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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 

 
Het is voor vertalers een uitdaging om de Hebreeuwse woorden die voor deze vier dieren gebruikt 
worden te ontcijferen. Een paar honderd jaar geleden kozen de Statenvertalers voor mieren, 
konijnen, sprinkhanen en spinnen. De HSV heeft het konijn veranderd in de klipdas en de spin in 
de hagedis. Er zijn zelfs joodse uitleggers die bij het laatste dier denken aan een zwaluw of een 
aap. Het laat zien dat Gods Woord voor het eerst tot ons kwam in voor ons vreemde talen van 
ver weg en lang geleden. Maar ook dat we kunnen groeien in kennis van vertaalwerk en de 
oorspronkelijke talen. Ik houd het daarom op de versie van de HSV en mediteer over de hagedis. 
Eerlijk gezegd ben ik een beetje verlegen met de woorden ‘een hagedis kunt u met beide handen 
grijpen’. De spreukendichter lijkt te beweren dat een hagedis vangen een makkie is. Dat valt nog 
maar te bezien. De hagedis, voor de jood een onrein dier (zie Lev. 11:25), is behoorlijk snel. Hij 
haalt een snelheid tot wel 24 km/uur. Zo gemakkelijk pak je dat beest echt niet. Ik las ergens een 
mogelijke verklaring. Hagedissen zijn koudbloedige dieren: ze blijven niet op een vaste 
temperatuur (zoals mensen) maar nemen de temperatuur van hun omgeving aan. Als het koud 
is zijn ze dus zelf ook helemaal koud, en daardoor zijn ze minder snel. Ze zijn dus niet altíjd even 
rap, het is maar net hoe de omstandigheden zijn. 
 Hoe dan ook, het gaat erom dat de spreukendichter de vinger legt bij een zwakte van het 
dier. Elk van de vier spreuken volgt hetzelfde patroon: het betreffende dier heeft een bepaalde 
zwakte, maar weet zich ondanks dat toch te redden. Vier keer daarom het woordje ‘maar’. De 
mier is wel zwak, maar hij bereidt zich goed voor. Enzovoort. Zo ook de hagedis. Die is kwetsbaar 
voor rovers: niet alleen andere dieren, maar vooral de mens. In vroegere tijden waren de huizen 
uiteraard veel minder goed geïsoleerd dan nu. En waar wij vandaag ook last kunnen hebben van 
mieren of spinnen in huis, kon het toen zelfs gebeuren dat er hagedissen in je huis kwamen. Dat 
kan vandaag de dag trouwens ook nog gebeuren als je verblijft in andere delen van de wereld. 
Zo’n beest wil je dan natuurlijk vangen en buiten je huis zetten. 
 Toch presteren die beesten het om in je huis te glippen, zelfs tot aan de paleizen van de 
koning aan toe. Daar valt natuurlijk genoeg te halen aan voedsel voor dat beestje. Wie niet sterk 
is, moet slim zijn. Hoewel klein, onbetekenend, en niet sterk, is dit dier wél slim. Beter gezegd: 
‘wijs zijn ze, wijs gemaakt.’ (vs. 24) Let wel: gemaakt. Want de wijsheid van elk van deze dieren, 
mier, klipdas of konijn, sprinkhaan, hagedis of spin, komt van hun Maker. Zo wijs is de Schepper, 
dat Hij ze allen, ook de kleine en nietige, ook de dieren die wij liever niet in onze buurt zien, wijs 
gemaakt heeft. In een onvoorstelbare creativiteit heeft de Creator (Schepper) dat gedaan. 
 Een hagedis past niet in een koninklijk paleis. Het beest is niet alleen klein en nietig, wij 
vinden het eigenlijk ook maar een vies beestje… Toch weet de hagedis door te dringen tot bij de 
koning in huis. Ik moet denken aan de nietigheid van ons mensen ten opzichte van de grote 
Koning. Wie zijn wij voor de HEERE? En toch, wij hoeven niet binnen te dringen, wij worden 
genódigd. Uitgenodigd bij de HEERE te zijn, in Zijn huis, in Zijn nabijheid, geleid door Zijn Geest, 
en tot in eeuwigheid in Zijn koninklijk paleis. Niet als ongewenste indringer maar als welkome 
gast. En als kind aan huis. 
 Dat kan alleen uit genade, laat dat duidelijk zijn. Daar is het bloed van het Lam voor nodig. 
Maar het bloed is beschikbaar, voor u en voor mij. Maak er gebruik van, steeds weer. Dan ben je 
pas écht wijs, net als de dieren die God in Zijn wijsheid heeft gemaakt. 
 

