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KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE
7 november
Dankdag

19.30 uur: mevr. I. Baron, Veennhuizen
1e collecte: Diaconie (zie elders)
ouderling: E. Klop
diaken: K. van Drie
koster: H. Bouknegt

11 november
Voorbereiding
H.A.

9.30 uur: ds J. Maliepaard, Barneveld
19.00 uur: dhr R. Pasterkamp, Urk
1e collecte: Missão Horeb
ouderling: W. Dekker
diaken: A. Hilhorst
koster: A. Hilhorst
verwelkomer: E. Klop

18 november
Heilig Avondmaal

9.30 uur: Ds M. Sijtsma- van Oeveren,
Kampen
19.00 uur: ds K. Faber, Wolvega
1e collecte: Diaconie
ouderling: L. Nieuwland
diaken: A. de Jong
koster: A. Postma / A.Hilhorst
verwelkomer: H. Bouknegt

25 november
Laatste zondag
kerkelijk jaar

9.30 uur: ds J. Huitema, Drachten
19.00 uur: ds P. Hulshof, Jubbega
1e collecte: Open Doors
ouderling: L. Mulder
diaken: K. van Drie
koster: J. van Drie
verwelkomer: M. van Soolingen

2 december
1e Advent

9.30 uur: ds J. Douma- van der Molen,
Leek.
19.00 uur: Noordwolde Zingt
1e collecte: Evangelisatie
ouderling: E. Klop
diaken: P. Dekker
koster: H. Bouknegt
verwelkomer: P/J Dekker

De 2e collecte is altijd bestemd voor de Kerk
Iedere zondagmorgen is er (indien nodig) 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
05 november : 20.00 uur Gebedsgroep
06 november : 19.00-20.00 Catechisatie Jongeren
06 november : 20.00-21.00 uur Bijbelonderricht Ouderen
13 november : 20.00 uur Bijeenkomst kerstzang in Trefpunt
14 november : 20.00 uur Gemeente Groei Groep
19 november : 20.00 uur Gebedsgroep
20 november : 19.00-20.00 Catechisatie Jongeren
20 november : 20.00-21.00 uur Bijbelonderricht Ouderen
28 november : 20.00 uur Gemeente Groei Groep
02 december : Koffiedrinken na de ochtenddienst
19.30 uur Zanggroep United in Christ oefent
wekelijks op donderdagavond.

Kopij Trefbode inleveren vóór 19 november bij:
Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl
Of via E-mail: trefbode@gmail.com
Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 2 december
De Trefbode verschijnt in 2019 op:
6 januari
(inleveren kopij 24 december)
3 februari
(inleveren kopij 21 januari
3 maart
(inleveren kopij 18 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

Daniël 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

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!

Evolutie
Je kunt bijna geen tijdschrift lezen en geen krant openslaan, en het
woord ‘evolutie’ valt. En met evolutie wordt dan bedoeld dat de
mens dankzij een langzaam proces van miljoenen jaren zich heeft
ontwikkeld van een klompje eiwitten naar een intelligent levend
wezen. Helemaal vanzelf, zonder (Goddelijke) hulp van buitenaf.
Niet dat de kranten en tijdschriften vol staan met vurige redevoeringen vóór of tegen dit idee, nee, het wordt geheel als waarheid aangenomen. Lees je iets over voeding, dan staat er bij hoe we na een
tijdspanne van honderdduizenden jaren iets lekker zijn gaan vinden.
En lees je iets over menselijk gedrag, dan staat er bij van welke dieren we dat hebben geleerd, een miljoen jaar geleden. Kennelijk vinden mensen dat interessant om te lezen. En kennelijk is de Nederlandse wetenschap inmiddels overtuigd van de juistheid van de evolutietheorie.
Zelf zet ik hele grote vraagtekens bij een theorie die mij vertelt dat
zoiets ingewikkelds als een alleen nog maar eencellig diertje
zomaar kan ontstaan. Maar u hoeft het niet van mij aan te nemen, ik
ben geen bioloog. En een statisticus ben ik ook niet, maar ik heb
wel gehoord dat een groot deel van de wetenschappers niet aan de
evolutietheorie wil. En ook schijnt de meerderheid van de mensheid
het niet te kunnen geloven. Geschiedkundige ben ik óók niet, maar
toch durf ik te beweren dat niemand met zekerheid kan zeggen wat
er tienduizend jaar geleden gebeurde, laat staan miljoenen jaren
geleden. Waarom dan die stelligheid op radio, tv, kranten en
tijdschriften over hoe de mensheid ontstaan is? Ik denk dat een
beetje bescheidenheid hier past.
Er is echter een vorm van evolutie waar ik wél in geloof. Een
langzaam proces dat jarenlang voortschrijdt. Iets dat helemaal
vanzelf gaat. Deze vorm van evolutie is bekend onder de naam:
slijtage. Ik zie het aan de spullen om me heen. Al gauw vertoont
alles schrammen, krassen en barsten.

