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Oktober 2017

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE
8 oktober

9.30 uur: dhr. van Dijke, Buitenpost
19.00 uur: dhr. Brouwer, Rouveen
1e collecte: Missão Horeb
ouderling: L. Mulder
diaken: N. Schelhaas
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: M. van Soolingen

15 oktober

9.30 uur: ds. A.van Harten-Tip, Smilde
19.00 uur: ds. Faber, Wolvega
1e collecte: 3x M
ouderling: A. de Jong
diaken: R. Borger
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

22 oktober
Doopdienst

9.30 uur: ds. P. Rozeboom, Oldeboorn
19.00 uur: Noordwolde Zingt met
It Ljochtbeaken, Haulerwijk
1e collecte: Ark Mission
ouderling: E. Klop
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: E. Klop

29 oktober
Jeugddienst

9.30 uur: dhr. Wiersma, Scharnegoutum
19.00 uur: ds. Hulshof, Jubbega
1e collecte: Jongeren
ouderling: E. van Drie
diaken: P. Dekker
koster: A. Postma
verwelkomer: P/J Dekker

1 november
Dankdag

19.30 uur: dhr. Wiersma, Scharnegoutum
1e collecte: Diaconie
ouderling: L. Nieuwland
diaken: R. Borger
koster: H. Bouknegt

5 november
Voorbereiding
Heilig Avondmaal

9.30 uur: dhr. Claus, Harkema
19.00 uur: drs. W.Mulder, Emmeloord
1e collecte: Missão Horeb
ouderling: A. de Jong
diaken: N. Schelhaas
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

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.
Liturgie op: www.kerknoordwolde.nl - diensten(ppt)

Agenda
1 oktober

: koffiedrinken na de ochtenddienst

2 oktober

: 19.30 uur Catechisatie

2 oktober

: 20.00 uur Gebedsgroep

16 oktober

: 19.30 uur Catechisatie

16 oktober

: 20.00 uur Gebedsgroep

30 oktober

: 19.30 uur Catechisatie

5 november : koffiedrinken na de ochtenddienst
19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond, uitgezonderd die
waarop de kerkenraad vergadert.

Kopij Trefbode inleveren vóór 23 oktober bij:
Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl
Of via E-mail: trefbode@gmail.com
Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 5 november
De Trefbode verschijnt verder in 2017 op:
3 december
(inleveren kopij 20 november )
In 2018:
7 januari
(inleveren kopij 23 december)

Wie zijn er jarig deze periode

10 okt Niels Dassen

Doldersumsestraat 20 8392 MR

12 okt Julia L. van der Wijk Boijlerweg 4

Boijl

8392 NH

Boijl

17 okt A. Dassen

Doldersumsestraat 20 8392 MR

Boijl

18 okt M. Bouius

IJkenweg 38

8391 TN

Noordwolde

23 okt W. Dekker

Oosterseveldweg 16

8388 MB

Oosterstreek

29 okt Sigrid Dassen

Doldersumsestraat 20 8392 MR

4 nov Exiley te Brazilie

Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!

Boijl

Van de voorzitter
Aan het werk!
'Wie ben jij als volgeling van Jezus?!
Als christen ben je gered door je geloof in Jezus, daar is de Bijbel
helder over. Maar hoe zit dat nu, wie ben jij dan als volgeling van
Jezus en welke consequenties heeft het volgen van Hem voor jouw
leven?
Navolging is een erg belangrijk thema. Het is niet vrijblijvend om
christen te zijn, er gaat iets van je uit! Romeinen 12:1-2 is hier duidelijk: als christen ben je anders, door een nieuwe manier van denken. Maar hoe maak je dat concreet?!
Een God dienen die er uitsluitend is om lief te hebben, te helpen en
te bevrijden. Dat is natuurlijk allemaal waar. God is liefde en een
bevrijder, maar er is ook een andere kant!
Wie kent de kracht van Uw toorn, zegt Mozes in psalm 90.
We moeten van God geen mantelzorger maken.
Het woord hel en duivel komen we tegenwoordig vaker tegen in
films en popliedjes dan in de kerk. Het is de duivel gelukt om mensen in een milde vorm van godsdienst te laten geloven. En wanneer
het dan anders gaat dan wij willen, haken we af.
Nee God is souverein, nergens in de Bijbel staat dat we een gemakkelijk leven krijgen als we christen zijn.
Wanneer we Jezus willen volgen dan heeft dat impact op ons leven,
op wat we doen en dat wat we juist niet doen.
Op de manier waarop we leven, op de manier waarop we met anderen omgaan.
Dit heeft consequenties, ook voor onze omgeving.
.