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

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

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

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

12 febr. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

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

19 febr. 09.30 uur Dhr. L.J. Blees (Dorkwerd) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

24 febr. 14.00 uur Trouwdienst bruidspaar Niek de Boer en Thea Muilwijk 

26 febr. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 

5 maart 09.30 uur Ds. H.L. Rodenhuis (Kampen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

 

BESTEMMING COLLECTEN 

Met ingang van 5 februari zal er weer gecollecteerd worden met de gewone collectezak.  
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. 

5 febr. Diaconie GZB Project 10 27: Investeren in huwelijken in Malawi 

12 febr. Alleen collecte voor de kerkvoogdij 

26 febr. Extra collecte voor de predikantsplaats 

5 maart Diaconie GZB collecte: Een missie voor Malawi 

 

UIT DE PASTORIE 
 

 

WAT ACHTER ONS LIGT 
En toen was het alweer februari 2023. De tijd snelt aan ons voorbij in grote vaart. De feestdagen 
liggen weer achter ons. Wat fijn om als gemeente weer voor het eerst na drie jaar Kerst te kunnen 
vieren op de gebruikelijke manier. Met een kerstmiddag voor de ouderen, een zangdienst, 
kerstdiensten en de viering van de zondagsschool zonder beperkingen. Een zegen van de Heere 
God. Des te moeilijker was het om er niet bij te kunnen zijn. In de week voor Kerst kwam de griep 
langzaam opzetten, en de Kerstdagen heb ik grotendeels op bed doorgebracht. Dat was een 
beproeving. Tegelijk ook een les: niemand is onvervangbaar. Gelukkig kon br. Verkade mijn 
meditatie voorlezen op Kerstavond, en kon ds. Viergever op Kerstochtend voorgaan. Het hangt 
niet van mensen af, ook niet van mij, maar de Heere gaat door met Zijn werk. 
 Gelukkig ging het rond de jaarwisseling beter. Altijd weer een bijzonder moment, en zeker 
de herdenking van de overleden zusters Holtman, Hamelink en Kok was indrukwekkend. Zij 
haalden 2023 niet, wij wel. Het is genadetijd, die we mogen besteden tot Gods eer. ‘Maak mijn 
uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.’ 
 Terwijl ik de laatste hand leg aan deze kopij zijn wij opnieuw niet fit. Ditmaal corona. Het is 
weleens erg frustrerend als er steeds diensten en andere gemeenteactiviteiten moeten worden 
afgezegd door ziekte. Maar het is niet anders, gelukkig hangt het niet van ons af. 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
Ik had hierboven ook kunnen schrijven: ‘uit een onrustige pastorie’. Dat heeft alles te maken met 
de beroepen van Urk en Nieuwer ter Aa. Nadat al in december het beroep vanuit Urk werd 
afgekondigd merkte ik in de gemeente onrust over het feit dat dit te vroeg was, gezien mijn 
beroepbaarstelling afgelopen 20 januari. Dat is terecht. De gemeente van Urk was vroeg met 
contact opnemen. Maar het is mijn eigen onervarenheid geweest dat ik niet besefte wat dit in de 
gemeente teweeg zou brengen. Het was beter geweest nog even te wachten. Tegelijk wil ik het 
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misverstand uit de wereld helpen dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Zo werkt het gelukkig 
niet, en het beroep ging dan ook pas na de datum van 20 januari in. 
Het is intensief wanneer er drie gemeenten een beroep op je doen. Bij voorbaat te weten dat twee 
van de drie teleurgesteld zullen worden doet best pijn. Allerlei gedachten en gevoelens gaan door 
je heen. Alle drie de gemeenten hebben goede redenen waarom je moet komen, of juist blijven. 
En als ik bedank, staan er twee andere gemeenten klaar. Het predikantentekort neemt sterk toe, 
en overal is het nodig. Maar uiteindelijk moet de Heere de weg wijzen! Dat ontspant ook weer. 
Dan vallen alle menselijke bezwaren weg, al hoeft Gods weg geen gemakkelijke te zijn. Waar Hij 
leidt, daar voorziet Hij ook. We vragen om uw gebed voor alle drie de gemeenten en voor ons als 
gezin. En we weten ons gesterkt door de wetenschap dat velen van u dat ook al doen. 
 Vanaf het begin stonden wij er richting Urk en Nieuwer ter Aa in met de gedachte: nee, tenzij. 
Nee, want we weten ons geroepen in Noordhorn en Saaksum, en dat roepingsbesef is er na vier 
jaar nog. En we zijn dankbaar dat (voor zover wij horen!) dat gevoel ook bij u als gemeente leeft. 
Maar aan de andere kant ook tenzij, want als de Heere ons duidelijk geroepen heeft naar het 
noorden, dan kan Hij ons ook weer wegroepen naar een andere plaats. We willen altijd openstaan 
voor Zijn leiding en besloten daarom de beide beroepen op ons af te laten komen. Denkend aan 
dat schitterende lied van Sela: 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 

