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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 J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove 
        Telefoon: 0594-50 21 80 
        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 F. Wessels, Englumstraat 18,             
        9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26  
        Email: frits.wessels@home.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: websitenoordhornsaaksum@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 
 

Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme,  
ook hij zal roepen en niet verhoord worden. 

Spreuken 21:13 
 
Jezus vertelt in Lukas 16:19-31 een verhaal dat misschien wel de beste illustratie is bij deze 
spreuk van Salomo. Het verhaal gaat over twee personen: de rijke man en de arme 
Lazarus. Terwijl de rijke man elke dag vrolijk en overdadig leeft, ligt de arme bedelaar 
Lazarus dagelijks voor zijn poort. Bij de ingang van het paleis komt de rijke man, wanneer 
hij in- en uitgaat, elke keer de arme Lazarus tegen. Hij zit onder de zweren, dus is 
misschien wel melaats, en hij heeft helemaal niks. Maar in plaats van te helpen gaat de 
rijke man elke dag aan hem voorbij. Hij keurt Lazarus geen blik waardig. Al zou hij maar de 
kruimeltjes van de tafel van de rijke man kunnen eten, dan zou hij al tevreden zijn. Maar 
helaas, de man kijkt niet naar de stumper om. De honden komen en likken zijn zweren, 
staat er zelfs. 
 Die rijke man is dus een sprekend voorbeeld van de persoon die Salomo bedoelt in 
bovenstaande spreuk: ‘Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme…’ Dat is 
precies wat deze man doet. Hij kon de arme Lazarus elke dag zien liggen en elke dag 
horen roepen om ontferming. Maar hij heeft zijn oren er voor ‘dichtgestopt’. Zich ervoor 
afgesloten. De andere kant op gekeken. Om niet geconfronteerd te worden met het lijden 
van die ander. 
Misschien moeten we niet te snel oordelen over deze rijke man, al zijn we daar wel toe 
geneigd. Maar zijn wij zo anders? Het is een verleiding van ons allemaal, om als we het 
goed hebben, de andere kant op te kijken als we mensen zien die lijden? Het is immers erg 
ongemakkelijk om te zien hoe groot het verschil is tussen onze rijkdom en de armoede van 
een ander. De naaste ver weg, of dichtbij. Het is ook best te begrijpen dat je soms je oren 
dichtstopt en je hoofd afwendt. Dat je stopt met journaal kijken omdat je het lijden niet meer 
aan kan… Tegelijk: is dat de weg? 
 
Hoe loopt het eigenlijk af met die arme en rijke in Jezus’ gelijkenis? Precies zoals Salomo 
zegt: ‘Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme, ook hij zal roepen en niet 
verhoord worden.’ Inderdaad, want als de arme Lazarus sterft, wordt hij ontvangen in de 
hemel, maar de rijke slaat zijn ogen op in de hel. Hij vraagt om ontferming, om slechts één 
druppel water want: ‘Stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het 
water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.’ Maar dat gebed 
wordt niet verhoord? Waarom niet? Het is te laat, in zijn leven had de rijke man zíjn vinger 
in het water kunnen dopen en Lazarus te drinken kunnen geven. Hij had hem kunnen en 
moeten bijstaan in zijn nood. Zijn zweren verbinden, hem te eten geven, een slaapplaats. 
En dat alles heeft hij niet gedaan. Hij heeft lekker geleefd, comfortabel en luxe, maar 
zonder God en zonder genade voor zijn medemens. Nu breekt hem dat op. 
 Hoe anders dan die rijke man is Jezus! Als er Eén oog had voor de lazarussen in Zijn 
omgeving, dan Hij. Nee, Hij ging ze niet een voor een langs om ze allemaal te genezen. 
Maar wie tot Hem ging roepen, werd verhoord. Denk aan de biddagpreek over Bartimeüs. 
Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot! (Ps. 86:3 ber.) En de Heere 
Jezus vraagt in Mattheüs 25: doet u, doe jij dat nu ook voor anderen? Zieken verzorgen, 
naakten kleden, gevangenen bezoeken? Want wat je voor de minste van Mijn broeders 
gedaan hebt, dat heb je voor Mij gedaan! Dus stop je oren niet dicht en kijk de andere kant 
niet op. ‘O Heere Jezus, geef mij een open oor en oog, en bovenal een open hart voor wie 
lijdt, zoals U dat had!’ 
 
