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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
       Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com        

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectebonnen)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl 
 
Diaconie:       
* Secretaris:       diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn 
 (ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283     
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 895 706 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 03758 04404 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 0594-59 19 33 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 03758 58423 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. Riepma, Telefoon 0594 59 16 72 
Email: noordhornkerk@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn            
Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 

 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  Fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 
 

1 De woorden van Agur, de zoon van Jake: de last. De man spreekt tot Ithiël, tot Ithiël en 
Uchal. 2 Voorzeker, ik ben onverstandiger dan iemand anders, ik heb geen menselijk 

inzicht. 3 Ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van heiligen niet bezeten. 4 Wie is er 
naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen 

verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde 
vastgesteld? Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers? 

Spreuken 30 vers 1-4 
 
In Spreuken 30, het op een na laatste hoofdstuk van dit bijbelboek, komt een ander aan het 
woord dan Salomo. Agur, de zoon van Jake, zo stelt hij zichzelf voor. Heel veel over deze man 
is er niet bekend. Wel is het opvallend dat hij zichzelf heel nederig opstelt (vs. 2-3). Zo wijs is hij 
niet in eigen oog. Er zijn er zat die verstandiger zijn en meer inzicht hebben, en hij heeft ook 
niet doorgeleerd in de wijsheid. Mooi dat iemand zich zo bescheiden opstelt – en tóch wel heel 
wijze en rijke dingen zegt in dit hoofdstuk. Laten we luisteren wat Agur te zeggen heeft aan het 
begin van zijn rede. We letten in het bijzonder op vers 4. 
 
Agur stelt vragen, vragen over wat hij ziet om zich heen. De schepping. Hij kijkt omhoog, naar 
de hemel, hij voelt de wind en ziet de wolken drijven. Hij kijkt omlaag en ziet de grote zeeën en 
oceanen. En hij stelt de vraag: wie zit daar eigenlijk achter? Wie heeft de wind gemaakt, wie 
heeft het water in de zeeën verzameld? En wie heeft de einden der aarde vastgesteld? 
 Mooi dat Agur vrágen stelt. Vragen stellen is iets waar vooral wetenschappers goed in zijn. 
Zij onderzoeken de wereld om zich heen, en stellen vragen over hoe die wereld ‘werkt’. Om het 
concreet te maken: ze voelen de wind en vragen zich af wat de wind is en waar het vandaan 
komt. Dan ontdek je hoge- en lagedrukgebieden, enzovoort. Voor alle andere 
natuurverschijnselen geldt hetzelfde. Hoe komt het dat er stromingen zijn in de zee, dat het 
water op de ene plek veel helderder is dan elders, enzovoort. 
 Maar nu is het punt dat de wetenschap altijd de hoe-vraag stelt. Hoe werkt dat met wind en 
met water? Hoe komt het dat… enzovoort. En de hoe-vraag is belangrijk. Dankzij de 
nieuwsgierigheid van wetenschappers leven we in een wereld waar we snappen hoe dingen 
werken. Omdat we begrijpen waar de wind vandaan komt, kunnen we door het weerbericht 
alvast inspelen op het weer van overmorgen. Doordat we begrijpen hoe het werkt met de zee, 
kunnen we dijken bouwen om onszelf tegen het water te beschermen. En ga zo maar door. 
 De hoe-vraag is belangrijk. Maar wat de wetenschap nooit zal doen, dat is de wie-vraag 
stellen. Een heel andere vraag. Niet: hoe werkt dit eigenlijk? Maar: wie zit hierachter? Want 
laten we heel eerlijk zijn: als je diep onder de indruk komt van de natuur, juist ook van hoe alles 
vernuftig in elkaar zit, dan kun je toch niet anders dan vroeg of laat de wie-vraag stellen? Als 
alles zo schitterend is, móet er toch iemand zijn die dit heeft bedacht? 
 De wie-vraag stelt de wetenschap niet. Die wordt eigenlijk steeds minder gesteld. Daarom 
hebben we de kerk. Wij zijn als christenen geroepen om die wie-vraag te stellen. Om te wijzen 
op het wonder van de schepping. Wie zit er achter deze wereld? Wie is de oorsprong van alles, 
de bron van ons leven? 
Het mooiste is de laatste zin van Agur: ‘Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u 
weet het immers?’ U weet het immers? Ja, dat is het wonder: de Naam van de God Die overal 
‘achter’ zit, die Naam kun je kénnen! Die Naam is ons geopenbaard! Zijn Naam is HEERE. Nog 
aparter vind ik dat zo diep in het Oude Testament, specifiek gevraagd wordt: en hoe is de Naam 
van Zijn Zoon? Dat doet ons natuurlijk denken aan die ene Naam, Jezus Christus, die ons 
gegeven is tot zaligheid. We leren God kennen in de wind en het water, dat zeker. Maar we 
leren Hem veel dieper en rijker kennen in de Naam van Zijn Zoon door Wie Hij de wereld met 
Zichzelf wilde verzoenen. Wij zijn nog meer bevoorrecht dan Agur dat wij die Naam ten volle 
mogen kennen. Kent gij, kent gij die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 
mijn lied. 
 
M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 
4 sept. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 
 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal 
11 sept. 09.30 uur Ds. A.H. van Mourik (Kamperveen) 
 19.00 uur Ds. M. Krooneman, gebedskring na de dienst in de kerk 
18 sept. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 
 19.00 uur Ds. F. Pierik (Drachten) 
25 sept. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Startzondag winterwerk, na de dienst 

preekbespreking/ koffiedrinken in de Wegwijzer 
 19.00 uur Ds. M. Krooneman 
2 okt. 09.30 uur Ds. J. A. Mol (Driesum) 
 19.00 uur Ds. M. Krooneman 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Het voornemen is om dit najaar weer te gaan 
collecteren, u hoort daar in het volgend nummer van Kerkneis meer over. Tenzij anders 
aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. U kunt uw 
gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.  
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten: 
4 sept. Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij 
11 sept. Diaconie GZB, Project 10 27: Albanië; Albanese kerken dragen een steentje bij 
25 sept. Opening winterwerk: Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente 
2 okt. Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

UIT DE PASTORIE 
 

 

WAT ACHTER ONS LIGT  
We mochten een heerlijke vakantie hebben met het gezin in de Belgische Ardennen. Ook 
gingen de kinderen nog een paar dagen logeren bij opa en oma, en trokken wij verder naar de 
Zeeuwse kust. We hebben erg genoten. Wat is de schepping toch bijzonder, zowel de heuvels 
van de Ardennen als de machtige zee met haar golven in Zeeland. Sommigen van u weten wel 
dat ik in mijn vrije tijd graag met een drone mag vliegen en opnamen maak van de natuur. Wat 
geeft dat juist in de bergen en aan zee een bijzonder perspectief! Je komt nog meer onder de 
indruk van de schoonheid van de natuur. In België zaten we in een huis ergens achteraf buiten 
een dorp, waar het erg donker was ‘s avonds. Omdat het lang warm bleef kon je daar prachtig 
sterrenkijken. Ik heb me ook over dit stukje schepping weer verwonderd: de immense 
hoeveelheid lichten aan de hemel, de ongelooflijke afstand tussen de sterren… Heel Gods 
schepping brengt ons tot verwondering: Hoe groot zijt Gij! 
 Redelijk in de buurt van ons vakantieadres werd een Nederlandstalige vakantiedienst 
georganiseerd. Er ging een hersteld hervormde collega voor, maar de bezoekers kwamen 
duidelijk uit alle hoeken van kerkelijk Nederland. Wat bijzonder dat dat in het buitenland dan 
ineens wél kan: samen zingen, bidden, en het Woord horen. Het was een bijzondere ervaring 
en ik hoop en bid dat ook in eigen land mensen elkaar vinden over kerkmuren heen. De 
vakantie was heerlijk, toch is het ook maar goed dat er een einde aan komt. Het verlangen om 
weer voor te gaan werd gedurende de vakantie steeds sterker. 
 Terwijl ik dit schrijf besef ik ook dat bovenstaande voor sommigen pijnlijk kan zijn om te 
lezen. In de krant las ik dat alle vakantieverhalen moeilijk zijn voor hen die niet op vakantie 
konden gaan. Gezien de inflatie en torenhoge energie- en brandstofprijzen is het leven veel 
duurder geworden. Vakantie lukt niet voor iedereen. Laten we niet vergeten dat er stille 
armoede kan zijn, ook in onze omgeving. En laten we de helpende hand bieden waar mogelijk 
en nodig. Het begint soms met de eenvoudige vraag: joh, red je het wel? Gelukkig weet ik dat 
onze diakenen hier ook sterk mee bezig zijn. 
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 Tijdens ons verblijf in België hoorden we van het overlijden van zr. Holtman. Gelukkig kon 
ik net na terugkomst de uitvaart bijwonen waarin haar schoonzoon voorging. Verderop in 
Kerkneis vindt u een in memoriam van deze gewaardeerde zuster. 
 
WAT VOOR ONS LIGT 
Als u dit nummer van Kerkneis leest is de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal al 
achter de rug. Mooi om na de vakantie meteen bepaald te worden bij de kern van het christelijk 
geloof: Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Brood en wijn 
verkondigen ons Zijn opofferende liefde. Daar moeten we het ook komend winterseizoen weer 
van hebben. Daarover gesproken: later deze maand hopen we het winterwerk te openen, u 
leest daar verderop in Kerkneis meer over. 
 Persoonlijk zie ik erg uit naar de rommelmarkt op 10 september. Nog maar één keer 
hebben we dit meegemaakt als gezin, omdat de laatste twee keer door corona niet doorgingen. 
Die ene keer die we meemaakten was de gezelligheid en saamhorigheid in de voorbereidingen 
al bijzonder, en de dag zelf was het mooi om te zien hoe ieders inzet leidde tot een geweldig 
resultaat voor de kerk. Dat schept een onderlinge band. Echt iets om naar uit te zien, zeker ook 
voor de nieuwe leden voor wie dit de eerste keer zal zijn. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op deze plaats probeer ik meestal ook een overzicht te geven van de komende erediensten 
waarin ik voor hoop te gaan, en de Schriftgedeelten die dan zullen plaats vinden. Hoewel ik 
probeer e.e.a. wat vooruit te plannen is het soms toch lastig om een aantal weken precies aan 
te geven waarover de verkondiging zal gaan. Terwijl ik het wel belangrijk vind dat 
gemeenteleden zich kunnen voorbereiden op de verkondiging door het Schriftgedeelte alvast te 
lezen en/of bestuderen. 
 Nu hoorde ik onlangs van een collega die een alternatieve methode daarvoor had bedacht. 
Hij startte een WhatsApp-groep op waarin hij in de loop van de week de Schriftlezing, tekst voor 
de preek en evt. een thema deelde. Alle gemeenteleden die dat wilden hebben zich opgegeven 
voor deze groep en kunnen zich zo voorbereiden op de verkondiging. Deze collega vroeg 
vervolgens ook om reactie: gemeenteleden konden op de Schriftlezing reageren met vragen, 
opmerkingen, gedachten, moeiten, enzovoort. En waar het zo uitkwam nam deze collega dat 
soms ook mee in de preek. 
 Dit leek mij ook een mooie manier om de gemeente nog meer te betrekken bij de 
verkondiging. Ik wil daarom ook proberen zo’n WhatsApp-groep op te starten. Zowel voor 
diensten in Noordhorn als Saaksum zal ik informatie delen. Wilt u in de groep komen en zo al in 
de week meeleven met de preekvoorbereiding, wilt u zich dan bij mij aanmelden? Dat kan via 
de gebruikelijke wegen maar mag ook via een appje: 06-11946218. 
 Overigens, ik besef dat er een categorie vooral oudere gemeenteleden is die geen 
WhatsApp heeft. Als dat u betreft, maar u zou wél graag in de loop van de week een berichtje 
krijgen over komende zondag, misschien kunt u dan een voor u bekend gemeentelid vragen 
deel te nemen aan de groep en elke week de informatie door te geven? 
 
