bestelformulier 
Bestel uw Rollades, Kip of Fricandeau en steun de 
Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum! 

 

LET OP: Uiterste inleverdatum vrijdag 16 december 2022 
in de hal van de kerk of bij de ingang van de Wegwijzer. 

Ook kunt u uw bestelling doorbellen  
naar 06 42720966 

 

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte half om half rollades. 
Prijs per stuk    € 14,50 
Prijs per 2 stuks   € 28,00  Totaal:        stuks 
 
Ambachtelijk bereide, handgeknoopte varkensrollades. 
Prijs per stuk    € 12,00 
Prijs per 2 stuks   € 23,00  Totaal:        stuks 
 
Ambachtelijk bereide, handgeknoopte runderrollades. 
Prijs per stuk    € 16,00 
Prijs per 2 stuks   € 31,00  Totaal:        stuks 
  
Fricandeau in braadzak. 
Prijs per stuk    € 11,00 
Prijs per 2 stuks   € 21,00  Totaal:       stuks 
 
Kip in braadzak. 
Prijs per stuk    € 10,00 
Prijs per 2 stuks   € 19,00  Totaal:        stuks 
 
Kiprollade. 
Prijs per stuk    € 13,00   
Prijs per 2 stuks   € 25,00  Totaal:        stuks 
 
 
Naam:………………………… Adres………………….. Telefoon…………… 
 
 
Bezorging op DV woensdag 21 december, tussen 11 en 13 uur 
 
 


