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KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE
12 november
Heilig Avondmaal

9.30 uur: ds Scholing, Hoogeveen
19.00 uur: ds Sijtsma- van Oeveren,
Kampen
1e collecte: Diaconie
ouderling: E. Klop
diaken: R. Borger
koster: A. Postma
verwelkomer: M. van Soolingen

19 november

9.30 uur: dhr. De Lange, Marknesse
19.00 uur: dhr Pasterkamp, Urk
1e collecte: Christenen voor Israël
ouderling: L. Mulder
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: E. Klop

26 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar

9.30 uur: ds Huitema, Drachten
19.00 uur: Noordwolde Zingt met
Jubilate
1e collecte: Noordwolde Zingt
ouderling: E. van Drie
diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

3 december

9.30 uur: ds Douma- v.d. Molen, Leek

1e Advent

19.00 uur: ds P. Rozeboom, Oldeboorn
1e collecte: Evangelisatie/Kerstnachtdienst
ouderling: L. Nieuwland
diaken: A. de Jong
koster: A. Postma
verwelkomer: P/J Dekker

De 2e collecte is altijd bestemd voor de Kerk
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.
De diensten zijn te beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl -kerk Noordwolde.
De liturgie is te vinden in de power pont presentatie op
www.kerknoordwolde.nl - diensten(ppt)

Agenda
05 november
06 november
14 november
14 november
15 november
16 november
20 november
28 november
29 november

: Koffiedrinken na de ochtenddienst
: 20.00 uur Gebedsgroep
: 19.30 uur Catechisatie
: 20.00 uur Bijeenkomst over kerstzang (zie elders)
: 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
: 19.45 uur Gemeenteavond
: 20.00 uur Gebedsgroep
: 19.30 uur Catechisatie
: 20.00 uur Gemeente Groei Groep in de kerk
19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks op donderdagavond, uitgezonderd die
waarop de kerkenraad vergadert.

Kopij Trefbode inleveren vóór 20 november bij:
Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl
Of via E-mail: trefbode@gmail.com
Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 3 december
De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:
7 januari (inleveren kopij 23 december)
4 februari (inleveren kopij 22 januari)
4 maart
(inleveren kopij 19 februari)

Wie zijn er jarig deze periode

07 nov J.J. Dekker-Mulder

Molenstraat 8

8391 AJ

Noordwolde

08 nov Sander R. IJspeert

Bovenstreek 12

8391 HN

Noordwolde

13 nov Daniel Jansen

Nieuwstraat 30

8391 CG

Noordwolde

13 nov H. Geertsma-de Wit Mosheide 10

8471 VT

Wolvega

14 nov Arnold Hilhorst

Boekelterweg 8

8392 TT

Boijl

17 nov Johanna G. Ippel

Meulereed 1

8421 PP

Oldeberkoop

8471 GJ

Wolvega

19 nov Veronique S. Spijker Standerstraat 15

21 nov Bernardus J. Mulder Steenwijkerweg 89 8397 LC

De Blesse

24 nov H. Bouknegt-Geerts Jokweg 17

8394 VL

De Hoeve

28 nov A.H. Boudewijn

Mandehof 93

8391 BG

Noordwolde

30 nov H. Bouknegt

Jokweg 17

8394 VL

De Hoeve

Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!

VAN DE VOORZITTER
Het bedrijf van God
We zijn vandaag-de-dag nogal eens aan het cijferen! Ook in de
kerk. Maar blijft er daardoor wel genoeg ruimte voor de Geest? Die
waait immers waarheen Hij (Zij) wil en doet het werk dat God behaagt! Het valt niet uit te rekenen hoeveel procent kans je hebt dat
het Evangelie ’scoort’ in deze tijd. Toch vinden we cijfers anno
2017 vaak wel heel belangrijk. Het onlangs verschenen onderzoeksrapport God in Nederland stelt het volgende vast:
Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving; en
Nederland is geen christelijke natie meer. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, concluderen de onderzoekers. Waarvan acte!
Maar…we moeten niet vergeten dat het er qua kerk en Evangelie
nog nooit zo slecht heeft voorgestaan als op Golgotha, waar Jezus
stierf. Toen had Gods Gemeente zegge en schrijve één lid.
En dat lid klaagde dat Hij alles kwijt was, van God en mens verlaten. En op de Eerste Pinksterdag, ruim vijftig dagen later, was de
situatie ook niet om over naar huis te schrijven. Degenen die daar
stonden te preken, werden n.b. verdacht van openbare dronkenschap! Even later veranderde dat en het aantal aanhangers werd
weer flink hoger. Die golfbeweging lijkt haast wel eigen aan het
christendom: pieken en dalen. En terwijl je op de ene plaats niet
veel meer merkt (of denkt te merken) van kerk en geloof, zie je op
een andere plek groei en bloei. Die wat bredere blik heb je nodig.
De bedding verplaatst zich soms. En juist daarom is het goed om
niet te stoppen met zaaien!
Wat ik hiermee wil zeggen? We weten dat de kerk soms heel klein
kan zijn. Maar in de kiem is ze niet stuk te krijgen.

