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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: noordhornkerk@gmail.com 

 

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

 

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

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

 
 

Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.  
Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer,  

want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt. 
Spreuken 23:4-5 

 
‘Mat u niet af’ zegt Salomo, de spreukendichter. Een mens kan zich afmatten om heel veel 
dingen. Om datgene te bereiken wat hij zo graag wil, wat zijn uiterste doel is in het leven. Wat 
is dat uiterste doel? Dat kan van alles zijn, maar het heeft vaak wel te maken met ‘de heb’. 
Een mens wil graag iets hebben. En als hij iets heeft, wil hij graag iets méér hebben. Vooral 
op materieel gebied. Daar doelt Salomo trouwens ook op: ‘Mat u niet af om rijk te worden…’ 
 Misschien herkent u dat wel: als ik toch eens 100.000 euro had… Een ander, die wat 
ruimer bij kas zit: als ik toch eens 1.000.000 had… Wat zou ik dan allemaal kunnen doen! 
Wat zou mijn leven dan gemakkelijk worden! Heerlijk genieten van al het goede dat het leven 
te bieden heeft… Tóch zegt Salomo: mat u niet af om rijk te worden. 
 

Ik hoorde pas iemand vertellen wat bij me bleef haken. Iemand die het goed had gedaan in 
de zakenwereld. Hij zei: ‘Toen ik een miljoen had, wilde ik twee miljoen. En toen ik er twee 
had, wilde ik er vijf. Het was nooit genoeg.’ Ja, zo kan het dus gaan. Een mens heeft niet 
gauw genoeg. 
 Natuurlijk, geld is gemakkelijk. Maar Salomo kijkt iets verder dan het gemak: ‘Laat u uw 
ogen erover vliegen, dan is het er niet meer…’ Ja, zo is het met geld: zo heb je het, en zo 
ben je het kwijt. Of misschien nog wel anders: je hebt het nog steeds, maar het heeft geen 
waarde meer. Bijvoorbeeld als je je geliefde kwijtraakt, of zelf ziek wordt – ineens kan die 
bankrekening je niet meer verheugen. 
 

Salomo heeft er al voor gewaarschuwd. De Heere Jezus misschien nog wel duidelijker: 
‘Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven 
inbreken en stelen’ (Mattheüs 6:19). Er kan met die schatten van ons van alles gebeuren: ze 
roesten of worden ingepikt door iemand anders, legaal of illegaal. Het is geen zeker bezit. 
Gelukkig spreekt de Heiland ook over een ándere rijkdom: ‘…maar verzamel schatten voor 
u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen’ (vs. 
20). 
 Een hemelse schat, dat is Hij Zelf: de Heere Jezus Christus. Zijn offer maakt eeuwig rijk. 
En het mooie is: die schat verroest niet, raakt nooit op, is niet aan inflatie onderhevig, en geen 
dief en zelfs geen duivel die het je af kan pakken, al doen ze nog zo hun best. Die schat is 
veilig omdat Hij het volbracht heeft. ‘Mat je niet af om rijk te worden’, zegt Salomo. Span je 
liever in om rijk te zijn in God, verzamel schatten in de hemel. Hoe meer je Hem zoekt, hoe 
meer je Hem aanroept, Zijn Woord onderzoekt, hoe rijker je wordt. Dat vermogen groeit alleen 
maar! 
 
Ds. M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 6) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

4 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal 

11 juli 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Urk) 

 19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 

18 juli 09.30 uur Ds. H.J. Donken (Wierden) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

25 juli 09.30 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

1 aug. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

 19.00 uur Ds. J. Mulderij (Wezep) 

8 aug. 09.30 uur Ds. J. Harteman (Kampen) 

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

15 aug. 09.30 uur Prop. M. van Heiningen (Dorkwerd) 

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

22 aug. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Belijdenisdienst 

 19.00 uur Ds. G. van den Berg (Onstwedde) 

29 aug. 09.30 uur Ds. H. Bakhuis (Zwolle) 

 19.00 uur Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela) 

5 sept. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 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. 