Ds. M. Krooneman 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 6/7) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

4 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 1e Paasdag  

 19.00 uur Ds. J.A. Mol (Driesum) 

5 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 2e Paasdag 

11 april 09.30 uur Prop. E.C. de Waarde (Driesum) 

 19.00 uur Dhr. J.C.A. v.d. Berge (Sebaldeburen) 

18 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

25 april 09.30 uur Ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

2 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

9 mei 09.30 uur Ds. A.J. Mensink (Elburg) 

 19.00 uur Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd) 
 

 

BESTEMMING COLLECTEN 
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. We hebben gemerkt 
dat de meeste gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. 
Dit wordt zeer gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De 
rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.         
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

4 & 5 april Diaconiecollecte: deelgenoten Lichtendonk 

18 april Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

UIT DE PASTORIE 
 

LIJDENSTIJD 
Het grootste deel van de lijdenstijd ligt inmiddels al weer achter ons. Zelfs in lockdown gaat de 
tijd hard, zeiden Berdien en ik onlangs tegen elkaar. Dat komt mede omdat het werk in de 
gemeente deels gewoon doorgaat, en daarbij komt nog de nascholing. Maar misschien is uw 
ervaring wel anders, gaat de tijd juist traag en is het zwaar. In die zin kan het op een dubbele 
manier lijdenstijd zijn. Is er lijden in (jo)uw leven, en wordt dat misschien wel versterkt door het 
gebrek aan contacten. En áls er dan iemand is, dan is er nooit die handdruk, die knuffel, die arm 
om je schouder, enzovoort. Weet dat hier in de pastorie, maar ook op andere plekken in de 
gemeente, voor u die het zwaar hebt gebeden wordt. En ik hoop en bid dat juist deze lijdenstijd 
ons lijden lichter zal maken. Jezus Christus heeft immers het zwaarste lijden doorstaan: de 
toorn van God, het door de Vader verlaten worden. Opdat ons dat zwaarste lijden, dat wij wel 
verdiend hadden, bespaard wordt, als we in Hem geloven. 
 

STILLE WEEK EN PASEN 
Als u dit leest is het waarschijnlijk ofwel de stille week, ofwel al Pasen of daarna. Hoe dan ook, 
we beleven met elkaar het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. ‘De wereld’ lijkt meer te hebben 
met Kerst, en dat is ook wel te begrijpen, want een klein schattig baby’tje vindt iedereen leuk, 
maar wat moet je met zoiets verschrikkelijks als een kruisiging, en met zoiets ongelooflijks als 
een opstanding? Inderdaad, het kruis is een struikelblok en dwaasheid, schrijft Paulus (1 Kor. 
1). Dat is van alle tijden. Maar als je de waarde ervan ontdekt, dan leer je juist hierin het 
Evangelie kennen: dat Hij is gestorven om mijn zonden te verzoenen, en opgestaan om mij het 
eeuwige leven te geven. Ik hoop dat we in deze lockdown nog meer tijd en ruimte kunnen 
vinden om stil te worden. Stil om het wonder van Jezus’ lijden, sterven en opstanding te 
overdenken. En laten we niet vergeten, ook al is het in de eredienst zo anders, om van dat 
Evangelie te zingen! Thuis, alleen of in het gezin, in de auto, en overal. 
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TEN SLOTTE 
We mogen elkaar gelukkig weer ontmoeten op de catechese. Door een aantal gemiste 

avonden lopen we wel wat achter, al is de schade beperkt gebleven door een aantal online-
bijeenkomsten. De data die een poos geleden in Kerkneis verschenen, zijn daardoor niet 
helemaal meer kloppend. Hierbij noem ik de data dat ik jullie, jongeren, graag in De Wegwijzer 
ontmoet dit seizoen: 29 maart, 12, 19 en 26 april, 3 en 17 mei.  

