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

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

  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

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

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

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

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

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde, Telefoon: 0594-50 52 76 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

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

 

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

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

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

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

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

 
Vier dieren worden door Agur, de dichter van Spreuken 30, voor het voetlicht gehaald. 
Kleine beesten zijn het maar: de mier, de klipdas, de sprinkhaan en de hagedis. Maar 
onderschat ze niet, want ‘wijs zijn ze, wijs gemaakt’. Elk van de dieren heeft zijn eigen 
wijsheid. We focussen op de wijsheid van de klipdas, een beestje dat in rotsachtige 
gebieden in Israël voorkwam en voorkomt. 
‘Klipdassen zijn een volk zonder macht’, zegt Agur. Daar kun je je wat bij voorstellen als je 
op internet een afbeelding zoekt van dit dier. Het zijn maar kleine en niet al te sterke 
beesten. Het doet nog het meeste denken aan een grote cavia of een fors konijn (maar dan 
met korte oren). Het dier is niet zo sterk vergeleken met andere (roof)dieren. De grootste 
vijand van de klipdas is de arend. Die kwamen natuurlijk ook in Israël voor, en worden op 
verschillende plekken in de Bijbel aangehaald (de mooiste tekst is Deuteronomium 32:11-
12). 
 Nu, wie niet sterk is, moet slim zijn. En dat is de klipdas. Niet sterk, wel wijs. ‘Wijs 
gemaakt’ zegt Agur. Want God is het Die de klipdas gemaakt heeft. Trouwens, als je je 
eens bedenkt hoeveel soorten dieren er zijn, hoe bijzonder ze er soms uitzien, dan moet je 
toch wel oneindig creatief zijn om zoiets te bedenken. De Schepper (Creator) is inderdaad 
zo creatief dat dieren in alle soorten, maten en kleuren uit Zijn gedachten zijn 
voortgekomen. 
Wat maakt nu de klipdas zo wijs? Omdat hij ‘zonder macht’ is, dus niet sterk, bouwt hij zijn 
huis in de rots. Dat klopt inderdaad. Klipdassen bouwen hun huizen in spleten van rotsen. 
Daar zijn ze veilig tegen gure weersomstandigheden, maar ook tegen grotere gevaren, 
bijvoorbeeld van de arend. Die kan natuurlijk nooit in de smalle spleet komen waar de 
klipdas zich verborgen houdt. 
 Wat ligt er een les in de wijsheid van de klipdas. Wij mensen verbeelden ons weleens 
dat we veel macht hebben. Dat we sterk zijn en voor niemand bang. Althans, zo lijkt het als 
je de stoere taal van de wetenschap, de techniek, de politiek geloven moet. Maar bij tijd en 
wijle worden we weer ontdekt aan onze kwetsbaarheid. Je kunt de machtigste vorst ter 
wereld zijn, en 96 jaar worden, maar er komt een moment dat je leven eindigt. Zo gaat het 
elk mens. De dood is de laatste vijand, zegt Paulus (1 Kor. 15:26). Een roofdier die je leven 
wegpikt. Een arend. 
 Waar kun je schuilen? In de rots, weet de klipdas. En dat geldt trouwens niet alleen bij 
het sterven, maar ook bij leven. Hoeveel arenden zijn er in (jo)uw leven niet die je opjagen? 
Ik denk aan zorgen, zonden, aanvechtingen, lijden. Of juist aan voorspoed die je zorgeloos 
maakt. Waar kun je schuilen? In de rots. 
Die Rots, ik schrijf het maar met een hoofdletter, want u weet het: in de Bijbel is de Rots 
vaak een beeld van de Heere Jezus Christus (1 Kor. 10:4). En als je wijs bent doe je net als 
die klipdas. Dan blijf je niet stoer staan in het open veld, waar je je oppermachtig waant 
maar ondertussen al te kwetsbaar bent voor gevaar. Dan ga je schuilen in een spleet van 
de rots. 
 Schuilen bij Christus. Daar ben je veilig. Veilig als de duivel je belaagt met je eigen 
zonde: jij kunt nooit bij God komen. Veilig als de aanvechting je overvalt: is het allemaal wel 
waar? Veilig als zorgen en moeiten je het zicht op Gods trouw weleens kunnen benemen. 
Wat de reden ook is, je moet in de Rots zijn. Je moet bij de Heere Jezus Christus zijn. 
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Daar zie ik dat kleine diertje, de klipdas, schuilen. Geen arend die hem pikken kan. Veilig in 
de Rots. Schuilt u, schuil jij daar ook? 
 