4 juli Diaconiecollecte is avondmaalscollecte, bestemming kerkvoogdij 

18 juli Extra collecte voor de predikantsplaats 

1 aug. Diaconiecollecte: deelgenoten Lichtendonk  

8 aug. Extra collecte voor de predikantsplaats 

15 aug. Diaconiecollecte GZB : Toerusting voor Indonesische kerk 

22 aug. Alleen collecte predikantsplaats 

5 sept. Diaconiecollecte Project 10 27 : Hart voor Roma  - Slowakije 
 

UIT DE PASTORIE 
 

 

ZOMER 
De zomerperiode ligt voor ons, een periode waarin het in en rondom de gemeente rustig is qua 
activiteiten. Normaal gesproken is dat voor een dominee best prettig, na een intensief 
winterwerkseizoen waarin vele avonden gevuld zijn, is het heerlijk om tijdens de lange 
zomeravonden thuis te zijn, vooral ook als je kunt genieten van het buitenleven. Nu we dit 
winterwerk elkaar zo weinig hebben ontmoet is het verlangen naar het begin van het winterwerk 
groter dan andere jaren, merk ik. Daarom ben ik dankbaar dat we nog twee gezegende 
bijbelkringavonden mochten hebben met een goede opkomst. 
 De meesten van ons zullen in de zomer een tijd van rust hebben. Vakantie komt van het 
Latijnse vacantia: vrij zijn van verplichtingen. Vrije tijd dus, naar eigen inzicht te besteden. In de 
vakantie hebben we minder tijd nodig voor alles wat we normaal gesproken moeten doen, en dus 
is er meer tijd voor leuke dingen. Gebruiken we de vakantie ook om God te zoeken? Hoe kan ik 
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daar deze vakantie bewust tijd voor vrijmaken? Als u nog in het buitenland komt: denk dan eens 
na over het bezoeken van een kerkdienst daar. Dat kan een hele bemoediging zijn voor 
plaatselijke gelovigen. We wensen elkaar in ieder geval alvast een hele goede zomer toe! 
 

DORKWERD 
Voor onze buurgemeente Dorkwerd (evenals voor Wijnjewoude in Friesland) wordt het een 
spannende zomer. Op zondag 22 augustus hoopt collega Van Heijningen afscheid te nemen van 
de gemeente in de avonddienst die om 19.00 uur begint. Een week later wordt hij bevestigd als 
predikant van de hervormde Ichthuskerk in Alblasserdam. Samen met dhr. Blees uit 
Wouterswoude hoop ik de bevestigingsdienst te leiden. Erg mooi om dat te mogen doen nadat 
we in de achterliggende jaren goed en bij tijden intensief contact hadden met elkaar. 
 Ondertussen heeft de kerkenraad van Dorkwerd mij gevraagd consulent te zijn in de vacante 
tijd. Ik ben inmiddels betrokken geraakt bij het proces van zoeken naar een nieuwe voorganger. 
Een mooie zoektocht die afhankelijk maakt van de Heere. Als Koning van de kerk zendt Hij Zijn 
dienaren wanneer Hij wil, tot wie Hij wil! Het is fijn om als gemeenten elkaar te helpen en om als 
predikant een buurgemeente te kunnen dienen op deze (bescheiden) manier. We hopen en 
bidden dat er snel voor Dorkwerd en Wijnjewoude weer een dienaar van de Heere God komt die 
de gemeente leidt in de grazige weiden van het Woord! 
 
Een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners! 
(Jo)uw ds. M.K. 
 

