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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 
 

 

Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd,  
maar de overwinning is van de HEERE. 

Spreuken 21:31 
 

De Spreukendichter spreekt over oorlog. Dat is van alle tijden, helaas. Ook nu horen we 
berichten over oorlog en strijd. Waar de Verenigde Staten hun manschappen na twintig jaar 
terugtrekken uit Afghanistan, stuurt Rusland juist bij wijze van provocatie duizenden 
militairen naar de grens van Oekraïne. 
 Voor de strijd begint moet je voorbereidingen treffen, zoals bij alles. Zorgen dat je 
manschappen getraind zijn, maar ook dat je materieel op orde is. Daar hoort ook bij dat 
paarden worden gereedgemaakt voor de dag van de strijd. De Spreukendichter denkt 
waarschijnlijk aan paarden die strijdwagens trokken met daarop de soldaten. In de oudheid 
was dit een zeer gevreesd aanvalswapen. Daar kun je je iets bij voorstellen: wat doe je als 
soldaat tegen de snelheid en kracht van een stel paarden? En op de strijdwagen die ze 
voorttrekken zijn de soldaten moeilijk te raken met pijlen, terwijl ze zelf de handen vrij 
hebben om hun vijanden aan te vallen. Kortom: paard en wagen waren belangrijk in de 
strijd. Een zwaar wapen, ik las zelfs een uitlegger die het vergeleek met wat vandaag de 
tank is. Zo gevreesd en sterk! 
Maar! De eerste helft van deze spreuk laat zien hoe wij mensen tegen oorlog aankijken. Je 
voorbereiden, trainen, en dan eropuit en zorgen dat je de overwinning behaalt. De 
Spreukendichter echter weet méér: ‘maar de overwinning is van de HEERE’. Dat is nu niet 
iets wat je vaak hoort. Overwinnaars (in oorlog, maar ook in bijv. sport of politiek) slaan 
zichzelf op de borst: kijk mij eens, wat ik heb gedaan! Trots en arrogant, maar niet 
beseffend dat God alleen de overwinning geeft. Niet het paard op zichzelf, en ook niet de 
strijdmacht van welk leger dan ook kan de overwinning behalen. God de HEERE staat 
daarboven en Hij is het Die uiteindelijk de loop van de geschiedenis bepaalt. Dus ook de 
overwinning schenkt! 
 Voor de strijd moet je je goed voorbereiden (het paard gereedmaken), maar de 
overwinning kun je in eigen kracht niet behalen. Die komt van de HEERE. Ik denk aan 
Psalm 33:16-17: ‘Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet 
gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door 
zijn grote kracht.’ Misschien vraagt u zich nu echter af: gaat deze meditatie over mij? U 
voert immers geen oorlog. Hoogstens bent u in dienst geweest, jaren geleden, maar verder 
is oorlog voor de meesten van ons een ‘ver-van-ons-bed-show’. Maar je kunt de spreuk 
breder trekken en toepassen.  
Want dit geldt echter ook op andere gebieden: je hebt je verantwoordelijkheid door je voor 
te bereiden, maar de zegen moet van boven komen. Een aantal voorbeelden: je kunt je 
goed voorbereiden op een toets of tentamen, maar uiteindelijk is het God Die je werk 
zegent en het goede resultaat geeft. Hij gaf je kracht en energie om te studeren, en om de 
vragen juist te beantwoorden. Of: je kunt op alle mogelijke manieren veiligheidsmaatregelen 
treffen om jezelf te beschermen, maar uiteindelijk is het God Die ons bewaren moet. Je 
doet je gordel om en houdt je aan de snelheid, maar toch is het de HEERE Die je veilig op 
je bestemming brengt.  
In de geestelijke strijd geldt dit des te meer: enerzijds je verantwoordelijkheid nemen door je 
te wapenen (met de geestelijke wapenrusting, zie Efeze 6), en anderzijds de overwinning 
op zonde en duivel verwachten van de Heere alleen. Hij doet het, maar Hij zegent de 
middelen die wij aanwenden. Het is ora et labora, bid en werk. Of om het te zeggen 
(eigenlijk is het een gebed) met de dichter van Psalm 90: 

‘Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 
bekroon ons werk, en nu, en t’ allen tijd.’ 

 

Ds. M.K. 



4 
 

KERKDIENSTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 8) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

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 Prop. M. van Heiningen (Dorkwerd) 

13 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Hemelvaartsdag 

16 mei 09.30 uur Ds. C. Hoek (Bedum) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

23 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 1e Pinksterdag 

 19.00 uur Prop. E.C. de Waard (Driesum) 

24 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 2e Pinksterdag 

30 mei 09.30 uur Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela) 

 19.00 uur Ds. F.J.K. van Santen (Leusden) 

6 juni 09.30 uur Ds. A. van Herk (Hasselt) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 
 

 

BESTEMMING COLLECTEN 
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders 
aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij.  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. 