Dat gaat bij ons vrij snel, we hebben kinderen namelijk. Ook in onze lichamen merken we allemaal deze neerwaartse evolutie.
Bijvoorbeeld in de vorm van rimpels of versleten ledematen.
De hele wereld toont ons het bewijs van neerwaartse evolutie.
Steeds meer stukjes aarde worden onleefbaar door droogte, het
wegspoelen van vruchtbare grond, overstromingen en vervuiling.
Alle menselijke wijsheid ten spijt lukt het ons kennelijk niet om
datgene wat zogenaamd vanzelf is ontstaan gedurende miljoenen
jaren, nog duizend jaar in leven te houden. Voor mij is het bewijs
geleverd: de enige vorm van evolutie is slijtage.
Daarom is de Bijbel sinds de zondeval niet zo optimistisch over de
toekomst van deze wereld. Jezus waarschuwt ons in Mattheüs 24
niet alleen voor hongersnoden en aardbevingen maar ook voor wereldwijde wetteloosheid en liefdeloosheid; blijkbaar slijt moraal
ook. Paulus hoort in Romeinen 8: 22 de hele schepping zuchten en
lijden. Toen al. En het boek Openbaringen is misschien moeilijk te
begrijpen, maar tussen de regels door leest u over de deuken en barsten en krassen die op de aarde zullen verschijnen. Overduidelijk
slijtage.
Ik geloof dat alles om ons heen dagelijks evolueert; door de zonde
gaat namelijk alles stuk. Dat evolutie iets kan herstellen, dat geloof
ik niet. Daar is een Schepper voor nodig. En gelukkig is die Schepper er nog steeds, want als deze aarde versleten is hebben we een
nieuwe nodig. En dat gaat geen miljoenen jaren meer duren!
Lees openbaringen 21:1a:
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij”
Simon van der Kooij.

NIEUWS VAN DE KERKENRAAD
Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 4 oktober 2018
Opening en bezinning
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en leest het dagelijks
woord. Dit keer is het een vers uit 1 Johannes 2 vers 25: Dit is wat
hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. We praten hier uitgebreid
met elkaar over en zijn het er over eens dat het een mooie belofte is.
We realiseren ons dat we zelf nog wel eens steken laten vallen en
dan mogen we weten en belijden dat we geborgen zijn in de Heer.
Hierna gaat de voorzitter voor in gebed en aansluitend zingen we
met elkaar opwekking 430.
Presentielijst-Onderling delen
De presentielijst wordt getekend. Onderling wordt er nog het nodige gedeeld.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
Vaststelling notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vergadering op 30 augustus worden onveranderd
vastgesteld.
Pastoraat
Het woord is aan S. vd Kooij. Hij licht zijn plannen en analyse toe.
Hij heeft gesprekken gevoerd binnen de gemeente en daarna had hij
een redelijk beeld om de analyse te maken. Het plan is meer ambitieus dan realistisch, maar als we niets doen dan is het straks over. Er
is hoop voor de kerk dat benadrukt hij nogmaals en dat blijkt uit de
cijfers vanuit het CBS.
Samen plannen maken en de gehele gemeente mee laten doen en
erbij betrekken dat is wat we willen bereiken. Zo komen we nog
een keer bij het vliegwiel-principe wat nog een keer wordt toegelicht.