De machten van de tijd zullen haar niet overweldigen. God houdt
door de Heilige Geest tot het einde toe zijn gemeente in stand.
En Koning Jezus kan niet zonder onderdanen zijn. Maar Hij vraagt
ook of Hij bij zijn wederkomst het geloof – zoals Hij dat bedoelt –
zal vinden op aarde.
Dus: laten we ontspannen omgaan met het geloof! Wie zaait, hoeft
zich niet over alles druk te maken. Wanneer we anderen de woorden van het Evangelie aanreiken, vertrouwen we erop dat God er de
groei aan geeft. Mensen van nu zitten anders in elkaar dan mensen
van vroeger.
Vroeger, in de jonge kerk, waren de gelovigen bezig met overleven. Tegenwoordig gaat het veel meer om be-leven.
Wat voegt het geloof dan toe? Het schept ruimte en adem voor het
geheim van God. Grondwoorden van de Bijbel worden opnieuw
ontdekt. Dankbaarheid, verlangen, verwondering en verantwoordelijkheid kunnen helpen om weer te gaan leven met God. En om anders in het leven te staan.
We vertrouwen er intussen op dat de Geest Zelf het werk doet. We
zullen de dingen van ons geloofsleven eerlijk zeggen: Pinksteren is
immers een feest van zending en evangelisatie – of zijn die woorden helemaal uit de mode geraakt? Voor mij niet!! Maar we plaatsen niet de succesmeter ernaast. Als we gaan cijferen, zetten we de
teller op Eén. De Heilige Geest zal het aantal wonderbaar vermenigvuldigen en verhogen.
Ik vind het een prachtige gedachte dat er ooit een schare van behouden mensen zal zijn, een schare die niemand kan tellen. De Heilige
Geest zet zijn getallen niet in de krant, maar in het Boek des Levens. Druppelsgewijs raakt het vol. We houden het niet droog. Stromen van zegen komen eraan, zet de vaten maar klaar.

De Kerk is het bedrijf van God. En wij mensen mogen aan dat bedrijf onze beste krachten geven.
(Deze overdenking is een vrije bewerking van ds. B.H. Weegink.)
Met de bovenstaande overdenking in het achterhoofd treden we als
kerk van Noordwolde de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Op wie kunnen we immers ons vertrouwen beter stellen dan op
God. We krijgen maar liefst 2 pastorale werkers in onze gemeente
(ds. H. Scholing en dhr. S van de Kooi) zij hopen per 1 november te
beginnen. Hiervoor kunnen we dankbaar zijn. We hopen en bidden
op een goede en gezegende tijd met hen in onze gemeente. Bij deze
wil ik ook de beroepings commissie nogmaals hartelijk bedanken
voor hun werk. Willem, Jannie, Barbara, Jan en Adri heel erg bedankt!
Eric van Drie
UITNODIGING GEMEENTEAVOND
De deputaten kerkelijke samenwerking van de vGKN willen op
donderdagavond 16 november bij ons in de kerk een voorlichting
geven over Oecumene. Het wordt een interactieve avond, waarbij
uw inbreng zeker gewaardeerd wordt.
Het informatieboekje hierover is aan u gegeven op 19 oktober tijdens de extra gemeenteavond over de pastorale invulling.
De avond begint om 19.45 uur en zal tot 21.45 uur duren.
U bent als gemeente allemaal hiervoor uitgenodigd.
Inloop vanaf 19.30 uur.
André de Jong
Scriba