Op 24 maart vond het laatste bezinningsmoment plaats. Al met al, zo heb ik uitgerekend, 
hebben collega M. van Heijningen en ik zo’n 20-25 doordeweekse bezinningsmomenten mogen 
verzorgen. We zijn dankbaar dat we steeds weer reacties kregen van mensen die het erg 
waardeerden en door het Woord werden getroost en opgebouwd. Dat heeft ons steeds weer 
bemoedigd om door te gaan, al kostte het natuurlijk de nodige voorbereiding. Ook de 
kerkenraad heeft haar waardering duidelijk – in woord en daad! – laten blijken, waarvoor we 
dankbaar zijn. Maar aan alles komt een eind, en de week voor de stille week leek ons een goed 
moment. We hopen en bidden dat er in april meer ruimte komt, en wat ook meehelpt is dat we 
richting de lente gaan. 
 Graag wil ik op deze plaats ook aandacht geven aan de ontwikkelingen rondom collega 
Van Heijningen. In Dorkwerd en Wijnjewoude heeft hij een aanstelling als kerkelijk werker. Nu 
heeft de PKN een ‘alternatieve route’ tot het predikantschap voor hen die niet de opleiding tot 
predikant hebben gevolgd, maar wel genoeg gaven en ervaring hebben voor het 
predikantschap. Br. Van Heijningen is door de commissie die daarover gaat toegelaten tot het 
proponentschap: dat betekent dat je mag ‘staan naar het ambt van predikant’. Hierin speelde 
mee dat hij al jaren eigenlijk al het werk doet dat een predikant ook doet. We zijn dankbaar dat 
deze mogelijkheid voor hem er was en bidden hem veel wijsheid en Gods zegen toe in de 
komende weken, als hij over verschillende beroepen zal moeten beslissen. 

Ten slotte wil ik graag met u delen dat wij in verwachting mogen zijn van ons derde kindje. 
We zijn er heel dankbaar voor. Als alles goed mag gaan ontvangt de pastorie in oktober een 
nieuwe bewoner! Ik hoorde van iemand dat dat sinds mensenheugenis niet meer is gebeurd in 
de pastorie van Noordhorn. Maar of een kind nu in de pastorie of in een ander christelijk huis 
geboren wordt, dat doet er niet zoveel toe. Als we onze kinderen maar groot mogen brengen in 
het leven met de Heere!  
 

Met hartelijke groet namens ons vieren, 
(Jo)uw ds. M.K. 
 

‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 1) 
Afgelopen week mocht ik de tweede tweedaagse hebben van de (helaas online-)nascholing. 
Een collega vertelde dat hij in het kerkblad een rubriek had onder de titel ‘Zo zijn onze 
manieren’. In die rubriek legde hij het een en ander uit over de gewoonten en tradities van de 
gemeente, vooral als het gaat om de zondagse samenkomsten. Er gebeuren nogal wat dingen 
in de eredienst waar we helemaal aan gewend zijn, maar waarvan we niet eens altijd precies 
weten waar ze vandaan komen en wat ze betekenen: dan kun je denken aan votum & groet aan 
het begin, tot zegen aan het eind, en alles wat er tussenkomt. Waarom doen we het zoals we 
het doen? Het kan toch ook anders? Waarom zijn onze manieren zo? Het leek mij wel mooi om 
daar in een aantal ‘afleveringen’ in Kerkneis bij stil te staan. Deze maand deel 1, over de 
inrichting van het kerkgebouw van Noordhorn. 
 Wat meteen opvalt aan de kerk van Noordhorn, is de preekstoel aan de lange rechterzijde 
van de kerk (zuidkant). En dus niet recht tegenover de banken, voorin, zoals je het meest 
aantreft in protestantse kerken. Dat zien we in de kerk van Saaksum. Uiteraard stamt de kerk 
van Noordhorn nog uit de tijd vóór de Reformatie. Toen was het in veel kerken zo dat de 
preekstoel aan de zijkant van de kerk stond. De priester stond immers alleen tijdens de preek 
op de kansel, de rest van de dienst vond plaats voor in de kerk, waar het altaar stond. Dat altaar 
was dus méér het centrum dan de kansel. Daar werd de mis bediend, daar werden ook brood 
en wijn uitgedeeld aan de gelovigen. 
 Nu is er geloof ik wel eens een verzoek geweest om de kansel van Noordhorn aan de korte 
oostzijde van de kerk (tegenover de banken) te mogen plaatsen, maar dat mocht niet omdat het 



