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KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE
10 juni
Voorbereiding
Heilig Avondmaal

9.30 uur: dhr K. de Lange, Marknesse
19.00 uur: ds K.J. Faber, Wolvega
1e collecte: Christenen voor Israël
ouderling: E. Klop
diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: H. Bouknegt

17 juni
Heilig Avondmaal

9.30 uur: ds J.J. Douma- v.d. Molen,
Leek
19.00 uur: ds P. Rozeboom, Oldeboorn
1e collecte: Diaconie (zie elders)
ouderling: L. Nieuwland
diaken: R. Borger
koster: A. Postma
verwelkomer: P/J Dekker

24 juni

9.30 uur: dhr B. van Dijke, Buitenpost
19.00 uur: Noordwolde Zingt met UiC
1e collecte: Stichting Mensenkinderen
ouderling: L. Mulder
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: E. Klop

1 juli

9.30 uur: dhr S. van der Kooij,
Groningen
19.00 uur: ds H. Scholing, Hoogeveen
1e collecte: Bouw en Onderhoud
ouderling: A. de Jong
diaken: P. Dekker
koster: J. van Drie
verwelkomer: M. van Soolingen

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
04 juni : 20.00 uur Gebedsgroep
07 juni : 19.30 uur Vergadering kerkenraad
18 juni : 20.00 uur Gebedsgroep
01 juli : Koffiedrinken na de ochtenddienst
19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 18 juni bij:
Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl
Of via E-mail: trefbode@gmail.com
Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 1 juli
(gecombineerd nummer juli en augustus)
De Trefbode verschijnt verder in 2018 op:
2 september
(inleveren kopij 20 augustus)
7 oktober
(inleveren kopij 24 september)
4 november
(inleveren kopij 22 oktober)

Wie zijn er jarig deze periode

04 juni J. van Drie

Meentheweg 7a

8391 VA Noordwolde

09 juni Th. Corporaal

Oosterstreek 117 8388 NC Oosterstreek

16 juni T.M. van der Helm-Kramer Nieuwstraat 57

8391 CH Noordwolde

17 juni A. de Vries

8471 CD Wolvega

Kerkstraat 15

19 juni M. van Soolingen-de With Renbaanstraat 98 8391 BS Noordwolde

20 juni Geke C. Schelhaas

Boijlerweg 11

8392 NA Boijl

26 juni N. Stolk-de Bakker

Goetlijfstaat 5

2596 RH Den Haag

28 juni H. Hoogduin- v.d. Meer

De Kwekerije 42 8391 LH Noordwolde

Allen van harte gefeliciteerd en
een gezegende dag toegewenst!

Caesarea Maritima
Een paar maanden geleden stond ik aan het blauwe water van
Caesarea Maritima in Israël, precies daar waar het paleis van Herodes de Grote had gestaan. Afgezien van het mooie weer - terwijl het
in Nederland op dat moment vroor - was er niets bijzonders te zien
aan die plek. Vroeger stond naast dat paleis nog een renbaan, theater en tempel, maar daarvan zijn nog maar een paar versleten stenen
over. Toch hadden we als reisgezelschap het besef dat we op heilige
grond stonden. Niet vanwege koning Herodes of het Romeinse Garnizoen dat daar twee millennia geleden was gelegerd, en zelfs niet
omdat Paulus daar mogelijk had rondgelopen. Nee, het was bijzonder omdat Caesarea de eerste plek was waar de Geest op niet-Joden
neerdaalde.
Natuurlijk is het altijd bijzonder als de Heilige Geest begint te werken. Zeer indrukwekkend om mee te maken. De atmosfeer verandert, alle aanwezigen worden boven hun omstandigheden uitgetild
en ieder heeft een onstuitbare behoefte om God te prijzen. Soms
gebeuren er zelfs dingen die gewoonlijk onmogelijk zijn: mensen
weten plotseling dingen die ze niet kunnen weten (2 Petrus 1:21),
genezingen vinden plaats (1 Korinthiërs 12:9), mensen worden blij,
rustig en liefdevol (Gal. 5:22) en soms wordt er in andere talen gesproken (Hand. 2:6).
Sommige christenen worden een beetje onrustig wanneer over de
uitstorting van Geest wordt gesproken, alsof het niet bij de kerk of
de Bijbel hoort. Dit is onterecht, want de kerk is begonnen met de
uitstorting van de Geest en dan ook nog tijdens het Joodse Wekenfeest. Tijdens dit feest wordt het ontvangen van de heilige boeken,
de Thora, gevierd. Kerk, Geest en Bijbel zijn dus onlosmakelijk
verbonden. Een kerk zonder Bijbel is inhoudsloos en een kerk zonder Geest is doods. Paulus gaat er dan ook van uit dat tijdens kerkdiensten er regelmatig uitingen van de Geest zijn en adviseert de
kerkleden om het wat meer ordelijk te laten verlopen (1 Korinthiërs
14:26-33).