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD
Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op
donderdag 28 september 2017.
Opening
De voorzitter is met kennisgeving afwezig, hij viert vandaag zijn
trouwdag. Scriba neemt de taak als voorzitter dit keer over. Hij heet
een ieder welkom en leest uit Lucas 9 de verzen 57 tot 62 over het
volgen van Jezus. Vervolgens uit het dagboekje Ik kan het niet laten
van van den Berg en Hengeveld wat gaat over kruispunten. Daarna
zingen we ons gemeentelied opwekking 249. Aansluitend vraagt de
voorzitter in gebed een zegen over deze vergadering.
Presentielijst- Onderling delen
De presentielijst wordt getekend. Onderling wordt er weer het nodige gedeeld, waarbij stil wordt gestaan bij de GGG die weer van
start is gegaan.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
Commissie van Beheer
Voorzitter heet J.A. van der Wijk en M. van Soolingen van Commissie van Beheer welkom. Hij benadrukt nogmaals dat de kerkenraad blij is met de nieuwe opzet waarbij de CvB op de vergaderingen van het dagelijks bestuur komt indien er iets besproken moet
worden. Hierdoor worden de lijnen korter en kan er sneller een beslissing worden genomen.
De commissie is bezig geweest met het geluid in de kerkzaal en via
de audioserver. Eerst is alles op nul gezet en daarna stap voor stap
weer goedgezet. Zoals het nu lijkt staat alles weer goed. Het is wel
belangrijk om dit in de gaten te houden en indien nodig nog wat bij
te stellen.
De CvB heeft een berekening gemaakt voor het pastoraat. Dit wordt
besproken en de kerkenraad is verheugd met het positieve nieuws
en dankt de CvB voor het werk wat ze hebben verricht.

Verder wordt gesproken over de actie kerkbalans die ze weer willen
houden. Het dagelijks bestuur kan zich daarin vinden en geeft toestemming.
Hierna verlaat de CvB de vergadering. en spreken we als dagelijks
bestuur verder over de pastorale invulling in de gemeente.
Vaststelling notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vergadering op 31 augustus worden vastgesteld
zonder toevoegingen of wijzigingen.
Pastoraat
Er worden een aantal gebeurtenissen besproken en waar nodig zal
actie worden ondernomen.
Jeugd
Catechisatie is weer van start gegaan en dit gebeurt nu op dinsdagavond.
Diaconie
Geen bijzonderheden te melden
Actiepuntenlijst en ingekomen stukken
Er zijn verder geen stukken die onder dit punt behandeld moeten
worden.
Eredienst
De kerstavond wordt nog even besproken. Er is wel een evenement
in het dorp op kerstavond, maar geen kerkelijke zangdienst. Er moet
in overweging genomen worden dat er ieder jaar live door radio
Centraal wordt uitgezonden. Daar hebben we samen met de protestantse gemeente verantwoordelijkheid voor. Scriba zal informeren
hoe de situatie tot nu toe is.
Gemeenteavond
Er wordt een extra gemeenteavond gehouden op donderdag 16 november georganiseerd door DKS van de vGKN.

Scriba geeft hier uitleg over hoe de avond ongeveer eruit komt te
zien. In grote lijnen komt het DKS de oecumene uitleggen wat het
inhoud en waarom.
vGKN
7 oktober is de synodevergadering.
Gezamenlijk Moderamen
De kerstpakketten voor de voedselbank gaat ook dit jaar door. Diaconie onderneemt hierin actie.
Rondvraag en mededelingen
Er zijn geen vragen of mededelingen meer.
Datum volgende vergadering
Voorgesteld wordt om 2 november met het dagelijks bestuur te vergaderen.
Sluiting
P. Dekker sluit de avond af met gebed, waarna de voorzitter/scriba
ons allen wel thuis wenst.
A. de Jong, scriba

Collecte opbrengst van september 2017
3 sept.
10 sept.
17 sept.
24 sept.