Het christen-zijn is niet een egoïstisch iets, wat heb ik er zelf aan?
Nee, Jezus roept ons juist op om voor de ander te leven, om een
verschil te maken in deze wereld.
Laten we trouw zijn aan God

Eric van Drie
Jeugddienst voor alle jeugd van Steggerda tot Nieuwehorne
Zondagavond 29 oktober om 19:00 uur is er een jeugddienst in onze
kerk onder leiding van Piet Hulshof en Koos Dijkshoorn van de
kerken van Oude- en Nieuwehorne.
We willen proberen zoveel mogelijk jeugd uit te nodigen van alle
tussenliggende kerken zodat men God en elkaar kunnen ontmoeten
in een ongedwongen sfeer. Ben je zelf jong of lijkt het je wel iets
voor je kleinkinderen houd dan het prikbord in de gaten want we
gaan het flink promoten!
Tot 29 oktober!
Nimda Schelhaas

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD
Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op
donderdag 31 augustus 2017.
Opening
De voorzitter heet een ieder welkom, Hij leest uit Hebreeën 13 de
verzen 20 en 21. Vervolgens uit het dagboekje One God, one plan,
one life van Max Lucado wat gaat over jezelf opzij zetten. Daarna
zingen we gezang 78 vers 1,2 en 4. Aansluitend vraagt de voorzitter
in gebed een zegen over deze vergadering.
Presentielijst
De presentielijst wordt getekend. Alleen L. Mulder is met kennisgeving afwezig in verband met vakantie. Het is mooi dat de nieuwe
ambtsdragers aanwezig zijn en aan hen wordt uitgelegd dat we voor
de vergadering een moment van onderling delen hebben om zo dingen die jezelf hebt te kunnen delen met elkaar. Zo wordt er het nodige besproken waarbij er weer vele dingen zijn gebeurd.
Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd, na punt 3, de uitleg van het dagelijks bestuur, verder volgen we de agenda zoals deze is opgesteld.
Uitleg dagelijks bestuur en samenstelling
A. de Jong geeft uitleg waarom er een dagelijks bestuur komt.
Tevens geeft hij aan hoe de constructie eruit komt te zien. Iedereen
krijgt wel de agenda van de vergadering en de notulen van de vorige vergadering zodat er voldoende transparantie is. Het dagelijks
bestuur heeft wel de mandaat nodig van de gehele kerkenraad en
heeft die gekregen.
Pastoraat
Familie T. Nieuwland uit Oosterstreek heeft de attestatie opgevraagd en willen lid worden van de PKN te Diever. Zr J.E. Mulder
heeft aangegeven lid te willen worden van de GKv te Haulerwijk.

Jeugd
Op 18 september begint de catechisatie weer. E. Klop zal deze gaan
geven en alle jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen zijn
uitgenodigd. Het is dit jaar één groep.
Op 29 oktober wordt in de avonddienst die geleid wordt door dominee Hulshof een speciale jeugddienst gehouden. Het is de bedoeling
dat de jongeren zelf andere jongeren uitnodigen en benaderen.
Diaconie
Alles wordt weer opgestart. Er wordt nog even gesproken over een
actie voor de voedselbank waarbij men artikelen kan inleveren bestemd voor de voedselbank. De diaconie zal dit verder bespreken.
Commissie van Beheer
Geen bijzonderheden te melden.
Vaststelling notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 14 juni worden goedgekeurd en vastgesteld.
Actiepuntenlijst en ingekomen stukken
De ingekomen stukken die behandeld moeten worden staan onder
de agendapunten vermeld.
Er is een verzoek binnen gekomen om een financiële bijdragen voor
de viering van buitengewoon kerst in Noordwolde. Hierover wordt
uitgebreid gepraat en informatie onderling gedeeld.
Eredienst
Het Heilig Avondmaal van zondag 17 september wordt besproken.
Er wordt eerst Censura Morem gehouden of er iemand is die bezwaar heeft. Niemand heeft bezwaar.
Startzondag 10 september wordt besproken. Het thema zal worden
“Aan het werk”. De dienst is geheel ingevuld door eigen gemeenteleden.

Beroepingscommissie
De beroepingscommissie heeft de kerkenraad geïnformeerd en heeft
een voorstel gedaan. Als alles is doorgerekend zal er een voorstel
gedaan worden naar de gemeente.
vGKN
De Deputaten Kerkelijke Samenwerking wil een avond organiseren
in onze gemeente in verband met de voorlichting over de oecumene. Dit zal medio november worden gehouden.
De volgende vergadering van de synode is op 7 oktober.
De vergadering van april 2018 wordt gehouden in Noordwolde.
Rondvraag en mededelingen.
Het opnamegeluid van de diensten is nog steeds niet ideaal.
Datum volgende vergadering
Voorgesteld wordt om 28 september met het dagelijks bestuur te
vergaderen.
Sluiting
E. Klop sluit de avond af met gebed, waarna de voorzitter ons allen
wel thuis wenst.
A. de Jong, scriba
Trefbode 2017
Uw bijdrage voor het ontvangen van de Trefbode, ons maandelijkse kerkblad, kunt u overmaken op het rekeningnummer van de
vGKN kerk te Noordwolde. Rekening nummer:
NL93RABO0310212626, onder vermelding van trefbode.
De trefbode laten drukken kost ongeveer een euro per stuk.
We drukken altijd extra exemplaren om in de kerk neer te leggen.
Als u dit wilt sponsoren dan kunt u extra geld overmaken.
Barbara Mulder, penningmeester.