TEN SLOTTE 
Onlangs preekte ik over Handelingen 16: Een doodlopende weg en een geopende deur. Ik 
probeerde u wat geografische informatie te verstrekken over de tweede zendingsreis van 
Paulus. Een meedenkend gemeentelid tipte me een afbeelding hiervan te plaatsen in Kerkneis. 
Bij deze. Leest u nog even Handelingen 16:6-10 erop na en kijk ondertussen naar de route op 
het kaartje. Dan wordt e.e.a. u vast wel duidelijk. 
 



 

 
Een hartelijke groet, ook namens Berdien en de kinderen,
(jo)uw ds. M.K. 
 
‘ZO ZIJN ONZE MANIER
 

DE INHOUD VAN DE PRE
Waar moet de preek over gaan? Je eerste intuïtieve reactie is: over de Bijbel. En dat is ook 
prediking moet Schriftuitleg zijn. Ook dominees kunnen vervallen in interessante verhalen, 
goede voorbeelden, mooie redeneringen enz. Maar dat is niet de kern van de verkondiging, al 
kan het helpend zijn bij het overbrengen van de boodschap. De preek m
gedachten van de voorganger weerspiegelen, maar moet dicht bij de tekst van Gods Woord 
blijven. Alleen dan heeft het Woord zeggingskracht.
 De apostel Paulus schrijft over de
1 En ik, broeders, toen ik bij 
woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die 
gekruisigd. 
3 En ik was bij u in zwakheid, met 
4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke 
wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

6 

Een hartelijke groet, ook namens Berdien en de kinderen, 

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 12) 

DE INHOUD VAN DE PREDIKING 
Waar moet de preek over gaan? Je eerste intuïtieve reactie is: over de Bijbel. En dat is ook 
prediking moet Schriftuitleg zijn. Ook dominees kunnen vervallen in interessante verhalen, 
goede voorbeelden, mooie redeneringen enz. Maar dat is niet de kern van de verkondiging, al 
kan het helpend zijn bij het overbrengen van de boodschap. De preek m
gedachten van de voorganger weerspiegelen, maar moet dicht bij de tekst van Gods Woord 
blijven. Alleen dan heeft het Woord zeggingskracht. 

De apostel Paulus schrijft over de prediking in 1 Korinthe 2:1-5:  
1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van 
woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die 

3 En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. 
4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke 
wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

Waar moet de preek over gaan? Je eerste intuïtieve reactie is: over de Bijbel. En dat is ook zo: 
prediking moet Schriftuitleg zijn. Ook dominees kunnen vervallen in interessante verhalen, 
goede voorbeelden, mooie redeneringen enz. Maar dat is niet de kern van de verkondiging, al 
kan het helpend zijn bij het overbrengen van de boodschap. De preek mag nooit de eigen 
gedachten van de voorganger weerspiegelen, maar moet dicht bij de tekst van Gods Woord 

u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van 

2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die 

4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke 

5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. 
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 U ziet, het gaat Paulus niet om prachtige woordkeuze, originele gedachten, maar alleen om 
dat ene: Jezus Christus en Die gekruisigd. Hij moet centraal staan, om Hem gaat het. Dat 
betekent niet dat elke preek hetzelfde is, omdat de preek als het goed is bij de tekst blijft. Maar 
in elke bijbeltekst licht wel iets van Christus op, al is het bij de ene tekst meer dan bij de andere. 
 De preek gaat dus over Christus. Je kunt er nog meer over zeggen waar de preek over 
moet gaan, wat in de verkondiging moet terugkomen. Vroeger werd gezegd: het moet gaan 
over de 3 stukken, de 2 wegen, en 1 Naam. Dat is makkelijk te onthouden: 3, 2, 1. De 3 stukken 
wijzen op ellende, verlossing en dankbaarheid. Die vatten het christelijk leven samen van begin 
tot eind. In de ene preek zal de nadruk meer op het ene liggen, in een volgende preek meer op 
het andere. Dat geeft niet, als het geheel maar aan bod komt. De 2 wegen wijzen op de weg 
van het leven door Jezus Christus, en de weg van de dood zonder Hem. Dus dat de twee 
wegen waarop een mens kan wandelen, de brede en de smalle weg, hemel en hel eerlijk aan 
de orde komen in de verkondiging. We mogen deze ernst van het Woord nooit verdoezelen in 
de prediking. En ten slotte, 1 Naam wijst uiteraard op Jezus Christus. Zijn Naam is de enige (!) 
waardoor wij zalig kunnen én moeten worden (Hand. 4:12). 
 Als dit de verkondiging kenmerkt, dan wordt de gemeente gezegend. We hopen en bidden 
dat het ook onder ons zo mag zijn. U begrijpt dat dit een grote verantwoordelijkheid voor de 
prediker geeft. Bij tijd en wijle voel ik die ook tijdens de voorbereiding in de studeerkamer of 
tijdens de eredienst. Echter, het is óók een verantwoordelijkheid voor de kerkenraad en de 
gemeente. Het gaat erom te beproeven of het Woord van God gepredikt wordt zoals zou 
moeten. Daar mag u de voorganger(s) best scherp in houden. Dat vraagt van elk gemeentelid 
een persoonlijke omgang met het Woord. Meer daarover binnenkort in een preek over 
Handelingen 17:11, waar we het goede voorbeeld krijgen van de gemeente van Berea. 
 

Volgende keer: de leerdienst. 
 

Ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

IN MEMORIAM 
Op 2 augustus jl. overleed zr. Atje Holtman-Prins. Ze is het eerste meelevende lid van onze 
gemeente dat dit jaar overlijdt en mocht de gezegende leeftijd van 94 jaar bereiken. Afgelopen 
mei brak ze haar heup, maar op het eerste gezicht herstelde ze daar goed van. Een aantal 
weken later ging ze toch snel achteruit en kwam aan haar lange leven hier op aarde een einde. 
 Hoewel de gedachten van zr. Holtman de laatste jaren niet altijd even helder meer waren, 
werd steeds duidelijk dat ze een diepgelovige vrouw was. Niet altijd herkende ze me als ik op 
bezoek kwam. Maar als ik me dan voorstelde als haar dominee begon ze te stralen en zei ze 
‘dat is het mooiste beroep van de wereld, mensen bij de Heere Jezus brengen’. In haar kamer 
hing een zelfgemaakt schilderij van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar verlangde ze 
naar, zei ze. Daarom stond haar schoonzoon, ds. A. Spaans uit Colijnsplaat, in de rouwdienst 
stil bij deze toekomst voor ieder die gelooft. Verder werden er in de afscheidsdienst veel 
herinneringen aan moeder en oma opgehaald als een sterke, zorgzame, gelovige, lieve vrouw. 
We zijn dankbaar voor wat ze betekend heeft, voor haar gezin en familie, maar ook binnen onze 
gemeente. 
 
 

ZIEKTE EN ZORG 
- Br. Wim van Dijken kreeg deze zomer het tegenvallende bericht dat zowel in zijn hoofd als 
longen opnieuw kankercellen zijn gevonden. De nieuwe cellen in zijn hoofd zijn inmiddels 
bestraald. Bij de volgende controle bleek dat de immuuntherapie kon worden vervolgd. En 
wachten ze de volgende controles af. Deze immuuntherapie zal nog 1,5 jaar doorgaan. 
- Br. Sikke Nammen van der Brug ondergaat nog steeds chemotherapie; hij ondergaat op 
moment van schrijven de vijfde kuur in een serie van zes. De behandelingen vallen hem steeds 
zwaarder.  
- Zr. Ina van Til-Oosterhof verblijft momenteel in Maartenshof, Groningen. Na een val was het 
niet meer mogelijk thuis in Noordhorn te blijven wonen. Gelukkig gaat het nu, na een aantal 
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weken, langzaam maar zeker beter met haar. Ze heeft op dit moment kamer 41 op de afdeling 
revalidatie, maar is in afwachting van een vaste kamer, hopelijk ook in Maartenshof. 
– Zr. W. Hamelink-Lamper (Peeblesshire, Schotland) is gevallen en heeft kneuzingen 
opgelopen aan haar ribben. Ze heeft een zeer kwetsbare leeftijd, maar het lijkt tot nu toe mee te 
vallen. Wel is ze de eerste dagen na haar val af en toe in de war. Het is nog afwachten hoe het 
verder gaat, maar in alles weet zr. Hamelink zich afhankelijk van de Heere Jezus Die voor haar 
zorgt naar lichaam en ziel. 
 

Deze broeders en zusters maar ook allen die te maken hebben met ziekte en zorg wensen we 
de belijdenis toe van David in Psalm 27:1: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik 
vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?’ 
 
OVERLIJDEN 
In vorig Kerkneis werd het echtpaar Having en Jannie Kruiger genoemd i.v.m. de ernstige ziekte 
van hun zoon Timo. Zoals velen van u al weten overleed Timo op dinsdag 12 juli. Zijn vrouw en 
kinderen, broers en zussen, en ouders blijven achter met een lege plaats en een groot verdriet. 
Tegelijk worden ze getroost door het geloof dat het voor Timo echt over-lijden was. Over het 
lijden heen, het lijden dat zo zwaar geworden was de laatste weken en dagen, en zoals br. 
Kruiger schreef ‘in heerlijkheid wakker geworden’. We bidden heel de familie Kruiger van harte 
Gods nabijheid toe in deze moeilijke weg. Dat Hij hun Bron mag zijn, waaruit ze steeds weer 
mogen ontvangen kracht naar kruis. 
 
JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

11 sept.  dhr. R. Koopman, Oldehove 
20 sept.  dhr. J. Knol, Baflo 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 
HUWELIJKSJUBILEA  
Twee echtparen binnen onze gemeente hopen deze maand een huwelijksjubileum te 
gedenken. 

- Op 3 september is 45 jaar getrouwd het echtpaar Wiebe en Froukje Loonstra-Sikkema,  
Enumatil. 

- Op 17 september is 40 jaar getrouwd het echtpaar Kees en Cocky den Besten-Verwolf, 
Noordhorn. 

