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September 2017

KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE
10 september

9.30 uur: ds. P. Rozeboom, Oldeboorn

Startzondag en

1e collecte: Missão Horeb

Voorbereiding

ouderling: N. Schelhaas

Heilig Avondmaal

diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

17 september
Heilig Avondmaal

9.30 uur: ds. A.van Harten-Tip, Smilde
19.00 uur: ds. Hulshof, Jubbega
1e collecte: Diaconie
ouderling: L. Mulder
diaken: R. Borger
koster: A.Postma / A.Hilhorst
verwelkomer: M. van Soolingen

24 september

9.30 uur ds. Langhout, Oldeberkoop
19.00 uur: dhr. S. van der Kooi,
Groningen.
1e collecte: Stichting Mensenkinderen
ouderling: E. Klop
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: E. Klop

1 oktober
Israëlzondag

9.30 uur: ds. Douma- van der Molen,
Leek.
19.00 uur: Noordwolde Zingt
1e collecte: Studie voor Israël
ouderling: L. Nieuwland
diaken: P. Dekker
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
03 september : koffiedrinken na de ochtenddienst
04 september : 20.00 uur Gebedsgroep
10 september : Startzondag
18 september : 20.00 uur Gebedsgroep

19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond, uitgezonderd die
waarop de kerkenraad vergadert.

Kopij Trefbode inleveren vóór 18 september bij:
Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl
Of via E-mail: trefbode@gmail.com
Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 1 oktober
De Trefbode verschijnt verder in 2017 op:
5 november
(inleveren kopij 23 oktober)
3 december
(inleveren kopij 20 november)

Wie zijn er jarig deze periode

03 sep A. de Jong

IJsbaanweg 46

8391 HZ Noordwolde

05 sep A. van der Wijk-de Vries Steggerdaweg 84

8395 PN Steggerda

15 sep Johannes A. Mulder

Pepergaweg 73

8395 PB Steggerda

19 sep B.J. Mulder-Massier

IJkenweg 6

8394 TA De Hoeve

19 sep A. Nieuwland

De Stelling 32

8391 MD Noordwolde

20 sep A. Dassen-Bruursema Doldersumsestraat 20 8392 MR Boijl
21 sep Andre F. Nieuwland

De Stelling 32

29 sep Marret M. van der Wijk Boijlerweg 4

8391 MD Noordwolde
8392 NH Boijl

29 sep G. Bouius

Oldeberkoperweg 51 8389 TH Zandhuizen

29 sep J.A. van der Wijk

Boijlerweg 4

01 okt B. Veldhuizen-Kuiken

Lycklama Stins,
Deken Mulderstraat 1
kamer 115
8472AB Wolvega

8392 NH Boijl

Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!

Van de voorzitter
‘Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon,
die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’
Johannes 1:18

Als God niet hier was
Hoe zou ons leven eruit zien als God niet hier op aarde was? Denk
eens na over deze vraag. Als je de mensheid nu al wreed vindt, stel
je dan eens voor hoe we zouden zijn zonder de aanwezigheid van
God. Als je nu al denkt dat we grof en onbeleefd zijn, stel je dan
eens voor hoe de wereld eruit zou zien zonder de Heilige Geest.
Hoe zou het zijn zonder Jezus in een mensenleven?
De vraag aan ons is hoe zou je leven eruit zien zonder God? Zou je
dan een ander leven hebben? Wat voor iemand zou jij dan zijn? Ik
hoop dat u anders bent doordat u gelooft. Dat kan bijna niet anders
zou je zeggen. Jezus roept op tot: liefde, vergeving, vriendelijkheid,
omzien naar je naaste. Door het geloof doe je dingen wel en ook
dingen niet. We horen ze niet zo vaak meer in de kerk maar de 10
geboden zijn een richtsnoer voor ons leven. Sommige zullen zeggen
dat die 10 geboden maar ouderwets zijn maar de wereld zou er heel
anders uit zien als iedereen er zich aan zou houden. God heeft ze
immers niet voor niets gegeven.
Laten we ook in het nieuwe seizoen God eren en prijzen in onze
kerk. En dat we ook als kerk mogen laten zien dat er een God.