 

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft.

 Met een hartelijke groet uit de pastorie, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 16) 
 

DE ZEGEN 
Aan het eind van de eredienst gaan we naar huis, maar niet zonder de zegen van de Heere God. 
De dominee kiest voor de oudtestamentische zegen, die de priesters op het volk Israël legden 
(Num. 6:24-26): ‘De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u 
lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’ Of voor de 
nieuwtestamentische zegen die de apostel meegeeft aan de christelijke gemeente aan het eind 
van zijn brief (2 Kor. 13:13): ‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.’  
Omdat voorgangers die geen predikant zijn niet bevoegd zijn de zegen uit te spreken, bidden zij 
dezelfde woorden met gevouwen handen. Of ze kiezen voor de woorden van het laatste vers van 
de Avondzang: ‘O Vader, dat Uw liefde ons blijk…’ enz. De zegen is verbonden aan het ambt, 
dat blijkt dus. Natuurlijk wensen we elkaar ook Gods zegen toe, en dat mag. Maar de ambtelijke 
zegen is toch iets méér. De ambtsdrager – in het OT de priester, in het NT de apostel, vandaag 
de dominee – mag spreken namens God. Er zit een belofte in die de HEERE wil waarmaken! 
 Het Hebreeuwse woord voor zegenen, barach, betekent ‘heilzame kracht geven’. In Zijn 
zegen belooft de HEERE Zélf met ons mee te gaan en bij ons te zijn. Gods aangezicht doet Hij 
over ons lichten, en Hij schenkt ons de gemeenschap van Zijn Geest. Dat is een troost, want uit 
de kerk en uit de zondag gaan we de week weer in, leven we ons dagelijkse leven in een 
omgeving waarin we soms maar weinig ontdekken van Gods aanwezigheid. Toch belooft de 
HEERE erbij te zijn.  
Die zegen is zo belangrijk dat we ervoor in de benen komen. De dominee heft zijn handen op, als 
beeld van de zegenende handen van God. De gemeente komt ‘onder’ die handen. Gelukkig ook 
de gemeente thuis, want de Heere is aan geen plaats gebonden. Sommige mensen maken tijdens 
de zegen het omgekeerde gebaar van de dominee: handen open, ontvangend. Mooi is dat.  
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Laten we de zegen op waarde schatten. Onlangs vertelde iemand me: ‘Vroeger draaide ik 
zondagsdiensten op het werk. ’s Avonds was ik vaak te moe om naar de kerk te gaan, maar toch 
ging ik. Soms kreeg ik van de preek niet zo veel mee, maar telkens mocht ik wel met de zegen 
naar huis.’ De zegen is dus veel meer dan het moment van je jas aandoen of het muntje voor de 
uitgangscollecte zoeken in je tas of broekzak. Het verdient onze volle aandacht! 
 

Ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

OVERLEDEN 
Afgelopen maand overleed in de leeftijd van 94 jaar onze broeder Hendrik (Henk) Smit. Jarenlang 
was hij lid van onze gemeente en zette zich met hart en ziel ervoor in, vooral met de oud-
papiermannen. Tot het laatste toe voelde hij zich sterk betrokken op de kerk van Noordhorn. Lang 
bleef br. Smit relatief gezond, maar na een heupbreuk afgelopen zomer begon hij te tobben. 
Hoewel hij eerst nog wat leek op te krabbelen, was wel duidelijk dat de energie op was, zo moe 
als hij steeds weer aangaf te zijn. Op 14 januari stierf hij in zijn appartement in het Zonnehuis.  
De donderdag erna was er de uitvaart vanuit de kerk in Noordhorn. De woorden boven de 
rouwkaart waren het uitgangspunt van de verkondiging: ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn?’ Deze woorden had br. Smit zelf uitgekozen. Wat een troost zit er in deze evangeliewoorden 
voor wie mag leven én sterven in Christus.  
We wensen en bidden zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen deze troost van harte toe. 
 

ZIEKTE EN ZORG 
Br. Jan van der Wal (Groningen) kreeg door het te snel afbouwen van de medicatie een terugval 
in zijn geestelijke gezondheid. Hij is een poosje opgenomen geweest. Gelukkig ging het al snel 
beter en is hij nu weer thuis. We bidden de Heere om rust in Jans hoofd en hart. 
Br. Tjeerd de Boer (Noordhorn) is succesvol geopereerd aan zijn darmen. Wel is hij nog in 
afwachting van uitslagen m.b.t. zijn longen. We bidden dat deze uitslagen positief mogen zijn, 
maar bovenal dat hij zich in alles gedragen mag weten door de Heere, zijn God. 
We geven deze broeders maar ook allen die te maken hebben met ziekte of zorg de woorden 
mee van Psalm 130:5: ‘Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop Zijn woord.’ 
 

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

 

2  febr.  dhr. W. van Dijken, Zuidhorn  
15 febr.  Dhr. C.T. De Jong, Groningen 
18 febr.  mw. G. Grashuis-Bouwman, Aduard 
21 febr.  mw. A. Scholtens-Knol, Oldehove 
2 maart  mw. J. Bosgraaf-van der Sluys, Zuidhorn           
4 maart  mw. W. Schaap, Zuidhorn            
 

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

HUWELIJK 
Op D.V. vrijdag 24 februari hopen Niek de Boer uit Noordhorn en Thea Muilwijk uit Bedum te 
trouwen. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk op deze dag om 14.00 uur in een 
trouwdienst in onze kerk. U bent als gemeente van harte uitgenodigd. Ondertussen zijn ze echter 
op zoek naar een woning in de omgeving van Zuidhorn. Zolang ze in Bedum wonen zullen ze 
daar kerken, na hun overkomst hopen ze zich weer bij onze gemeente aan te sluiten. We wensen 
hen een goede dag toe en bovenal Gods zegen in hun leven samen als man en vrouw. 
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WELKOM 
In de achterliggende maanden mochten we weer gemeenteleden in ons midden verwelkomen. 
Het gaat om: 
Br. Siebe Terpstra (Zuidhorn) overgekomen uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Zuidhorn. 
Br. Jan en zr. Epie Spriensma-Horinga (Oldehove) overgekomen uit de gereformeerde kerk 
vrijgemaakt te Oldehove. 
We wensen u een goede tijd toe in ons midden en bovenal de zegen van de Heere, waardoor er 
sprake mag zijn van een groei in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus (2 Pet. 
3:18). 
 