Gedenkwaardige dagen, om dat samen met kinderen en kleinkinderen te mogen meemaken. Er 
waren hoogte- en dieptepunten die rondom het jubileum zullen worden opgehaald en herdacht. 
Te midden van dat alles is het God Die al die jaren gespaard en bewaard heeft. Hem komt 
daarvoor alle dank en eer toe. We bidden de echtparen Loonstra en Den Besten toe dat de 
Heere hen ook in de toekomst wil leiden door het leven en bovenal dat ze samen steeds Zijn 
wegen mogen gaan.  
‘Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken.’ (Ps. 57:11) 
 
VERHUIZING -1- 
Br. H. Smit mocht de revalidatie-afdeling van het Zonnehuis verlaten. Hij heeft een eigen 
appartement gekregen aan de overkant. We zijn dankbaar dat br. Smit na zijn val een aantal 
maanden geleden, tot nu toe redelijk goed mag herstellen. Tegelijk bidden we Hem de nabijheid 
en kracht van de Heere toe in alle omstandigheden. Ook wanneer hij een nieuwe woning 
betrekt, dat hij mag ervaren dat God hem ook daar wil zegenen en genadig wil zijn. 
 
VERHUIZING -2- 
Onlangs kregen we een verhuisbericht van de fam. Riepma. Zij verruilen hun woning boven de 
streeksuper in Oldehove voor een appartement in Assen.  
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Jaren is het echtpaar Riepma bij onze gemeente betrokken geweest. Beiden hebben zich 
ingezet tot opbouw van de gemeente. Ook gaat br. Riepma met enige regelmaat bij ons voor. 
We willen hen hiervoor danken, maar hen ook Gods zegen toewensen op hun weg nu die naar 
Assen loopt. Hun trouwtekst is ook hier op een bijzonder manier van toepassing: ‘Als Uw 
aangezicht niet meegaat, laat ons dan vanhier niet verdertrekken.’ (Ex. 33:15) Maar als Zijn 
aangezicht meegaat, dan kun je overal zijn, in Oldehove en in Assen. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
 

Aantal belijdende leden: 183 
Aantal doopleden: 104 
 

Mutaties van 29 juni  tot 25 augustus: 
Geen 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
 

Collecten, juli en augustus  € 2617,30 
Giften      €.  450,- 
 

Overgemaakt: 
GZB, Deelgenoten Lichtendonk   € 600,- 
GZB, Bulgarije - hulp voor kwetsbare kerk € 550,- 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
 

Collecte diaconie GZB: project 1027, Albanese kerken dragen een steentje bij (collecte op 
4 september in Saaksum en op 11 september in Noordhorn) 
Albanië is één van de armste landen van Europa. De jongste protestantse kerken zijn klein van  
omvang, maar wel krachtig! De Albanese kerk wil uitreiken naar mensen in nood en zo Gods 
liefde zichtbaar maken. Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar 
samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij de 
gemeenteleden nog meer te stimuleren en om samen met hen te investeren in diaconale 
activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. 
Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
 

In de periode vanaf 1 juli t/m 27 augustus 2022 is aan giften en collecten ontvangen: 
Collecten/giften juli  € 2.836,10      
Collecten/giften augustus  € 3.696,90   
 

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
Via de fam. Loonstra is een gift van € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij.    
Via br. E. Kooi is een gift van € 50,00 ontvangen voor de instandhouding van de 
predikantsplaats. 
Van de notaris is een legaat van € 1.000,00 ontvangen, bestemd voor de kerkvoogdij. 
 

Denkt u nog even aan uw bijdrage aan het solidariteitsfonds 2022. Gelukkig hebben de 
meesten van u de bijdrage al overgemaakt. Maar helaas heeft nog niet iedereen betaald. Per 
belijdend lid is uw bijdrage € 10,00. 
Bankrekeningen kerkvoogdij : NL70 RABO 0375 8296 60  òf  NL33 INGB 0000 8957 06 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen! 
Jan Geertsema  
Kerkelijke bijdragen :  
In onze begroting voor 2022 is een bedrag opgenomen aan opbrengst collecten en vrijwillige 
bijdragen van totaal € 110.000,--.  Halverwege het jaar liepen we zowel met de ontvangsten als 
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met de uitgaven precies in lijn met de begroting voor 2022. Dat betekent dus dat we aan 
ontvangsten de helft van het begroot bedrag ook werkelijk ontvangen hadden. Op dit moment 
lopen we een klein beetje achter, maar we vertrouwen erop dat dit maar tijdelijk zal zijn.   
Aandachtspunten bij het overmaken van kerkelijke bijdragen  
Onder de naam Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum hangen meerdere 
rekeningen, zoals Kerkvoogdij, Diaconie en Zondagsschool. Zorg dat uw bijdrage op de goede 
rekening komt. Ook wil de penningmeester/ontvanger graag weten waarvoor het bedrag is 
bedoeld. Is het een bijdrage voor collecten of behoort het bij uw vaste vrijwillige bijdragen (vvb) 
voor dat jaar. Daarom graag duidelijk aangeven waar uw bijdrage voor bestemd is en kies 
daarbij ook het juiste rekeningnummer.  
 

Namens de kerkrentmeesters, bij voorbaat dank. 
 
BEPROEVEN WEERKLANK 
In 2019 nam de kerkenraad het besluit om de bundel Weerklank te beproeven in de 
erediensten. Het plan was om in elke dienst waarin onze eigen predikant voorgaat een psalm of 
gezang te zingen uit deze bundel. Op die manier kan de gemeente kennis maken met de 
psalmen en gezangen uit Weerklank. Echter, al snel na dit besluit kwam corona en zongen we 
een poosje niet. Vanaf september wil de kerkenraad dit weer oppakken. Wanneer een lied uit 
Weerklank wordt gezongen wordt dit uitgedeeld bij de ingang van de kerk. Is het een psalm, 
dan is het een goed idee om die te vergelijken met de tekst van de oude berijming (en met de 
tekst in de Bijbel zelf). U kunt dan goed zien wat de veranderingen zijn. 
 Natuurlijk krijgen we op deze manier maar een beperkt beeld van deze bundel. Als u de 
mogelijkheid hebt zou het daarom goed zijn zelf een exemplaar van Weerklank aan te schaffen 
om die thuis ook eens door te bladeren en te zingen. Legt u het ook naast de Hervormde 
Bundel van 1938 waaruit we nu zingen in de erediensten. Nadat we een aantal maanden op 
deze manier (nader) hebben kennisgemaakt met Weerklank zult u op een gemeenteavond 
gevraagd worden naar uw mening. 
Hierbij wat achtergrondinformatie over de bundel Weerklank. Binnen de kring van de 
Gereformeerde Bond worden in veel gemeenten vanouds alleen de 150 psalmen en 12 
gezangen van de berijming van 1773 (de ‘oude berijming’) gezongen. Toen de roep om ook 
andere psalmen en liederen in de eredienst te zingen sterker werd, besloot een commissie uit 
te zoeken welke liederen daarvoor geschikt zijn. De criteria voor de gezangen waren de 
volgende: 

- de inhoud van de liederen stemt overeen met Gods openbaring in de Bijbel; 
- de inhoud van de liederen stemt overeen met de gereformeerde belijdenis; 
- de tekst van de liederen is van goede kwaliteit; 
- het lied past muzikaal binnen de gereformeerde traditie. 

Wat betreft de psalmen werd geen nieuwe berijming gemaakt, maar per psalm gekozen welke 
berijming het meest geschikt werd geacht. Zo werd het een mix van psalmen uit de nieuwe 
berijming, het gereformeerd kerkboek en nog weer andere berijmingen. Uit de oude berijming 
werd niet gekozen omdat Weerklank bedoeld is als een bundel náást de oude berijming, en niet 
ter vervanging daarvan. Mocht u de bundel Weerklank al bezitten, dan kunt u achterin de 
bundel een uitgebreide verantwoording vinden van de gemaakte keuzen. 
 
CATECHESE 
Het duurt nog een paar weken, maar het is zo weer zover: het begin van de catechisaties. Elk 
jaar is het best een puzzel hoe de groepen in te delen. Op meerdere momenten na elkaar, of 
zoals vorig jaar in één keer maar opgedeeld in verschillende gespreksgroepjes. Omdat ik graag 
wil beginnen met nadenken over de indeling wil ik je vragen om je op te geven voor de 
catechese. Het vindt net als vorig jaar plaats op de maandagavond in De Wegwijzer, daar kun 
je dus vast rekening mee houden. De precieze tijden volgen na de opgave. Je kan je opgeven 
tot en met vrijdag 16 september. 
 O ja, dan nog iets. In vorig nummer van Kerkneis schreef ik al over de 
belijdeniscatechese. Heb jij er misschien al over nagedacht? Wat zou het mooi zijn als er dit 



11 
 

jaar weer een aantal mensen zich daarop zouden willen gaan voorbereiden door samen het 
Woord van God te onderzoeken gedurende een winterseizoen. Ik zou er als predikant erg blij 
mee zijn. Maar vooral is het een getuigenis naar God toe dat je Hem wilt dienen met heel je 
leven. Ik denk aan onze oudere catechisanten, maar zeker ook aan oudere gemeenteleden die 
nog dooplid zijn. Zoals ik vorige keer ook schreef: opgave voor belijdeniscatechese verplicht je 
niet tot het afleggen van geloofsbelijdenis. En vrijblijvend informeren mag altijd. Wees welkom! 
 
HART VOOR JE HUWELIJK – TOERUSTINGSAVONDEN VOOR 
ECHTPAREN 
Het huwelijk staat onder druk. Er is veel gebrokenheid. En laten we eerlijk zijn, het is in deze tijd 
ook niet gemakkelijk om getrouwd te zijn. Vind maar eens tijd en aandacht voor elkaar. Probeer 
elkaar als man en vrouw maar eens te begrijpen, als je verschillend in elkaar zit. Om met een 
boektitel van Annemarie van Heijningen te spreken: Getrouwd zijn is de hemel niet. Ook in op 
het oog sterke en stabiele huwelijken kan er best van alles aan de hand zijn. 
En toch is het huwelijk het waard om aandacht aan te geven! Om als man en vrouw samen 
sterker te worden. Als een drievoudig snoer, met de Heere God als de sterkste streng van het 
snoer. ‘Loopt het niet meer, zijn jullie op elkaar uitgekeken, dan stop je er toch mee’, zegt de 
wereld tegen ons. Maar wat is dat een verkeerd advies. Je mag en moet juist strijden voor deze 
geweldige gave. 
Voor dit doel is Hart voor je huwelijk ontwikkeld, een serie van 6 toerustingsavonden over het 
huwelijk, ontwikkeld door de HGJB. Wat zou ik het mooi vinden als we dat in onze gemeente 
zouden kunnen doen. Wilt u er (samen!) eens over na denken? En ik zou willen zeggen: juist 
als u denkt, dat is niks voor mij/ons, wilt u er dan eens éxtra bij stil staan? Misschien is het dan 
juist wel wat voor u. Ik geloof dat het zeker de moeite waard is. Het mooiste zou zijn als er 
echtparen uit verschillende generaties meedoen. 