Als hij nu wat Nederlandse kerkdiensten binnen zou lopen zou hij
waarschijnlijk het tegenovergestelde adviseren, denk ik: het mag
wel weer iets levendiger.
Hoe zou het er uitzien als we in Kerk Noordwolde de Geest meer
ruimte gaan geven? Veranderen we dan spontaan in een charismatische pinksterkerk? Welnee. De Geest laat zich niet beperken tot een
bepaald type kerk of tot een bepaalde muziekstijl, of tot uitsluitend
extraverte en beweeglijke mensen. De Geest kan op alle mogelijke
manieren werken door christenen in alle soorten en maten heen.
Ook door u, op een manier die heel goed bij u past. De Geest sluit
geen bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen of denominaties uit. Hij
sluit juist bij iedere bevolkingsgroep, leeftijd en denominatie aan.
En dat is de ontdekking die voor het eerst is gedaan aan het blauwe
water van Caesarea.
Bijna tweeduizend jaar geleden kreeg Petrus van God zelf de opdracht om naar deze heidense havenstad te gaan en zich te begeven
in het huis van de romeinse centurio Cornelius. Dat hij dat deed was
een wonder op zichzelf. Gelovige Joden hadden een vastomlijnd
idee van wat wél en wat niet bij God hoort, en de Romeinen vielen
zeker niet onder de juiste categorie. Door met Cornelius om te gaan
haalde hij de woede van bijna al zijn volksgenoten op de hals: zij
die met militaire middelen de Romeinen wilden verjagen, zij die
vonden dat de Thora op de letter moest worden nageleefd, en zij die
vonden dat het verbondsvolk zich moest afzonderen. Zelfs de volgelingen van Jezus waren niet meteen enthousiast. Hoe verschillend
de Joden ook dachten over God en geloof, over één ding waren ze
het eens: de Romeinen hoorden er niet bij. Maar toen gebeurde het
ondenkbare:
Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige
Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De
Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen
vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige
Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken
en God prijzen” (Handelingen 10:44-46).

In een ambtswoning van een militair maakte de Geest duidelijk dat
alle grenzen tussen volkeren zijn komen te vervallen. De kerk was
vanaf dat moment geen Joodse aangelegenheid meer, maar een wereldwijde beweging. “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of
vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus,”
zou Paulus later schrijven in Galaten 3:28. Hoeveel kerknamen,
kerkstijlen en kerkverbanden er ook mogen zijn: in werkelijkheid is
er maar één Kerk. Dat we in Noordwolde met al onze verschillende
voorkeuren en achtergronden in één kerk samenkomen is niet een
ongemakkelijk compromis, maar een voorrecht en een opdracht.
In maart 2018, een kleine tweeduizend jaar na Petrus en Cornelius,
liep ik rond op dezelfde plek. Daar bevond ik me, als Nederlands
christen, tussen proclamerende en vlaggende Koreanen, fotograferende Spaanse Katholieken, veel te warm geklede ouderen uit de
Church of England en grote groepen enthousiast zingende Indonesiers. Wat verwonderde ik me over hoe verschillend mensen het geloof beleven. En hoe ik verbonden ik me met hen voelde.
Simon van der Kooij