GEMEENTEAVOND 
Op donderdag 16 februari zal er een gemeenteavond plaatsvinden in De Wegwijzer.  
Aanvang 20.00 uur. Dit is de uitgestelde najaarsvergadering. Deze was doorgeschoven in de 
veronderstelling dat het zendingsechtpaar Adré en Marja Lichtendonk, die wij als gemeente 
financieel ondersteunen, wellicht in het nieuwe jaar aanwezig zou kunnen zijn op een 
gemeenteavond om hun werk toe te lichten. Nu blijkt dat dit helaas toch niet het geval is, zij 
hebben geen verlof in Nederland. Wel zal er deze avond online-contact met hen zijn, zodat we 
elkaar als zendingsechtpaar en deelgenotengemeente beter leren kennen. 
 Verder willen we op deze avond ook het beproeven van de bundel Weerklank ter sprake 
brengen. De afgelopen jaren werd er in de diensten waarin onze eigen predikant voorging steeds 
een lied uit Weerklank opgegeven. U hebt er zo kennis mee kunnen maken. De kerkenraad hoort 
op 16 februari graag hoe u tegen deze bundel, en tegen invoering ervan in de eredienst, aankijkt. 
 Een laatste onderwerp dat aan de orde zal komen is de verkiezing van een nieuw lid van de 
commissie van bijstand. Deze commissie is niet zo zichtbaar voor de gemeente, maar 
ondersteunt op de achtergrond de kerkvoogdij. Sinds kort ziet u soms ook een lid van de CvB in 
de bank naast de kerkenraadsbank zitten, en helpen met collecteren. Gebruik is dat op een 
gemeenteavond een mannelijk belijdend lid verkozen wordt door de stemgerechtigde 
gemeenteleden. Denkt u dus vast na over wie u een geschikte kandidaat acht. 
 

CATECHESE 
Hierbij ook de data voor de catechese-avonden, zodat je er rekening mee kan houden: 
6, 13 en 20 februari; 6, 13, 20 en 27 maart; 3 april. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
 

Aantal belijdende leden: 182 
Aantal doopleden: 105 
 

Mutaties van 24 november tot 26 januari: 

• Op 24 november 2022 overleed mw. J. Kok-Paalman. 

• Overgeschreven op 6 december naar de GKN  Assen-Kornhorn: dhr. en mw. Korthuis. 

• Ingeschreven als leden op 14 december: dhr. J. Spriensma en mw. E.R. Spriensma- 
Horinga, gekomen van de GKv Oldehove. 

• Uitgeschreven met attestatie werd op 18 december mw. J.B. Telintel (Jacobine) voor 
aanmelding bij de GKv te Oldehove. 

• Op 30 december schreven we uit op hun verzoek dhr. en mw. van der Hoek, Pieterzijl en 
hun beide kinderen. 

• Op 14 januari overleed dhr. H. Smit. 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  
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COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
 

Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum in December 2022 en Januari 2023: 
Collecten € 3981,30 
Giften   € 2325,- 
 

Overgemaakt: 
GZB Project 10-27 : Filippijnen € 300,- 
Deelgenoten Lichtendonk  € 800,- 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten Noordhorn en Saaksum:  
GZB project 10 27: Investeren in huwelijken in Malawi (collecte 5 februari) 
Huwelijk en gezinsleven in Malawi staan onder druk. Daarom krijgen predikanten training om 
koppels in hun gemeente toe te rusten. Thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en 
seksualiteit komen daarbij aan de orde. Eerdere deelnemers geven aan dat het huwelijk hierdoor 
een nieuwe dimensie kreeg. Zelfs de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun 
ouders.Deze verbetering van het gezinsleven heeft een positieve uitwerking op de gemeenschap.  
 

GZB: Een missie voor Malawi (collecte 5 maart) 
Malawi heeft te maken met een snelgroeiende én radicaliserende islam. Malawiaanse christenen 
vinden het vaak moeilijk om met andersdenkenden in gesprek te gaan en het goede Nieuws over 
Jezus te delen. De organisatie ‘Goede Boodschapper’ traint daarom leden van de 
Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika, zodat zij leren antwoorden te geven op vragen van 
andersdenkenden. Dankzij deze trainingen kwamen de laatste jaren velen tot geloof. Investeert 
u mee in de missionaire rol van de Malawiaanse kerk? 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
 

Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum in de periode vanaf 26 november 2022 
t/m 28 januari 2023:    
Collecten december 2022   € 5.666,70      
Giften december 2022   € 3.595,00      
Collecten 1 t/m 28 januari 2023 € 1.715,67      
Giften 1 t/m 28 januari 2023  €    660,00      
 

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen 
Via de fam. Loonstra is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.     
Een spontane verkoop van kerstkaarten door een creatief gemeentelid bracht € 40,00 op voor de 
kerk. 
 