Daarna geeft hij zijn mening over de uitstraling en imago van de
kerk. Zo komt ter sprake de vormgeving, stijlen en herkenbaarheid.
In deze punten is zeker winst te halen om het wat aantrekkelijker en
moderner te maken voor de zichtbaarheid naar de buitenwereld.
Om de saamhorigheid te vergroten stelt vd Kooij voor om iedere
zondagmorgen na de dienst met elkaar koffie te drinken bij de bar,
voor mensen die nog even na willen praten. Dit plan wordt best wel
enthousiast ontvangen en zou makkelijk en direct kunnen worden
ingevoerd.
Om meer jongeren naar de diensten te trekken zal er een gezamenlijke activiteit moeten worden gedaan. Dat zal de samenhang onder
de jongeren verstevigen. Dit kan ook met anderen kerken uit de omgeving gedaan worden.
Gelet op de tijd willen we het plan in twee avonden opsplitsen.
Eredienst
14 oktober zal de doop bediend worden aan Rebekka Janny Dekker.
Dit zal gebeuren in de avonddienst waar ds Rozeboom voorgaat.
Commissie van Beheer
In november, als we het laatste deel van de plannen hebben aangehoord, willen we een beslissing nemen over de contracten en het
aantal uren.
Jeugd
W. Dekker gaat contact zoeken met de jeugd, zowel van onze kerk
maar ook breder in de omliggende kerken.
Diaconie
De diaconie is bij elkaar gekomen, maar zijn geen bijzonderheden
te melden.
Gemeenteavond
Omdat de plannen van S. vd Kooij nog niet geheel zijn besproken
wordt het lastig om nu al een datum te plannen voor een gemeenteavond. We zullen dit in november verder bekijken.

vGKN
De cursusdag van de vertrouwenspersonen is op 22 september gehouden in onze kerk. Vanuit de organisatie vandaan hebben we vernomen dat deze dag prima is verlopen.
De synodevergadering in oktober wordt bezocht door L. Mulder en
A. de Jong.
Gezamenlijk Moderamen
De kerstzangdienst is op 24 december in de Duker. Voorganger is
ds Hulshof uit Jubbega. Medewerking wordt verleend door de
Woudklank en een koor uit Oldeberkoop wat bestaat uit ongeveer
40 personen
Rondvraag en mededelingen
Verder geen bijzonderheden.
Datum volgende vergadering
Voorgesteld wordt om 1 november weer te vergaderen.
Sluiting
W. Dekker sluit de avond af met gebed waarna de voorzitter ons
allen wel thuis wenst.
A. de Jong, scriba

Collecte opbrengsten van de maand september 2018
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.

N.wolde Zingt
Diaconie
Ned. Bijbelgen.
Missao Horeb
Ev. Radiokerkdienst

Barbara Mulder, penningmeester.

€
€
€
€
€

130,10
315,25
103,72
192,50
76,37

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€ 84,79
€ 90,75
€ 119,25
€ 56,75
€ 65,70

Dankdag collecte voor de voedselbank.
8 november is het Dankdag, voor iedereen een reden om naar de
kerk te komen, om God te danken voor alles wat er gegroeid is,
voor al het mooie weer, voor al de mensen die op je pad gekomen
zijn. Dat God er altijd is in goede, maar ook in minder goede tijden,
dan kom je er meestal later achter en denk je God was er toen ook.
Dus reden genoeg om dankbaar te zijn en te denken aan de mensen
in de omgeving die het veel minder goed hebben dan wij.
Daarom deze collecte voor de voedselbank, van harte bij u aanbevolen!
Vriendelijke groeten,
namens de diaconie,
Adri Hilhorst.

Noordwolde Zingt …. Gelegenheidskoor Wolvega.
Op 2 december is er ’s avonds een Noordwolde Zingt.
Dan komt het gelegenheidskoor uit Wolvega op bezoek. Gelukkig
zijn er regelmatig gelegenheden om met elkaar te zingen ter eer van
de opgestane Heer. Zo ook deze keer. De gelegenheid is gelegen in
de dankdag voor gewas en arbeid. Onder anderen over onze dank
aan de Heer gaat het koor zingen.
Johannes de Vries gaat de samenzang begeleiden, want uiteraard
gaan wij zelf ook zingen. Dus een combinatie van genieten en zelf
ook uit volle borst mee zingen.
Tot 2 december,
Luit Mulder.