ZO ZIJN ONZE MANIEREN (DEEL 4) 
 

Het begin van de eredienst 
Het ging de vorige keer over de voorbereiding op de eredienst, die als het goed is een biddende 
voorbereiding is. Ook direct voorafgaand aan de dienst wordt er in de consistoriekamer gebeden. 
Daar is de kerkenraad aanwezig. Naast de ouderling en diaken van dienst zijn (buiten coronatijd) 
meestal alle ambtsdragers die in de kerk zijn, ook hier aanwezig. In andere gemeenten (met hele 
grote kerkenraden) is dat soms anders en werkt men met een rooster van aanwezigheid. 
 De kerkenraad komt gezamenlijk binnen. De eredienst is geen eenmanszaak, al kan dat zo 
lijken omdat alleen de voorganger op de preekstoel staat en de dienst leidt. Echter, in de 
consistorie heeft elk kerkenraadslid de voorganger de hand geschud waarmee men de 
verantwoordelijkheid overdraagt. Alleen de ouderling van dienst geeft deze hand pas onderaan 
de kansel, voor het oog van de gemeente. Deze handdruk is dus meer dan alleen een 
zegenwens, maar drukt het vertrouwen uit waarmee de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor 
de eredienst in de handen van de voorganger legt. Het schijnt wel eens gebeurd te zijn dat de 
dominee dermate vreemde dingen zei dat de ouderling van dienst hem na de zegen de handdruk 
weigerde. Dit is gelukkig een uitzondering… 
 De dienst begint pas met het votum en groet, waarover de volgende keer meer. 
Afkondigingen, voorzang (vandaar de naam) en stil gebed zijn dus geen onderdeel van de 
eredienst maar gaan eraan vooraf. In sommige gemeenten doet de voorganger de afkondigingen, 
vaak na de Schriftlezing. Het is echter om twee redenen goed dat bij ons de ouderling van dienst 
dit vooraf doet: (1) ook als er een gastvoorganger is worden de afkondigingen door de ouderling 
gedaan, dus iemand van de eigen kerkenraad. Het zijn immers afkondigingen namens de 
kerkenraad. (2) Voor de dienst passen de afkondigingen beter dan midden in de dienst. Veelal 
gaan de afkondigingen immers over andere dingen dan de eredienst zelf, bijvoorbeeld over 
doordeweekse activiteiten. 
 
Volgende keer: votum en groet. 
 
Ds. M.K. 
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VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
Douwina de Groot (Grijpskerk) is nu al zo’n lange tijd aan het revalideren van haar auto-ongeluk 
in 2018. Ze mag ervaren dat de Heere naar haar omziet en haar nabij is, maar het is een moeilijke 
en lange weg die ze moet gaan. … Laten we juist voor Douwina (en allen die langdurig ziekte of 
zorg kennen) blijven bidden om kracht, troost en herstel. Opdat ze mogen ervaren wat de dichter 
van Psalm 23 met die bekende woorden zegt:  
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent 
met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.  
 

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

10 juli mw. G. van der Meer-van Huis, Zuidhorn 
13 aug. dhr. A. Riepma, Oldehove 
13 aug. mw. A.H.J.A. Riepma-Reker, Oldehove 
 

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

DIENST VAN OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 
Vorig jaar maart kwamen we als kerkenraad samen met belijdeniscatechisant Jan van der Wal 
bij elkaar in de pastorie. Na een traject van de belijdeniscatechese mochten we de 
aannemingsavond hebben waarop Jan werd ‘aangenomen’ als lidmaat van onze gemeente, zoals 
dat zo mooi heet. De dienst van openbare geloofsbelijdenis werd gepland, maar helaas, al snel 
daarna gooide corona roet in het eten. Nu, zo’n lange tijd later, zijn we dankbaar dat we de datum 
voor de belijdenisdienst kunnen vaststellen op D.V. 22 augustus. Laten we Jan opdragen in het 
gebed nu hij toeleeft naar dit hoogtepunt, waarop hij de Naam van de Heere mag belijden voor 
God en Zijn gemeente. 
 