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

Graag munten i.p.v. contant geld !   
We krijgen nog steeds veel contant geld in de collectezakken. Het inleveren van contant geld is 
tegenwoordig een probleem en bovendien kost het inleveren ons geld. Daarom verzoeken we 
iedereen om voor de collecten zoveel mogelijk gebruik te maken van de daarvoor bestemde 
collectemunten.   
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.  
Bestellen 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 (soort en aantal vermelden).  
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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. Geertsema, 
Hamsterpad 1a : elke eerste maandag van de maand, tussen 19.00 tot 20.00 uur.  
De eerstvolgende keer is maandag 6 februari a.s. tussen 19.00 – 20.00 uur. 
 

Namens de kerkrentmeesters, bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

 
UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
Beste gemeenteleden, 
Na het noodlottig ongeval en overlijden van onze lieve moeder, oma en oude oma, 

Jansje Kok-Paalman 
zeggen wij u allemaal heel hartelijk dank voor de vele blijken van meeleven. 
Het heeft ons heel goed gedaan! 
 

Johanna, Jemke en Robert van der Veen 

 
BERICHTJE UIT KAMPEN 

We wensen jullie allemaal nog veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.  
 

Met een hartelijke groet uit Kampen,  
Leendert en Willy Rodenhuis 

 
ADRESWIJZIGING 
We verhuizen per 19 januari naar: 
 
Grijpskerk 
Verder blijven we lid bij de kerk. 
 

Met vriendelijke groet, 
A.Brandsma en T. Brandsma-van der Veen 

 
HARTELIJK DANK 
We willen iedereen bedanken die op onze bruiloft is geweest op 22 november. Het was een 
prachtige dag en we vonden het heel fijn om zoveel gemeenteleden te zien. We hebben vele 
kaarten en andere mooie dingen gekregen waar we erg dankbaar voor zijn.  
 

Hartelijke groet, Ahmad & Marlijn Alnais 

 
KREA-MIDDAG OP DINSDAG 21 FEBRUARI 

 

Kaft voor bijbel of liedbundel maken  
Op D.V. dinsdag 21 februari willen we met de vrouwenvereniging en 
belangstellenden een hoes voor je bijbel of liedbundel gaan maken van 
stof (eventueel met ritssluiting, extra vakje of applicatie). 
Aanvang: half 2 in het catechisatielokaal van de Wegwijzer. 
Voor materiaal kan worden gezorgd. Graag opgeven vóór 14 februari. 
 

Maria van Waarde (0594-505276) en Eja Tempel (0594-505108) 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Op zondag 15 januari jl. zijn we weer gestart met de zondagsschool. We zien terug op een mooie 
kerstfeestviering. Fijn, dat er zoveel belangstellenden vanuit de gemeente, maar ook daarbuiten, 
aanwezig waren om dit samen met de kinderen te vieren.  
Zowel bij de onderbouw als de bovenbouw staan we de komende tijd stil bij de wonderen en 
tekenen, die Jezus heeft gedaan tijdens zijn rondwandeling op aarde. Ook zullen de kinderen 
horen waarom Jezus deze tekenen en wonderen deed. Hierbij zullen de kinderen in de 
bovenbouw andere Bijbelverhalen horen dan de jongere kinderen.  
Ben je vier jaar of ouder en je bent nog niet eerder naar de zondagsschool geweest, dan ben je 
van harte welkom! Naast het lezen van Bijbelverhalen zingen we liederen en maken we een 
knutselwerkje. En je leert zo ook andere kinderen kennen. We vinden het erg leuk als je komt! 
Bedankt! 
We willen iedereen die een financiële bijdrage heeft gegeven voor het werk van de zondagsschool 
heel hartelijk bedanken. We zijn blij en dankbaar dat u het zondagsschoolwerk een warm hart 
toedraagt.  Met uw financiële bijdrage steunt u het werk van de zondagsschool. We bidden dat 
het velen tot zegen mag zijn! 
 