MK 

KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

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

2 okt. 09.30 uur Ds. J. A. Mol (Driesum) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

9 okt. 09.30 uur Ds. R.F. Mauritz (Lelystad) 

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

16 okt. 09.30 uur Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld) 

 19.00 uur Ds. T. Beekman (Tiendeveen) 

23 okt. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Kreuk (Oude Tonge) 

30 okt. 09.30 uur Ds. F.J.K. van Santen (Leusden) 

 19.00 uur Ds. J. Snaterse (Hoogeveen) 

2 nov. 14.30 uur Ds. M. Krooneman, Dankdag voor gewas en arbeid (Kinderdienst) 

 19.30 uur Ds. M. Krooneman, Dankdag voor gewas en arbeid, inleveren voor 
de voedselbank vanaf 18.30 uur in de Wegwijzer 

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

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Het voornemen is om binnenkort weer te gaan 
collecteren, u leest hier elders in dit 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: 
2 okt. Extra collecte voor de predikantsplaats 
16 okt. Diaconie, Project 10 27: Rwanda, voedselprogramma voor ondervoede gezinnen 
23 okt.  Extra collecte voor de predikantsplaats 
2 nov. Dankdag collecte: Alleen collecte kerkvoogdij / Inzameling voor de  voedselbank 
6 nov. Diaconie GZB: Colombia, vrede voor verscheurd Colombia 
 

UIT DE PASTORIE 
 

 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Wat was het bijzonder om na drie jaren weer een rommelmarkt te kunnen organiseren als 
gemeente. Er is ontzettend veel werk verzet de hele week. Als je goed oplette, niet alleen 
tijdens de zaterdag van de markt, maar ook de dagen eraan voorafgaand, dan zag je dat de 
opbrengst niet alleen financieel was. Naast het mooie bedrag dat is opgehaald was er ook een 
opbrengst in saamhorigheid. Ook nieuwe leden deden volop mee. Mensen leerden elkaar 
(beter) kennen. Het gevoel samen je in te zetten voor hetzelfde doel verbindt mensen. Op de 
startdag hebben we op  die saamhorigheid voortgeborduurd. Als u dit leest ligt het startweekend 
al achter ons. In het bijzonder na de dienst van opening winterwerk, bij de bespreking van de 
verkondiging, kreeg de onderlinge verbinding nog een verdieping. Want uiteindelijk gaat het 
erom dat wij elkaar mogen herkennen in Christus. Dat we voor onszelf weten door het geloof in 
Hem ingelijfd te zijn, én dat we datzelfde mogen ontdekken bij anderen. Dat schept een band, 
dieper dan alle andere banden kunnen verbinden. 
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WAT VOOR ONS LIGT 
Het winterwerk gaat nu echt beginnen. In zo’n septembermaand groei je er als predikant ook 
naartoe gelukkig. Begin september denk je ‘ach, is de zomer nu al weer voorbij!’ – maar als de 
avonden donkerder worden en je jas komt weer uit de kast, denk je aan het eind van de maand: 
‘laat het nu ook maar beginnen!’ Ik hoop dat dat bij u en jou ook zo is. En dat we elkaar op 
verschillende plekken veel kunnen ontmoeten de komende tijd, zowel op zondag als 
doordeweeks. Steeds met het doel te groeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus 
Christus. 
 In het bijzonder ben ik dankbaar dat de Schatzoekersdagen dit jaar weer mogen 
plaatsvinden in de Dörpsstee. U leest er vast nog meer over in dit nummer van Kerkneis. Er 
wordt altijd heel wat werk verzet in de voorbereidingen en op de dagen zelf. Bidt u mee om 
zegen over dit werk voor de kinderen van het dorp? Zelf heb ik de eer de vragen van de 
jongens en meiden te mogen beantwoorden – en reken er maar op dat ze moeilijke vragen 
kunnen bedenken! En daarnaast hoop ik de kleurplatenwedstrijd te jureren, een eervolle taak. 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Op mijn oproep in het vorige kerkblad heb ik nu een aantal reacties gekregen. Deze mensen 
krijgen nu wekelijks info over de verkondiging van de komende zondag. Sommigen reageren 
met hun eigen gedachten, vragen of opmerkingen, anderen lezen alleen het berichtje en 
kunnen zich op die manier vast voorbereiden. Ik gebruik geen groepsapp dus er ontstaan geen 
groepsgesprekken, ieder krijgt het berichtje persoonlijk toegestuurd. Voel u welkom om aan te 
sluiten. 
 