9 mei Project 10 27 : Noodhulp en wederopbouw 

16 mei Extra collecte voor de predikantsplaats 

23 & 24  mei GZB Pinkstercollecte: Woord en daad in Costa Rica 

6 juni Alleen collecte voor de predikantsplaats 
 

UIT DE PASTORIE 
 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar vormen het 
sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Lees de rest van het Nieuwe Testament 
(Handelingen en de apostolische brieven) er maar op na: telkens als de apostelen het 
Evangelie verkondigen is dát de kern. Dat Jezus Christus is gestorven om onze zonden te 
verzoenen, en opgewekt om ons met Hem het eeuwige leven te kunnen geven, daar komt het in 
de verkondiging steeds weer op aan en bij terug. 
 Des te lastiger vond ik het dat ik, na de diensten voorbereid te hebben, op deze bijzondere 
momenten niet zelf te kunnen voorgaan in het midden van de gemeente. In de Stille Week 
kreeg ik steeds meer last van mijn keel, en op een gegeven moment was mijn stem helemaal 
weg. Jammer dat dit net zo samenviel met het Paasweekend, vooral de viering van het Heilig 
Avondmaal op Witte Donderdag in Saaksum en Goede Vrijdag in Noordhorn vond ik moeilijk om 
te moeten missen. Tegelijk is het ook weer een les, dat God niet afhankelijk is van mij of wie 
dan ook. De bediening van Woord en sacrament mocht hoe dan ook doorgaan, dat stemt tot 
dankbaarheid. 
 We zijn ondertussen in de tijd na Pasen beland. Je zou gemakkelijk kunnen denken dat we 
wél lange tijd naar Goede Vrijdag toeleven en met Jezus’ lijden bezig zijn (lijdenstijd), terwijl we 
Pasen na een weekend al weer vergeten zijn… Echter, de zondagen na Pasen behoren 
nadrukkelijk nog bij het Paasfeest. Op de kerkelijke kalender wordt daarom ook wel gesproken 
over ‘de eerste/tweede/derde zondag na Pasen’ etc. Pasen is te groot om in één keer te 
bevatten, dat hebben we ook gezien bij de vrouwen in Markus 16:8. Gelukkig is het daarom ten 
diepste élke zondag Pasen, want we komen als gemeente samen op de opstandingsdag van de 
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Heere Jezus. En we hebben het nodig om, net als de vrouwen, elke keer weer de Levende te  
ontmoeten, door Zijn Woord en Geest. 
 

We zijn als gezin dankbaar dat de eerste echo’s van het kindje dat we verwachten er goed 
uitzagen. Altijd weer een bijzondere ervaring om te zien hoe goed gevormd zo’n kindje (nu ter 
grootte van een peer) al is: armpjes, beentjes, een kloppend hartje… Echt een wonder! Dank 
voor de kaarten die we mochten ontvangen naar aanleiding van het goede nieuws in de vorige 
Kerkneis! 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
Als u dit leest hebt u wellicht al gehoord dat collega Van Heijningen een besluit heeft mogen 
nemen aangaande de beroepen die op hem waren uitgebracht. Waar hij heeft bedankt voor de 
gemeenten van Gouderak, Rotterdam-Kralingen en Giessen-Oudekerk, heeft hij de roepstem 
van de hervormde gemeente Alblasserdam (Ichthuskerk) mogen aannemen. Het lijkt mij niet 
gemakkelijk om een besluit te nemen wanneer zoveel gemeentes (vijf, inclusief 
Dorkwerd/Wijnjewoude) een beroep op je doen. Ook zal het lastig worden voor de familie Van 
Heijningen om na vele jaren (ruim 9 jaar in Wijnjewoude, 12,5 in Dorkwerd) het noorden des 
lands achter hen te moeten laten. Ze zijn er naar eigen zeggen erg aan gehecht geraakt, zowel 
aan het landschap als de mensen. 
 In de achterliggende jaren hebben br. Van Heijningen en ik altijd goed contact gehad, en in 
de coronacrisis intensiveerde dat. U bent er getuige van geweest d.m.v. de 
bezinningsmomenten en zangavonden. Fijn om daarin samen te kunnen optrekken. We hopen 
dan ook dat er t.Z.t. weer een dienaar van het Woord mag komen in Dorkwerd. Ondertussen 
bidden we voor de fam. Van Heijningen om rust op dit besluit en zegen bij alle spannende 
dingen die nu gaan gebeuren; alsook voor de gemeente van Dorkwerd voor wie ook een 
nieuwe tijd zal aanbreken. 
  