De juffen van de zondagsschool, 
Gea, Korine, Marte, Mariëlle en Hennie (contactpersoon: 06-816866530) 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 

KOM-OP-ADEM DAG ‘OPA’S EN OMA’S MET VERLIES' 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert 
een ontmoetingsdag voor opa’s en oma’s van een 
overleden kleinkind. Inmiddels zijn er meerdere 
waardevolle Kom-Op-Adem midweken georganiseerd 
over 'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn 

aan een bijeenkomst voor opa’s en oma’s waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden 
willen we op zaterdag 11 februari 2023 een ontmoetingsdag organiseren. Op deze dag willen 
we stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa’s en oma’s en 
wat is de invloed daarvan op (familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle 
informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een belangrijk 
onderdeel van het programma.  
We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle 
ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust hierover. Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, 
Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek.  
U kunt zich aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch via 026-3342225.  
--- 
Verder is de Herberg dit jaar ook weer op zoek naar vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en 
augustus – twee weken en stagiaires diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september  
voor  5 of 10 maanden. Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026-3342225  
of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.   
 

DE (NIEUWE) HGJB-VAKANTIES STAAN ONLINE!  
De HGJB-vakanties van 2023 staan op HGJB.nl/vakanties. Ook dit jaar organiseert de HGJB 
weer verschillende vakanties voor kinderen, tieners, jongeren én jongvolwassenen. Van leuke 
kinderkampen in Nederland tot citytrips in de mooiste Europese steden. Op onze vakanties staan 
geloof, gezelligheid en goede gesprekken centraal.  
Dit jaar zijn er ook nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het aanbod van de HGJB. Zo is er 
voor kinderen die van koken en bakken houden het Kitchen Kids-kamp. Tieners biedt de HGJB 
een nieuwe buitenlandbestemming: het mooie Luxemburg. Jongvolwassenen kunnen dit jaar met 
de HGJB mee op citytrip naar Praag of Berlijn. > Bekijk al onze vakanties op HGJB.nl/vakanties 
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?  
Diaken W. van Dijken 

 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
5 febr. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Enzo 

12 febr. mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Frances 

19 febr. mw. O. Top 0594-504644 Jorik 

26 febr. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Mariëlle 

5 maart mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Lydian 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
5 febr. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

12 febr. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. W. Schaap 0594-502276 

19 febr. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

26 febr. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. F. Verbree 0594-506075 

5 maart mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. Bolt 0594-504885 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
5 febr. mw. M v. Waarde 0594-505276 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

12 febr. mw. G. de Vries 06-13936588 mw. M. Homan 050-5515653 

19 febr. mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. E. Kooi 0594-213019 

26 febr. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 dhr. R. Noorman 0594-548350 

5 maart mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
 

AGENDA EN ACTIVITEITEN FEBRUARI 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

woensdag 1 febr. 20.00 uur Gesprekskring bij Fam. Top, Oosterweg 20 Noordhorn 

zondag 5 febr. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

maandag  6 febr. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 

donderdag 9 febr. 20.00 uur Bijbelkring 

zondag  12 febr. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 

maandag  13 febr. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 

dinsdag 14 febr. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 78 

donderdag 16 febr. 20.00 uur  Gemeenteavond 

maandag  20 febr. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 

dinsdag 21 febr. 13.30 uur Kreatieve middag, kaft maken van stof voor bijbel of 
liedboek, vrouwenvereniging en belangstellenden 

woensdag 22 febr. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring bij Olga Top, Oosterweg 20 
Noordhorn 

donderdag 23 febr. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 

vrijdag 24 febr. 14.00 uur Trouwdienst Niek de Boer en Thea Muilwijk in de kerk 

dinsdag 28 febr. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 149 

zondag 5 maart 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 
 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het maart - nummer van Kerkneis is Zaterdag 25 februari 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.



SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

5 febr. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

12 febr. 09.30 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold (Old)) 

19 febr. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Assen) 

26 febr. 09.30 uur Ds. J. W. Wind (Damwoude) 

5 maart 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 

BESTEMMING COLLECTEN 

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. 

5 febr. Diaconie GZB Project 10 27: Investeren in huwelijken in Malawi (zie ook pagina 8) 

12 febr. Alleen collecte voor de kerkvoogdij 

26 febr. Extra collecte voor de predikantsplaats 

5 maart Diaconie GZB collecte: Een missie voor Malawi (zie ook pagina 8) 

 

JARIGEN 
Op 26 februari hoopt mw. G. Drijfhout-Roffel (Oosterweg 22, 9892 PJ Feerwerd) jarig te zijn. 