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD
Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op
donderdag 3 mei 2018.
Opening
De voorzitter heet ons van harte welkom en opent de vergadering
met het lezen van het dagelijks woord uit Ezechiël 34 vers 31.
Daarna nog een toelichting uit Het Leven. Het gesprek dat hierna
volgt komt direct goed op gang, zeker met de gemeentewerkers in
ons midden gaat het dit keer dieper op het gelezen gedeelte in. Er
wordt wat langer stilgestaan bij de tekst: “Jullie zijn mensen en Ik
ben jullie God”. Als je nu in de wereld kijkt lijkt het eerder andersom. Onder andere door de diverse ontwikkelingen in bijvoorbeeld
de zorg. Dit kan leiden tot het maken van keuzes die voor christenen steeds moeilijker worden.
Daarna gaat de voorzitter voor in gebed en vraagt een zegen over de
vergadering. Tot slot zingen we nog met elkaar psalm 81 vers 1 en
9.
Presentielijst
De presentielijst wordt getekend. De kerkenraad is bijna volledig
aanwezig en ook onze gemeentewerkers ds Scholing en de heer
v.d. Kooij zijn aangeschoven.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
Vaststelling notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vergadering op 29 maart 2018 worden onveranderd vastgesteld.
Pastoraat
Er zijn meerdere gemeenteleden die vragen aan ds Scholing of hij
een keer langs wil komen. Hij wil duidelijk hebben wie nu wie gaat
bezoeken.

Afgesproken wordt dat S. v.d. Kooij zich gaat richten op gemeenteopbouw en minder op pastoraat.
Ds Scholing gaat zich nu volledig richten op het pastorale gedeelte,
niet alleen bij ziekte maar ook op het geestelijk vlak.
Scriba zal hier een stukje over in de Trefbode plaatsen.
Eredienst
Er is een verzoek binnen gekomen van de commissie rondom de
gebedstiendaagse. Het voorstel wordt gedaan om tussen het lied na
de verkondiging en voor het dankgebed de commissie het woord te
geven zodat ze iets kunnen vertellen over de tien dagen van Gebed
en de mensen uit te nodigen om na de dienst met elkaar de vlag op
te hangen en een lied te zingen.
Commissie van Beheer
Scriba geeft aan dat de tafelkleedjes mogelijk aan vervanging toe
zijn. De voorzitter heeft de kleden mee naar huis genomen om te
wassen en deelt de mening. Het advies wordt aan de CvB gegeven
om hier naar te kijken en voor een alternatief/vervanging te zorgen.
Jeugd
Geen bijzonderheden te melden.
Diaconie
Komen volgende maand bij elkaar. Ze willen structuur erin brengen
door één keer per twee maanden te vergaderen op de woensdag
voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering.
Actiepuntenlijst en ingekomen stukken
Er zijn geen stukken die onder dit punt behandeld moeten worden.
Gemeenteavond
De opening van de gemeenteavond wordt nog besproken. De gemeenteleden moesten even wennen aan deze opening. Het gesprek
kwam moeizaam op gang maar is uiteindelijk positief verlopen.
De avond verliep in een goede en ontspannen sfeer.

vGKN
De landelijke collecte is duidelijkheid over. Alle kerken doen mee,
dus ook Noordwolde gaat weer mee doen.
Er komt nog een vervolg op de toerusting voor ambtsdragers.
De toerusting moet naar ons idee open gezet worden voor iedereen,
dus niet alleen ambtsdragers.
De besluitenlijst van de synodevergadering wordt doorgelopen.
Scriba zal de besluitenlijst nog een keer doorlopen en daar waar nodig is actie ondernemen.
Gezamenlijk Moderamen
De spokeplascommissie is bij elkaar geweest en volop bezig voor de
zomer.
Rondvraag en mededelingen
Er zijn geen vragen meer.
Datum volgende vergadering
Voorgesteld wordt om 7 juni met het dagelijks bestuur te vergaderen
Sluiting
A. de Jong sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons
allen wel thuis wenst.
A. de Jong, scriba
Beste gemeenteleden,
Enige tijd geleden heeft de kerkenraad een oproep gedaan voor een
vertrouwenspersoon binnen onze gemeente. We zijn dankbaar dat
Barbara Mulder-Massier dit op zich wil nemen.
We hopen en bidden dat we hier geen gebruik van hoeven te maken, maar in de wereld waarin wij leven horen we vaak anders.
Met vriendelijke groet, A. de Jong, scriba