Met een hartelijke groet, ook van Berdien, David, Eva en Loïs, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 13) 
 

DE LEERDIENST 
Meestal als uw eigen predikant in een avonddienst voorgaat, is dat een leerdienst. Waarom is 
dat zo en wat betekent die naam leer-dienst? Een leerdienst ziet er niet eens zoveel anders uit 
dan een andere dienst, maar in de verkondiging is meer aandacht voor het leeraspect van het 
geloof. Nu is leren in de kerk niet zo populair vandaag de dag. Op school leren kinderen meer 
dan ooit (Engels begint in groep 1…), maar in de kerk willen we liever consumeren dan leren. 
Liever iets dat makkelijk ‘verteerbaar’ is dan moeilijke stof. Op zich begrijpelijk, en aan 
voorgangers de taak de stof dan ook verteerbaar te maken. Tegelijk mag het ook wel een keer 
wat van de luisteraar vergen. Immers, er moet en mag geleerd worden in de kerk. 
 De vorige aflevering van ‘zo zijn onze manieren’ ging over de verkondiging van het Woord, 
en dat de gemeente een roeping heeft die te beoordelen op het bijbels gehalte. Dat was ook de 
strekking van de preek over Hand. 17:11, want precies dat deden ook de mensen in Berea: zij 
onderzochten of de dingen die Paulus zei ook echt zo waren. Daaraan wil de leerdienst nu ook 
bijdragen. Iemand zei eens: de leerdienst in de avond is er zodat we weten hoe we op 
zondagmorgen moeten luisteren. Als we niet meer leren hoe en wat we geloven, dan wordt ons 
geloof al oppervlakkiger en vager. Daarom een vriendelijke oproep aan dat deel van de 
gemeente dat gewoon is alleen op zondagmorgen in de kerk te komen: waarom probeert u het 
ook niet eens ’s avonds? God roept toch ook dan? We kunnen toch niet denken: ’s morgens 
luister ik als Hij me roept, ’s avonds niet? En de leerdienst is in het bijzonder dus hard nodig. 
 De leerdienst is geen hobby die door de kerk is bedacht, maar een bijbelse opdracht. In 
Deut. 4:10 zegt de HEERE tegen Mozes: ‘Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn 
woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem 
zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren.’ Ik hoop dat wij allen, zowel voorganger 
als gemeente, leergierig zullen zijn! 
 
Ds. M.K.  
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VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
- We leven mee met het echtpaar Kees en Cocky den Besten. Afgelopen maand overleed na 

een ernstige ziekte de enige zus van zr. Den Besten uit Ameide. Ze stierf in het Hospice in 
Gorinchem op 68-jarige leeftijd. Ondanks de afstand met Noordhorn was de band altijd 
hecht en dan is het een groot verlies. We wensen hen Gods troost en nabijheid toe in de 
komende tijd. 

- Zr. Grietje de Vries kreeg te horen dat er bij het bevolkingsonderzoek borstkanker is 
geconstateerd. Inmiddels is een borst operatief verwijderd. Binnenkort horen ze meer over 
welke nabehandeling nodig is. In deze spannende tijd verwachten Anne en Grietje het van 
de Heere. 

- Br. Henk Smit is in de achterliggende maanden meerdere keren opgenomen geweest in het 
UMCG. Onlangs is een steen in zijn blaas met succes verwijderd en kwam hij thuis. Het 
gaat naar omstandigheden goed maar hij is nog erg vermoeid. Hij heeft zijn appartement 
aan de Wilhelminalaan verruild voor een woning in het Zonnehuis. We wensen hem ook op 
zijn nieuwe adres de zegen van de Heere toe. 

We bidden deze broeders en zusters, maar ook anderen die te maken hebben met ziekte of 
zorg, toe dat ze in alle dingen het oog mogen richten op de Heere God: ‘Ik verwacht de HEERE, 
mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan 
wachters op de morgen, wachters op de morgen.’ (Ps. 130:5-6) 
 

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

14 okt. mw. E.G. Pierik-Kwast, Groningen 
17 okt. dhr. H. Smit, Zuidhorn 
18 okt. dhr. B. Kamphuis, Noordhorn 
1 nov. dhr. J. Korthuis, Groningen  
2 nov. mw. H.M. Koopman-van der Veen, Oldehove        
6 nov. dhr. A. Solle, Grijpskerk 
 

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

CATECHESE 
De jeugd heeft zich weer trouw opgegeven voor de catechese, dat stemt tot dankbaarheid. De 
data van dit seizoen zijn aan hen al doorgegeven via WhatsApp, maar het is goed dat u ook als 
ouders weet welke avonden we bij elkaar komen. Dit zijn D.V. de data van de eerste helft van 
het seizoen:  
26-9 / 3-10 / 10-10 / 24-10 / 31-10 / 14-11 / 21-11 / 28-11 / 5-12 / 19-12  
 

De jeugd tot en met 18 jaar wordt deze maandagavonden om 19.00 uur verwacht.  
Om 20.15 uur beginnen we met de jeugd van 19 jaar en ouder. We hopen en bidden een 
gezegend seizoen van de Heere onze God te mogen ontvangen! 
 