Deze informatie stond ook in vorig Kerkneis en inmiddels heb ik de eerste aanmelding van 
een echtpaar mogen ontvangen. Daarnaast heb ik contact gehad met onze ‘buurgemeenten’ 
van Dorkwerd, Sebaldeburen en Bedum-Onderdendam. Ook zij zijn enthousiast om in hun 
gemeenten echtparen te benaderen om aan deze serie avonden mee te doen. In hun 
kerkbladen zal binnenkort ook een oproep verschijnen. Wat zou het mooi zijn als we een aantal 
echtparen uit de omgeving konden samenbrengen om na te denken over een van de 
belangrijkste roepingen in het leven van elke getrouwde christen: in je huwelijk iets 
weerspiegelen van de bijzondere relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Een bijzondere 
roeping, maar ook alle reden om aandacht en tijd te besteden aan je huwelijk. 
 De komende weken zullen we de belangstelling voor deze serie avonden in kaart brengen 
in de verschillende gemeenten. In overleg met de echtparen die zich opgeven willen we een 
aantal avonden plannen in D.V. de eerste maanden van 2023. Neem voor meer informatie of 
om je op te geven contact op met ds. Krooneman. 
 
REFORMATIE HERDENKING 
Vorig jaar belegde onze gemeente voor het eerst in samenwerking met de gereformeerde 
gemeente van Groningen een reformatie-herdenking. Zoals op veel plaatsen in het land zie je 
dat rond Hervormingsdag verschillende kerkelijke gemeenten samenwerken omdat ze samen 
op het fundament van de Reformatie staan. Mooi als mensen elkaar zo vinden, ook al zijn er 
onderlinge verschillen. Vorig jaar was de reformatie-herdenking in het kerkgebouw van de 
gereformeerde gemeente. In de stad dus. Wellicht dat dat toch een drempel was voor veel 
gemeenteleden, aangezien het aantal bezoekers vanuit onze gemeente niet hoog was. Hopelijk 
is het dit jaar hoger nu we een ‘thuiswedstrijd’ spelen. De reformatieherdenking zal dit jaar 
gehouden worden op woensdagavond 26 oktober in de hervormde kerk van Noordhorn. Ds. 
Krooneman zal deze avond openen en leiden, terwijl iemand vanuit de gereformeerde 
gemeente een lezing zal verzorgen over een onderwerp dat past bij het thema Reformatie. In 
het oktober-nummer van Kerkneis zullen meer details worden bekendgemaakt. Noteert u deze 
datum vast in uw agenda? 
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INFORMATIE-AVOND OVER ONZE GEMEENTE 
In 2019 organiseerden we een informatieavond over onze gemeente. Deze avond vond plaats 
om uitleg te geven over het reilen en zeilen binnen de hervormde gemeente van Noordhorn-
Saaksum, vooral met het oog op nieuwe leden. Echter, er waren ook verschillende 
gemeenteleden die al wat langer meelopen, dat gaf ook een mooie ontmoetingsmogelijkheid 
tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. 
 Inmiddels zijn we een paar jaar verder en zijn er opnieuw een heel aantal nieuwe leden bij 
gekomen. Daarom willen we weer een info-avond organiseren en wel op D.V. donderdag 6 
oktober. Op deze avond wordt het nodige verteld over de gemeente, en is er uiteraard de 
mogelijkheid om vragen te stellen of zaken waar u tegenaan loopt aan de orde te stellen. 
Nieuwe leden én zij die overwegen lid te worden of meer informatie over onze gemeente willen 
ontvangen, worden in het bijzonder uitgenodigd. Echter, we willen ook andere gemeenteleden 
van harte uitnodigen aanwezig te zijn op deze avond. Het is een mooie mogelijkheid om elkaar 
beter te leren kennen, en daar zullen we dan ook ruimte voor nemen. 
 
EEN OPROEP VAN ONZE CLASSISPREDIKANT DS. J. HOMMES 
De vorige week hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de onwaarschijnlijk belabberde 
omstandigheden waaronder asielzoekers buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moesten 
verblijven: te weinig medische zorg, te weinig te eten en te drinken, kou in de nachtelijke open 
lucht, te weinig sanitair en wasgelegenheid kortom, dit kun je mensen niet aandoen. Veel 
mensen hebben dan ook uitgesproken dit niet te kunnen aanzien en dat ze iets willen doen, 
zich afvragend wat en hoe. 
  
De Protestantse Kerk Nederland komt met een verzoek, maar dat gebeurt ook langs andere 
kanalen. Tot nu toe was het niet mogelijk opvang kleinschalig vorm te geven, maar dat wordt nu 
wel toegestaan. Dat is waar veel mogelijkheden liggen, want er zijn volop gemeenten die al 
eerder hebben aangegeven ruimte en vrijwilligers beschikbaar te hebben voor de opvang van 
een beperkt aantal mensen. Er gebeurt al het een en ander op dit terrein, maar wellicht biedt 
deze manier van opvang soelaas voor de ergste nood van dit moment. Daarom het verzoek om 
na te gaan bij gemeenten of er ruimte en of er vrijwilligers beschikbaar zijn om daar aan mee te 
doen.  
  
Er zijn al gemeenten die zich hebben aangeboden, maar er is ruimte nodig voor alle mensen 
die nu buiten de poorten van het AZC in Ter Apel moeten verblijven. En wanneer we dat 
gezamenlijk oppakken is het voor de meeste gemeenten te doen. Een leegstaand kerkgebouw 
of een niet bewoonde pastorie of een ander ruimte die geschikt is of kan worden gemaakt is 
welkom en wel meteen, maar wellicht ook later. Vrijwilligers voor de begeleiding van de mensen 
die worden opgevangen is nodig. 
  
Alle informatie via bijgaande link of via de website van de classis Groningen-Drenthe.  
Contact: j.dekker@protestantsekerk.nl 
 
 
 
  



 

AANMELDEN GEMEENTEGI
In het vorige nummer van Kerkneis informeerden we u over de gemeentegids, en hoe u zich 
hiervoor kon aanmelden.  Fijn dat er al heel wat gemeenteleden zich hebben aangemeld. 
 

We willen nog eenmaal de oproep doen om te kunnen aanmelden. We verlengen de 
mogelijkheid van inschrijving tot
 

Hieronder nogmaals de oproep die ook in het vorige Kerkneisnummer te lezen was:
In verband met privacywetgeving is het niet mogel
nadrukkelijke toestemming vooraf te publiceren. Daarom vragen we alle leden die dat willen 
om zelf actief zich aan te melden
dat iemand tegen diens wil wordt opgenom
meelevende leden wordt opgenomen in een gids.
 

De procedure is als volgt: wilt u met uw gegevens opgenomen worden in de gemeentegids dan 
kunt u dat op drie manieren laten weten:
1.      Per mail: verstuur uw bericht naar
een bevestiging terug met bevestiging dat uw opgave goed is ontvangen. Mocht u geen 
bevestiging hebben ontvangen dan is uw e
2.      Per telefoon: geef uw gegevens door via het nummer
3.      Schrijf uw gegevens op de briefjes
deze briefjes in de melkbus ernaast.
 

Wij ontvangen graag deze gegevens van u (en uw gezinsleden):
�        Achternaam 
�        Voorletter(s) 
�        (Eventueel) roepnaam 
�        Straat en huisnummer 
�        Postcode 
�        Woonplaats 
�        Telefoonnummer 
�        (Eventueel) mobiel nummer
�        (Eventueel) mailadres 
 

In de gemeentegids zal een overzi
wonen. Van volwassenen zullen voorletters + achternaam worden afgedrukt, van kinderen 
roepnaam + achternaam. Verder gaat het om adres
 

U heeft de tijd om uw gegevens in te dien
kunnen zenden met een van de najaarsnummers van Kerkneis.
 

Let op: 
1.      Als de gegevens niet compleet worden ingevuld dan kan het zijn dat ze uit het 
ledenbestand worden aangevuld. Wilt u wel in de 
gegevens er uitdrukkelijk niet in, laat u het dan expliciet aan ons weten.
2.      De gemeentegids zal niet op internet worden gepubliceerd en uw gegevens zullen niet aan 
derden worden verstrekt. De gids is alleen voor inte
3.      Sommige gemeenteleden hebben zich al aangemeld om in de lijst te komen. Toch vragen 
we voor de duidelijkheid iedereen zich opnieuw aan te melden bij Hans en Judith, zodat zij alle 
gegevens op een rijtje hebben. 
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AANMELDEN GEMEENTEGIDS 
In het vorige nummer van Kerkneis informeerden we u over de gemeentegids, en hoe u zich 
hiervoor kon aanmelden.  Fijn dat er al heel wat gemeenteleden zich hebben aangemeld. 

We willen nog eenmaal de oproep doen om te kunnen aanmelden. We verlengen de 
tot 23 september.  

Hieronder nogmaals de oproep die ook in het vorige Kerkneisnummer te lezen was:
In verband met privacywetgeving is het niet mogelijk gegevens van kerkleden zonder 
nadrukkelijke toestemming vooraf te publiceren. Daarom vragen we alle leden die dat willen 

zelf actief zich aan te melden voor plaatsing in deze gids. Op deze manier voorkomen we 
dat iemand tegen diens wil wordt opgenomen, en zorgen we toch dat een groot deel van de 
meelevende leden wordt opgenomen in een gids. 

De procedure is als volgt: wilt u met uw gegevens opgenomen worden in de gemeentegids dan 
kunt u dat op drie manieren laten weten: 

bericht naar j.buijze@outlook.com – bij opgave per mail krijgt u altijd 
een bevestiging terug met bevestiging dat uw opgave goed is ontvangen. Mocht u geen 
bevestiging hebben ontvangen dan is uw e-mail niet goed verstuurd/ontvangen. 

geef uw gegevens door via het nummer 06-21618141 
Schrijf uw gegevens op de briefjes die achterin de kerk op de tafel liggen. Deponeer 

deze briefjes in de melkbus ernaast. 

Wij ontvangen graag deze gegevens van u (en uw gezinsleden): 

(Eventueel) mobiel nummer 

In de gemeentegids zal een overzicht komen van de adressen, met alle leden die op dat adres 
wonen. Van volwassenen zullen voorletters + achternaam worden afgedrukt, van kinderen 
roepnaam + achternaam. Verder gaat het om adres- en contactgegevens. 

U heeft de tijd om uw gegevens in te dienen tot 23 september.  We hopen de gids mee te 
kunnen zenden met een van de najaarsnummers van Kerkneis. 

Als de gegevens niet compleet worden ingevuld dan kan het zijn dat ze uit het 
ledenbestand worden aangevuld. Wilt u wel in de gemeentegids maar mogen bepaalde 
gegevens er uitdrukkelijk niet in, laat u het dan expliciet aan ons weten. 

op internet worden gepubliceerd en uw gegevens zullen niet aan 
derden worden verstrekt. De gids is alleen voor intern gebruik. 

Sommige gemeenteleden hebben zich al aangemeld om in de lijst te komen. Toch vragen 
we voor de duidelijkheid iedereen zich opnieuw aan te melden bij Hans en Judith, zodat zij alle 

 

 

In het vorige nummer van Kerkneis informeerden we u over de gemeentegids, en hoe u zich 
hiervoor kon aanmelden.  Fijn dat er al heel wat gemeenteleden zich hebben aangemeld.  