BELIJDENISCATECHESE 
Nu we het toch hebben over het doen van openbare geloofsbelijdenis… iets voor (jo)u? Misschien 
heb je de leeftijd na jaren catechese, maar twijfel je nog. Informeer gerust! Misschien bent u al 
wat ouder, maar kwam het er nog niet van, door welke omstandigheden dan ook. Waarom dan 
dit seizoen niet? De Heere God roept ons op om Zijn Naam te belijden. En wat is er ook mooier 
dan leren over Hem, het gesprek aangaan met elkaar, en wellicht aan het einde van het seizoen 
voor in de kerk je jawoord uitspreken? Dat laatste hoef je nog niet zeker te weten om toch aan 
het catechesetraject te kunnen beginnen. Ik hoop dat u/jij dit wilt overwegen, ook voor Gods 
aangezicht. Schroom niet om contact op te nemen voor meer informatie met ds. Krooneman 
 

AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN  
De coronaregels zijn inmiddels sterk verruimd. De mondkapjes zijn niet meer verplicht en we 
mogen weer zingen. De maximum aantallen zijn vervallen, alleen de anderhalve meter afstand is 
nog van kracht. Voor ons kerkgebouw betekent dit dat er niet meer dan ca. 60 personen in de 
kerk passen. In de Wegwijzer maximaal 30 personen.   
De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen en 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. De 
mogelijkheden hiertoe zijn echter niet onbeperkt omdat we nog steeds anderhalve meter afstand 
moeten houden.  
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.)  
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Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis en iedereen 
houdt 1,5 meter afstand tot anderen, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren.  
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: 103 
 

Geen mutaties van 20 mei tot 18 juni. 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen diaconie-collecten in juni van Noordhorn en Saaksum: 
 

Collecten € 1636,- 
Giften  €   310,- 
 

Overgemaakt: € 550,- GZB Pinkstercollecte: Woord en daad in Costa Rica  
€ 250,- Project 10 27, medische hulp Azië 

 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
 

Deelgenoten Lichtendonk/Bosnië  Adré en Marja Lichtendonk (collecte 1 augustus).  
Adré en Marja zijn werkzaam in Bosnië/Herzegovina om daar het evangelie te brengen aan de 
overwegend moslim bevolking. In de wintermaanden viel het niet mee om altijd voldoende contact 
te houden, maar de zondagse kerkdiensten mochten gelukkig gehouden worden. Marja heeft 
contact met een Finse zendingsmedewerkster en zij komen nu wekelijks bij elkaar. Er is elke 3 
maanden een gezamenlijk gebedsmoment in Tuzla met andere protestantse kerken. In maart 
werd er een online seminar georganiseerd, dit gebeurt nu maandelijks. Meer info over hun werk 
kunt u krijgen via de website: www.gzb.nl/adreenmarjainbosnie 
 

Toerusting voor Indonesische kerk (collecte 15 augustus). 
Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Samen met de partners bouwt de GZB juist daar 
aan een open en inclusieve kerk. Daar worden leden opgebouwd in het geloof, daar bereiken 
actieve diakenen gemarginaliseerde groepen met het Evangelie. Daar vindt jongerenwerk plaats, 
krijgen gemeenteleden en voorgangers trainingen, worden gehandicapte kinderen geholpen en 
is er gezondheidszorg in afgelegen gebieden. Help de kerk in Indonesië dit belangrijke werk voort 
te zetten. 
 

Hart voor Roma. Project 10 27 (diaconale programma van de GZB)  (collecte 5 september). 
Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil 
er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten, zoals voor hulp in dagelijks levensonderhoud, 
plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een fonds 
in het leven geroepen waaruit deze en andere activiteiten gefinanciëerd kunnen worden. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
  

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

In de periode 25 mei t/m 28 juni 2021 is aan giften en collecten ontvangen:       
collecten/giften  € 5.041,00 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! Jan Geertsema 

about:blank


2 
 

UIT DE GEMEENTE  
 

DANK 
Geliefde gemeente van Noordhorn en Saaksum.  
Naar aanleiding van het overlijden van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma mochten 
we heel veel hartverwarmend medeleven ontvangen uit uw midden. Het was voor ons een 
aangename verrassing dit te mogen beleven, en het heeft ons heel goed gedaan! Wij zijn 
verdrietig, maar ook heel dankbaar.  We hebben eens te meer mogen ervaren welke kracht er 
ligt in het Evangelie van de Heere Jezus Christus, Die zondaren redt, Die dood en graf verslagen 
heeft, en Die in Zijn goedheid Zijn leven in onze harten brengt door het werk van Zijn Heilige 
Geest. Mocht die Heilige Geest van God ook u en jullie allen vervullen, zodat ook uw en jullie 
hoop ook in de meest verdrietige en aangevochten tijden mag worden gevestigd op de Heere 
Jezus alleen. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’! (Heb 13:8) 
Met een hartelijke groet van ons allen,  
familie Kreuk 
 

