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t/m 16 MEI geen diensten in de kerk van Noordwolde, Zuidwolde
U kunt digitaal via youtube een dienst beluisteren, deze wordt u digitaal toegezonden.
Het bijbehorende linkje is 24 uur actief vanaf 18.00 uur de zaterdag ervoor t/m de zondag 18.00.
Vanwege de kou in de kerk verzorgt ds. Ruurd van de Water deze diensten vanuit zijn eigen
huis.
Voor de andere zondagen ontvangt u een Nieuwsbrief van onze predikant.
23 mei Noordwolde 10.00 uur DIENST van SCHRIFT en TAFEL
Voorganger: ds. C.R.T. van de Water
Collecte Diaconie: Kerk in Actie – Zending Egypte
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
30 mei Noordwolde 10.00 uur Voorganger: ds. A. Landman, Grijpskerk
Collecte Diaconie: Jong Protestant
Collecte Kerk: Behoud Kerk & Orgel Noordwolde

1

Voorganger
Ds. Ruurd van de Water

Spreekuur
Elke donderdag van 09.00 – 13.00 uur
Telefoon: 06 4399 7145
E-mail:hgnzwoldepredikant@gmail.com

Kerkrentmeesters
p/a Dhr. Domien Kruiper
Boterdiep WZ 61
9785 AM Zuidwolde

Telefoon: 301 2441
Bank College: IBAN
NL44RABO 0373 7261 98

Diaconie
p/a Dhr. Jan de Gries
De Eiken 2
9781 MD Bedum

Telefoon: 301 3948
Bank Diaconie: IBAN
NL13RABO 0320 7062 65

Kosters
Zuidwolde:
Dhr. Dirk Uildersma
Boterdiep WZ 26
9785 AK Zuidwolde
Telefoon: 301 5398

Noordwolde:
Mw. Johanna Musch
Nieuwstraat 4B
9784 PG Noordwolde
Telefoon: 301 4857

Kopij voor de Tweeklank voor de 20e van de maand inleveren bij:
Margreeth van der Zee, Stationsstraat 47, 9771 AD Sauwerd, E-mail: margreeth.zee@xs4all.nl

Website www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl
Wet op de Privacy
Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus
ook niet op de website van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te
melden bij de redactie van Tweeklank, zie hierboven, dan kunnen we daar
rekening mee houden.

ONTMOETINGSKERK ZUIDWOLDE
Kopij voor Dichterbij per e-mail: dichterbijzuidwolde@gmail.com
De diensten in de Ontmoetingskerk gaan voorlopig ook niet door.
Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op hun website:
www.ontmoetingskerkzuidwolde.nl

DORPSHUISKAMER ZUIDWOLDE ‘VOORELKAAR’
De Dorpshuiskamer is ook in mei gesloten ivm het Coronavirus.
Voor hulpvragen – bv boodschappen doen – zijn wij beschikbaar.
Via e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl of
www.facebook.com/burenhulpzuidwolde
En ons telefoonnummer is: 06-81 95 76 47.
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DIACONIE - TOELICHTING COLLECTES

Zondag 2 mei Collecte Protestantse Kerk - Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring
laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op
jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een
vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor
jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek
is waar jongeren zich gezien, geliefden veilig voelen en waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.