DATA BIJBELKRING 
Dit winterwerkseizoen hopen we weer 10 keer samen te komen in een kring rondom de Bijbel. 
Het zijn altijd zeer opbouwende avonden, voelt u zich dus van harte welkom ook als u nog niet 
eerder bent geweest! De bijeenkomsten zijn op donderdagavond, en wel de volgende data 
D.V.: 
6-10 / 3-11 / 24-11 / 15-12 / 19-1 / 9-2 / 9-3 / 30-3 / 20-4. Aanvang: 20.00 uur. 
We behandelen het boekje Goudkoorts van dr. H. van den Belt over de Romeinenbrief. Dit 
boekje is te bestellen bij de (christelijke) boekhandel. Op de eerste avond behandelen we 
hoofdstuk 4 over Gods gerechtigheid.  
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INFORMATIEAVOND OVER ONZE GEMEENTE 
Op D.V. 13 oktober om 20.00 uur vindt een informatieavond plaats over onze gemeente in de 
Wegwijzer. U las er al over in vorig Kerkneis.  
Let u op: deze avond is één week verzet! In het vorige nummer van Kerkneis werd gesproken 
over 6 oktober; dan is er echter een andere bijeenkomst waarvoor de grote zaal van De 
Wegwijzer is afgehuurd. De goede datum is dus 13 oktober.  
Net als in 2019 is deze avond in het bijzonder gericht op nieuwe leden en belangstellenden, 
maar we nodigen nadrukkelijk ook anderen uit, om zo de onderlinge ontmoeting te stimuleren.  
 

HART VOOR JE HUWELIJK 
U kunt zich nog aanmelden (bij ds. Krooneman) voor de cursus Hart voor je huwelijk. Zie vorig 
Kerkneis voor meer informatie. Er zijn inmiddels meerdere aanmeldingen voor de cursus, dus u 
bent niet de enige. 
 

REFORMATIEHERDENKING 
Graag herinneren we u aan de reformatieherdenking op D.V. woensdagavond 26 oktober om 
20.00 uur in ons kerkgebouw. Ds. M. Krooneman zal de opening verrichten, waarna een 
ambtsdrager van de gereformeerde gemeente te Groningen een bijdrage zal houden over het 
onderwerp: ‘Christendom en Reformatie in de Nederlanden’. Naast dat het goed is om stil te 
staan bij het erfgoed van de Reformatie, is het belangrijk om elkaar als verwante kerken te 
ontmoeten. Immers, we baseren ons beiden op de Bijbel als Gods Woord en de 
belijdenisgeschriften die in de tijd van de Reformatie werden opgesteld. Daarom is het op veel 
plekken in ons land gewoonte om als verschillende kerkelijke gemeenten een gezamenlijke 
bijeenkomst te houden rond Hervormingsdag. U komt toch ook? 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
 

Aantal belijdende leden: 184 
Aantal doopleden: 104 
 

Mutaties van 25 augustus tot 19 september: 
Als nieuw lid meldde zich de heer Anne Cornelis (André) Bijlsma. Hij geeft er de voorkeur aan 
de diensten in Saaksum bij te wonen. 
 

Met broedergroet,   
A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
 

Ontvangen collecten September € 964,- 
Gift        € 360,- 
 

Overgemaakt: 
GZB Albanië      € 500,- 
Jeugdwerk in eigen gemeente  € 500,- 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
Collecte diaconie GZB: project 10 27,  Rwanda, (collecte 16 oktober) 
Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen. 
Cyangugu is een van de armste regio’s van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een 
belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse 
Kerk helpt lokale gemeenten om te zorgen voor de kinderen en gezinnen die het meest 
ondervoed zijn. Op verschillende plekken zijn voedingsprogramma’s opgezet. Er worden 
gezonde maaltijden uitgedeeld én er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, het 
verbouwen van groente en hygiëne. Vanuit de GZB is Caroline Mager bij dit project betrokken. 
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Collecte diaconie GZB:  Najaarscollecte (collecte Saaksum 30 okt. en Noordhorn 6 nov.) 
Vrede voor verscheurd Colombia. 
Na ruim vijftig jaar burgeroorlog heerst in Colombia officieel vrede. Maar veel levens zijn 
getekend door de talrijke moorden, ontvoeringen en druggerelateerd geweld. Nog altijd heeft 
Colombia te maken met sociale problemen als straatkinderen, verslaving en jeugdbendes. 
Samen met de kerk wil de GZB bijdragen om uit deze spiraal van geweld en pijn te raken. Zodat 
een nieuwe generatie kan bouwen aan een betere toekomst.  
 