Eric van Drie

Startzondag 10 September
Aanstaande zondag is het alweer startzondag.
Hier willen we bij stilstaan met een bijzondere dienst met aansluitend koffie, lunch en nog een kleine activiteit.
Er wordt al weer veel energie ingestoken en het wordt een mooi
program voor jong en oud.

Jullie komen toch ook!
Neem gerust nog vrienden en kennissen mee.
Nimda Schelhaas

Van Hart tot Hart
“SAMEN”
De afgelopen maanden is het voor de kerkenraad rustig geweest.
Dit was wel eens anders geweest en werd er achter de schermen nog
flink doorgewerkt. Zeker met de zorgen die er waren omtrent de
invulling van ambten, diensten en noem maar op.
We mogen nu vooruit kijken naar een goede start van het seizoen.
De ambten zijn (op één na) vervuld en daardoor kunnen we nu gaan
bouwen aan de gemeente. En als we dan ons gemeentelied nog eens
nalezen en dat gaan uitdragen met elkaar dan moeten we toch weer
een goede en liefdevolle gemeente kunnen gaan worden.
In ons gemeentelied komt het vaak naar voren. Schouder aan
schouder, samen dienen, samen op weg gaan, samen te strijden,
samen delen. Dit is niet alleen de kerkenraad, maar wij allemaal, als
gemeente. Laten wij dat dan uitdragen met elkaar, één zijn in
Christus, als Zijn kerk, die waarachtig wil zijn. Doet u mee?
Er gaat wel iets veranderen binnen de kerk. De kerkenraad zal een
andere vorm gaan krijgen wat beter aansluit op de wensen vanuit de
gemeente. Er zal een dagelijks bestuur worden gevormd die zich
voornamelijk bezig gaat houden met de bestuurlijke zaken. Dit
bestuur zal gevormd worden door enkele ouderlingen en diakenen.
Daarnaast zullen de andere ouderlingen en diakenen zich bezig
houden met de opbouw en pastorale zorg binnen de gemeente.
Samen vormen ze nog wel de kerkenraad en zullen ze de
verantwoordelijkheid op zich nemen tijdens de erediensten.
In de vergadering van augustus is hier al over gesproken en is het
dagelijks bestuur benoemd en geïnstalleerd. Zij zullen vanuit deze
positie de structuur verder gaan opzetten en uitwerken. Hoe we dit
willen gaan doen zijn wel ideeën over maar zal nog moeten worden
vastgesteld. Zodra dit allemaal bekend is zullen we u daarover
informeren.

Het kan dus zomaar zo zijn dat de gemeente vaker bij elkaar wordt
geroepen om met elkaar van gedachte te wisselen over bepaalde
onderwerpen of te nemen beslissingen.
Zo wordt er vanuit de vGKN medio november een avond
georganiseerd betreft voorlichting over de oecumenische situatie,
wensen en mogelijkheden. Ik heb zelf deze voorlichting al
meegemaakt tijdens een ambtsdragers conferentie en kan u alvast
vertellen dat dit zeer interessant is. Zodra hier meer informatie over
binnenkomt zal u dit worden meegedeeld en wordt u uitgenodigd
voor deze avond.
U merkt uit dit schrijven al dat er meer de nadruk wordt gelegd op
het samenwerken met elkaar. Maar dat is nu precies wat er in ons
gemeentelied staat. Zullen we met elkaar daar gehoor aan gaan
geven?
André de Jong
scriba
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Gemeentelied, Opwekking 249