Ondertussen denk ik al wat vooruit over de prediking in de komende tijd. Na Pinksteren 
breekt altijd de lange ‘feestloze periode’ aan die duurt tot advent. In die maanden is er alle 
ruimte voor een serie preken over een bepaald onderwerp, bijbelboek of bijbelse persoon. In 
2019 hebben we in de zomer en het najaar stilgestaan bij het leven van Abraham; in 2020 
waren dat de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië uit Openbaring 2 en 3. Voor dit 
jaar denk ik daarom weer aan het Oude Testament. Het is al een langere poos dat ik in hoofd 
en hart bezig ben met de mogelijkheid van een prekenserie over Genesis 1 en 2, de schepping. 
We hebben vaak niet in de gaten hoe belangrijk dat eerste hoofdstuk is voor heel de Bijbel én 
voor heel ons leven. Het zijn letterlijk de grondlijnen voor ons bestaan die daar worden uitgezet. 
Tegelijk is het ook heel moeilijke en gevoelige materie: dan gaat het over schepping of evolutie, 
de relatie man-vrouw (Adam en Eva), voortplanting en gezin, omgang met de natuur.  
Stuk voor stuk zijn dit ingewikkelde onderwerpen die soms ook gevoelig kunnen liggen. Daarom 
aarzel ik eerlijk gezegd om ze aan de orde te stellen. Tegelijk zie ik in de maatschappij dat 
steeds meer van deze ‘grondlijnen van ons bestaan’ (scheppingsordeningen) omver worden 
getrokken. Er verandert van alles op het gebied van visie op de schepping, relaties tussen man 
en vrouw, huwelijk en seksualiteit, omgang met klimaat en milieu, enzovoort. Niet altijd zijn dat 
veranderingen ten goede. En in de kerk zijn we misschien wel een beetje bang geworden om 
dingen eerlijk te benoemen. Toch moet dat wel, omdat we allemaal nodig hebben onderwezen 
te worden vanuit het Woord – niet alleen wat betreft de relatie met de HEERE God, maar ook 
wat betreft deze concrete kwesties. Die concrete kwesties hebben trouwens alles met de relatie 
met God te maken! Ik zal er in de komende weken verder biddend over nadenken, maar de 
kans is dus aanwezig dat ik een aantal keren wil preken over dit onderwerp. Ik hoop dat u als 
gemeente biddend om mij heen wil staan zodat ik vrijmoedigheid mag krijgen om te 
verkondigen op een manier die zowel in lijn is met Gods Woord als liefdevol en pastoraal voor 
ons allemaal en in het bijzonder hen die met concrete moeiten worstelen. Laten we sowieso 
binnen de gemeente om elkaar heen staan in het gebed! 
 

Een hartelijke groet uit de pastorie, 
(Jo)uw ds. M.K. 
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‘ZO ZIJN ONZE MANIEREN’ (DEEL 2) 
Liturgie bewaart ons bij God 
Het gaat deze keer over wat de eredienst/liturgie is. Bij de gemeente horen is verkiezing, in de 
eredienst aanwezig mogen zijn is genade. Beseffen we dat wel eens? Onze buurman hoort de 
boodschap van Gods vrije genade misschien (bijna) nooit. Een jongen van zestien zei ooit 
tijdens een doopdienst: ‘Ik werd er emotioneel van toen ik ineens inzag hoe speciaal het is dat 
ik in de kerk zit en mijn vrienden niet.’ Geven wij de verwondering hierover door aan onze 
kinderen en anderen? Dan kom je anders in de kerk! 
 Een lied uit de bundel Opwekking werd gezongen aan het begin van een dienst: ‘Welkom in 
ons midden, Jezus…’ Op het eerste gezicht denk je: niets mis mee, want Jezus moet er bij zijn 
wil het een gezegende dienst worden. Natuurlijk, maar welke visie op de eredienst spreekt uit 
dit lied? Het lijkt dan alsof wij het initiatief nemen voor de kerkdienst, en Jezus vervolgens 
uitnodigen. Wij heten Hem van harte welkom. Terwijl het andersom is! Ontroerend dat God zegt 
na alle aanwijzingen over de tabernakel, Gods huis: ‘Dan zal Ik u daar ontmoeten.’ (Ex. 25:22) 
Het initiatief gaat van Hem uit, en wij mogen komen in Zijn nabijheid! Hij is de Gastheer, en heet 
ons welkom, ja roept ons zelfs in Zijn huis. De HC zegt dat God wil dat ik ‘trouw naar Gods 
gemeente kom om Gods Woord te horen…’  
 Het is ook hard nódig om naar de kerk te gaan, want de eredienst/liturgie bewaart ons bij 
God. Mensen zeggen soms dat ze het moeilijk vinden om te geloven. Het gevolg is dan dat ze 
minder in de kerk komen. Dat is precies verkeerd om. Als ik niet meer in de kerk zou komen, 
zou geloven ook steeds moeilijker worden. We komen juist in de kerk om onszelf er weer aan te 
herinneren, het onszelf ‘te binnen te zingen’ en elkaar aan te moedigen met het Woord. We 
ervaren in het bijzonder in de corona-tijd hoe je dat kunt missen (hopelijk). In ieder geval is thuis 
meeluisteren en -kijken totaal wat anders dan in de kerk samenkomen. Wat hebben we de 
samenkomst nodig, de samenzang, de gezamenlijke gebeden – en dat fysiek, ín het 
kerkgebouw! Kom dus, als je kan en mag, want de liturgie bewaart ons bij God.  
 