Inzameling voor de voedselbank Westerkwartier : 
Op D.V. woensdag 2 november, dankdag voor gewas en arbeid, kunnen we weer goederen 
inbrengen voor de voedselbank vanaf 18.30 uur in de Wegwijzer. Voor Saaksum is de 
inzameling op D.V. zondag 6 november. Nu de energieprijzen en de boodschappen erg duur 
zijn geworden kunnen veel mensen niet meer de kosten betalen en is daarom de vraag naar 
hulp van de voedselbank groter geworden. Laten wij de mensen helpen die het niet meer 
kunnen betalen. Zeker in deze tijd van energiecrisis zijn er steeds meer mensen die niet rond 
kunnen komen.  
Wat is er zoal nodig: in ieder geval houdbare producten, o.a. blik- of potgroenten, pasta, 
shampoo en non-food producten.   
De voedselbank is ons zeer dankbaar voor de ingebrachte hoeveelheid aan goederen die wij 
voor hen inzamelen tijdens onze bid- en dankdagen in Noordhorn en Saaksum.  
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
 

In de periode van 28 augustus t/m 23 september 2022 is aan giften en collecten ontvangen: 
Collecten  € 1.464,30      
Giften  €    145,00  

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen:       
Via ouderling R. van den Akker is een gift van € 20,00 ontvangen 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. 
 

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

Bestellen collectemunten: 
Het is de bedoeling om op korte termijn weer te gaan collecteren in de kerk.   
U hoort nog wanneer we daarmee weer van start zullen gaan.   
Zoals we eerder hebben aangegeven wordt het steeds lastiger en duurder om contant geld (van 
collecten) bij banken af te storten naar een rekening.   
Daarom willen we liever collectemunten in de collectezak dan contant geld.   
Er zijn collectemunten van € 0.50 en van 1-, 2- en 5 euro.   
U kunt de gewenste collectemunten bestellen bij onze kerkelijk ontvanger dhr. Jan Geertsema 
(tel. 0594-504674), bij voorkeur per mail naar: collectebonnen@ziggo.nl  
Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid munten kunt u overmaken op de bankrekening van 
de kerkvoogdij nummer: NL70 RABO 0375 8296 60 (met vermelding collectemunten)  
Data afhalen collectemunten:   
Nadat u collectemunten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen:  
       op woensdag   5 oktober 2022, van 19.00 tot 20.00 uur in de Wegwijzer  
       of op dinsdag 11 oktober 2022, van 19.00 tot 20.00 uur in de Wegwijzer.   
Bij bestellen na genoemde data kunt u contact opnemen met dhr. Geertsema.  
Om de eerder vermelde redenen willen wij u dringend vragen om gebruik te maken van deze 
collectemunten als er straks in de kerk weer gecollecteerd zal worden.   
 

Namens de kerkrentmeesters, bij voorbaat dank.   
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UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
Graag bedanken we iedereen voor alle warmte en hartelijkheid na het overlijden van onze lieve 
moeder en (over)grootmoeder Atje Holtman-Prins. 
We hebben uw bezoek, uw aanwezigheid bij het afscheid, de warme woorden, het delen van 
mooie herinneringen, de kaarten en bloemen bijzonder gewaardeerd. 
 

Hartelijke groeten, 
Familie Holtman 
 

BERICHT VAN DE VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE” 
Uitnodiging voor de vrouwenvereniging:  
We willen na het startweekend ook weer met de vrouwenvereniging beginnen. We gaan de 
komende tijd ons verdiepen in het rijke Bijbelboek van de Psalmen. We doen de bijbelstudies uit 
het blad Vrouw tot Vrouw van de Hervormde Vrouwenbond. 
We vergaderen op de dinsdagavond om 19.45 uur om de 14 dagen. 
We beginnen op 4 oktober 2022. Iedereen is van harte welkom. 
Ook hebben we geregeld een creatieve middag. We maken vaak mooie herfst/kerst of paas- 
decoraties of we werken met stoffen etc. 
We nodigen je van harte uit om met ons deze avonden te praten en te delen. 
 

Namens het bestuur, Tjaarda Meindertsma, tel. 0594-233614 
 

KREA-MIDDAG ‘HERFSTDECORATIE MAKEN’ 
Op D.V. dinsdag 25 oktober willen we met de vrouwenvereniging en belangstellenden een 
herfststukje gaan maken. Kunt u zelf gereedschap meebrengen (mesje/snoeischaar), wat 
decoratiemateriaal (takken / bessen / plantjes etc.) en eventueel een kistje of mand? Voor extra 
materiaal wordt gezorgd. Graag opgeven vóór 19 oktober. 
Tot dinsdag 25 oktober, om half 2 in de grote zaal van de Wegwijzer. 
 