Nieuws van de vGKN
Vooraankondiging: nieuwe cursus “Basics van de Bijbel”!
Na 6 seizoenen cursus te hebben gegeven over het Oude en het
Nieuwe Testament, gaan we in het nieuwe seizoen van start met een
nieuwe cursus: Basics van de Bijbel. Dit is de titel van een boekje,
geschreven door Jasper Klapwijk, die ook de boekjes over het OT
en NT heeft geschreven. Een greep uit de onderwerpen die aan bod
komen: schepping, wat ging er mis, wie is Jezus?, de Heilige Geest,
genade en geloof, christelijk leven, contact met God…. Kortom: de
basis van het evangelie, per onderwerp behandeld.
De cursus heeft dezelfde opzet: het is een cursus, geen gesprekskring. Er is ruimte voor inbreng van de cursisten, maar de nadruk
ligt op het overbrengen van kennis. Van de cursisten wordt verwacht dat ze de aangegeven Bijbelgedeelten thuis doorlezen en het
hoofdstuk voorbereiden. Aan de hand van een power point presentatie vertelt de cursusleider over het onderwerp en geeft verdieping.
Deze presentatie is na afloop van de cursusavond te downloaden via
de website van de vGKN.
Wanneer en waar?
De cursus bestaat uit 10 lessen die zullen plaatsvinden vanaf september, onderbroken door een maand rust in december.
Na de zomervakantie volgt nadere informatie over de data waarop
de cursus zal plaatsvinden.
De cursus wordt gegeven op maandagavond van 19.30 tot 21.15 uur
in Assen (door ds. Van Harten) en in Zevenhuizen Gn. (door ds.
Douma).
Graag tot ziens,
Ds. A. van Harten - Tip en ds. J.J. Douma – van der Molen.

Noordwolde Zingt in 2017 / 2018
Het afgelopen jaar hebben we een heel aantal zangavonden gehad
ter eer van de opgestane Heer. Met elkaar zingen en dit als een
lofoffer aan de Heer brengen, schept verbondenheid. Ook is het
mooi als juist dat ene lied, wat zoveel voor jou betekent, gezongen
wordt. Ook het komende jaar staan er een aantal Noordwolde Zingt
avonden gepland. De eerste is al geweest als u deze Trefbode leest.
Voor dit jaar staan het mannenkoor in shanty stijl, It Ljochtbeaken
( 22 oktober) en het koor Jubilate (26 november) op het programma. De eerste volgende is op 1 oktober. Aan de invulling van deze
avond wordt nog gewerkt.
Groet en zegen, Johannes de Vries en Luit Mulder.
Collecte opbrengsten van de maand juni en juli 2017
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli

Jongeren
Noordwolde zingt
Diaconie
Jongeren
Bouw en onderhoud
St. Mensenkinderen
St. Neemia
Evangelisatie Spokeplas
Ark Mission

€ 90,10
€ 119,25
€ 110,90
€ 90,10
€ 83,30
€ 122,16
€ 127,40
€ 136,80
€ 51,70

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€
€
€
€
€
€
€
€
€

62,96
64,10
71,30
62,95
67,40
77,25
65,50
68,00
35,00

Barbara Mulder, penningmeester.
Beste gemeenteleden,
Hartelijk dank voor alle gelukwensen, kaartjes en cadeaus die wij
mochten ontvangen na de geboorte van Jonathan!
Groeten Peter, Judith en Jonathan.