Volgende keer: de voorbereiding op de eredienst. 
 

(Ik ontleen voor deze rubriek de nodige informatie aan een boekje dat verscheen onder redactie 
van P.J. Vergunst: In de kerk, bij God. Aspecten van een reformatorische eredienst.) 
 

Ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
Johanna van der Veen (Niekerk) is opgenomen geweest in het Martiniziekenhuis na een val met 
de fiets. Ze liep een gebroken pink en wonden aan haar hoofd en been op. Aan die laatste 
verwonding zal ze nog geopereerd moeten worden. Inmiddels is ze thuis. Wat een teleurstelling 
na alles wat ze de afgelopen jaren al heeft meegemaakt. We wensen haar van harte de 
nabijheid van de Heere toe en bidden om een voorspoedig herstel. 
Jan van der Wal (Oldehove) is opnieuw opgenomen geweest bij Lentis in Groningen i.v.m. 
psychische problematiek. Inmiddels mag het gelukkig weer beter gaan en is hij weer thuis. We 
bidden om rust en kracht voor de toekomst, voor Jan maar ook voor heel het gezin. Dat ze al 
hun zorgen op de Heere hun God mogen werpen. 
Martine Zijderveld (Oldehove) kreeg een positieve uitslag van het onderzoek: er zijn geen 
kwaadaardige cellen gevonden. Hoewel ze dit ook niet verwachtten blijft het toch een zeer 
spannend moment. De Heere komt de dank en eer toe dat het meevalt. 
 

Laten we in onze gebeden meeleven met deze en andere gemeenteleden die het moeilijk 
hebben. Hoe verschillend de zorgen ook zijn, het blijkt telkens weer dat de mens een kwetsbaar 
wezen is. Of het nu lichamelijk of psychisch is, door een val of anderszins – we hebben zomaar 
wat opgelopen. Het leert ons om afhankelijk te zijn van Hem in Wiens hand ons leven is. Hij is 
het waard dat we Hem dienen met heel ons leven! Tot troost delen we de woorden van Psalm 
139:8-10, over de HEERE Die er altijd is: ‘Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik 
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mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde 
van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.’ 
 

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

16 mei mw. H. de Vries- Nieuman, Niezijl 
19 mei mw. J.A.A. Kruiger-Spanninga, Zuidhorn 
26 mei mw. G.R. Span-van der Tuin, Grijpskerk  
26 mei  dhr. J. Tempel, Noordhorn 
29 mei  mw. M. Buffinga-Oosterhuis, Zuidhorn 
 

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

HUWELIJKSJUBILEUM 
Op D.V. 13 mei (Hemelvaartsdag) hoopt het echtpaar Jan en Janny Korthuis-Pranger 
(Groningen) hun 50-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren. Wat een zegen om zo lang, een 
halve eeuw, met elkaar verbonden te zijn door de band van het huwelijk. Al die jaren zijn ze 
voor elkaar gespaard gebleven, samen met hun (klein)kinderen, hoewel ziekte en moeite hen 
niet voorbijging. De Heere is de Getrouwe geweest in het verleden, en we vertrouwen dat Hij 
dat ook zal zijn richting de onbekende toekomst. Ook voor het echtpaar Korthuis. We wensen 
hen gezegende jaren toe samen onder de zegenende handen van de Heere onze God. 
 