BEDANKT 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en attenties 
die we mochten ontvangen i.v.m. ons  55-jarig huwelijksjubileum.  
Het is fijn om zo uw medeleven te ervaren.  
Maar boven al zijn we de HEERE dankbaar dat HIJ ons voor elkaar bewaard en gespaard heeft.  
Nogmaals heel veel dank. 
   

Roelf en Gre Grashuis 
 

DANKBETUIGING 
Wij willen iedereen die ons verrast heeft met een kaartje, ter gelegenheid van ons 50-jarig 
huwelijk, hartelijk dank zeggen. We hebben er erg van genoten! Zoveel medeleven van mensen, 
die we eigenlijk nog niet kennen. Het heeft ons enorm goed gedaan.  
Allen de hartelijke groeten en Gods zegen! 
 

Jan en Janny Korthuis 
 

BEDANKJE 
Beste broeders en zusters, 
Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor al het meeleven en steun in de moeilijke tijd. Door 
middel van kaarten, gesprek en gebed hebben jullie mij erg gesteund. Het gaat nu langzaam 
maar zeker een stukje beter. De medicatie begint aan te slaan. Ik heb in dit alles de hulp en 
nabijheid van onze trouwe Vader in de Hemel gemerkt. 
Dat het nu weer beter gaat zie ik ook als Gods werk. Gebeden zijn verhoord. 'K stel mijn 
vertrouwen op de Heer mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Ik bid ook dat God mij wil helpen op de weg die nog voor me ligt.  
Een lied dat me altijd na aan het hart ligt wil ik graag met jullie delen:  

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Nogmaals bedankt voor al jullie meeleven.  
Een hartelijke groet,  
Jan van der Wal 
 

DANK 
We willen iedereen die ons feliciteerde met onze verjaardag middels een kaartje, bloemen of een 
telefoontje heel hartelijk bedanken.  
Soli Deo Gloria.  
 

Having & Janny Kruiger 
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BIJ ONZE VERHUIZING 
Gemeenteleden van Noordhorn, 
We waren zeer verrast door de vele kaarten met goede wensen, die wij bij onze verhuizing 
mochten ontvangen. Ook  kregen we een mooi fotoboek. Het heeft ons heel erg goed gedaan. 
Zo nu en dan lezen we ze nog eens door. 
Het zijn goede jaren in jullie midden geweest. 
 

Hartelijke groeten, 
Leendert en Willy Rodenhuis 
(Kampen) 
 

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
De laatste keer dat we als zondagsschool bij elkaar zijn gekomen, was op zondag 25 april. Dat is 
alweer een poosje geleden. De kinderen in de bovenbouw hebben geluisterd naar verschillende 
gelijkenissen en de kinderen in de onderbouw hebben de verhalen gehoord over Jezus 
rondwandeling op aarde. Over de wonderbare visvangst, het dochtertje van Jaïrus, Fillipus en de 
kamerling en Bartimeüs. We zijn dankbaar dat het in coronatijd mogelijk was dat de 
zondagsschool door kon gaan en we de kinderen konden vertellen uit de Bijbel en zo de woorden 
van Jezus doorgeven.  
Als afsluiting van het zondagsschoolseizoen zijn we met elkaar naar de bossen in Norg geweest. 
We hebben een speurtocht gedaan, waarin de Bijbelverhalen weer terugkwamen. De kinderen 
hebben ook nog een gewonde man 
gevonden, die zij heel goed hebben verzorgd. 
Zij weten wat omzien naar elkaar is. 
Daarnaast hebben we op een open plek in het 
bos samen lekker gevoetbald en een 
smokkelspel gedaan.                                                                                
Het was schitterend weer en we hebben met 
elkaar genoten van deze dag. 
 