6 
 

gaat om een monument. Het is wel eens wat lastig, deze indeling, ook voor de voorganger. 
Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. Misschien is het ook wel móói dat de kansel aan de 
zijkant staat. De voorganger is dan meer als de coach aan de zijlijn. Het gaat niet om de coach 
bij een sportwedstijd: hij staat maar aan de kant, maar hij helpt de spelers om richting het doel 
te werken. Hij bemoedigt, geeft aanwijzingen, praat ze moed in, enzovoort. Allemaal om dat 
doel te bereiken. Op die manier helpt de voorganger de gemeente om richting het doel te gaan. 
Heel de eredienst werkt toe naar het doel. Wat is het doel dan? Kijk maar voor in de kerk: daar 
staat geen altaar meer, maar wel de avondmaalstafel. Daar deelt Christus uit: brood en wijn. 
Daar deelt Hij Zichzelf uit! Het gaat erom dat we de blik richten op Hém. De voorganger is 
slechts richtingaanwijzer, zoals eens Johannes de Doper was: ‘Zie, het Lam van God!’ Een 
coach aan de zijlijn. Dus: kijkt u maar gerust langs de kansel heen, als u de ogen maar gericht 
houdt op Hem. 
 

Ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

OVERLEDEN 
Op 15 maart jl. overleed op de leeftijd van 89 jaar Henderika Cornelia (Rika) Renkema-Bakker. 
Tot kort voor haar overlijden was ze voor haar leeftijd nog vitaal, maar in de laatste anderhalve 
week ging ze hard achteruit. Voor de familie was het naast een intensieve vooral ook een mooie 
tijd. Het was bijzonder om te mogen horen hoe zr. Renkema in haar laatste dagen getuigde van 
de hoop die ze had op de toekomst bij de Heere. Ze vertelde hoe ze Jezus had gezien, ‘en Hij 
was zo mooi, zo schoon’. Zr. Renkema heeft een leven achter de rug met hoogte- én 
dieptepunten. De trouwtekst die zij en haar man in 1961 meekregen was Psalm 91:1: ‘Wie in de 
schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de 
Almachtige.’ Dat was en bleef haar troost, en daarom stonden we in de rouwdienst op vrijdag 19 
maart in de gereformeerde kerk Grijpskerk stil bij deze tekst. Tijdens het dalen van de kist 
klonken uit de blokfluit de troostvolle tonen van ‘U zij de glorie, opgestane Heer’. We wensen de 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
 

ZIEKTE EN ZORG 
In de achterliggende weken kreeg zr. Martine Zijderveld (Oldehove) verschillende klachten, en 
uit onderzoek is gebleken dat er een verdikking van bloedplaatjes zit op het strottenhoofdklepje. 
Daaraan is ze inmiddels succesvol geopereerd, en uit de uitslag van een onderzoek zal moeten 
blijken of het gaat om goedaardig of kwaadaardig weefsel.  
We wensen de fam. Zijderveld, maar ook alle anderen die met ziekte en zorg te maken hebben, 
van harte Gods nabijheid en troost toe. Dat ze hoop mogen putten uit de woorden van Jesaja 
die in deze tijd weer zou duidelijk tot ons mogen spreken: 'Onze ziekten heeft Hij op Zich 
genomen, ons leed heeft Hij gedragen.' (Jes. 53:4a) 
 