We willen nog eenmaal de oproep doen om te kunnen aanmelden. We verlengen de 

Hieronder nogmaals de oproep die ook in het vorige Kerkneisnummer te lezen was: 
ijk gegevens van kerkleden zonder 

nadrukkelijke toestemming vooraf te publiceren. Daarom vragen we alle leden die dat willen 
voor plaatsing in deze gids. Op deze manier voorkomen we 

en, en zorgen we toch dat een groot deel van de 

De procedure is als volgt: wilt u met uw gegevens opgenomen worden in de gemeentegids dan 

bij opgave per mail krijgt u altijd 
een bevestiging terug met bevestiging dat uw opgave goed is ontvangen. Mocht u geen 

mail niet goed verstuurd/ontvangen.  

die achterin de kerk op de tafel liggen. Deponeer 

cht komen van de adressen, met alle leden die op dat adres 
wonen. Van volwassenen zullen voorletters + achternaam worden afgedrukt, van kinderen 

.  We hopen de gids mee te 

Als de gegevens niet compleet worden ingevuld dan kan het zijn dat ze uit het 
gemeentegids maar mogen bepaalde 

op internet worden gepubliceerd en uw gegevens zullen niet aan 

Sommige gemeenteleden hebben zich al aangemeld om in de lijst te komen. Toch vragen 
we voor de duidelijkheid iedereen zich opnieuw aan te melden bij Hans en Judith, zodat zij alle 



 

UIT DE GEMEENTE  
 
DANKBETUIGING  
Wij hebben naar aanleiding van onze verjaardagen en ter gelegenheid van ons 55
heel veel kaarten en felicitaties mogen
Maar de hoeveelheid kaarten, brieven en andere blijken van meeleven 
ziekte en het overlijden van Timo hebben ons bijzonder getroost en bemoedigd. Wij vinden veel 
troost uit o.a. Filippenzen 3 : 20, 21. Timo is ons daarheen voorgegaan. We danken
de gemeenschap der heiligen die wij mochten en 
 

Met een hartelijke groet,  
Having & Janny Kruiger 
 
NIEUWS VAN DE ZONDAG
Zondag 2 oktober D.V. willen we weer beginnen met de zondagsschool. De kinderen krijgen 
hiervoor t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging.              
Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
kijken, dan ben je van harte welkom!
We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten en met elkaar een ge
 

De juffen van de zondagsschool Gea, Korine, Marte, Mariëlle en Hennie
(contactpersoon Hennie Kleefman 06
 
STARTWEEKEND WINTERW
Zaterdag 24 september is de startdag van het winterwerk. We hebben 
programma gemaakt aan de hand van het jaarthema van de HGJB. Het thema is Enthousiasme 
gezocht! Na twee jaren waarin corona en de corona
op ons leven en het gemeentewerk, willen we weer elkaar ontmoe
God en in de gewone ontmoetingen als gemeente en kennismaken met elkaar. 
De kerntekst van het bijbehorende Bijbelgedeelte is  ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. 
Wees vurig van geest. Dien de Heere’.
 
Programma 
14.30 uur Speurtocht voor jong en oud
17.30 uur Pot-luck (gezamenlijke maaltijd)                         
20.00 uur Spelactiviteit in de Wegwijzer
21.00 uur Sing-in 
 
Pot-luck? Wat is dat?  
Een pot-luck is een gezamenlijke maaltijd, 
waarbij iedereen of elk gezin eten en 
drinken(!) meebrengt en dat deelt met de andere aanwezigen. 
jezelf op kan. We vertrouwen erop dat er genoeg zal zijn en we laten ons verrassen
er wordt meegenomen. 
Voor vragen over de maaltijd kunt u contact opnemen met Francien Verbree 06
In verband met de organisatie van deze dag willen we u en jou vragen je op te geven 
maandag 19 september, door de 
Kerkneis) en in de ‘melkbus’ in de hal van de kerk te doen of  je aan te melden door een 
berichtje te sturen naar Hennie Kleefman  06
 
Zondagmorgen 25 september
van het jaarthema ‘Enthousiasme gezocht” en zal geleid worden door ds. Krooneman.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten!
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Wij hebben naar aanleiding van onze verjaardagen en ter gelegenheid van ons 55
heel veel kaarten en felicitaties mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! 
Maar de hoeveelheid kaarten, brieven en andere blijken van meeleven naar aanleiding van de 
ziekte en het overlijden van Timo hebben ons bijzonder getroost en bemoedigd. Wij vinden veel 
troost uit o.a. Filippenzen 3 : 20, 21. Timo is ons daarheen voorgegaan. We danken
de gemeenschap der heiligen die wij mochten en mogen ervaren. God lof!  

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
willen we weer beginnen met de zondagsschool. De kinderen krijgen 

hiervoor t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging.                                                                              
 en je wilt ook graag naar de zondagsschool of een keer komen 

kijken, dan ben je van harte welkom! 
We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten en met elkaar een gezegende tijd te hebben.

De juffen van de zondagsschool Gea, Korine, Marte, Mariëlle en Hennie 
(contactpersoon Hennie Kleefman 06-81686653) 

STARTWEEKEND WINTERWERK 24 EN 25 SEPTEMBER 2022
is de startdag van het winterwerk. We hebben 

programma gemaakt aan de hand van het jaarthema van de HGJB. Het thema is Enthousiasme 
gezocht! Na twee jaren waarin corona en de corona-maatregelen grote invloed hebben gehad 
op ons leven en het gemeentewerk, willen we weer elkaar ontmoeten rondom het Woord van 
God en in de gewone ontmoetingen als gemeente en kennismaken met elkaar. 
De kerntekst van het bijbehorende Bijbelgedeelte is  ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. 
Wees vurig van geest. Dien de Heere’. 

Speurtocht voor jong en oud 
luck (gezamenlijke maaltijd)                          

Spelactiviteit in de Wegwijzer 

is een gezamenlijke maaltijd, 
waarbij iedereen of elk gezin eten en 
drinken(!) meebrengt en dat deelt met de andere aanwezigen. Neem evenveel eten mee wat 

We vertrouwen erop dat er genoeg zal zijn en we laten ons verrassen

Voor vragen over de maaltijd kunt u contact opnemen met Francien Verbree 06
In verband met de organisatie van deze dag willen we u en jou vragen je op te geven 

, door de opgavestrook in te vullen (zie achterkant van dit nummer van 
en in de ‘melkbus’ in de hal van de kerk te doen of  je aan te melden door een 

berichtje te sturen naar Hennie Kleefman  06-81686653 of per mail famkleefman@gmail.com

Zondagmorgen 25 september is er na de ochtenddienst een preekbespreking naar aanleiding 
Enthousiasme gezocht” en zal geleid worden door ds. Krooneman.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten! 

 

Wij hebben naar aanleiding van onze verjaardagen en ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!  

naar aanleiding van de 
ziekte en het overlijden van Timo hebben ons bijzonder getroost en bemoedigd. Wij vinden veel 
troost uit o.a. Filippenzen 3 : 20, 21. Timo is ons daarheen voorgegaan. We danken God voor 

 

willen we weer beginnen met de zondagsschool. De kinderen krijgen 
                                                                 

en je wilt ook graag naar de zondagsschool of een keer komen 

zegende tijd te hebben. 

ER 2022 
is de startdag van het winterwerk. We hebben voor deze dag een 

programma gemaakt aan de hand van het jaarthema van de HGJB. Het thema is Enthousiasme 
maatregelen grote invloed hebben gehad 

ten rondom het Woord van 
God en in de gewone ontmoetingen als gemeente en kennismaken met elkaar.  
De kerntekst van het bijbehorende Bijbelgedeelte is  ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. 

Neem evenveel eten mee wat 
We vertrouwen erop dat er genoeg zal zijn en we laten ons verrassen (luck) wat 

Voor vragen over de maaltijd kunt u contact opnemen met Francien Verbree 06-38469544 
In verband met de organisatie van deze dag willen we u en jou vragen je op te geven vóór 

(zie achterkant van dit nummer van 
en in de ‘melkbus’ in de hal van de kerk te doen of  je aan te melden door een 

famkleefman@gmail.com 

nddienst een preekbespreking naar aanleiding 
Enthousiasme gezocht” en zal geleid worden door ds. Krooneman. 



 

INGEKOMEN BERICHTEN
 
VERSLAG VAN “ZINGEN IN DE ZOMER
Zingen is bijzonder. Vooral als je liederen, die je diep in je hart koestert, in een grote groep met 
anderen kunt zingen. Dat voel je in onze zangdiensten en dat mochten we ook beleven bij het 
‘Zingen in de zomer’ op Urk. 
Op woensdag 3 augustus vertrokken we ’s middags om half drie met de bus vanaf restaurant 
Aduard naar Urk. De reis naar Urk was georganiseerd door Kor en Corrie van Til. Corrie was op 
haar gezellige en warme wijze onze reisleidster in de bus en Kor reisde m
eventuele problemen hulp te bieden. We waren met ongeveer veertig mensen en naast leden 
van onze eigen gemeente reisden er gasten mee, voornamelijk uit de gemeente van 
Noordhorn-Saaksum.  
Op Urk, het kan niet missen, gingen we eerst na
deze bijzondere plaats.  
Het feest van zang en muziek in de Bethelkerk begon om half acht, maar kort na half zeven 
mochten we al naar binnen. De Bethelkerk heeft onveranderd de stijl bewaard van de bouw van 
Gereformeerde kerken uit het begin van de vorige eeuw, met aan alle kanten ruime galerijen. 
Zodat er in deze kerk plaats is voor ongeveer 1100 kerkgangers. Het orgel is in 1792 gebouwd 
voor een katholieke kerk en in 1911 aangekocht voor deze gemeente. Het heeft 
telt 1662 pijpen. Een prachtig instrument om te beluisteren en om er bij te zingen.   
Het thema van deze avond was ‘
door het Mannenkoor Urker Zangers
samenzang, het gebed en de lof aan God werden benadrukt. Zelfs het kinderlied ‘
gevouwen, sluit oogjes nu’ ontbrak niet aan de rij van prachtige liederen. Ds. Klaas van der 
Sloot, een Urker van geboorte en ook zanger in dit mannen
bijzondere van het gebed naar voren. Dit deed hij onder het thema ‘Gevouwen Handen’. De 
groten in deze wereld zijn voor een gewoon mens niet bereikbaar, zo betoogde hij. Maar God 
hoort altijd. Het telefoonnummer van God 
geschoven voor het gebed. Hij verwees naar Luther, die ooit gezegd heeft, dat bidden het 
ambacht is van een gelovig mens. De gelovige mens kan niet anders, hij moet bidden, ook al is 
het leven bitter moeilijk. Na zijn meditatie zongen we met elkaar ‘
handen en leidt uw kind’. 
We hebben genoten van deze prachtige avond met zo’n grote rijkdom aan muziek en zang. De 
oude geloofsliederen mochten we koesteren als een kostbare springlevende er
eigentijdse teksten maakten ons duidelijk dat de liefde van Christus nog steeds opnieuw 
bezongen wordt.   
Dankbaar voor de zegeningen die we mochten ontvangen, kwamen we omstreeks elf uur 
gezond en wel weer terug op ons vertrekpunt in Aduard. 
verschillende liederen in mijn hoofd nazingen en die ervaring zullen de meesten 
hebben gehad, denk ik. 
 