Diny Hofman (0594-213717) en Maria van Waarde (0594-505276) 
 

ROMMELMARKT  2022 ; EEN TERUGBLIK 
Zaterdag 10 september 2022: een mooie rustige nazomerdag in Noordhorn. 
Al vroeg in de morgen verzamelen zich een aantal mensen voor het hek aan de Kastanjelaan. 
Om 9.00 uur gaat de tent open en de koopjesjagers spoeden zich naar de kostbare spullen. 
Onze verkopers zijn er klaar voor! 
De koffie is gezet, de gehaktballen zijn gaar en ze worden al gretig afgenomen in de vroege 
morgen. Het is gezellig druk, en er wordt al gretig ingekocht. 
De dag vordert en de penningmeester komt ook af en toe kijken, zo van komt er wel geld 
binnen?  
Het is 16.00 uur en de markt gaat zo langzamerhand sluiten; de laatste dingetjes worden nog 
verkocht, maar dan gaan ook de laatste kopers naar huis. 
We gaan opruimen en de heren Tjeerd de Boer en Jan Geertsema gaan aan de slag met de 
financiën, de bakjes worden ingeleverd. 
Nu alle onkosten van de inkomsten verrekend zijn, hebben wij het prachtige bedrag van een 
dikke € 10.000 netto overgehouden aan deze 34e rommelmarkt. In één woord GEWELDIG !!! 
We willen dan ook iedereen van jong tot oud bedanken die op welke manier dan ook hieraan 
meegewerkt heeft. Zonder onze medewerkers vanaf de opbouw van de tent en door de week 
met het inrichten van de tent en met het afbreken van de tent was het niet gelukt. 
We danken de Heere die ons deze week gegeven heeft en we mogen er met dankbaarheid op 
terugkijken. 
Soli Deo Gloria!  
 

Namens de rommelmarktcommissie, 



 

Klaas Tempel 

 
SCHATZOEKERDAGEN
PANNENKOEKENBAKKERS 
Dinsdag 18 oktober hopen we samen met de kinderen de 
Schatzoekersdagen af te sluiten met een pannenkoekenmaaltijd om 
12:00 uur in de Dörpstee.
We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die één of mee
pakken naturel pannenkoeken wil bakken. 
Voorgaande jaren was dit een groot feestelijk succes!
 
Wil en kan je meehelpen, laat het weten: 
Corina Bos (06

 

WANDELPUZZELTOCHT 
Vrijdag 21 oktober hopen we weer een wandelpuzzeltocht te houden! 
Om 19:00 uur staat de koffie/thee klaar bij Restaurant  Partycentrum 
Suyderoogh. De eerste groepen vertrekken vanaf 19:15 uur.
Mocht u geen vervoer hebben óf als u nog plaatsen beschikbaar heeft in 
de auto, dan kunt u dat aangeven bij de onderstaande contactpersonen. 
Locatie: Restaurant Partycentrum Suyderoogh, De Rug 5, Lauwersoog
Tips:  - Draag warme kleding en goed schoeisel

- Neem een zaklantaarn mee
Entree:  Om de onkosten te dekken, vragen we 
Voor deelnemers jonger dan 15 jaar, vragen we 
 

Opgave (individueel/groep) kan tot en met 19 oktober bij:
Jan Kleefman: 06-11227110, famkleefman@gmail.com
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SCHATZOEKERDAGEN - 
PANNENKOEKENBAKKERS GEZOCHT!
Dinsdag 18 oktober hopen we samen met de kinderen de 
Schatzoekersdagen af te sluiten met een pannenkoekenmaaltijd om 
12:00 uur in de Dörpstee. 
We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die één of mee
pakken naturel pannenkoeken wil bakken.  
Voorgaande jaren was dit een groot feestelijk succes!

Wil en kan je meehelpen, laat het weten:  
Corina Bos (06-42507772), cgrashuis@hotmail.com

WANDELPUZZELTOCHT  
hopen we weer een wandelpuzzeltocht te houden!  

staat de koffie/thee klaar bij Restaurant  Partycentrum 
Suyderoogh. De eerste groepen vertrekken vanaf 19:15 uur. 
Mocht u geen vervoer hebben óf als u nog plaatsen beschikbaar heeft in 

dan kunt u dat aangeven bij de onderstaande contactpersonen.  
Restaurant Partycentrum Suyderoogh, De Rug 5, Lauwersoog 

Draag warme kleding en goed schoeisel 
Neem een zaklantaarn mee 

Om de onkosten te dekken, vragen we € 6,50  per deelnemer. 
Voor deelnemers jonger dan 15 jaar, vragen we €2,50 per deelnemer.  

Opgave (individueel/groep) kan tot en met 19 oktober bij: 
famkleefman@gmail.com 

GEZOCHT! 
Dinsdag 18 oktober hopen we samen met de kinderen de 
Schatzoekersdagen af te sluiten met een pannenkoekenmaaltijd om 

We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die één of meerdere 

Voorgaande jaren was dit een groot feestelijk succes! 