Lieve gemeenteleden
Met dit schrijven wil ik u aanmoedigen om toch eens langs te komen op de Schapendrift 15, Noordwolde.
Om naar al die planten, struiken, bomen en moderne en klassieke
bloemstukken te komen kijken.
De prijzen zijn ongeveer één derde van de winkelwaarde.
Dit kan ik doen door de donatie van de potten en de aarde.
Helaas, ondanks het artikel in de krant en andere reclames loopt de
verkoop niet goed. Jammer! Ik had graag na de kerst weer zo'n bedrag naar Horeb gestuurd als verleden jaar.
Het geheel is zelfbediening, maar ik help u graag met advies of gewoon aanwezig zijn.
Bel me even als je komt. Tel.: 0561-433509/ 0624651965.
Het fruit en de groente die ik krijg is elke dag uitverkocht.
Als u nog een overschot hiervan heeft in uw groentetuin, dan haal
ik het graag op.
Al deze bovenstaande verkoop inkomsten, zijn voor de kinderen in
Brazilië.
Lieve broeders en zusters tot ziens en Gods zegen
Martha Buvelot.
Lieve mensen,
Voor al uw medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, en
daarna voor revalidatie in Lindestede, wil ik u dank zeggen.
De bezoekjes en de kaarten, het heeft mij goed gedaan.
Nogmaals mijn hartelijke dank!
Ik wens u alle goeds en Gods zegen toe.
Met vriendelijke groeten,
Sjoerdtje de Vries
Wolvega.

Bedankt!
Hierbij wil ik iedereen van Harte bedanken voor de kaarten, bezoekjes, telefoon en belangstelling die ik heb ontvangen.
De operatie is geslaagd en nu moet ik nog verder opknappen.
Ik dank God die mij tot hiertoe heeft geholpen.
Zo lief had God de wereld,
dat hij zijn heerlijk licht
met grote stralenbundels
op onze harten richt.
Zijn sterven wil elk leiden,
die luistert naar Zijn stem.
Het leven wordt een vreugde,
wanneer u gaat met Hem.
En elke dag ontvang je
van God een schone lei.
Zo lief heeft God de wereld,
Ja jou en ons en mij.
(lied uit de morgendienst van 20 augustus)
m.vr.gr. Anne Nieuwland
Ik heb nog een paar quote's.
1:
Geloof is niet dat je God kent, maar dat je door God diep gekend
bent. (Dietrich Bonhoeffer)
2:
Waar Ik toch blijf.
Je zoekt. Je vraagt waar Ik toch blijf,
waarom je geen gehoor vindt voor je vragen,
geen ander die je lasten mee kan dragen,
al schreeuw je ook de longen uit je lijf.
Verwacht geen bliksem of bazuingeschal:
Ik kom niet bij je, want Ik ben er al! (Rikkert)

Kinderspel in aantocht
Mijn naam is: Annet Kijzer. Ik ben de vrouw van ds. Jaap Kijzer,
die al jaren af en toe in een dienst bij u voorgaat.
Sinds kort ben ik de trotse schrijfster van Kinderspel. Kinderspel is
mijn debuut. De titel is bedacht door mijn man Jaap.
Wat vindt u in Kinderspel?
Vierenveertig gedichten van mij en bij elk gedicht een zelfgemaakte
bijpassende foto. Sommige gedichten zijn expliciete geloofsgedichten. De meeste gedichten zijn algemener, maar wel ontstaan vanuit
een gelovig hart. Ik hoop dat zo ook de niet gelovige mens hierdoor
aan het denken gezet zal worden… Wellicht kunt u het aan een
familielid/kennis/buur/collega… kado doen ?
Het boekje is genaaid, heeft een hard kaft en is van mooi papier.
Ik ga voor kwaliteit!
U/jij kunt het boekje bij mij kopen voor de prijs van 12, 50 euro
exclusief verzendkosten. Via mijn mailadres: j.kijzer@kpnmail.nl
Een vrolijke groet,
Annet Kijzer
Burgum, september 2017
Om u een voorproefje te geven van Kinderspel, volgen hieronder twee van mijn
gedichten :
Puurheid en eenvoud
als een briljant
in louter goud gezet
Briljant
Zie daar: een schitterend mens!
Beroemd
Sinds gisteren
ben ik beroemd
Want een kind
heeft het gezegd
en dan is het echt

Het merkteken van de Maker
fijntjes ingekerfd:
het kruis dat alles omkeert...
Daarmee is echtheid
voor eeuwig gegarandeerd.

Hoe het voelt?
Fantastisch!
Zolang de grote mensen
maar niets weten,
kan ik heerlijk van deze taart eten.

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