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

5 april Mw. S.L.D. de Groot, SH Aduard 
16 april Dhr. R.G. Grashuis, Aduard 
26 april Dhr. S.B. de Boer, Noordhorn 
 

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

AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN 
Vanwege de corona-maatregelen zijn we nog steeds gebonden aan een maximum van 30 
kerkgangers per gebouw. Gelukkig kunnen we ook gebruikmaken van de Wegwijzer waar de 
diensten kunnen worden gevolgd met beeld (groot scherm) en geluid. En daar wordt ook 
dankbaar gebruik van gemaakt. De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen. De 
groepen krijgen wekelijks bericht met de indeling voor de kerk en de Wegwijzer, waarbij er 
steeds wordt gerouleerd.  
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Wij vinden het fijn gemeenteleden en eventuele gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Al 
zijn de mogelijkheden vanwege de maximum aantallen momenteel niet zo groot. Bent u geen lid 
van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast dan kunt u zich daarvoor 
aanmelden.  
U kunt zich aanmelden via een mailtje naar:  eredienstnoordhorn@gmail.com Vermeld het 
aantal personen waarmee u de dienst(en) hoopt te bezoeken. 
(Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.) 
De kerkenraad verzoekt iedereen om bij alle bewegingen in de binnenruimte en natuurlijk ook 
bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen!  
Is het dragen van een mondkapje voor u een probleem, bijvoorbeeld vanwege een moeilijke 
ademhaling, geef dat dan even door aan de coördinator.  
Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot anderen, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren.  
Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis. 
Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u ook 
vinden op onze website. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
 

Aantal belijdende leden: 172  
Aantal doopleden: 104 
 

Mutaties van  25 februari tot 27 maart: 
Op 15 maart  overleed zr H.C. Renkema- Bakker, Grijpskerk. 
Op 18 maart is de fam. L. Rodenhuis verhuisd naar Kampen.  
Op 25 maart kwam over van PKN Aduard, zr. S.L.D. de Groot Aduard. 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN VAN DE DIACONIE  
Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum: 
 

Collecten maart € 1403,70 
Giften   €   675,00 
 

Overgemaakt naar Project 10 27: € 150,00  voor hulp aan vrouwen met een moslimachtergrond. 
Voorjaarscollecte:         € 200,00 GZB jongeren in Zuid Soedan. 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
Deelgenoten Lichtendonk/Bosnië Adré en Marja Lichtendonk (collecte 4 en 5 april). 
Adré en Marja zijn werkzaam in Bosnië/Herzegovina om daar het evangelie te brengen aan de 
overwegend moslim bevolking. Een paar keer per jaar ontvangen we een nieuwsbrief van hen, 
waarvan we dan een samenvatting in Kerkneis plaatsen. Meer info over hun werk kunt u volgen 
via de website: www.gzb.nl/adreenmarjainbosnie 
Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank !  
 
 

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: 

 

In de periode t/m 27 maart 2021 is aan giften en collecten ontvangen: € 8.338,00  
waarvan € 5.000,00 voor de Biddagcollecte 
 

Verantwoording ontvangen giften/bijdragen:       
Via de kerkelijk ontvanger € 300,00 voor de kerkvoogdij       
Via de kerkelijk ontvanger € 300,00 voor de instandhouding predikantsplaats 
Via de kerkelijk ontvanger € 300,00 voor de diaconie (overgeboekt naar de diaconie)   
Via de heer E. Kooi  € 50,00 voor de instandhouding predikantsplaats       
Via diaken E. Meindertsma een gift van € 20,00 voor de kerk 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema 
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UIT DE GEMEENTE  
 