Van hart tot hart.
Afgelopen maand waren er in de gemeente een aantal echtparen die
hun huwelijksjubileum mochten vieren. Mooie en hoge getallen,
een prachtig voorbeeld voor de jongeren. Volhouden en er samen
voorgaan is de boodschap. Niet alléén, maar zo net na Pinksteren,
met Gods Geest in je midden, in elkaars hart.
Bijzonder ook het echtpaar wat 60 jaar getrouwd was en waar het
huwelijk in ons kerkgebouw was gesloten. Nu 60 jaar later kwamen
ze terug om dat opnieuw te vieren en er bij stil te staan, dankbaar
voor te zijn.
In de kerkenraad spraken wij er over en wij stonden er bij stil. Heel
bijzonder voor dit echtpaar en eigenlijk ook wel heel bijzonder dat
in dit gebouw nog elke week twee maal een kerkdienst wordt gehouden, dat de gemeente nog bestaat.
Het kerkgebouw waar ons huwelijk is gesloten is al jaren niet meer
in gebruik als kerk. Terwijl dat op de ’zware’ kleigrond van Friesland plaats vond. Ik sprak er met mijn moeder over, ze is bijna 90
jaar. Ja jonge, zo sprak zij, toen ik een klein meisje was werd er bij
ons in De Knipe voor de zendingspost in Noordwolde gecollecteerd. Toen wist ik maar amper waar Noordwolde lag en nu maken
jullie deel uit van die gemeente, die toen veel kleiner was dan nu.
Als je daar over na denkt, ‘veel kleiner dan nu’. De gemeente is ook
groter geweest dan nu. Het stemt wel tot vreugde, dat de gemeente
van Jezus nog steeds levend is in Noordwolde. Daar kunnen wij
voor danken. De kandelaar brandt, laten wij met elkaar de kandelaar
voor Christus brandende houden.
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar - en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.
Refrein:
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len
op te vangen in uw naam.
(refrein)
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.

Helpt en bidt u mee om de kandelaar brandende te houden,
om hen die vallen, hen die wank'len op te vangen in Zijn naam?
Luit Mulder.

Van de diaconie.
Op17 juni is er een collecte voor de diaconie, deze wil ik van harte
aanbevelen. We gaan namelijk collecteren voor het bijen project
van Stichting Mensenkinderen.
Project beschrijving.
In de regio Tavus marz liggen veel dorpen met schrijnende armoede. Vooral werk en vast inkomen zijn hier de grootste problemen.
In Khachardzan wonen 106 gezinnen, waarvan 40 procent straatarm
is. Het zijn vluchtelingen die als gevolg van het grensconflict tussen
Armenië en Azerbeidzjan in 1988 hier naartoe zijn gekomen.
In Aghavnavanq is het niet veel anders. Daar wonen 98 vluchtelingengezinnen.
Beide hebben gunstige voorwaarden voor bijenteelt, want ze worden omringd door bossen en velden met veel bloemen. De honing
die daardoor kan worden geproduceerd is zuiver en gezond.
De mensen in deze dorpen willen graag bijen gaan houden en een
inkomen daaruit halen, maar ze weten niet hoe ze dit moeten doen.
Ze hebben niet alleen geen geld, maar ook niet de benodigde kennis
en praktijkervaring om zich met bijenteelt te gaan bezig houden.
Er is een imker bereid gevonden om de mensen te leren hoe ze bijen
moeten houden.
Ieder dorp krijgt niet alleen 20 bijenkasten voor 5 arme gezinnen,
maar ook beschermende kleding, rookpijpen, een machine waarmee
de honing uit de raten geslingerd kan worden en suiker om mee te
beginnen.
Een jaar nadat ze zijn begonnen en honing hebben geoogst, moeten
ze gaan uitbreiden, zodat er ook bijenkasten aan andere gezinnen en
dorpen kunnen gegeven worden, zodat deze er ook een inkomen uit
kunnen halen.
Hiervoor is geld nodig, dus van harte bij u aanbevolen.
Vriendelijke groeten, namens de diaconie, Adri Hilhorst.

Collecte opbrengsten van de maand april 2018
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Chr. Voor Israel
St. Missao Horeb
Open Doors
Ev. Radiokerkdienst
Jeugdwerk

€ 114,65
€ 88,70
€ 188,15
€ 95,10
€ 141,35

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€
€
€
€
€

92,70
45,32
89,40
65,60
76,65

U hebt allemaal een toezegging gedaan voor de vaste vrijwillige
bijdrage. Zou u eraan willen denken om deze over te maken?
We maken extra kosten zoals u allemaal weet dus een extra gift is
altijd welkom.
Bankgegevens staan op de achterkant van deze Trefbode.
Barbara Mulder, penningmeester.