Evang. Radiokerkdienst
St. Missao Horeb
Diaconie
St. Mensenkinderen

Barbara Mulder, Penningmeester

€ 123,10
€ 121,00
€ 84,00
€ 162,11

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€
€
€
€

76,10
50,55
63,80
76,40

Nieuws van de vGKN
KORT VERSLAG van de NAJAARSZITTING 2017 van de
SYNODE VAN ASSEN (2016-2018) van de (voortgezette) GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND, te Boelenslaan op
zaterdag 7-10-2017
Namens de ontvangende kerk van Boelenslaan heette Br O. Oevering afgevaardigden en gasten hartelijk welkom en liet Psalm 99: 2,
4 en 8 zingen. Hierna las hij Psalm 48. Men is trots op Sion omdat
de HERE er woont; Hij beschermt Zijn stad en de Zijnen; er is
vreugde over Zijn grote daden. Zo mag het ook in de gemeente zijn:
wij zijn er trots op omdat de HERE er woont, wij mogen leven uit
Zijn genade en die verkondigen. Hierna ging Ds Sijtsma-van Oeveren voor in gebed om een zegen de vergadering.
Alle kerken waren wettig vertegenwoordigd. Br S. Algra te Frieschepalen werd benoemd als assessor. Hierna droeg Br Oevering
het praesidium over aan Ds K.J. Bijleveld.
De afgevaardigden vertelden over het wel en wee in hun kerken.
Deze onderwerpen werden als dank- en voorbedepunten in de gebeden genoemd. Er bleek veel reden voor dankbaarheid te zijn.
De notulen van de synodezitting van 8-04-17 en van de synode contracta van 14-09-17 werden vastgesteld.
Ds K. Snijder ontving eervol de status van emeritus predikant. Hij
nam afscheid van de kerk van Harkema, die Ds Bloemendal als
consulent kreeg toegewezen. Zoals de priesters degenen die uit de
tempel vertrokken ‘uitzwaaiden’ met de Zegenbede, zo paste de
praeses Psalm 134 toe op Ds Snijder; hij wenste hem met zijn
vrouw vele goede jaren samen.

Ds Snijder memoreerde hoe hij de kracht van een klein kerkverband
ervoer in de betrokkenheid en onderlinge liefde en riep de kerken
op te blijven bij de tekst die boven de kansel te Boelenslaan staat:
‘Het Woord van Christus wone rijkelijk in u!’
Diverse deputaten werden benoemd en welkom geheten in hun
nieuwe functies.
Daarna werd gesproken over er ervaringen met het onderwerp overdoop en ambt. Het is duidelijk dat de kerken de gereformeerde
koers handhaven en staan voor de kinderdoop. Het boekje van Ds
Douma-van der Molen over de doop bewees goede diensten.
Ook de autonomie van de plaatselijke gemeenten kwam aan de orde, mede i.v.m. de associatieovereenkomst met de Nederlands Gereformeerde Kerken. In het gereformeerde kerkrecht zijn kerken
plaatselijk zelfstandig maar houden zich aan gezamenlijk gemaakte
afspraken. Bij afwijkend inzicht heeft een kerk de plicht dit te bespreken op de ‘meerdere vergadering’. In hoeverre bevragen de kerken elkaar op de binding aan Schrift, Belijdenis en Kerkorde?
Uit de rapportage van de kerkvisitatoren bleek dat enkele kerken op
zoek zijn naar een nieuwe, minder intensieve, vergaderstructuur.
Hoe verhoudt deze structuur zich met de kerkorde, waarin is vastgelegd dat de kerkenraad in de regel maandelijks vergadert? Een kerkenraadsvergadering is geen ‘bestuursvergadering van een
vereniging’, maar ‘zittend aan de voeten van Jezus’ leiding geven.
Er werd besloten tijdens de komende synodezitting aandacht te besteden aan de vraag, hoe wordt aangekeken tegen ambt en kerkenraadswerk.’
Br G.H. Bakker trad enige tijd geleden statutair af als bestuurder
van het pensioenfonds voor predikanten; de quaestor, Br J. Rienstra, was bereid zijn plaats in te nemen.
Al lange tijd hebben de kerken een BUMA-STEMRA-licentie.
Er werd besloten voor alle kerken een CCLI-licentie af te sluiten;
de kosten worden via het quotum verrekend