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

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

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 

 
 
BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2023 
wo 1 Spreuken 20:1-10 wo 15 Spreuken 22:9-16 

do 2 Spreuken 20:11-20 do 16 Spreuken 22:17-29 

vr 3 Spreuken 20:21-30 vr 17 Psalm 24 

za 4 1 Korintiërs 1:18-31 za 18 1 Korintiërs 3:1-9a 

zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 

ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 

di 7 Spreuken 21:1-11 di 21 1 Korintiërs 4:14-21 

wo 8 Spreuken 21:12-21 wo 22 Matteüs 6:1-18 

do 9 Spreuken 21:22-31 do 23 Matteüs 6:19-34 

vr 10 Matteüs 5:1-10 vr 24 Matteüs 7:1-12 

za 11 Matteüs 5:11-20 za 25 Romeinen 5:1-11 

zo 12 Matteüs 5:21-32 zo 26 Romeinen 5:12-21 

ma 13 Matteüs 5:33-48 ma 27 Romeinen 6:1-15 

di 14 Spreuken 22:1-8 di 28 Romeinen 6:15-23 
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    Jeugdneis               Februari 2023  

Beste jongens en meisjes,  
Het is alweer februari 2023! Op sommige plekken in onze 
tuin bloeien de blauwe druifjes en viooltjes al, en her en 
der schieten de groene bladeren van de hyacinten ook al 
omhoog. Het gras is zelfs al gegroeid. Beetje vroeg, maar 
alles loopt nu weer uit. En dan weet je dat het voorjaar er 
ook weer aankomt en wat gaat de tijd dan toch snel! Het 
oude jaar is voorbij en het nieuwe jaar is ingegaan. Dat 
doet mij denken aan een bekend gezang. Dat is gezang 
292. De eerste zin luidt als volgt: “Uren, dagen, maanden, 
jaren, vliegen als een schaduw heen”. De tijd vliegt 
voorbij, Bij de verschillende verzen lezen we dat God 
eeuwig standhoudt. Hij blijft onze God. Hij is ons rustpunt. De seizoenen veranderen, mensen 
misschien ook wel om ons heen, maar God verandert niet. We mogen ons geborgen weten in 
Zijn trouwe Vaderhand! Misschien kun je dit meenemen dit jaar, in je blijdschap, vreugde maar 
ook met je verdriet en pijn. Hij wil onze trouwe Vader zijn.  
 

Puzzel  

Pak gezang 202 er maar eens bij. Hieronder staan een aantal zinnen uit de verschillende 
coupletten van dit gezang.  Vul de ontbrekende woorden in. Er blijven  woorden over. Zet deze in 
de goede volgorde. De zin die volgt, is de oplossing van deze puzzel. Mail deze zin naar 
jeugdneisnoordhorn@gmail.com  En heb je 5 goede oplossingen verzameld dan ontvang je een 
boekenbon.  
Succes weer! Groetjes, Alexandra  
 

juich   /   roem   /   vertroosten   /   oog /   Mijn Herder   /   is    /   zwaar   /    loflied   /   zing   
/   zij   /   getrouw   /   bouw   /   stormen   /   heilige  /   rust   /   de Heer 
 

Gezang 202  
1. Wat vlied’of bezwijk’, …………………………is mijn God 
2. Hij blijft aan mijn …………… in ’t wisselend lot 
3. Zijn liefd’  en ontferming …………………… m’altijd 

 
4. Zie ‘k op tot den Vader om ………….. voor mijn hart. 
5. Dan stilt Hij de ………………….en bant Hij de smart 

 
6. Als God mij vertroost, is ’t  kruis niet te……………… 
7. En ……………ik mijn psalmen in duisteren nacht. 

 
8. En ‘k houd dan mijn …………… op’t hoogste gericht 
9. Hij voert m’op zijn vleug’len naar ………………sfeer 
 
10. Ik ………………………….in mijn God, ik ……………………… in Zijn trouw 
11. De Rots mijner ziel, waar’k eeuwig op. …………………….. 
12. dan rijst nog mijn ……………………………..; “Zijn goedheid is groot!“  

 
Oplossing puzzel december ’22/ januari 23:  
Verwacht Hem! 
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Zing maar mee: gezang 300  
 
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren Hand; 
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden drage Met een rustig kalmen moed! 

 
4.Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand  
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 