Van hart tot hart
Op de zangavond van 21 oktober zongen we liederen over de toekomst, over de verwachting dat er een mooiere en betere wereld zal
komen.
Daar wordt al eeuwenlang over gezongen, maar na al die tijd zien
we nog steeds een wereld, die sneller en sneller lijkt af te glijden in
chaos, geweld, wetteloosheid, onrecht en zedeloosheid.
Als je vaak naar het journaal kijkt en de nieuwswebsites of de kranten leest, bekruipt je wel eens het gevoel van moedeloosheid, machteloosheid en misschien zelfs angst.
Maar dan zijn daar de eeuwenoude beloften van onze God, opgetekend door de apostel Johannes in Op. 21: "God zal bij de mensen
wonen" en "God zal alle tranen van hun ogen afwissen" en "Er zal
geen dood en rouw meer zijn".
Al die beloften staan vast en ze worden ingelost!
Hoe en wanneer precies kunnen we niet weten.
Maar tot het zover is, mogen en moeten we er over blijven zingen,
om elkaar eraan te blijven herinneren, dat de toekomst uiteindelijk
in God en bij God is.
Want alleen Jezus Christus is de alfa en de omega, de eerste en de
laatste.
Bij Jezus is het nieuwe begin.
Hiernaast nog een prachtig lied wat we ook wilden zingen maar er
was geen muziekboek van voor de organist.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken, niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad, van al ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen,
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Tekst: E. Yskes-Kooger

met hartelijke groet van Leonora Nieuwland

Nieuws van de vGKN
Kort verslag van de 1e zitting van de synode van Frieschepalen,
6 oktober 2018
Namens de ontvangende kerk van Frieschepalen heette Br J. Wagenaar de afgevaardigden en de gasten hartelijk welkom. Hij las een
overdenking voor n.a.v. Exodus 14. Zoals het volk Israël in een grote crisis verkeerde, ingeklemd tussen de soldaten van Egypte achter
hen en de Schelfzee voor hen, zo kunnen er in ons leven crises
voorkomen. Dat kan diepe vragen veroorzaken en moeite in het geloven. We werden gewezen op Gods leiding en Gods uitredding,
die uitloopt op de vernietiging van de vijanden van Gods volk.
De Heere zorgt voor een totale bevrijding, door de crises heen.
We ontvingen een aansporing tot vertrouwen en toewijding.
Br. Wagenaar ging ons voor in gebed en controleerde de credentiebrieven. Hierna werd een kiescommissie aangewezen en werd er
uitleg gegeven over de gang van zaken rondom de verkiezing van
een nieuw moderamen.
Na slechts drie stemronden werd er een nieuw moderamen gekozen
waarin de volgende personen zitting hebben genomen: ds. K.J. Bijleveld van Boornbergum-Kortehemmen werd opnieuw verkozen tot
praeses, ds. A. van Harten-Tip van Assen tot scriba, br S. Algra uit
Frieschepalen-Siegerswoude als assessor. Br J. Rienstra uit Boornbergum werd herbenoemd als quaestor en ds. J.J. Douma-van der
Molen uit Leek als actuarius.
De notulen werden vastgesteld, na een kleine wijziging. Het Jaarboekje 2018/2019 zal binnenkort verschijnen.
Ook de Acta 2016-2018 zullen binnenkort worden uitgegeven.