OVERGEKOMEN 
Vanuit de protestantse gemeente van Aduard-Den Ham-Fransum is overgekomen mw. Suze de 
Groot (Aduard). Vóór corona kwam ze al geregeld bij ons in de diensten, en nu ze zich officieel 
bij de gemeente heeft aangesloten wensen we haar een goede tijd toe in ons midden. Dat ze 
zich snel thuis mag voelen, maar bovenal dat ze door Gods Woord en Geest steeds mag 
worden aangesproken om voor Hem te leven. Dat is ons gebed voor haar en voor ons allen! 
 

MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS 
De week dat deze Kerkneis uitkomt wordt het coronabeleid door onze overheid op een aantal 
punten versoepeld. Natuurlijk willen we ook als kerkenraad graag meer ruimte geven wat betreft 
de invulling van onze erediensten. Als eerste stap denken we concreet aan het weer gaan 
zingen van de psalmen en gezangen. Na meer dan een jaar (bijna) niet samen te hebben 
gezongen tot eer van onze God, is het verlangen bij ons als kerkenraad groot om dit weer te 
kunnen doen. En we merken dat dit verlangen ook in de gemeente leeft. 
 Tegelijk hebben we in onze vergadering van 21 april vastgesteld dat het juiste moment om 
deze ‘versoepeling’ door te voeren nog niet gekomen was. We achten dit gepast op het moment 
dat de dalende trend van de coronacijfers is ingezet. Die dalende trend wordt door het RIVM en 
kabinet snel verwacht, maar we kunnen niet in de toekomst kijken. De kerkenraad zal dit de 
komende weken in de gaten houden en zodra het mogelijk is deze versoepeling doorvoeren. 
Concreet zal het er dan waarschijnlijk zo uitzien dat er in de kerk weer gezongen wordt, terwijl in 
De Wegwijzer ruimte is de eredienst mee te maken zónder samenzang. Natuurlijk hopen en 
bidden we dat we spoedig weer allemaal samen in onze kerk de lof van onze God kunnen 
zingen. 
 Wat betreft de doordeweekse activiteiten geldt iets soortgelijks. We hopen binnenkort te 
kunnen besluiten dat samenkomen weer kan voor de kringen en verenigingen die dat nog 
willen, al loopt het ‘officiële’ winterseizoen inmiddels op zijn einde. Wat betreft de Bijbelkring is 
de concrete vraag om het aan ds. Krooneman te laten weten als u graag nog een aantal keer 
wil samenkomen (mei-juni) gezien de gemiste avonden dit winterseizoen. Hij is bereid langer 
met deze kring door te gaan maar dan moet er wel animo zijn. Wat betreft andere vragen over 
deze mededeling kunt u terecht bij de scriba of predikant van onze gemeente. 
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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.  
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 
 

Er zijn geen mutaties van 27 maart tot 24 april. 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen diaconie-collecten in April van Noordhorn en Saaksum: 
Collecten €1209,00 
Giften  €  325,00 
 

Overgemaakt naar deelgenoten Lichtendonk: € 250,00 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
Noodhulp en wederopbouw Project 10 27  (collecte 9 mei). Op deze zondag na 
bevrijdingsdag vraagt Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB) uw aandacht voor 
slachtoffers van noodsituaties in de wereld. Partners van de GZB/Project 1027 vragen 
regelmatig om hulp in omstandigheden van oorlog en geweld, als gevolg van natuurrampen en 
bijvoorbeeld de coronapandemie. Project 10 27 zal voor de bestemming van deze collecte bij de 
actualiteit aansluiten. De GZB heeft besloten deze te bestemmen voor de vele duizenden 
mensen die in Centraal-Afrika op de vlucht zijn voor geweld. Voortdurend geweld door 
militante groepen kenmerkt de regio Centraal-Afrika. Mensen vluchten van Zuid-Soedan naar 
het noorden van Uganda en in het noordoosten van Congo van de dorpen naar de grote 
steden. Ook de laatste maanden is het weer onrustig in Congo na een korte periode van 
stabiliteit. Vluchtelingen vinden onderdak bij familie in de grote stad of in kampen die opgezet 
zijn door de overheid en/of VN-organisaties. De partners van de GZB in Centraal-Afrika doen 
wat ze kunnen om mensen te helpen met een basispakket aan voedsel en huisraad. In de 
kampen worden mensen geholpen om hun leven beetje bij beetje weer op te pakken. In die 
gebieden waar de vluchtelingen weer terug naar hun dorpen kunnen, worden pakketten met 
gereedschap en zaden uitgedeeld om zo de voedselproductie weer op gang te brengen. De 