In september hopen we weer te starten met 
de zondagsschool. Wanneer wij precies 
beginnen hoort u van ons. Een goede 
vakantie toegewenst!  
 

De juffen van de zondagsschool. 
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BERICHT VAN DE VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE” 
We kijken terug op een vreemd verenigingsjaar. Mochten we in het begin in oktober en november  
nog met de nodige beperkingen voor een deel bij elkaar komen, hierna waren we steeds meer 
op onszelf aangewezen om de bijbelstudies voort te zetten.  
We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten! Als de versoepeling van de coronaregels 
doorzet overwegen we om in de zomer nog een gezellig samenzijn te regelen, waarbij we elkaar 
weer kunnen zien en bijpraten onder het genot van een hapje en drankje. Uiteraard met 
inachtneming van de dan geldende regels. We houden jullie op de hoogte! 
En dan hopen we vooral om op de gebruikelijke wijze weer bij elkaar te komen (iedere 2 weken 
op dinsdagavond om 19.45 uur in de Wegwijzer) vanaf begin oktober. De tekst van de bijbelstudie 
voor het hele seizoen zal in een speciale uitgave van de Hervormde Vrouw verschijnen, die alle 
abonnees binnenkort in de brievenbus kunnen verwachten. In het septembernummer van 
Kerkneis leest u daar meer over.  
Het bestuur van de vrouwenvereniging wenst jullie allemaal Gods zegen.  
  

Maria van Waarde, secretaresse 

 
SCHATZOEKERSDAGEN 2021 
 

Ook dit jaar hopen we Schatzoekersdagen te 
organiseren in de herfstvakantie. 
Hier aan zijn ook kosten verbonden, zoals 
knutsel- en spelmaterialen, huur van de 
locatie, het promotiemateriaal en het eten en 
drinken.  Daarom doen we weer een 
bolchrysantenactie, doet u ook weer mee?  
 
 
 
 
 
 
 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
VAKANTIE BIJBEL WEEK IN 
SEBALDEBUREN 
Ook dit jaar weer een gratis Vakantie Bijbel Week 
in de eerste week van de zomervakantie! Samen 
zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, 
spelletjes spelen en meer! Alle kinderen tussen 4-
12 jaar zijn weer van harte welkom. De datums 
waarop je kunt komen zijn: 12, 13, 15 en 16 juli van 
10.00 uur tot en met 12.00 uur. Locatie? Het groene 
Irenegebouw (kerkweg 2a) en de tent op het 
grasveld er naast. Op vrijdag zullen de VBW dagen 
weer afgesloten worden met een heerlijke 
pannenkoekenmaaltijd waarbij dit jaar ook de 
ouders welkom zijn. Opgave voor de kinderclub is 
niet nodig, voor de pannenkoekenmaaltijd wel. 
Opgeven kan via de website: 
www.hervormdsebaldeburen.nl.  

Kom je ook?!       

 



2 
 

BIJBELLEESROOSTER JULI/AUGUSTUS 2021 
donderdag 1 juli Ezechiël 47:13–48:7   

vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19   

zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35   

zondag 4 juli Johannes 5:1-18 1 augustus Marcus 7:14-23 

maandag 5 juli Johannes 5:19-30 2 augustus Marcus 7:24-37 

dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 3 augustus Marcus 8:1-13 

woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 4 augustus Marcus 8:14-26 

donderdag 8 juli Psalm 85  5 augustus Marcus 8:27–9:1 

vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 6 augustus Marcus 9:2-13 

zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 7 augustus Psalm 74 

zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 8 augustus Romeinen 14:1-12 

maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 9 augustus Romeinen 14:13-23 

dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 10 augustus Romeinen 15:1-13 

woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 11 augustus Psalm 86 

donderdag 15 juli Psalm 90 12 augustus Spreuken 10:1-17 

vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 13 augustus Spreuken 10:18-32 

zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29 14 augustus Galaten 1:1-12 

zondag 18 juli Marcus 6:30-44 15 augustus Galaten 1:13-24 

maandag 19 juli Marcus 6:45-56 16 augustus Galaten 2:1-14 

dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 17 augustus Galaten 2:15-21 

woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 18 augustus Psalm 124 

donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 19 augustus Zacharia 1:1-6 

vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21 20 augustus Zacharia 1:7-17 

zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 21 augustus Zacharia 2:1-9 

zondag 25 juli Johannes 6:1-15 22 augustus Zacharia 2:10-17 

maandag 26 juli Johannes 6:16-24 23 augustus Zacharia 3:1-10 

dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 24 augustus Zacharia 4:1-14 

woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 25 augustus Zacharia 5:1-11 

donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 26 augustus Zacharia 6:1-8 

vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 27 augustus Zacharia 6:9-15 

zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 28 augustus Zacharia 7:1-14 

zondag   29 augustus Zacharia 8:1-8 

maandag   30 augustus Zacharia 8:9-17 

dinsdag   31 augustus Zacharia 8:18-23 
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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                          JEUGDOPPAS 
4 juli mw. O. Top 0594-504644 Mariëlle 

11 juli mw. B. Krooneman 06-11988368 Lydian 

18 juli mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Enzo 

25 juli mw. M. Rozema 050-4031843 Frances 

1 aug. mw. C. Bos 0594-750885 Jorik 

8 aug. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Mariëlle 

15 aug. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Lydian 

22 aug. mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Enzo 

29 aug. mw. O. Top 0594-504644 Frances 

5 sept. mw. G. v. Gosliga 050-4032038 Jorik 
 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
4 juli mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. M. Bolt 0594-504885 

11 juli mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. W. Schaap 0594-502276 

18 juli mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

25 juli dhr. H.J. Verkade 050-5566219 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

1 aug. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. Bolt 0594-504885 

8 aug. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. W. Schaap 0594-502276 

15 aug. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

22 aug. mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

29 aug. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Bolt 0594-504885 

5 sept. dhr. H.J. Verkade 050-5566219 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 
 

 

BLOEMENGROET       
4 juli mw. T. Meindertsma 0594-233614 

11 juli mw. P. Telintel 0594-853020 

18 juli mw. M v. Waarde 0594-505276 

25 juli mw. G. de Vries 06-13936588 

1 aug. mw. M. Buffinga 0594-699754 

8 aug. mw. G. v. Gosliga 050-4032038 

15 aug. mw. H. Koopman 0594-591410 

22 aug. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 

29 aug. mw. T. Meindertsma 0594-233614 

5 sept. mw. P. Telintel 0594-853020 
 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het september-nummer van Kerkneis is Zaterdag 28 augustus 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. 
 
 
 

Schaduw aan je rechterhand: Psalm 121:5-8 
“De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan 

de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.  
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  
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de HEER houdt de wacht over je gaan en komen van nu tot in eeuwigheid.” 

SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM (hiervoor hoeft u zich niet van tevoren aan te melden) 

4 juli 09.30 uur Evang. J. de Vries (Urk) 

11 juli 09.30 uur Ds. R.F. Mauritz (Lelystad) 

18 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

25 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

1 aug. 09.30 uur Ds. H. Born (Rouveen) 

8 aug. 09.30 uur Prop. H. Rodenhuis (Kampen) 

15 aug. 09.30 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde) 

22 aug. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

29 aug. 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Urk) 

5 sept. 09.30 uur Evang. J. de Vries (Urk) 
 

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. 

18 juli Extra collecte voor de predikantsplaats 

25 juli Diaconiecollecte is avondmaalscollecte, bestemming kerkvoogdij 

1 aug. Diaconiecollecte: deelgenoten Lichtendonk  

8 aug. Extra collecte voor de predikantsplaats 

15 aug. Diaconiecollecte GZB : Toerusting voor Indonesische kerk 

22 aug. Alleen collecte predikantsplaats 

5 sept. Diaconiecollecte Project 10 27 : Hart voor Roma  - Slowakije 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 7. 
 