N.a.v. instructies uit de kerken werd gesproken over hoe om te gaan
met persoonlijke gegevens van gemeenteleden i.v.m. de wet op de
privacy. Per kerk werd aan de afgevaardigden gevraagd wat er tot
nu toe in hun gemeente is gedaan. Afgesproken werd dit zo veel
mogelijk gezamenlijk te regelen. We willen zeker voldoen aan de
wettelijke regels, maar het gemeenteleven mag daardoor niet belemmerd worden.
Diverse personen werden herbenoemd als deputaten en commissieleden. Br J. Rienstra werd benoemd als kerkvisitator. Het Deputaatschap voor Kerkelijke Samenwerking verzocht dringend en op korte
termijn om nieuwe commissieleden.
Dr. M.C. Mulder was namens het Centrum voor Israël Studies te
gast op de synode. Dr. Mulder hield een boeiend betoog over Messiaanse Joden in Israël en in Nederland en hoe het CIS contact met
hen onderhoudt. Dr. Mulder vertelde over de moeizame identiteit
van Messiaanse Joden, tussen Jodendom en christendom. Vanuit de
geschiedenis hoorden we over de (toen geheten) ‘Hebreeuwse
christenen’: de veranderingen door de beide wereldoorlogen en de
stichting van de staat Israël en allerlei andere ontwikkelingen die
hebben geleid tot verschillende soorten van messiaanse gemeenten
nu. Willen we als kerken werkelijk gestalte geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met Israël, dan is een sfeer van veiligheid
binnen onze kerken belangrijk: dat we oog hebben voor Messiaanse
Joden, oog hebben voor Israël, in onze woordkeuze en uitleg van de
Bijbel, zowel in de prediking als in onze gebeden.
Dr. Mulder beantwoorde tal van vragen en werd daarna door de
praeses hartelijk bedankt voor zijn boeiende verhaal.
Voor de maaltijd werd het Kookboekje nieuwe stijl gepresenteerd:
het 1e deel in een serie, met als onderwerp “Soepen en andere voorgerechten”. Deze uitgave is eveneens te bestellen via de actuarius.
De opbrengsten, €5,- per exemplaar, komen geheel ten goede aan
het goede doel, uit te kiezen door een van de kerken. De opbrengst
van het 1e deeltje gaat naar de zangavonden in Noordwijk, gehouden als evangelisatieproject.

Om ons allemaal kennis te laten maken met de heerlijke gerechten
in het kookboekje, werden er diverse ‘voorproefjes’ geserveerd.
Na de pauze kwamen de financiën aan de orde.
Er komt een vervolg op de bijzonder geslaagde ambtsdragersconferentie waar dr. H.J. Selderhuis een lezing gaf over de ambten. Nu
komt ook de praktische invulling van de ambten aan bod, n.a.v. het
door prof. Selderhuis genoemde boek “De praktijk van het ambt”,
onder redactie van Marnix Assink. De eerste avond (op 15 november 2018, Frieschepalen) is voor alle ambtsdragers gezamenlijk. Ds
Bijleveld zal dan het eerste gedeelte van het boek behandelen. De
tweede avond (21 maart 2019, Boornbergum) is voor de ouderlingen ds. Heslinga de inleider en voor de diakenen ds. S. de Jong uit
de GKV Drachten.
Br L. van den Bosse kon melden dat er geen tekort, maar een overschot was geconstateerd op de begroting van het Meldpunt Misbruik, zodat er voorlopig geen sprake hoeft te zijn van een verhoging van onze bijdrage aan het Meldpunt.
Zr M. Anneveldt vertelde over de cursus die door mw. B. Schaeffer-Maliepaard is gegeven voor de vertrouwenspersonen die in de
kerken zijn aangesteld. Misbruik komt ontstellend veel voor en we
willen als kerken een veilige omgeving zijn. Daarom is gesproken
over o.a. veilig jeugdwerk, preventie en criteria om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
De commissie kerkorde heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in
de kerkorde: het register is eveneens bijgewerkt en zo is er een
nieuwe versie van de kerkorde beschikbaar.
Vanuit de zendingscommissie kwam het voorstel om het project in
Bangui te beëindigen. Er zal eerst grondig worden nagedacht hoe
we zending en evangelisatie willen vormgeven voor er een nieuw
landelijk project gekozen gaat worden. Het nieuwe collecterooster
werd vastgesteld.

Er komt een vervolg op de informatieavonden over de oecumene.
Er zijn allerlei ontwikkelingen binnen de verschillende kerkgenootschappen waarmee de vGKN contacten onderhoudt. We willen deze
contacten intensiveren.
Het nieuwe vGKNieuws wordt gepresenteerd door de zusters Anneveldt en Van der Galiën. Het thema is: “wat is wijs?”.
Na de rondvraag werd de volgende vergadering vastgesteld op D.V.
zaterdag 6 april in Boornbergum/Kortehemmen.
Ds Bijleveld dankte allen voor de aanwezigheid en de prettige vergadering, die werd omlijst door veel samenzang onder begeleiding
van ds Bloemendal die het orgelspel verzorgde en tevens een goede
voorzanger bleek te zijn. De kerk van Frieschepalen/Siegerswoude
werd bedankt voor de ontvangst en de goed verzorgde lunch. Na
dankgebed en samenzang sloot de praeses de 1e zitting van de synode 2018-2020.