https://gzb.us17.list-manage.com/track/click?u=ab2db9f48e03f1b2c08738930&id=346566b682&e=4898c19e52
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afgelopen jaren heeft de GZB al verschillende donaties gegeven om de vluchtelingen te 
steunen. De nood blijft echter onverminderd groot; er komen telkens weer nieuwe groepen bij. 
GZB Pinkstercollecte: Woord en daad in Costa Rica (collecte 23 en 24 mei). Steeds meer 
kerken in Costa Rica ontdekken dat het uitdragen van Gods bevrijdende Boodschap samengaat 
met de praktijk. Ze weten dit echter nog niet altijd handen en voeten te geven. GZB-
zendingswerker Kees Geluk geeft les aan het seminarium ESEPA en begeleidt lokale 
gemeenten om dienende missionaire kerken te worden. Zijn vrouw Claudia werkt bij 
organisaties die zich inzetten voor de armsten in de samenleving, zoals gehandicapten. 
Verschillende ESEPA-studenten lopen daar nu stage. Zo komen theorie en praktijk samen. 
Geef voor het uitdragen van Woord en daad in Costa Rica. 
 

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 25 april 2021 is aan giften en collecten ontvangen: € 1.975,00 
Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
Via de heer E. Kooi: € 50,00 voor de instandhouding van de predikantsplaats. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema 
 

UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
Hierbij dank ik allen die mij na mijn operatie een kaart zonden, bloemen bezorgden of mij 
belden. 
Dit alles heeft mij en mijn man bijzonder goed gedaan. 
Boven alles dank voor de sparende hand van de Heere. 
 

Ontvang allen onze hartelijke groeten, 
Martine en Huib Zijderveld 
 

JEUGDCLUB 12+ 
De laatste keer jeugdclub van dit seizoen zit er al weer op! Afgelopen maand hebben Jorik en 
Enzo de avonden voorbereid. Op de avond die Jorik heeft ingevuld, hebben we het over Pasen 
gehad. Enzo had het bijbelstuk gekozen dat Jezus water in wijn verandert. De laatste avond 
heeft iedereen ideeën kunnen inleveren voor de jeugdclub. Mocht er na de tijd nog wat te 
binnen zijn geschoten, laat het ons dan alsnog weten. Dan kunnen we dat meenemen voor 
volgend seizoen.  
Volgend seizoen zal Erik Slik meedraaien als jeugdleider. Hij heeft aangeschoven bij de laatste 
avond om iedereen alvast te ontmoeten.  
Vanaf hier willen we iedereen een goede lente- en zomerperiode toewensen. We hopen jullie 
volgend seizoen weer te ontmoeten! 
Groeten vanuit de jeugdclub! 
Vragen? Vragen! 0615897393 (Erik Slik) – 0621618141 (Judith Weststrate) 
 

OPPASSERS GEZOCHT 
Het is erg fijn dat we elke zondag gebruik kunnen maken van de oppasdienst voor de jongste 
kinderen in onze gemeente. Graag houden we dit met elkaar in stand. 
Elke zondag past er een volwassene op met een jeugdige. Vindt u/jij het leuk om het team van 
oppassers te komen versterken dan zouden we daar blij mee zijn. Dit betekent dat je ongeveer 
1 keer in de twee maanden een oppasdienst doet. Als het team wat groter wordt, dan hoeft 
ieder wat minder vaak, is vervanging makkelijker geregeld en kunnen we het goed met elkaar 
draaiende houden.  
Meld je aan bij dhr. W. van Dijken (0653529283) 
 

Ouders en het oppasteam 
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INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 

OPROEP: DABAR ZOEKT NOG 90 JONGEREN DEZE ZOMER! 
Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan 
is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team 

organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, 
tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier 
die bij jou past. Dabar wordt op campings gedaan waarbij 
veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen 
die weinig liefde thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar 
echte aandacht etc. Door het doen van Dabar kun je echt 
verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een 
hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een 
Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren (leeftijd van 17 
t/m 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten weken 
Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams leeg. Pak 

je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar!  
Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s wat jongeren zeggen over hun 
Dabar ervaringen. 
 