42507772), cgrashuis@hotmail.com 
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Corina Bos: 06-42507772; cgrashuis@hotmail.com 
 

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

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

BIJBELLEESROOSTER OKTOBER 2022 
za 1 okt Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 
zo 2 okt Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 
ma 3 okt Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 
di 4 okt Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 
wo 5 okt Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...' 
do 6 okt Lucas 18:18-30 Rijkdom 
vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 
za 8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 
zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 
ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 
di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 
do 13 okt Psalm 113 Lof zij de HEER 
vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 
zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 
ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 
di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 
wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 
do 20 okt Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 
vr 21 okt Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 
za 22 okt Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 
zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 
ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 
di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 
wo 26 okt Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 
do 27 okt Lucas 19:41-48 Emoties 
vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 
za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 
zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 
ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 
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VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het november-nummer van Kerkneis is Zaterdag 29 oktober 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. 

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

 

 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
2 okt. mw. O. Top 0594-504644 Frances 
9 okt. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Jorik 
16 okt. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Mariëlle 
23 okt. mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Lydian 
30 okt. mw. M. Boersma 06-51692326 Enzo 
6 nov. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Frances 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
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 
16 okt. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 
23 okt. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. W. Schaap 0594-502276 
30 okt. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 
2 nov. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. Bolt 0594-504885 
6 nov. dhr. W. Loonstra 06-40474988 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
2 okt. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. E. Kooi 0594-213019 
9 okt. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
16 okt. mw. P. Telintel 0594-853020 dhr. R. Noorman 0594-548350 
23 okt. mw. M v. Waarde 0594-505276 mw. M. Homan 050-5515653 
30 okt. mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. E. Kooi 0594-213019 
2 nov.   dhr. A. v. Waarde 0594-505276 
6 nov. mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. R. Noorman 0594-548350 

 
 

AGENDA EN ACTIVITEITEN OKTOBER 2022  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 
maandag  3 okt. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 4 okt. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 1 
donderdag 6 okt. 20.00 uur Bijbelkring (Hfst 4) 
zondag  9 okt. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 
maandag  10 okt. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
donderdag 13 okt. 20.00 uur Kennismakingsavond nieuwe gemeenteleden 
ma/di 17/18 okt. 09.45 uur Schatzoekersdagen in de Dörpstee 
maandag 17 okt. 20.00 uur Gesprekskring bij de fam. Koopman, Buitensingel 50, 

Oldehove (H4: Jes. 50:4-9) 
dinsdag 18 okt. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 8 
vrijdag 21 okt. 19.00 uur Wandelpuzzeltocht vanaf Restaurant Partycentrum 

Suyderoogh, De Rug 5, Lauwersoog 
maandag  24 okt. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 25 okt. 13.30 uur Kreatieve middag, herfststukjes maken, 

vrouwenvereniging en belangstellenden 
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woensdag 26 okt. 09.30 uur 
20.00 uur 

Ochtendvrouwenkring (H2: Matth. 18:21-35) 
Reformatieherdenking in de kerk 

maandag  31 okt. 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 
dinsdag 1 nov. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie Psalm 43 
woensdag 2 nov. 19.30 uur Dankdag voor gewas en arbeid, dienst in de kerk. Vanaf 

18.30 uur inleveren voedselbank in de Wegwijzer 
donderdag 3 nov. 20.00 uur Bijbelkring 
zondag 6 nov. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

2 okt. 09.30 uur Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela) 

9 okt. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

16 okt. 09.30 uur Ds. R.F. Mauritz (Lelystad)  

23 okt. 09.30 uur Ds. M. Kreuk (Oude Tonge) 

30 okt. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Assen)  

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

 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Het voornemen is om binnenkort weer te gaan 
collecteren, u leest hier elders in dit 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: 
2 okt. Extra collecte voor de predikantsplaats 
16 okt. Diaconie, Project 10 27: Rwanda, voedselprogramma voor ondervoede gezinnen 
23 okt.  Extra collecte voor de predikantsplaats 
30 okt. Diaconie GZB: Colombia, vrede voor verscheurd Colombia 
6 nov. Dankdag collecte: Alleen collecte kerkvoogdij / Inzameling voor de  voedselbank 
 

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

15 okt. dhr. J. Stouwie, Ezinge 
16 okt. mw. K. Rinkema, Leek 
 

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

OVERKOMST 
Vanuit de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Aduard kwam over naar onze gemeente br. 
André Bijlsma, Wibrandusstraat 24, 9831 SJ Aduard. Al geruime tijd leeft hij mee met onze 
gemeente en bezoekt hij de erediensten in Saaksum. Inmiddels ontmoeten we hem ’s avonds in 
de kerk in Noordhorn. We zijn dankbaar dat br. Bijlsma in ons midden zijn plek gevonden heeft 
en bidden hem de zegen en nabijheid van de Heere toe, door Zijn Woord en Geest. 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ 
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pag. 7/8. 
 