OPROEP van de Commissie van Beheer.
Als Commissie van Beheer zijn we op zoek naar iemand die de
haag bij de kerk wil snoeien en 2 à 3 keer per jaar het onkruid van
de straat rond de kerk wil verwijderen en wil vegen.
Voelt u hier iets voor, dan kunt u contact opnemen met de leden
van de commissie. Misschien is het ook leuk om dit samen met iemand te doen.
Al heel wat jaren staat er een elektronisch orgel in het Trefpunt van
de kerk. Deze wordt nooit meer gebruikt. Daarom willen we het
orgel nu weg doen. Is er iemand in de gemeente die hier belang bij
heeft? U mag hem gratis overnemen.
Namens de commissie,
Marrie

Commissie van Beheer
De commissie had weer een aantal klussen verzameld die gedaan
moesten worden in en om de kerk.
In de Trefbode van afgelopen zomer hadden we een oproep gedaan
“to save the date”. Een week vóór zaterdag 20 oktober hadden we
een inteken lijst neergelegd zodat iedereen kon inschrijven op een
klus die bij hem/haar paste.
Er hadden, naast de commissie, twee mensen ingetekend. Met nog
wat veranderingen waren we op 20-10 met 4 mensen aanwezig om
klusjes te doen. Er viel nog een klus af dus dat kwam mooi uit met
de hoeveelheid vrijwilligers.
We hebben zelf de koffie gezet, lekkere home made boterkoek gegeten en lekker gewerkt.
Het resultaat? Kom maar kijken!
Barbara Mulder

KERSTZANG
Het is dit jaar weer de bedoeling om in de week voor de kerst te
gaan zingen bij de Mandehof, de Kleine Singel en de Kwekerije.
Heel leuk is het dat we al uitgenodigd zijn om op
zaterdagmiddag 22 december voor de bewoners van de Herbergier
te Oldeberkoop te zingen.
Dus nu onze vraag: Zingt U/jij mee?
We gaan diverse avonden oefenen.
De eerste avond dat we bij elkaar komen is
dinsdag 13 november 20.00 uur in het Trefpunt.
We gaan dan samen bespreken: - keuze liederen
- welke avonden oefenen
- leidinggevende muziekkanten
- verdere vragen
Dus graag tot de 13e.
groeten van Dirk Best en Seppie Bouius.

Kerstzangdienst 2018
Dit jaar wordt de traditie van de gezamenlijke kerstzangdienst in de
sporthal de Duker weer voortgezet.
Vorig jaar hebben verschillenden van ons hun medewerking verleend aan het bijzondere spektakel in Noordwolde op het Manouplein [Buitengewoon Kerst].
De organisatie van de kerstzangdienst 2018 in Noordwolde [ De
Dukerdienst] is in handen van de gemeente Lindestreek.
De werkgroep [afkomstig uit Noordwolde] bestaat uit Hendrik Dekker en Rita Akkerboom, met Klazien van Drie van de Voortgezette
Gereformeerde kerk.
Uit hun midden komt ook de voorganger van deze avond .
In het thema van deze kerstavond staan de volgende begrippen centraal: het samen doen / samen zijn / samen delen / iets voor een ander over hebben / iets willen betekenen voor je naaste, buren, vrienden, maar juist ook voor diegene met wie je eigenlijk liever geen
contact hebt.
Lichamelijk en geestelijk voedsel is in ons leven heel belangrijk,
vandaar de uitnodiging: “Eet je mee?”.
De muzikale omlijsting van de dienst wordt verzorgd door de
Woudklank.
Dit jaar zal het Berkoperpopkoor uit Oldeberkoop de zang van deze
avond verzorgen met een liedkeuze die past bij het thema.
Ds. Piet Hulshof, predikant PKN Jubbega, zal voor de verbindende
tekst zorgen.
Namens de werkgroep:
Klazien van Drie
Hendrik Dekker

Rita Akkerboom

Onderstaande gedicht wil ik u/jou graag laten lezen,
Johannes de Vries

Geloven is Geluk
Geloven is geluk; is gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.
Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen
dan uit zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.
Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je ’t met anderen wilt delen
bemerk je vol verwond’ring: het wordt méér!
Nel Benschop.

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.
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