BIJBELLEESROOSTER MEI 2021 
zaterdag 1 mei Psalm 136 Eeuwig duurt zijn trouw 

zondag 2 mei Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 

maandag 3 mei Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 

dinsdag 4 mei Psalm 116 Banden van de dood 

woensdag 5 mei Ezechiël 38:1-13 Waarschuwing 

donderdag 6 mei Ezechiël 38:14-23 Overdonderend 

vrijdag 7 mei Ezechiël 39:1-16 Ontwapening 

zaterdag 8 mei Ezechiël 39:17-29 Ommekeer 

zondag 9 mei Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua 

maandag 10 mei Jozua 24:1-13 Geschiedenisles 

dinsdag 11 mei Jozua 24:14-28 Maak een keuze 

woensdag 12 mei Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 

donderdag 13 mei 1 Johannes 4:1-10 Echt of vals? 

vrijdag 14 mei 1 Johannes 4:11-21 God is liefde 

zaterdag 15 mei 1 Johannes 5:1-12 Liefde overwint 

zondag 16 mei 1 Johannes 5:13-21 Getuigen en vertrouwen 

maandag 17 mei Ezechiël 40:1-16 Vergezicht 

dinsdag 18 mei Ezechiël 40:17-37 Meetsysteem 

woensdag 19 mei Ezechiël 40:38-47 Ruimtelijke ordening 

donderdag 20 mei Ezechiël 40:48–41:15a Ruim bemeten 

vrijdag 21 mei Ezechiël 41:15b-26  Ellenlang 

zaterdag 22 mei Psalm 104:1-18 Kennis der natuur 

zondag 23 mei Psalm 104:19-35 Kennis van God 

maandag 24 mei Deuteronomium 4:44–5:5 Onderwijs van Mozes 

dinsdag 25 mei Deuteronomium 5:6-21 Herhaling van de wet 

woensdag 26 mei Deuteronomium 5:22-27 Reactie  

donderdag 27 mei Deuteronomium 5:28–6:3 Hou je aan de regels 

vrijdag 28 mei Deuteronomium 6:4-12 Doorgeven 

zaterdag 29 mei Deuteronomium 6:13-25 In 't verleden ligt het heden 

zondag 30 mei Johannes 3:1-13 Leraar of leerling 

maandag 31 mei Johannes 3:14-21 Licht en donker 
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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 
2 mei K. Rietema 06-29505576 L. Frankenhuis 06-21278626 Enzo 

9 mei W. Fokkinga 06-20288090 G. v. Gosliga 050-4032038 Mariëlle 

13 mei L. Frankenhuis 06-21278626 M. v.d. Brug 06-11494715 Lydian 

16 mei G. v. Gosliga 050-4032038 M. Rozema 050-4031843 Enzo 

23 mei M. v.d. Brug 06-11494715 C. Bos 0594-750885 Frances 

24 mei M. Rozema 050-4031843 W. Fokkinga 06-20288090 Jorik 

30 mei C. Bos 0594-750885 L. Frankenhuis 06-21278626 Mariëlle 

6 juni W. Fokkinga 06-20288090 M. v.d. Brug 06-11494715 Lydian 
 

 

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

9 mei Mevr. A. Kiekebeld 507012 Mevr. F. Verbree 506075 

13 mei Dhr. H. Verkade 050-5566219 Dhr. H. Verkade 050-5566219 

16 mei Mevr. D. Hofman  213717 Mevr. M. Bolt 504885 

23 mei Mevr. C. den Besten 505035 Mevr. W. Schaap 502276 

24 mei Mevr. F. Verbree 506075 Mevr. F. Verbree 506075 

30 mei Mevr. G. Zuidema 06-42377120 Mevr. M. Bolt 504885 

6 juni Mevr. A. Kiekebeld 507012 Dhr. H. Verkade 050-5566219 
 

BLOEMENGROET       
2 mei Mevr. T. Meindertsma 233614 

9 mei Mevr. A. Kiekebeld 507012 

16 mei Mevr. P. Telintel 853020 

23 mei Mevr. M v. Waarde 505276 

30 mei Mevr. M. Buffinga 699754 

6 juni Mevr. G. v. Gosliga 050-4032038 
 

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

maandag 3 mei 18.30 / 19.30 Catechese  

maandag 17 mei 18.30 / 19.30 Catechese   

donderdag 20 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het juni-nummer van Kerkneis is Zaterdag 22 mei 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. 
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SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM (hiervoor hoeft u zich niet van tevoren aan te melden) 

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

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

13 mei 09.30 uur Prop. J.J. van der Meulen (Genemuiden) Hemelvaartsdag 

16 mei 09.30 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde) 

23 mei 09.30 uur Prop. E.C. de Waard (Driesum), 1e Pinksterdag 

30 mei 09.30 uur Prop. M. van Heiningen (Dorkwerd) 

6 juni 09.30 uur Ds. M. Krooneman 
 

BESTEMMING COLLECTEN 
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit blijft voorlopig ook zo. Tenzij anders 
aangegeven zijn de collecten voor diaconie en kerkvoogdij.  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. 