Het ziet ernaar uit dat dit quotum ook in 2018 € 10,- per ziel zal
zijn, zoals al 15 jaar het geval is.
Voor de lunch, die werd aangeboden door de kerk van Boelenslaan,
liet de praeses Gezang 320: 1,3 en 4 zingen en ging hij voor in gebed voor de maaltijd en voorbede. Als dankgebed werd Gezang 44
gezongen.
Deputaten Kerkelijke Samenwerking begonnen in opdracht van de
synode aan een ronde langs de kerken in verband met de oecumenische relaties.
Er werd een uitbreiding van de uitvoeringsbepaling vastgesteld bij
het kerkorde artikel over de doop. Dit naar aanleiding van een instructie waarin werd gevraagd hoe moet worden omgegaan met kinderen die, los van hun ouders, vragen om gedoopt te worden.
De in het kerkverband gebruikte actes zijn qua taalgebruik tamelijk
ouderwets. Toch werd besloten deze actes niet te herzien, omdat het
bedoelde juridisch juist is geformuleerd.
De commissie Kerkorde kreeg wel de opdracht om zo nodig nadere
bepalingen voor een synode contracta op te stellen.
Op 22-09-17 waren vertrouwenspersonen en deputaten Seksueel
Misbruik in Kerkelijke Relaties van het kerkverband bijeen voor
kennismaking, delen van ervaringen en toerusting. Deze avond
werd als zeer positief ervaren.
Ds Maliepaard vertelde over de nieuwe structuur van het contact
van het Centrum voor Israëlstudies (CIS( met de Messiasbelijdende Joden in Nederland. Men wil meer gezamenlijk gaan studeren op de visie van Messias-belijdende Joden in verleden en heden op de Schrift.
Ds Sijtsma-van Oeveren presenteerde een idee voor een gezamenlijke evangelisatie-actie, waarbij gemeenteleden mensen van buiten de
kerk vragen naar hun favoriete Bijbelverhaal.

Uit de reacties wordt een top-7 samengesteld. De vGK predikanten
nemen ieder een Schriftgedeelte hiervan voor hun rekening voor de
ruildiensten en de mensen die gevraagd zijn naar hun voorkeur worden uitgenodigd voor deze diensten. Dit idee werd door de afgevaardigden verwelkomd en wordt in de komende tijd nader uitgewerkt.
Het is de bedoeling dat het gezamenlijke collecterooster nieuw leven wordt ingeblazen. Er zijn in ieder geval twee gezamenlijke doelen: de FaTEB (Evangelische Theologische Faculteit in Centraal
Afrika) en het CIS.
Er werd een vGKNieuws-nieuwe-stijl gepresenteerd (te bestellen
via redactie@vgkn.nl). Het doel van dit blad is: wij zijn geroepen
om de Blijde Boodschap uit te dragen en elkaar daarbij te steunen.
Voor dat laatste moet je elkaar kennen en daarom is het thema deze
keer ‘samen leven’. Er is voortgeborduurd op de opzet die Br Postma in de afgelopen jaren ontwikkelde, met een eigen inkleuring
(ook letterlijk). Br Postma werd hartelijk bedankt voor zijn inzet in
de afgelopen jaren en ook de nieuwe redactie ontving lof en dank
voor het gepresenteerde resultaat.
D.V. zaterdag 14 april 2018, om 9.30 uur, vergadert de synode verder te Noordwolde.
De praeses dankte allen voor de aanwezigheid en de plezierige vergadering en de kerk van Boelenslaan voor de gastvrijheid. Na dankgebed en voorbede zongen allen Gez.481: 1, 2 en 4 en sloot de
praeses de bijeenkomst.
ds. J.J. Douma-van der Molen, actuarius.

Keukenprins(ess)en!
Al heel wat jaren geleden is ons eigen vGKookboek samengesteld met heerlijke
recepten. Later kwam daar nog een aanvulling bij maar…… Het is nu niet meer
erg up-to-date.
Samen met de actuarius en de scriba hebben we daarom bedacht het nieuw leven
in te blazen, maar met andere opzet, een ander doel voor de opbrengst en een
frisser uiterlijk.
We stappen dan af van het losbladig systeem en willen in plaats daarvan themaboekjes uit gaan geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan: ‘voorgerechten’,
‘hoofdgerechten’, ‘nagerechten’, ‘heel vGK bakt’ (wat lastiger misschien),‘bijbelse gerechten’, ‘tussendoortjes’.
De eerste uitgave wordt dan ‘voorgerechten’.
Dus mail nu de állerlekkerste recepten van uw soepen en andere voorgerechten naar: redactie@vgkn.nl (met foto mag!)
We zullen u op de hoogte houden van de voortgang en verdere details volgen
nog.
ds. J.J. Douma-van der Molen, actuarius.