Zondag 9 mei Collecte Kerk in Actie - Libanon/Jordanië
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in Libanon, Jordanië
en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in
grote armoede.
Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in
Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere
met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje.
Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen
sterker.
Zondag 16 mei Collecte Plaatselijke Diaconie
In deze moeilijke tijd blijven ook Diaconale Doelen Dichtbij huis in Groningen onze aandacht
vragen.
Veel kwetsbare mensen komen extra in de verdrukking door het wegvallen van zorg en steun
en het verminderen van sociale contacten. Velen kunnen niet meer aan hun financiële
verplichtingen voldoen door wegvallen van werk en inkomen. Te denken valt aan
Vluchtelingenwerk Noord Nederland, INLIA, Open Hof, Voedselbanken, kledingbanken en
Schuld-hulpmaatje.
Door de kerkenraad is vastgesteld dat bij leven en welzijn de
diensten weer worden hervat vanaf Eerste Pinksterdag
zondag 23 mei.
Zondag 23 mei Noordwolde 10.00 uur ds. C.R.T. van de Water,
Dienst van Schrift en Tafel
Pinkstercollecte Kerk in Actie - Zending Egypte
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en
daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het
Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit
juist wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival op
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verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een
bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de
hele familie bijbellezen!
De Geest van God
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan;
een koele bries die zuivert.
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
- Marijke de Bruijne
Zondag 30 mei Noordwolde 10.00 uur ds. Atze Landman, Grijpskerk
Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in
Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en
Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal
project en gaan ze ook diaconaal aan de slag.
Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma
dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en
jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat.
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Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat
structureel kunnen verbinden.
Opbrengsten collectes Diaconale doelen:
Vanaf 16 maart tot en met drie april: 50, 30, 10, 25,25, 10, 25, 25, 50, 15, 60 Totaal: 325 euro
Alle gulle gevers heel hartelijk dank! De bijdragen zijn overgemaakt naar de betreffende
diaconale doelen en Kerk in Actie.
Een bedrag van 50 euro is overgemaakt naar Bartimëus in Zeist.
In ons land zijn circa 300.000 mensen slechtziend of blind. Zij kunnen niet vertrouwen op hun
ogen. Oogzorg, onderwijs, begeleiding, hulpmiddelen en wetenschappelijk onderzoek kunnen
hen helpen om zo zelfstandig mogelijk in het leven staan.
Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum
Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde

tel.: 050.3013948
tel.: 050.3012420

jandegries@hotmail.com
g-de-bruijn@planet.nl

BERICHT VAN INLIA
Noodkreet: help de Karen - Mensen zijn bang, nat en hebben honger
Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en INLIA-directeur John van
Tilborg roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA heeft een bankrekeningnummer
opengesteld waarop u kunt doneren voor noodhulp aan vluchtelingen die in de jungle schuilen
voor aanvallen van het Myanmarese (Birmese) leger.
“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, medische verzorging en een
plek om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen”, vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen,
vanuit het verre Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze kent mensen die nu ergens in het gebied
schuilen. Zoals de hoogzwangere zus van een vriend, die vorige week uitgerekend was en van
wie ze al een week niets hebben gehoord.
Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de recente militaire coup en het
opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder in het nieuws staat het bombarderen van de Karen, de
oorspronkelijke bevolking van de streek langs de Thaise grens. Tienduizenden Karen zijn op de
vlucht. Zo’n tweeduizend staken de rivier over en dachten Thailand te hebben bereikt.
Ze vonden hun weg versperd en werden teruggezet. Twintigduizend mensen schuilen nu in de
jungle. Onder hen bejaarden, zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en gewonden.
De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers sporen de gevluchte
Karen op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze verlenen eerste (medische) hulp aan
mensen, brengen voedsel en zeildoeken voor onderdak.
U kunt de Rangers steunen en zo de Karen helpen: doneer op NL47 INGB 0005 8728 15
ovv ‘Ik help de Karen’.
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De kerk moet een veilige haven zijn voor ieder, en daarom …
* Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren bij binnenkomst … en na afloop van de dienst bij het
bank voor bank naar buiten gaan
* Graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren
* De kapstok is buiten gebruik
* Graag het registratieformulier invullen
* Volg de aangewezen looproutes
* Huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten
* Tussen de kerkgangers dient 1 ½ meter afstand gewaarborgd te worden
* Gemeentezang is helaas nog niet toegestaan
* Het bezoek aan het toilet in de kerk graag tot een minimum beperken
* Ontmoeting met koffie/thee na afloop van de dienst is helaas nog niet mogelijk
* Graag na afloop van de dienst niet buiten gezellig bij elkaar staan en na-/bijpraten
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