9 mei Project 10 27 : Noodhulp en wederopbouw 

16 mei Extra collecte voor de predikantsplaats 

23 & 24  mei GZB Pinkstercollecte: Woord en daad in Costa Rica 

6 juni Alleen collecte voor de predikantsplaats 
 

COLLECTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen diaconie-collecten in April van Noordhorn en Saaksum: 
Collecten €1209,00 
Giften  €  325,00 
 

Overgemaakt naar deelgenoten Lichtendonk: € 250,00 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

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

 

In de periode t/m 25 april 2021 is aan giften en collecten ontvangen: € 1.975,00 
Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
Via de heer E. Kooi: € 50,00 voor de instandhouding van de 
predikantsplaats. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema 
 

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

4 mei  mw. J. Stouwie-Guikema, Ezinge 
6 mei mw. K.P.R. Wessels-Wiersema, Oldehove 
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods 
zegen in het nieuwe levensjaar!  
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.     
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Jeugdneis            Mei  2021 

Beste jongens en meisjes,  
Handelingen 2:4 
Het is feest in Jeruzalem, Pinksterfeest! (Sjavoeot : 
wekenfeest of Pinksterfeest) Joden uit Israël en uit andere 
landen gaan allemaal naar de tempel om te bidden en 
offers te brengen voor God. 10 dagen geleden is Jezus 
naar de hemel gegaan. (Hemelvaart) Toen heeft Hij de 
Heilige Geest beloofd. En daar wachten Zijn discipelen nu 
op. Opeens gebeurt er iets vreemds in het huis waar ze zijn. 

Er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag.  En boven hun 
hoofden verschijnen vlammen van vuur. Het is de Heilige Geest. De apostelen zijn zo blij! Ze 
vertellen wat er met hen gebeurt. Iedereen die het hoort is verbaasd. Ze kunnen deze mannen 
verstaan, terwijl ze een andere taal spreken. De 
Heilige Geest is in hun hart gekomen. Maar 
sommigen dachten dat ze dronken waren. Petrus 
vertelt over Jezus dood maar ook over Zijn 
opstanding en Hemelvaart. Wat moeten we doen 
vragen de mensen die het horen. Bekeer je en 
laat je dopen, antwoordt Petrus dan zal God je 
vergeven. De Heilige Geest zal dan ook in jullie 
harten komen. Die dag worden er drieduizend 
mensen gedoopt. Mag de Heilige Geest ook in jouw hart werken? 
PUZZEL 
De onderstaande puzzel gaat over Pinksteren. Beantwoord de gestelde vragen. De 
letters die erachter staan, vormen samen de oplossing van deze puzzel. Mail dit naar 
jeugdneisnoordhorn@gmail.com en ontvang een boekenbon als je 5 puzzels goed hebt! 
Succes. Groetjes van Alexandra. 
 

Antwoorden:  
de grote werken van God [ o ] het Pinksterfeest  [D ]  tongen als van vuur [t] Joden [ o ] 
Petrus  [ t ]      profeteren [e ]     zalig worden [ r ]    
een geweldige windvlaag  [e]  de Heilige Geest [r]  vol zoete wijn [ s  ]      

Vragen: 
Handelingen 2: 1 Welke dag werd vervuld?...................................... 
Handelingen 2: 2  Wat vervulde het hele huis?...................................... 
Handelingen 2: 3  Wat zagen zij?................................................................ 
Handelingen 2: 4 Waarmee werden zij vervuld?.......................................... 
Handelingen 2: 5 Wie woonden in Jeruzalem?............................................ 
Handelingen 2: 11 Waarover hoorden zij de Galileeërs spreken?................... 
Handelingen 2: 13 Wat dachten sommigen spottend dat zij waren………… 
Handelingen 2: 14 Wie van de elf ging spreken? ……………………………………… 
Handelingen 2: 17 Wat zullen de zonen en dochters doen?................................ 
Handelingen 2: 21 Wat zal een ieder worden die de Heere aanroept?............... 

 
Oplossing:          _  _     _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
Oplossing puzzel april 2021:  geloof 
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Zing maar mee        Gezang 80  
O heilige Geest, o heilige God 
Gij ware trooster in ons lot 
Gij zijt gedaald van ’s hemels troon 
O Geest van Vader en van Zoon 
O heilige Geest, o heilige God 
 
O heilige Geest, o heilige God 
maak ons getrouw aan uw gebod 
ontsteek in ons uw liefdesgloed 
die alle tweedracht wijken doet 
O heilige Geest, o heilige God 