Baflo, Jan Oldenhuis 
 
KOM-OP-ADEM MIDWEEK ‘LEVEN 

Dan zal er een midweek plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de 
dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te leggen, want 
lotgenoten zullen je situatie en je vragen
samen onderwerpen die passen bij je situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
www.pdcdeherberg.nl of mail naar 
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BERICHTEN 

ZINGEN IN DE ZOMER” OP URK 
l als je liederen, die je diep in je hart koestert, in een grote groep met 

anderen kunt zingen. Dat voel je in onze zangdiensten en dat mochten we ook beleven bij het 

Op woensdag 3 augustus vertrokken we ’s middags om half drie met de bus vanaf restaurant 
Aduard naar Urk. De reis naar Urk was georganiseerd door Kor en Corrie van Til. Corrie was op 
haar gezellige en warme wijze onze reisleidster in de bus en Kor reisde m
eventuele problemen hulp te bieden. We waren met ongeveer veertig mensen en naast leden 
van onze eigen gemeente reisden er gasten mee, voornamelijk uit de gemeente van 

Op Urk, het kan niet missen, gingen we eerst naar het visrestaurant en daarna op pad door 

Het feest van zang en muziek in de Bethelkerk begon om half acht, maar kort na half zeven 
mochten we al naar binnen. De Bethelkerk heeft onveranderd de stijl bewaard van de bouw van 

rmeerde kerken uit het begin van de vorige eeuw, met aan alle kanten ruime galerijen. 
Zodat er in deze kerk plaats is voor ongeveer 1100 kerkgangers. Het orgel is in 1792 gebouwd 
voor een katholieke kerk en in 1911 aangekocht voor deze gemeente. Het heeft 
telt 1662 pijpen. Een prachtig instrument om te beluisteren en om er bij te zingen.   
Het thema van deze avond was ‘Gevouwen Handen’. In de keuze van de liederen of ze  nu 

Mannenkoor Urker Zangers onder leiding van Jacob Schenk werd
samenzang, het gebed en de lof aan God werden benadrukt. Zelfs het kinderlied ‘

ontbrak niet aan de rij van prachtige liederen. Ds. Klaas van der 
Sloot, een Urker van geboorte en ook zanger in dit mannenkoor bracht in zijn overdenking het 
bijzondere van het gebed naar voren. Dit deed hij onder het thema ‘Gevouwen Handen’. De 
groten in deze wereld zijn voor een gewoon mens niet bereikbaar, zo betoogde hij. Maar God 
hoort altijd. Het telefoonnummer van God is 2 x 5, vijf vingers van twee handen in elkaar 
geschoven voor het gebed. Hij verwees naar Luther, die ooit gezegd heeft, dat bidden het 
ambacht is van een gelovig mens. De gelovige mens kan niet anders, hij moet bidden, ook al is 

k. Na zijn meditatie zongen we met elkaar ‘Neem Heer

We hebben genoten van deze prachtige avond met zo’n grote rijkdom aan muziek en zang. De 
oude geloofsliederen mochten we koesteren als een kostbare springlevende er
eigentijdse teksten maakten ons duidelijk dat de liefde van Christus nog steeds opnieuw 

Dankbaar voor de zegeningen die we mochten ontvangen, kwamen we omstreeks elf uur 
gezond en wel weer terug op ons vertrekpunt in Aduard. Nog dagen daarna bleven 
verschillende liederen in mijn hoofd nazingen en die ervaring zullen de meesten 

ADEM MIDWEEK ‘LEVEN MET VERLIES’ 
In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen 
samen optrekken om stil te staan, toegerust en 
bemoedigd te worden. Dat kan bij Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek van 
woensdag 23 tot en met vrijdag 25 november dit jaar. 

midweek plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de 
dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te leggen, want 

je situatie en je vragen herkennen/begrijpen. Bij een open Bijbel  bespreek je 
passen bij je situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga naar 

mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl 

l als je liederen, die je diep in je hart koestert, in een grote groep met 
anderen kunt zingen. Dat voel je in onze zangdiensten en dat mochten we ook beleven bij het 

Op woensdag 3 augustus vertrokken we ’s middags om half drie met de bus vanaf restaurant 
Aduard naar Urk. De reis naar Urk was georganiseerd door Kor en Corrie van Til. Corrie was op 
haar gezellige en warme wijze onze reisleidster in de bus en Kor reisde met eigen auto om bij 
eventuele problemen hulp te bieden. We waren met ongeveer veertig mensen en naast leden 
van onze eigen gemeente reisden er gasten mee, voornamelijk uit de gemeente van 

ar het visrestaurant en daarna op pad door 

Het feest van zang en muziek in de Bethelkerk begon om half acht, maar kort na half zeven 
mochten we al naar binnen. De Bethelkerk heeft onveranderd de stijl bewaard van de bouw van 

rmeerde kerken uit het begin van de vorige eeuw, met aan alle kanten ruime galerijen. 
Zodat er in deze kerk plaats is voor ongeveer 1100 kerkgangers. Het orgel is in 1792 gebouwd 
voor een katholieke kerk en in 1911 aangekocht voor deze gemeente. Het heeft 33 stemmen en 
telt 1662 pijpen. Een prachtig instrument om te beluisteren en om er bij te zingen.    

. In de keuze van de liederen of ze  nu 
onder leiding van Jacob Schenk werden gezongen of als 

samenzang, het gebed en de lof aan God werden benadrukt. Zelfs het kinderlied ‘Handjes 
ontbrak niet aan de rij van prachtige liederen. Ds. Klaas van der 

koor bracht in zijn overdenking het 
bijzondere van het gebed naar voren. Dit deed hij onder het thema ‘Gevouwen Handen’. De 
groten in deze wereld zijn voor een gewoon mens niet bereikbaar, zo betoogde hij. Maar God 

is 2 x 5, vijf vingers van twee handen in elkaar 
geschoven voor het gebed. Hij verwees naar Luther, die ooit gezegd heeft, dat bidden het 
ambacht is van een gelovig mens. De gelovige mens kan niet anders, hij moet bidden, ook al is 

Neem Heer, mijn beide 

We hebben genoten van deze prachtige avond met zo’n grote rijkdom aan muziek en zang. De 
oude geloofsliederen mochten we koesteren als een kostbare springlevende erfenis. En de 
eigentijdse teksten maakten ons duidelijk dat de liefde van Christus nog steeds opnieuw 

Dankbaar voor de zegeningen die we mochten ontvangen, kwamen we omstreeks elf uur 
Nog dagen daarna bleven 

verschillende liederen in mijn hoofd nazingen en die ervaring zullen de meesten van ons 

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen 
samen optrekken om stil te staan, toegerust en 
bemoedigd te worden. Dat kan bij Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek van 
woensdag 23 tot en met vrijdag 25 november dit jaar. 

midweek plaatsvinden voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de 
dood. In deze midweek ontmoet je lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te leggen, want 

. Bij een open Bijbel  bespreek je 
passen bij je situatie. Voor meer informatie en aanmelden ga naar 



 

Vrijwilligerswerk doen in de Herberg? 
Neem dan contact op met vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
OOK OP VAKANTIE IN O
 
Dominee Peter Drost is sinds 2019 predikant van de kleine Evangelisch
Graz. In die tijd groeide de gemeente onder de zegen des HEEREN uit tot ongeveer 20 leden
Maar die zijn in juli en augustus bijna allemaal op vakantie. Dus ging ds. Drost deze zomer voor 
in Nederlandstalige kerkdiensten en gaf hij twee keer aan belangstellenden een rondleiding 
door de stad Graz met aansluitend een meditatie en zangavond in de
in de zomer ook de Duitstalige kerkdiensten gehouden worden.
 
Eén van de aanwezigen was ds. M.G.M. Mudde van 
Hollandscheveld. Hij kent ds. Drost nog van 
om te merken dat hij de Duitse taal zo machtig is om de grote dingen van het Koninkrijk van 
God te verkondigen”, aldus ds. Mudde. “Dit jaar gingen we in augustus als gezin naar een 
christelijk vakantiepark in Eisenerz in de Oostenrijkse provincie Steier
Drost in de kerk van Eisenerz voor ruim 250 Nederlandse vakantiegasten. Op dat moment 
kwam er een plaatselijke dorpsbewoner binnen die in de vorige kerkdienst ook aanwezig was. 
Ds. Drost heette hem gelijk weer hartelijk welkom.”
  
Maar het zijn niet alleen dit soort 
vooral opvalt bij onze broeder is de l
mensen. Om alle mensen te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Ch
onderlinge gesprekken is me steeds weer zijn intense verlangen opgevallen om de mensen 
bekend te maken met de barmhartigheid van onze Heiland. Ook heeft onze broeder de gaven 
van de Heilige Geest ontvangen om zeer snel bij de kern van het Eva
Dringend, maar niet dwingend.”
 

Helpt u daarom mee dat het Evangelie in de Alpenlanden kan blijven klinken? Deze keer in het 
bijzonder het werk van ds. Drost, missionair werker in Graz? 
 
Uw eenmalige of vaste gift kunt u overmaken op 
    Rekeningnummer NL34 RABO 0312 8935 07 
    ten name van  SSRO te Hendrik
    met als kenmerk ERKWB Graz 2022
Meer informatie over de SSRO vindt u op 
op het Oostenrijk Bulletin dat 4x per jaar uit komt.
 
“Ik hoop dat veel christenen in Nederland va
en vaak moeitevolle arbeid van ds. Drost willen steunen.”
 
De Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer is part
Graz. Ds. K.H. Bogerd (hervormde gemeente 
Comité van Aanbeveling van de SSRO.
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Vrijwilligerswerk doen in de Herberg?  
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie.

OOK OP VAKANTIE IN OOSTENRIJK HET EVANGELIE HOREN!

Dominee Peter Drost is sinds 2019 predikant van de kleine Evangelisch-Reformierte Kirche in 
Graz. In die tijd groeide de gemeente onder de zegen des HEEREN uit tot ongeveer 20 leden
Maar die zijn in juli en augustus bijna allemaal op vakantie. Dus ging ds. Drost deze zomer voor 

talige kerkdiensten en gaf hij twee keer aan belangstellenden een rondleiding 
door de stad Graz met aansluitend een meditatie en zangavond in de kapel van Übelbach, waar 
in de zomer ook de Duitstalige kerkdiensten gehouden worden. 

Eén van de aanwezigen was ds. M.G.M. Mudde van de Hervormde Gemeente van 
Hollandscheveld. Hij kent ds. Drost nog van de theologiestudie in Utrecht. “Ik vind het bijzond
om te merken dat hij de Duitse taal zo machtig is om de grote dingen van het Koninkrijk van 
God te verkondigen”, aldus ds. Mudde. “Dit jaar gingen we in augustus als gezin naar een 
christelijk vakantiepark in Eisenerz in de Oostenrijkse provincie Steiermark. Daar preekte ds. 
Drost in de kerk van Eisenerz voor ruim 250 Nederlandse vakantiegasten. Op dat moment 
kwam er een plaatselijke dorpsbewoner binnen die in de vorige kerkdienst ook aanwezig was. 
Ds. Drost heette hem gelijk weer hartelijk welkom.” 

ar het zijn niet alleen dit soort ervaringen waarvan ds. Mudde onder de indruk is. “W
vooral opvalt bij onze broeder is de liefde voor de zaak van Gods Koninkrijk. Liefde voor alle 
mensen. Om alle mensen te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Ch
onderlinge gesprekken is me steeds weer zijn intense verlangen opgevallen om de mensen 
bekend te maken met de barmhartigheid van onze Heiland. Ook heeft onze broeder de gaven 
van de Heilige Geest ontvangen om zeer snel bij de kern van het Evangelie uit te komen. 
Dringend, maar niet dwingend.” 