UITNODIGING GEMEENTEAVOND
De deputaten kerkelijke samenwerking van de vGKN willen op
donderdagavond 16 november bij ons in de kerk een voorlichting
geven over Oecumene. De avond begint om 19.45 uur. U bent als
gemeente allemaal hiervoor uitgenodigd.
Een informatieboekje hierover wordt gemaakt en zodra dit binnen is
zal dit worden verspreid. Wat het allemaal precies inhoud is lastig
om zo even op papier te zetten, maar laat ik in grote lijnen dit proberen.
De vGKN heeft contact met verschillende andere kerkgemeenschappen. Met een aantal kerken is er een Oecumenisch akkoord
gesloten en met andere blijven we officieel contact houden. Wat
hier verder uit kan komen zal op deze avond worden uitgelegd,
maar ook de noodzaak hiervan. Het mag wel alvast duidelijk worden dat er iets gedaan moet worden om de toekomst van de kerk
veilig te stellen omdat het nu steeds op een kleine groep mensen
neerkomt.
Reserveer alvast deze datum.
André de Jong
Scriba

VVB
Zou u er ook aan willen denken om uw VVB te betalen?
Ook een extra gift is van harte welkom.
Vriendelijk Dank.
Barbara Mulder, penningmeester

Noordwolde zingt met … It Ljochtbeaken
Op zondag 22 oktober om 19.00 uur komt het Interkerkelijk
mannenkoor in shanty stijl “It Ljochtbeaken” opnieuw naar
Noordwolde.
It Ljochtbeaken is al enkele malen eerder geweest en dat was elke
keer een groot succes. Het koor staat olv dhr Jaap Kuperus en deze
begeleidt het koor op de accordeon. Het begon als een gelegenheidskoor maar inmiddels bestaat het, sinds september, 15 jaar.
It Ljochtbeaken zingt op een vrolijke en ongedwongen manier over
het geloof in onze Heer Jezus Christus. Er worden veelal bekende
of goed in het gehoor liggende liederen gezongen. Ook deze avond
kunnen we zelf weer van harte meezingen.
Zie ook www.it-ljochtbeaken.nl
Johannes de Vries zorgt voor de begeleiding op het kerkorgel.
Luit Mulder.

DOEDAG
Als Commissie van Beheer hadden we een doedag gepland op zaterdag 14 oktober.
Deze dag wordt echter verzet naar zaterdag 28 oktober.
Met elkaar hopen we weer verschillende klussen aan te pakken.
Zo kan deze dag bijv. de dakgoot worden leeggemaakt en we willen
de hal gaan doen. Het is mooi als de entree van de kerk er straks
weer fris uit ziet.
We willen ’s morgens om 9 uur starten.
Op de balie ligt weer een inschrijfformulier waar u zich kunt
opgeven.
Van harte uitgenodigd om mee te helpen.
Namens de Commissie van Beheer,
Marrie
GELUID
De mensen die de kerkdienst via de computer luisteren weten vast
waar het over gaat. Het geluid van de microfoon van de voorganger
en het geluid van de samenzang was/is niet dezelfde sterkte bij het
luisteren via de computer. De samenzang is beduidend zachter dan
het geluid van de voorganger.
Begin dit jaar was de kwaliteit ook niet goed en toen zijn er twee
bedrijven bij geweest. Uiteindelijk was een nieuwe microfoon toen
voldoende en vond de C.v.B. de geluidskwaliteit acceptabel.
Gemeentelid P. Dekker heeft de twee microfoons opnieuw ingesteld
De geluidstest was toen goed. We gaan zondag luisteren hoe de opname is. We verwachten weer een goede kwaliteit.
VRIENDELIJK VERZOEK OM NIET AAN DE KNOPPEN
TE DRAAIEN VAN HET GELUIDSKASTJE.
De geluidssterkte kan alleen achterin de kerk (oude gedeelte) met
drie standen geregeld worden.
Barbara Mulder, namens de Commissie van Beheer.

We hebben pas weer het avondmaal samen gevierd.
Dit lied past er mooi bij.
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in "t teken van uw lichaam en uw bloed.
Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven Heer!
Lied 358 uit het Liedboek
Leonora Nieuwland
Collecte opbrengst van augustus 2017
6 aug.
13 aug.
20 aug.
27 aug.

Evangelisatie spokeplas
Evangelisatie Spokeplas
Missao Horeb
Christenen voor Israël

CvB/ Barbara Mulder

€ 61,70
€ 62,45
€ 184,10
€ 99,50

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€
€
€
€

43,60
35,70
68,80
80,30

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