 

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

2 juli mw. M. Scholtens, Ezinge 
21 juli mw. A. Offringa-Kok, Leens 
30 juli dhr. J.J. Tempel, Noordhorn 
 

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          Juli/Augustus 2021  

Beste jongens en meisjes,  
Nog even en dan breekt 
de vakantieperiode weer 
aan! Even geen huiswerk 
of in de klas zitten 
luisteren naar de juf of 
meester. Even niks. Of 
toch? Misschien kun je in 
de vakantie een ander 
soort huiswerk doen. Nee 
ik bedoel dan geen 
sommen, taal of 
begrijpend lezen. Kijk 
eens om je heen; wat zie 
je allemaal? Als ik nu naar 
buiten kijk, zie ik onze klim 
– en pioenrozen. Ze bloeien zo prachtig; mooie witte, licht en donker roze. En de lekkere 
aardbeien die zo hun best doen. De kip die kakelt omdat ze een ei heeft gelegd. Dan moet je je 
toch wel verwonderen over Gods schepping. Hoe prachtig Hij alles heeft gemaakt. En dat zijn 
dan nog alleen maar de bloemen, de planten en de kip. Wat dacht je van al die andere dieren en 
van de mens? Jij! Naar Zijn evenbeeld. Pffff, wonderlijk! Je kent vast wel het kinderlied van Elly 
& Rikkert: Alles heeft de Heere God gemaakt! En in Genesis kun je lezen dat God zag dat het 
goed was, wat Hij maakte. En weet je, toen God de mens geschapen heeft was het zeer goed, 
onthoudt dat maar goed! Je bent van waarde je bent een parel in Gods Hand!  
PUZZEL 
Zoek de tien teksten op en zet het juiste dier erbij. Zet de letters tussen de haakjes in de 
volgorde van 1 t/m 10 en je leest een woord. Dat is de oplossing. Mail dit naar 
jeugdneisnoordhorn@gmail.com en ontvang een boekenbon als je 5 puzzels goed hebt!  
Een fijne vakantie toegewenst. Groetjes van Alexandra  
 

Woorden  
adder (d)   arend (s)  duif (n)    zwaluw  (o) 
ezelin (n)   mieren (d)  slang (i) 
sprinkhanen (a)  vis (H)    vossen (G) 
 

1. Genesis 3   sprekend dier in de het paradijs. 
2. Numeri 22  Bileam rijdt op dit dier. 
3. Richteren 15  Simson vangt er 300. 
4. Psalm 84   Deze vogel vindt een nest. 
5. Spreuken 6:6  De luiaard moet erheen gaan. 
6. Jeremia 49:16  Hij maakt zijn nest hoog. 
7. Jona    Jona bidt in dit dier. 
8. Mattheus 3  Johannes eet deze insecten. 
9. Johannes 1:32 De Geest daalt neer als een…. 
10. Handelingen 28:3 Paulus wordt erdoor gebeten. 

 
Oplossing puzzel : _______________________________________ 
 
 
Oplossing puzzel juni 2021: God weet alles  
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Zing maar mee:    Elly & Rikkert  Alles heeft de Heere God gemaakt 
 

De haan die kraait – kukeleku  
En de kip die kakelt – tok tok tok  
En de kikker kwaakt – kwak kwak 
kwak  
Alles heeft de Heere God 
gemaakt 

 

 

En de krekel tsjirpt - tssjk tssjk tssjk 
En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz 
En het eendje kwaakt - kwak kwak 
kwak 
Alles heeft de Heere God gemaakt 
 

De neushoorn in het warme land 
Het kleine luisje aan de wand 
Het muisje en de olifant 
Alles in Zijn Hand 
 
 

 

 En de regen druppelt – tikke tik tik 
En de wind die blaast – fff fff fff 
En de boom die kraakt – krik krik 
krak 
Alles heeft de Heere God gemaakt 
 

En de blaadjes ritselen – frr frr frr 
En de sneeuw die dwarrelt  - 
wizzewizzewis 
En het ijs dat kraakt – krik krik 
krak 
Alles heeft de Heere God 
gemaakt 

 

 

De bergen en het lage land 
De zeeën en het schelpenstrand 
De bloemen aan de waterkant 
Alles in Zijn Hand! 

 
 