 
JEUGDCLUB 12+ 
Afgelopen maand hebben we sinds lange tijd  
elkaar weer kunnen ontmoeten.  
We zouden op 9 april samenkomen om online  
het scholierenweekend van de HGJB te  
volgen. Helaas hebben we bericht gehad dat  
dit niet meer door kan gaan ivm avondklok  
en te weinig aanmeldingen.  
De nieuwe data dat we samen zitten zijn  
woensdag 14 april en woensdag 5 mei  
(deze onder voorbehoud ivm schoolvakantie).  
We starten om 19.15 in de Wegwijzer.  
 

Vragen? Vragen! 0621618141 (Judith Weststrate) 
 

 
Door de kinderen op de zondagsschool gemaakt ! 

KENNISMAKEN MET…   
Mw. A. Scholtens-Knol is 89 jaar. Ze is geboren in Leens en woont 52 jaar in Oldehove. Zij heeft 
twee zonen en één dochter, haar man is 25 jaar geleden overleden. Door lichamelijke 
ongemakken is mw. Scholtens aangewezen op de kerktelefoon.  
Van jongs af aan is zij lid geweest van de vrijgemaakte kerk. De laatste jaren voelde zij zich 
steeds minder thuis wat betreft de inhoud van de preek en liturgie. Het werd volgens haar 
steeds moderner. Er was geen herkenning meer waardoor mw. Scholtens haar geloof 
onvoldoende gevoed werd. Na gesprekken o.a. met een vriendin heeft mw. Scholtens doen 
besluiten om naar de hervormde gemeente van Noordhorn en Saaksum over te gaan. 
Voor mw. Scholtens betekent het geloof alles, daar haalt ze haar kracht om te leven uit. 
Zij vindt het jammer dat we in deze corona-tijd elkaar niet kunnen ontmoeten, waardoor je 
elkaar niet leert kennen. Zij is blij met de kaartjes die ze krijgt. 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

PDC DE HERBERG: TUSSEN(HALF)JAAR EN VAKANTIEWERK  
Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te 
ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met 
andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2021 is 
er weer plaats voor vier diaconaal werkers in pastoraal diaconaal centrum “de Herberg” in 
Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaamheden zijn 
gevarieerd, er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel 
een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel.  Aarzel niet en bekijk onze website voor meer 
informatie: www.pdcdeherberg.nl. Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal weken 
tussen half juni en september? Denk dan eens aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van 
maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en samen met andere jongeren je inzetten voor 
de gasten van de Herberg. Samen veel plezier maken en tegelijkertijd kun je echt iets 
betekenen: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl 
 

HGJB ZOEKT REISLEIDERS!  
Voor de HGJB-Vakanties is de HGJB nog op zoek naar enthousiaste reisleiders die kinderen, 
tieners of jongeren de vakantie van hun leven willen bezorgen. Reisleiders zorgen voor een 
geweldige vakantie voor kinderen, tieners en jongeren. Ze vullen zelf het programma van de 
vakantie in en doen dit op een uitdagende, gevarieerde manier.  
Dus ben of ken jij iemand die enthousiast is en de aandacht goed weet te verdelen over de 
deelnemers? Kijk dan voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding  
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen? 
Oppas tijdens de ochtend erediensten : De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen 
van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !! 
 

OPPAS 1           OPPAS 2            JEUGDOPPAS 
4 april L. Frankenhuis 06-21278626 M. Rozema 050-4031843 Jorik 

5 april G. v. Gosliga 050-4032038 C. Bos 0594-750885 Mariëlle 

11 april M. v.d. Brug 06-11494715 W. Fokkinga 06-20288090 Lydian 

18 april M. Rozema 050-4031843 N. Noorman 0594-548350 Frances 

25 april C. Bos 0594-750885 G. v. Gosliga 050-4032038 Jorik 

2 mei K. Rietema 06-29505576 L. Frankenhuis 06-21278626 Enzo 
 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
4 april Mevr. A. Kiekebeld 507012 Dhr. H. Verkade 050-5566219 