 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
  



 

Streep de woorden weg en er blijft een zin over. 
Dit is een extra puzzel en telt niet mee voor de boekenbon van 
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Streep de woorden weg en er blijft een zin over.  
Dit is een extra puzzel en telt niet mee voor de boekenbon van Jeugdneis.Jeugdneis. 



 

  Jeugdneis
Beste jongens en meisjes,  
Jullie gaan vast wel eens mee boodschappen doen. Even naar de winkel. De 
boodschappenkar wordt gevuld met eten en drinken. Voordat je de winkel 
uitgaat, moet je langs de kassa. Alle boodschappen moet je betalen. En als je 
betaald hebt, krijg je de kassabon
jou (of papa/mama). Weet je waar ik aan moest denken? 
voor mij betaald. En die Iemand is de Heere Jezus Christus. Hij heeft voor u, jou en mij betaald. 
Daar aan het kruis op Golgotha. En 
voor onze boodschappen.(in alle eerbied). Zijn leven heeft Hij voor ons gegeven. De weg naar 
God is open! En ook nog gratis! Je hoeft er niets voor te betalen. Dat kun je niet laten liggen 
toch!? Neem het aan met beide handen! 
 

Puzzel 

De letters staan door elkaar. Maak het woord en vul de hokjes met de juiste letters. 
zin naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com
Voor de puzzelliefhebbers: vul d
volgt? Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon! Succes!  
Met vriendelijke groet, Alexandra 
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eugdneis             

Jullie gaan vast wel eens mee boodschappen doen. Even naar de winkel. De 
boodschappenkar wordt gevuld met eten en drinken. Voordat je de winkel 
uitgaat, moet je langs de kassa. Alle boodschappen moet je betalen. En als je 
betaald hebt, krijg je de kassabon. De boodschappen zijn betaald en zijn nu van 
jou (of papa/mama). Weet je waar ik aan moest denken?    Er heeft ook Iemand 
voor mij betaald. En die Iemand is de Heere Jezus Christus. Hij heeft voor u, jou en mij betaald. 
Daar aan het kruis op Golgotha. En dat is natuurlijk een heel andere prijs dan
voor onze boodschappen.(in alle eerbied). Zijn leven heeft Hij voor ons gegeven. De weg naar 
God is open! En ook nog gratis! Je hoeft er niets voor te betalen. Dat kun je niet laten liggen 

Neem het aan met beide handen!  

De letters staan door elkaar. Maak het woord en vul de hokjes met de juiste letters. 
eugdneisnoordhorn@gmail.com  Mocht het niet lukken, zoek dan Johannes 3:16 op. 

Voor de puzzelliefhebbers: vul de letters in op de juiste plek bij de cijfers onderaan. Welk woord 
Heb je 5 puzzels goed dan ontvang je een boekenbon! Succes!   

Met vriendelijke groet, Alexandra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extra puzzel:  Vul de letters maar 
eens in!  
 

      Oktober 2022 

Jullie gaan vast wel eens mee boodschappen doen. Even naar de winkel. De 

uitgaat, moet je langs de kassa. Alle boodschappen moet je betalen. En als je 
. De boodschappen zijn betaald en zijn nu van 

Er heeft ook Iemand 
voor mij betaald. En die Iemand is de Heere Jezus Christus. Hij heeft voor u, jou en mij betaald. 

dan wat wij betalen 
voor onze boodschappen.(in alle eerbied). Zijn leven heeft Hij voor ons gegeven. De weg naar 
God is open! En ook nog gratis! Je hoeft er niets voor te betalen. Dat kun je niet laten liggen 

De letters staan door elkaar. Maak het woord en vul de hokjes met de juiste letters. Mail deze 
Mocht het niet lukken, zoek dan Johannes 3:16 op. 
op de juiste plek bij de cijfers onderaan. Welk woord 

xtra puzzel:  Vul de letters maar 

 



 

Zing maar mee
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Zing maar mee     

Dat
gegeven, dat Hij aan 
ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn ééngeboren 
Zoon. 
 
Opdat ‘n ieder die 
gelooft, opdat ‘n 
ieder die gelooft, een 
ieder, een ieder, het 
eeuw’ge leven heeft.
 
 
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing puzzel 
september ’22: 
Wij zijn het leem en 
U bent onze 
Pottenbakker.

 
Dat Hij aan ons heeft 
gegeven, dat Hij aan 
ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn ééngeboren 
Zoon.  
 
Opdat ‘n ieder die 
gelooft, opdat ‘n 
ieder die gelooft, een 
ieder, een ieder, het 
eeuw’ge leven heeft. 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing puzzel 
september ’22:  
Wij zijn het leem en 
U bent onze 
Pottenbakker. 