DOEDAG 20 oktober 2018
Het is misschien nog wat ver, maar op 20 oktober 2018 hebben we
als commissie van beheer weer een doedag gepland.
We delen dit nu al mee, zodat u deze datum alvast in de agenda
kunt zetten.
We vinden het fijn om weer met een aantal gemeenteleden enkele
klussen onder handen te nemen.
Zo willen we bijv. de hal nog een keertje verven/sauzen, paalmutsen plaatsen op de palen voor bij de kerk en zo is er vast nog wel
meer te doen. En niet onbelangrijk is het koffie/thee drinken en het
samen optrekken met elkaar. We stellen uw komst zeer op prijs.
Namens de commissie,
Marrie

Noordwolde zingt.
Op zondag 24 juni hoopt de zanggroep
United in Christ de ‘Noordwolde zingt’ avond te verzorgen.
We willen als gemeente daaraan voorafgaand eerst met elkaar
eten.
U bent allen van harte welkom om 17.00 uur in het Trefpunt.
Nadere gegevens volgen nog.
Tevens nog een oproep.
We zijn als zanggroep op zoek naar een enthousiaste sopraan of
alt die onze groep kan versterken.
U mag altijd een keertje met ons mee zingen om te kijken of
het wat voor u is.
Van harte welkom.
Namens United in Christ,
Marrie

Omdat het wel eens voorkomt dat een lid van de kerk spontaan en
gezellig aan komt wippen, lijkt het ons toch verstandig om ons
nieuwe adres alvast door te geven. Het is toch sneu dat je bij ons bij
de voordeur denkt te staan, en we zijn verhuisd.
Anneke blijft wel haar werk als beheerder van de Rank (u weet wel,
voor al uw vergaderingen, feesten en partijen) houden.
Per 8 juli wordt ons adres:
Paulus Potterstraat 43, 8471VM, Wolvega.
Kom eens aan.
De koffie (thee, of wat anders) staat altijd (bijna) klaar.
Hartelijke groeten,
Johannes en Anneke de Vries.

O Vader die de Landman zijt,
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdord.
Kom om wat vrucht draagt te besnoeien.
Landman, ga heden door uw hof
en laat ons bloeien tot uw lof.
O Christus die de wijnstok zijt,
de stam waaraan de rank gedijt.
In U, o Heer zijn wij geborgen.
De Landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt.
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
Door U, o Christus door uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.
O Geest van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn.
Doe mij omhoog, naar boven groeien,
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien.
Gij Landman die de vruchten leest,
pluk zelf de vruchten van de Geest.
Uit: Zingend Gezegend nr. 70
Leonora Nieuwland.

Lieve broeders en zusters,
De verkoop van planten, bomen, struiken en tomaten, courgette,
stekjes enz. is weer begonnen.
Er zijn veel buxus plantjes voor randbeplanting.
In de loop van de zomer is er groente en fruit.
Donatie hiervan is welkom, ik kom het graag ophalen.
Karwei in Wolvega heeft dit jaar ook weer de zakken aarde gedoneerd. Hiervoor ben ik ze erg dankbaar.
De verkoop is op basis van zelfbediening.
Voor vragen kunt u bellen 06-24651965, of kijken of ik thuis ben
Met God’s zegen voor dit project kunnen we straks weer een flink
bedrag overmaken naar 'Horeb', het kinderhuis in Brazilië.
Martha Buvelot
Schapendrift 15
8392 VB Noordwolde

OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Kerk en Samenleving is op zoek naar mensen ( graag in het bezit
van een rijbewijs ) die ons willen helpen om op zondagmorgen een
kerkdienst op te nemen in de gemeente Weststellingwerf.
Deze dienst wordt op zondagavond om 19.00 uur uitgezonden op
Radio Centraal. Je komt 6 tot 8 keer per jaar in aktie.
Sommige kerken leveren zelf hun kerkdiensten aan maar er zijn ook
kerken die deze technische mogelijkheden niet tot hun beschikking
hebben. Wij zouden het erg jammer vinden als dit werk zou moeten
stoppen. Het wordt nu gedaan door een te kleine ploeg mensen.
Wij hebben de mogelijkheid om de uitzendingen te verzorgen via
Radio Centraal en laten we proberen als kerken in Weststellingwerf
dit te blijven voortzetten.
Verder zijn er natuurlijk ook altijd mensen welkom voor de
presentatie en de techniek.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Klaas Pesman – 0561 617496.

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)
Vertrouwenspersoon voor Noordwolde: B. Mulder– Massier.

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

L. Mulder, IJkenweg 6
8394 TA De Hoeve. tel. 0561-431182

Vice
Voorzitter

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

Secretaris
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