5 april Dhr. H. Verkade 050-5566219 Mevr. W. Schaap 502276 

11 april Mevr. D. Hofman  213717 Mevr. F. Verbree 506075 

18 april Mevr. C. den Besten 505035 Mevr. M. Bolt 504885 

25 april Mevr. F. Verbree 506075 Dhr. H. Verkade 050-5566219 

2 mei Mevr. G. Zuidema 06-42377120 Mevr. W. Schaap 502276 
 

BLOEMENGROET       
4 april Mevr. P. Telintel 853020 

11 april Mevr. M. Buffinga 699754 

18 april Mevr. G. v. Gosliga 050-4032038 

25 april Mevr. H. Koopman 591401 

2 mei Mevr. T. Meindertsma 233614 
 

AGENDA EN ACTIVITEITEN IN APRIL 2021 
(Deze vinden plaats afhankelijk van de geldende coronamaatregelen via internet of in de ‘Wegwijzer’) 

maandag 12 april 18.30 / 19.30 Catechese   

woensdag 14 april 19.15 uur Jeugdclub 12+ 

maandag 19 april 18.30 / 19.30 Catechese   

donderdag 21 april 19.00 uur Kerkenraadsvergadering  

maandag 26 april 18.30 / 19.30 Catechese   

donderdag 29 april 20.00 uur Bijbelkring - Onder voorbehoud - 
 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het mei-nummer van Kerkneis is Zaterdag 24 april 2021, uiterlijk 
18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
(Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 
 

BIJ  DE VOORPAGINA: 
Op de eerste dag van het Paasfeest, de vijftiende Nisan, werd in Israël de uittocht uit Egypte 
herdacht die gegrond was op het Paaslam (Lev. 23:6-7).  
Op de tweede dag, de dag na de sabbat, werd de Omer, de eerstelingsgarf, een losse bundel 
gerst, voor het aangezicht van de HEERE bewogen in de tempel (Lev. 23:9-11). Het bewegen 
van de Omer hield een belofte in: “Wat hier, in Jeruzalem, gebeurt, zal straks overal, in het hele 
land gebeuren: De volle oogst zal worden binnengehaald!”  
De Omer was een beeld van Christus’ opstanding.  
Hij is “de Eersteling van hen die ontslapen zijn” (1 Kor. 15:20). Hij is de eerste Mens die is 
opgewekt in onvergankelijkheid, maar er zal nog een hele oogst volgen. “Want zoals allen in 
Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levendgemaakt worden” (1 Kor. 15:22). 
 

Aren en Maria van Waarde 
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SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM (hiervoor hoeft u zich niet van tevoren aan te melden) 

4 april 09.30 uur Ds. G. Oberink (Urk), 1e Paasdag 

11 april 09.30 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde)   

18 april 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

25 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

2 mei 09.30 uur Ds. W. v.d. Wind (Vlagtwedde) 

9 mei 09.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. We hebben gemerkt 
dat de meeste gemeenteleden hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. 
Dit wordt zeer gewaardeerd en we stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De 
rekeningnummers staan op pagina 2 van Kerkneis.         
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

4 april Diaconiecollecte: deelgenoten Lichtendonk 

18 april Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum:  Zie pagina 7 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.    
 