Noordwolde Zingt met … Jubilate.
Op zondag 26 november om 19.00 uur komt het koor Jubilate
naar Noordwolde. Jubilate is al een heel lang bestaand koor en ze
hebben ook al meerdere keren hun medewerking aan Noordwolde
Zingt met…. verleend. Ook deze avond hopen we weer fijn te
kunnen zingen en luisteren naar prachtige liederen ter ere van en
over de Heer. Johannes draagt zorg voor de muziek op het orgel.
Luit Mulder

Veelkleurig is de liefde Gods.
Zo stoer en stevig als een rots,
om op te bouwen ons bestaan
raakt gij ons met genade aan.
Nu komt de herfst, verstilt het al,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft Gij ons in overvloed
uw liefde die ons leven doet.
Mogen wij rijk gezegend zijn
door al Gods gaven, groot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid
de weg die naar de vrede leidt.
Gez.437
Leonora Nieuwland

Kerstzang
Het lijkt nog ver weg, maar hierbij toch een oproep om mee te
zingen. Verschillende jaren zijn we met veel enthousiasme zo
rond de kerst wezen zingen bij de wooncentrums in Noordwolde.
Misschien is het goed om dit uit te breiden naar Wilhelminaoord
en daarnaast weer in de koepel, centraal in ons dorp. Evangelisatie
door middel van kerstzang.
Als u/jij denkt hier aan deel te kunnen nemen dan ontmoet ik u
graag op dinsdag 14 november om 20:00 in de kerk. Onder het
genot van een bakje koffie/thee met wat lekkers gaan we werken
aan een plan van aanpak om het kerstzingen weer tot een groot
succes te maken.
Ik hoop op een grote opkomst 14 november,
Seppie Bouius

Lieve mensen,
wat fijn om te ervaren dat er zo met ons meegeleefd wordt na het
overlijden van onze (schoon) ouders, opa en oma.
We hebben ook vanuit de kerk vele kaarten mogen ontvangen.
En even die knuffel, hand op de schouder, praatje, telefoontje..
….overweldigend.
Hartelijk dank voor jullie aandacht.
Het heeft Joke (mijn zus) en mij en onze gezinnen heel goed gedaan.
Nooit meer lachen om zijn bepaalde manier van humor…..
Nooit meer genieten van zijn prachtige verhalen over vroeger….
Nooit meer samen op de duo-fiets toeren….
Nooit meer samen naar de kinderboerderij…..
Maar voor altijd prachtige herinneringen!
Ze waren zo graag samen, konden niet zonder elkaar.
En nu zijn ze samen, samen in Gods vaderhuis bij Hem die ons liefheeft.
Het mooiste dat je kunt
achterlaten zijn sporen
van liefde.
We laten jullie los,
intens verdrietig, maar
voor altijd verbonden.
Diane Yspeert.

Wordt het meer dan
praten?
Blijf er niet mee zitten
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet
altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties,
komt misbruik voor.
Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van
misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of
advies nodig hebt.
Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke
relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem
blijft.
Kijk op
www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

Kerk en Samenleving, radioprogramma
Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal
Zendfrequenties: Wolvega e.o.
105.0 Mhz.
Noordwolde e.o.
107.4 Mhz.
Kabel
104.1 Mhz.
19.00 – 20.00 uur Uitzending van de radio kerkdienst
20.00 – 21.00 uur “In de Korenschuur” (muziekprogramma)
Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.
Herhaling op elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Kerkgebouw

Dwarsvaartweg 1,
8391 MH Noordwolde
Website: www.kerknoordwolde.nl
Telefoon: 0561 - 431812

Voorzitter
Kerkenraad

E. van Drie, Meentheweg 7a
8391 VA Noordwolde, tel. 0561-432140

Vice
Voorzitter

Y.P. Dekker, Molenstraat 8
8391 AJ Noordwolde, tel. 0561-430551

Secretaris
Kerkenraad
postadres:

A. de Jong, IJsbaanweg 46
8391 HZ Noordwolde, tel. 0561-433726
e-mail: scriba.kerknoordwolde@gmail.com
Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde

Pastoraalwerker

vacant

Coördinatie
kosters

A. Postma , Norgerweg 82
8433 LR Haulerwijk , tel. 0516-795100

Voorzitter
J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4
Commissie Van Beheer 8392 NH Boijl, tel. 0561-431971
Secretaresse
M. van Soolingen– de With
e-mail: cvbkerknoordwolde@outlook.com
Penningmeester

B. Mulder-Massier, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve, tel 0561-431182
e-mail:
penningmeester.kerknoordwolde@gmail.com
Bank: Rabobank Noordwolde
IBAN nr: NL93 RABO 0310 2126 26
tnv Geref. Kerk, Noordwolde
(overmaking specificeren)
RSIN nr: 8022 21 932

Redactie
Trefbode
E-mailkopij

Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26
8392 MP Boijl, tel. 0561-421166

trefbode@gmail.com