Het werk van ds. Drost in Graz wordt vanuit Nederland 
mogelijk gemaakt door de Stichting Steun Reformatie 
Oostenrijk. De SSRO ondersteunt op dit moment vier 
kleine orhodox-gereformeerde kerken van de ERKWB 
in Oostenrijk en Zwitserland, te weten in Basel, 
Rankweil, Neuhofen en Graz.  
Jaarlijks is daar ongeveer € 250.000 voor nodig. Dat 
kan niet zonder blijvende steun uit de breedte van de 
gereformeerde gezindte.  

rom mee dat het Evangelie in de Alpenlanden kan blijven klinken? Deze keer in het 
bijzonder het werk van ds. Drost, missionair werker in Graz?  

Uw eenmalige of vaste gift kunt u overmaken op  
NL34 RABO 0312 8935 07  

RO te Hendrik-Ido-Ambacht     
ERKWB Graz 2022 

Meer informatie over de SSRO vindt u op www.ssro.nl Via info@ssro.nl kunt u zich abonneren 
op het Oostenrijk Bulletin dat 4x per jaar uit komt. 

“Ik hoop dat veel christenen in Nederland vanuit hun financiële overvloed de toch wel intensieve 
en vaak moeitevolle arbeid van ds. Drost willen steunen.” (ds. M.G.M. Mudde)

De Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer is partnergemeente van de ERWKB in 
Ds. K.H. Bogerd (hervormde gemeente te Wouterswoude) is één van de leden van het 

Comité van Aanbeveling van de SSRO.  

voor meer informatie. 
LIE HOREN! 

Reformierte Kirche in 
Graz. In die tijd groeide de gemeente onder de zegen des HEEREN uit tot ongeveer 20 leden. 
Maar die zijn in juli en augustus bijna allemaal op vakantie. Dus ging ds. Drost deze zomer voor 

talige kerkdiensten en gaf hij twee keer aan belangstellenden een rondleiding 
kapel van Übelbach, waar 

de Hervormde Gemeente van 
de theologiestudie in Utrecht. “Ik vind het bijzonder 

om te merken dat hij de Duitse taal zo machtig is om de grote dingen van het Koninkrijk van 
God te verkondigen”, aldus ds. Mudde. “Dit jaar gingen we in augustus als gezin naar een 

mark. Daar preekte ds. 
Drost in de kerk van Eisenerz voor ruim 250 Nederlandse vakantiegasten. Op dat moment 
kwam er een plaatselijke dorpsbewoner binnen die in de vorige kerkdienst ook aanwezig was. 

ervaringen waarvan ds. Mudde onder de indruk is. “Wat mij 
iefde voor de zaak van Gods Koninkrijk. Liefde voor alle 

mensen. Om alle mensen te brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. In de 
onderlinge gesprekken is me steeds weer zijn intense verlangen opgevallen om de mensen 
bekend te maken met de barmhartigheid van onze Heiland. Ook heeft onze broeder de gaven 

ngelie uit te komen. 

Het werk van ds. Drost in Graz wordt vanuit Nederland 
Stichting Steun Reformatie 

. De SSRO ondersteunt op dit moment vier 
gereformeerde kerken van de ERKWB 

in Oostenrijk en Zwitserland, te weten in Basel, 

€ 250.000 voor nodig. Dat 
kan niet zonder blijvende steun uit de breedte van de 

rom mee dat het Evangelie in de Alpenlanden kan blijven klinken? Deze keer in het 

kunt u zich abonneren 

nuit hun financiële overvloed de toch wel intensieve 
(ds. M.G.M. Mudde) 

ergemeente van de ERWKB in 
te Wouterswoude) is één van de leden van het 
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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 sept. mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Jorik 
11 sept. mw. M. Rozema 050-4031843 Mariëlle 
18 sept. mw. B. Krooneman 06-11988368 Lydian 
25 sept. mw. C. Bos 0594-750885 Enzo 
2 okt. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Frances 
9 okt. mw. O. Top 0594-504644 Jorik 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
4 sept. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 
11 sept. mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
18 sept. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. W. Schaap 0594-502276 
25 sept. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 
2 okt. dhr. W. Loonstra 06-40474988 mw. F. Verbree 0594-506075 
9 okt. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. M. Bolt 0594-504885 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
4 sept. mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. E. Kooi 0594-213019 
11 sept. mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. R. Noorman 0594-548350 
18 sept. mw. G. v. Gosliga 050-4032038 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
25 sept. mw. H. Koopman 0594-591410 mw. M. Homan 050-5515653 
2 okt. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. E. Kooi 0594-213019 
9 okt. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. R. Noorman 0594-548350 

 
 

AGENDA EN ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2022  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 
zaterdag 10 sept. 09.00 uur Rommelmarkt 
zondag  11 sept. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 
woensdag 21 sept. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring bij Olga Top,  

Oosterweg 20, Noordhorn 
zaterdag 24 sept. 14.30 uur Startdag winterwerk 
zondag 25 sept. 11.00 uur Startzondag, preekbespreking/koffiedrinken na de kerkdienst 

 
VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het oktober-nummer van Kerkneis is Zaterdag 24 september 2022, 
uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH 
Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 

  



18 
 

BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2022 
do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God 
vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen 
za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 
zo 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 
ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is... 
di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud 
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David 
do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David 
vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen 
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos  
zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 
ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader 
di 13 sep Psalm 142 Totale overgave 
wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt 
do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed 
vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven 
za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester 
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan? 
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel 
di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand  
wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust 
do 22 sep Psalm 128 Voorspoed 
vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden? 
za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 
zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen? 
ma 26 sep Psalm 131 Stil 
di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop 
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid 
do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod 
vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld 
 
 

Verhuizing  
 
 

Verhuizen dat doe je niet zomaar, 
nee, dat doe je samen met je God 
want waar je gaat of waar je staat, 
Hij bestuurt jouw levenslot! 
 
Hij wil in jouw leven komen 
net zo goed als in jouw huis, 
heet Hem welkom in jouw woning, 
heet Hem welkom bij jou thuis! 
 
Want je zult, als je Hem aanneemt 
eens gaan wonen in Zijn Huis, 
waar Jezus jou een plaats bereid heeft 
voor Eeuwig bij Zijn Vader Thuis! 
 
 
  

(Els Hengstman- van Olst) 



 

SAAKSUM
KERKDIENSTEN SAAKSUM
4 sept. 09.30 uur Evang. J. de Vries (Urk), 
11 sept. 09.30 uur Ds. M. Krooneman
18 sept. 09.30 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
25 sept. 09.30 uur Prop. H. Kramer (Urk)
2 okt. 09.30 uur Ds. N.F.L. Leeuw (Oude Pekela)
 

BESTEMMING COLLECTEN
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. 
collecteren, u hoort daar in het 
aangegeven is de 1e collecte voor 
gaven overmaken op de rekeningn
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten
4 sept. Diaconie GZB, Project 10 27: 
11 sept. Avondmaalscollecte: 
25 sept. Opening winterwerk: Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
2 okt. Extra collecte voor de predikantsplaats
 

ZIEKTE EN ZORG 
We leven mee met zr. F. Wierenga
ernstig bericht aangaande zijn gezondheid. Ze zijn in afwachting van verdere informatie. Voor 
zr. Wierenga is het na de ziekte van haar man de tweede keer dat ze iets soortgelijks 
meemaakt. We bidden hen beiden kracht en Gods nabijheid toe in de komende tijd. Psalm 46:2 
belijdt: ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 
benauwdheden.’ 
 

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

2 sept. mw. G. van Dijk-Homan, 
7 sept. mw. M.J. Burgler-Huizinga, 
 

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
collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie 
pag. 9. 
 
 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw 
kerkenraad. 
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SAAKSUM 
SAAKSUM 
Evang. J. de Vries (Urk), Voorbereiding Heilig Avondmaal

M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 
Ds. N. Noorlander (Onstwedde)   
Prop. H. Kramer (Urk) 
Ds. N.F.L. Leeuw (Oude Pekela) 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Het voornemen is om dit najaar weer te gaan 
het volgend nummer van Kerkneis meer over.

aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij.
gaven overmaken op de rekeningnummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten

Project 10 27: Albanië; Albanese kerken dragen een steentje bij
Avondmaalscollecte: alleen collecte voor de kerkvoogdij 

winterwerk: Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente
Extra collecte voor de predikantsplaats 

renga-Kooij. Haar vriend Jan Bolt uit Loon (bij Assen) kreeg een 
ernstig bericht aangaande zijn gezondheid. Ze zijn in afwachting van verdere informatie. Voor 
zr. Wierenga is het na de ziekte van haar man de tweede keer dat ze iets soortgelijks 

hen beiden kracht en Gods nabijheid toe in de komende tijd. Psalm 46:2 
belijdt: ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 

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

Homan, Ezinge 
Huizinga, Saaksum 

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

COLLECTEN DIACONIE EN 

en Kerkvoogdij-
Saaksum: Zie 

Ontvangt allen een hartelijke groet van uw 

 

 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Het voornemen is om dit najaar weer te gaan 
volgend nummer van Kerkneis meer over. Tenzij anders 

diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. U kunt uw 
ummers die vermeld staan op pagina 2 van Kerkneis.  

De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten: 
Albanese kerken dragen een steentje bij 

winterwerk: Diaconiecollecte voor het jeugdwerk in eigen gemeente 

. Haar vriend Jan Bolt uit Loon (bij Assen) kreeg een 
ernstig bericht aangaande zijn gezondheid. Ze zijn in afwachting van verdere informatie. Voor 
zr. Wierenga is het na de ziekte van haar man de tweede keer dat ze iets soortgelijks 

hen beiden kracht en Gods nabijheid toe in de komende tijd. Psalm 46:2 
belijdt: ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 

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

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



 

  Jeugdneis
Hallo jongens en meisjes,  
Hopelijk ben je in de vakantie wat uitgerust! Het is 
voorbij! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het 
is best weer spannend toch?! Nu weer luisteren naar 
je meester en/of juf. Luisteren is best wel eens lastig. 
Bedenk maar eens hoeveel jij je oren gebr
Luisteren naar je ouders, luisteren naar de verhalen 
van je broer of zus, luisteren naar alle geluiden die je 
hoort. En op zondag luisteren naar de dominee. 
Bedenk zelf maar eens waar je allemaal naar luistert 
en hoort. Wat zijn onze oren toch belang
een zegen als je oren het goed doen! Onze oren 
kunnen we dus ook goed gebruiken om te horen naar wat de Heere Jezus ons wil zeggen. Dat 
zegt Hij ook tegen Jeremia: “Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u 
Mijn woorden doen horen!” (Jeremia 18) Jeremia zag de pottenbakker bezig met het maken van 
een pot, tot het in de ogen van de pottenbakker goed was. De Heere zegt tegen Jeremia: “zoals 
de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn Hand.” Je kent vast wel h
lied: “zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn wij in Uw Handen o Heer”. Wij zijn het 
klei en U bent de Pottenbakker. We zijn allen het werk van  Zijn Handen, ook onze oren. 