BIJBELLEESROOSTER APRIL 2021 
donderdag 1 april Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer 

vrijdag 2 april Marcus 15:1-47 Werkelijk, deze mens was Gods Zoon 

zaterdag 3 april Psalm 88 Duisternis 

zondag 4 april Marcus 16:1-8 De eerste getuigen 

maandag 5 april Marcus 16:9-20 Overtuigd 

dinsdag 6 april Psalm 30 Vreugde na verdriet 

woensdag 7 april Jesaja 25:1-5 Beschutting 

donderdag 8 april Jesaja 25:6-12 Het nieuwe normaal 

vrijdag 9 april Psalm 133 Liefde en zegen 

zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11 Sterk 

zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1 Leven! 

maandag 12 april Jesaja 27:2-13 Hoop 

dinsdag 13 april Psalm 81 Liefdesverklaring 

woensdag 14 april Ezechiël 33:1-11 Een gewaarschuwd mens 

donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren 

vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33 Het verleden is geen garantie voor de toekomst 

zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10 Wie is de goede herder? 

zondag 18 april Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde 

maandag 19 april Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg 

dinsdag 20 april Psalm 100 Oproep 

woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10 God is licht 

donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11 God is vergevend 

vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17 God is er altijd 

zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig 

zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10 God is Vader 

maandag 26 april 1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar 

dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15 Bergrede 

woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15 Opbloei 

donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer 

vrijdag 30 april Ezechiël 36:29-38 Paradijsbelofte 
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                    Jeugdneis            April  2021 

Hallo allemaal,  
Je hebt vast wel gezien dat de winkels vol liggen met 
paaseitjes in allerlei kleurtjes,  smaken en maten. 
Paashazen, paasbrood, donzige kuikentjes, zelfs 
vleeswaren of kaas in de vorm van een haas. Als ik 
het woord pasen in type in Google, dan komen er 
allerlei lieve konijntjes met gekleurde eieren in beeld. 
Je kunt het haast niet zo gek bedenken of … Maar 
net als met Kerst de lekkere dingen en kaarsjes 
worden genoemd geldt dit voor Pasen. Het gaat 
helemaal niet om al deze randdingen. Gelukkig 
weten we dat! (toch?) Ondanks dat we eens lekker 
een paaseitje eten of een gezellige kleurplaat kleuren 
met een ei of kuiken, weten we toch maar al te goed 
dat Pasen van heel andere betekenis is. Voordat het Pasen wordt, heb je Goede Vrijdag, de 
dag dat Jezus gekruisigd werd (voor onze zonden) Met Pasen weet je: Hij is opgestaan! Hij 
leeft! Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) En 
dan zeg je toch: duizend, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer. (gezang 49).   
 
Puzzel 
De tekst hieronder gaat over de opstanding van de Heere Jezus. Je kunt het vinden in Markus 
16:1-6. Zet de woorden op de juiste plaats inde tekst. Welk woord blijft over? Dit woord is ook 
de oplossing van deze puzzel. Mail dit naar: jeugdneisnoordhorn@gmail.com .   
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon!  
Groetjes en succes , Alexandra  
 

Woorden 
 wit / Maria / opgewekt / geloof / plaats / eerste /  graf / rechterzijde / sabbat / zon/ 
zalven / ontdaan / groot / steen /  
 
Markus 16:1-6 
1.En toen de ……………………………..voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, 
……….., de moeder van Jakobus, en  Salome specerijen gekocht om Hem te gaan 
…………….. 
2. En heel vroeg op de …………………..dag van de week kwamen zij bij het graf, toen 
de ……………….. opging.  
3. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de ………………van de ingang van het 
…………………wegrollen? 
4. en toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel 
…………………….. 
5. en toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de ……………………………..een 
jongeman zitten, gekleed in een …………….., lang gewaad, en zij waren ontdaan.  
6. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ………... U zoekt Jezus de Nazarener, de 
Gekruisigde. Hij is …………………! Hij is hier niet; zie de …………………… waar ze 
Hem gelegd hadden.  
 



12 
 

Zing maar mee 
Joh.de Heer 18:  Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld , Alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, God had de wereld lief. 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft 
gegeven, gegeven, gegeven, Zijn eengeboren Zoon 
Opdat ’n ieg’lijk die gelooft, opdat ’n ieg’lijk die gelooft, een 
iegelijk, een iegelijk, het eeuw’ge leven heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing maart ’21 :  Hij houdt je in Zijn Hand 