 
Puzzel 

Hieronder tref je een tabel aan welke cijfer en letter bij elkaar horen. Vul in de 
velden eronder het resultaat.  
Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon!  Succes!
 
Met vriendelijke groet, Alexandra 

 

Omvormtabel 

a=1 e=5 i=9 m=13
b=2 f=6 j=10 n=14
c=3 g=7 k=11 o=15
d=4 h=8 l=12 p=16
 
Vul het maar in..  
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eugdneis             September

Hopelijk ben je in de vakantie wat uitgerust! Het is 
voorbij! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het 
is best weer spannend toch?! Nu weer luisteren naar 
je meester en/of juf. Luisteren is best wel eens lastig. 
Bedenk maar eens hoeveel jij je oren gebruikt! 
Luisteren naar je ouders, luisteren naar de verhalen 
van je broer of zus, luisteren naar alle geluiden die je 
hoort. En op zondag luisteren naar de dominee. 
Bedenk zelf maar eens waar je allemaal naar luistert 
en hoort. Wat zijn onze oren toch belangrijk en wat 
een zegen als je oren het goed doen! Onze oren 
kunnen we dus ook goed gebruiken om te horen naar wat de Heere Jezus ons wil zeggen. Dat 
zegt Hij ook tegen Jeremia: “Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u 

doen horen!” (Jeremia 18) Jeremia zag de pottenbakker bezig met het maken van 
een pot, tot het in de ogen van de pottenbakker goed was. De Heere zegt tegen Jeremia: “zoals 
de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn Hand.” Je kent vast wel h
lied: “zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn wij in Uw Handen o Heer”. Wij zijn het 
klei en U bent de Pottenbakker. We zijn allen het werk van  Zijn Handen, ook onze oren. 

Hieronder tref je een tabel aan welke cijfer en letter bij elkaar horen. Vul in de 
velden eronder het resultaat.  Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com
Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon!  Succes!

Met vriendelijke groet, Alexandra  

m=13 q=17 u=21 y=25 
n=14 r=18 v=22 z=26 
o=15 s=19 w=23   
p=16 t=20 x=24   

September  2022   

kunnen we dus ook goed gebruiken om te horen naar wat de Heere Jezus ons wil zeggen. Dat 
zegt Hij ook tegen Jeremia: “Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u 

doen horen!” (Jeremia 18) Jeremia zag de pottenbakker bezig met het maken van 
een pot, tot het in de ogen van de pottenbakker goed was. De Heere zegt tegen Jeremia: “zoals 
de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn Hand.” Je kent vast wel het bekende 
lied: “zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn wij in Uw Handen o Heer”. Wij zijn het 
klei en U bent de Pottenbakker. We zijn allen het werk van  Zijn Handen, ook onze oren.  

Hieronder tref je een tabel aan welke cijfer en letter bij elkaar horen. Vul in de 
jeugdneisnoordhorn@gmail.com 

Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon!  Succes! 



 

Zing maar mee
  
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
zo ben jij in 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

 
Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Heere God, U weet precies hoe ik zijn moet. 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in Mijn Hand zegt de Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.
 
Kneed mij, Heere God, ‘k wil mij opnieuw aan u geven. 
Kneed mij, Heere God, U maakt iets moo
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt U mij een vat tot Uw eer. 
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer.
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Zing maar mee  (Elly & Rikkert)  

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
o ben jij in Mijn Hand zegt de Heer. 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,  
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer. 

Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Heere God, U weet precies hoe ik zijn moet.  

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in Mijn Hand zegt de Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer.

Kneed mij, Heere God, ‘k wil mij opnieuw aan u geven.  
Kneed mij, Heere God, U maakt iets moois van mijn leven. 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben Ik in Uw Handen o Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt U mij een vat tot Uw eer. 
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer. 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in Mijn Hand zegt de Heer.  
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer. 

o ben Ik in Uw Handen o Heer.  
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maakt U mij een vat tot Uw eer.  



 

Oplossing puzzel juli/augustus ’22: Wees n
OVERDEKTE ROMMEL

HERV. GEMEENTE NOORDHORN E
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 

Voor de 34e keer is de rommelmarkt van onze gemeente Noordhorn 
rommelmarkt die twee jaar niet is gehouden, u weet wel waarom,
We hebben een enorm assortiment aan goederen.
Uw aller opkomst is gewenst om de markt weer tot een succes te maken.
dit moment verspreid op verschillende adressen.
worden. Daar zijn veel mensen voor nodig.
De tent wordt op maandag 5 september tussen 8.00 en 9.00 uur geplaatst.
We moeten 7-10 mensen leveren om de tent recht op te zetten.
Daarna gaan we de tent inrichten om alle spullen toonbaar te maken.
Dat doen we vanaf maandagavond en verder de gehele week kan er ingericht worden. 
Schroom niet, maar geeft u zich op! Ook voor onze nieuwe leden doe ik speciaal een oproep: 
kom erbij en geniet van de week di
Natuurlijk ontbreekt onze jeugd ook weer niet, want die dragen al jaren hun steentje bij. En daar 
zijn we heel blij mee. 

De ”Wegwijzer” wordt als een boekenmarkt ingericht. Denkt u misschien daar 
heb ik een neus voor, dan kunt u ook daar te
We rekenen ook weer op onze ko
tijdens de markt.
Ook voor het prijzenbord zijn er wel weer een paar prijzen nodig!
Ook dit jaar kunt
overheerlijke taart 

En dan komt de verkoopdag. Zaterdag 10 sept. starten we om 9.00 uur.
Graag op de verkoop zaterdag om tussen 8.00 en 8.15 aanwezig te zijn in de tent, de 
koffie staat dan klaar. 
Misschien kunt u de rommelmarkt niet bezoeken, maa
een gift geven. Het rekeningnummer is NL70 RABO 00375829660 
2022.  

We hopen weer op een g
rommelmarkt week van 5 t/m 10 
september 2022. 
We rekenen op u en op
Laat de 
rommelmarktweek zegenen, want 
zonder Hem zal
 

Met een hartelijke Rommelmarkt groet!
De Rommelmarktcommissie. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPGAVE STARTWEEKEND  
(In verband met de organisatie van deze dag willen we u en jou vragen je op te geven 
maandag 19 september, door de
te doen of  je aan te melden door een berichtj
of per mail famkleefman@gmail.com
 
- Speurtocht (aantal personen)…………………………………………………
- Pot-luck      (aantal personen)…………………………………………………
- Avondprogramma (aantal personen)………………………………………
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Oplossing puzzel juli/augustus ’22: Wees niet bezorgd over de dag van morgen.
OVERDEKTE ROMMEL- EN BOEKEN MARKT 

GEMEENTE NOORDHORN EN SAAKSUM
10 SEPTEMBER 2022 AANVANG 9.00 UUR

de rommelmarkt van onze gemeente Noordhorn -Saaksum
rommelmarkt die twee jaar niet is gehouden, u weet wel waarom, maar nu gaat de markt door
We hebben een enorm assortiment aan goederen. 

aller opkomst is gewenst om de markt weer tot een succes te maken. 
schillende adressen. Ze moeten allemaal in de tent uitgestald 

worden. Daar zijn veel mensen voor nodig. 
De tent wordt op maandag 5 september tussen 8.00 en 9.00 uur geplaatst. 

10 mensen leveren om de tent recht op te zetten. 
tent inrichten om alle spullen toonbaar te maken. 

Dat doen we vanaf maandagavond en verder de gehele week kan er ingericht worden. 
Schroom niet, maar geeft u zich op! Ook voor onze nieuwe leden doe ik speciaal een oproep: 
kom erbij en geniet van de week die voor u ligt. 
Natuurlijk ontbreekt onze jeugd ook weer niet, want die dragen al jaren hun steentje bij. En daar 

De ”Wegwijzer” wordt als een boekenmarkt ingericht. Denkt u misschien daar 
heb ik een neus voor, dan kunt u ook daar terecht als verkoper.
We rekenen ook weer op onze kook en -bak kunstenaars voor iets bij de koffie 
tijdens de markt. 
Ook voor het prijzenbord zijn er wel weer een paar prijzen nodig!
Ook dit jaar kunt u een lang weekend naar Appelscha winnen. Een 

jke taart en nog veel meer. 
En dan komt de verkoopdag. Zaterdag 10 sept. starten we om 9.00 uur. 
Graag op de verkoop zaterdag om tussen 8.00 en 8.15 aanwezig te zijn in de tent, de 

Misschien kunt u de rommelmarkt niet bezoeken, maar wilt u wel meedoen, dan kunt u 
Het rekeningnummer is NL70 RABO 00375829660 o.v.v. 

We hopen weer op een gezellige 
rommelmarkt week van 5 t/m 10 
september 2022.  
We rekenen op u en op de jongelui! 

 Heere onze 
rommelmarktweek zegenen, want 
zonder Hem zal het niet gaan. 

een hartelijke Rommelmarkt groet!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

In verband met de organisatie van deze dag willen we u en jou vragen je op te geven 
, door deze strook in te vullen en in de ‘melkbus’ in de hal van de kerk 

te doen of  je aan te melden door een berichtje te sturen naar Hennie Kleefman  06
famkleefman@gmail.com) 

Speurtocht (aantal personen)………………………………………………… 
luck      (aantal personen)………………………………………………… 

(aantal personen)……………………………………….... 

iet bezorgd over de dag van morgen. 
MARKT  

N SAAKSUM 
AANVANG 9.00 UUR 

Saaksum een feit. Een 
gaat de markt door.  

 De spullen staan op 
Ze moeten allemaal in de tent uitgestald 

 

Dat doen we vanaf maandagavond en verder de gehele week kan er ingericht worden. 
Schroom niet, maar geeft u zich op! Ook voor onze nieuwe leden doe ik speciaal een oproep: 

Natuurlijk ontbreekt onze jeugd ook weer niet, want die dragen al jaren hun steentje bij. En daar 

De ”Wegwijzer” wordt als een boekenmarkt ingericht. Denkt u misschien daar 
recht als verkoper. 

bak kunstenaars voor iets bij de koffie 

Ook voor het prijzenbord zijn er wel weer een paar prijzen nodig! 
end naar Appelscha winnen. Een 

Graag op de verkoop zaterdag om tussen 8.00 en 8.15 aanwezig te zijn in de tent, de 

r wilt u wel meedoen, dan kunt u 
 Rommelmarkt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In verband met de organisatie van deze dag willen we u en jou vragen je op te geven vóór 
strook in te vullen en in de ‘melkbus’ in de hal van de kerk 

e te sturen naar Hennie Kleefman  06-81686653 

 


