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De Liefde blijft …

TOT NADER ORDER GEEN DIENSTEN in de kerk van Noordwolde
en 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.
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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 april 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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IN MEMORIAM
Donderdag 4 maart 2021 is toch nog plotseling, op de
leeftijd van 75 jaar, overleden Tine Moust, partner van
Gijs Heijbroek en beiden woonachtig te Zuidhorn.
Zij waren bekend en vertrouwd met onze voorganger
en zo raakten zij betrokken bij onze kerkelijke gemeente.
Tine wist dat ze niet veel tijd van leven meer had, maar
dit ging sneller dan verwacht.
Want in de Nieuwsbrief van 12 februari jl. schreven zij
dat zij samen een bijzondere ‘levensstap’ wilden nemen,
‘te midden’ van ons allen als Herv. Gemeente van
Noord- en Zuidwolde.
Zij wilden zo graag hun liefde voor elkaar nog bezegelen door een zegening; een digitale dienst,
zodat ieder daarvan ‘getuige’ kon zijn.
Donderdag 11 maart jl. was de herdenkingsdienst in onze kerk te Noordwolde, voorganger was
ds. Ruurd van de Water; de aansluitende begrafenis was te Zuidhorn.
Vanwege corona was de dienst in familieverband. Maar wat mooi dat velen van onze gemeente
gehoor gaven aan onze oproep om buiten, in de kerktuin, te wachten tot de dienst afgelopen
was. Een rij van gemeenteleden, uit eerbetoon aan Tine, als steun in de rug voor Gijs.

PAASLIED van Sytze de Vries
Dan vraagt de morgen mij ten dans
op witte vleugels van het Licht.
Ik mag mijn graf te buiten gaan,
gemachtigd door het Licht,
van nu aan door de Zon geraakt.
De stralen weven mij een mantel
van ongebroken Licht
en God bekleedt mij met de luister van Zijn Licht.
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DIACONIE - TOELICHTING COLLECTES
Zondag 4 april Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Zuid-Afrika
Een toekomst voor kansarme kinderen
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol
prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis? Wat komt er dan
van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet kan
ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt
hij in de criminaliteit.
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria
groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40
procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met
huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden
ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren
sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder
worden en kans maken op een beter leven.
zie: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika

Zegenbede uit Zuid-Afrika
De Heer onze God,
Hij zegene jullie:
Hij laat jullie voeten dansen
en geeft kracht aan jullie armen.
Hij vervult jullie hart met tederheid
en jullie ogen met lach;
De Heer onze God,
Hij vult jullie oren met muziek
en jullie neus met lekkere geuren;
Hij vult jullie mond met gejuich
en jullie ziel met blijdschap.

Hij schenkt jullie steeds opnieuw
de genade van de stilte:
en het vertrouwen op een mooie
toekomst.
De Heer, onze God,
Hij geeft ons allen de kracht
om in onze wereld
geloof, hoop en liefde
een gezicht te geven.
De Heer zegene ons: de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest AMEN

Zondag 11 april Collecte Voedselbank
De doelstellingen van de Voedselbank zijn:
1. Het – tijdelijk - bieden van voedselhulp in geval van (verborgen) armoede in de
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gemeente Het Hogeland.
Ook mensen uit omliggende gemeenten kunnen een beroep op de voedselbank doen.
2. Het - tijdelijk – bieden van voedselhulp aan mensen met een minimaal inkomen zodat
hun (financiële) situatie verbetert.
3. Het tegengaan van voedselverspilling.
4. Het aan de orde stellen van sociale misstanden.
Zondag 18 april Collecte Plaatselijke Diaconie
In deze crisis tijd wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de Diaconie. Steeds meer
mensen en groepen komen in de verdrukking door alle beperkingen die de coronacrisis ons
oplegt.
Zondag 25 april Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en
jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten.
Zij hebben vaak indringende ervaringen achter de rug.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende
kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te
geven.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland
komt is jonger dan achttien jaar.
Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit
landen waar geweld en onderdrukking tot het
dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende
ervaringen achter de rug.
Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog
jarenlang onzeker.
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter
Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van
professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers,
kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks
meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s
realiseren.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm
te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
OPBRENGSTEN COLLECTES
Vanaf 13 februari tot en met 5 maart zijn de volgende giften binnengekomen: 50, 50, 30, 20, 10,
20, 10, 10, 50, 100, 50, 20, 60 euro. Totaal 470 euro.

We zijn verheugd over uw blijvende ondersteuning:
alle gulle gevers heel hartelijk dank!
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De Regenbooggroep ontvangt een gift van 50 euro.
Dak- en thuislozen in Amsterdam vinden in een van de acht inloophuizen een gezonde
maaltijd, een warme douche, schone kleding en maatschappelijk werkers. De bezoekers helpen
zelf mee om de inloophuizen draaiende te houden. Dit geeft hen zingeving, een
verantwoordelijkheid en stimuleert hen om meer te ondernemen.
De Regenbooggroep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu
psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. We stimuleren
iedereen om het beste uit zichzelf te halen. We ondersteunen Amsterdammers in sociale
armoede.
Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum
Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde

tel.: 050.3013948
tel.: 050.3012420

P A S E N
Want als Hij is opgestaan vannacht
dan ook onze moed
om te doen als Hij
Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
dan ook onze wil
Hem te volgen
Want als Hij is opgestaan
dan ook ons geloof
dat het donker niet het laatste woord spreekt
Als er iets nieuw is deze dag
is het onze liefde
geboren uit Hem
en bestemd voor de wereld
Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op:
'Heb je Me lief?'
Uit: intercity bestemming Pasen
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jandegries@hotmail.com
g-de-bruijn@planet.nl

INGEZONDEN door INLIA
Kop d’r veur op z’n Burundees
Ze zijn deze maand op de kop af 18 jaar in Nederland,
de Burundese Sophie en haar dochter Solange. 18 jaar
van onzekerheid en steeds weer verkassen. Toch is
Sophie al 9 jaar vrijwilliger in een zorgcentrum en is
Solange bijna klaar met haar studie HR-management.
Kop d’r veur heet dat in Groningen, hoe zeg je dat
eigenlijk in Burundi?
“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig opgroeit”, zegt
Sophie. Daarom is ze destijds met haar dochter gevlucht.
Het is oorlog in Burundi in 2003 en de dan 7-jarige Solange heeft dingen gezien “die je als kind
niet hoort te zien”. “Mannen die uit het niets kwamen en dingen deden met mama.” Ze bijt op
haar lippen en schudt haar hoofd, alsof ze de beelden er wil uit schudden.
Met een groepje mensen ontvluchten ze het kleine dorp. Waarheen weten ze niet. Weg. Door,
door, door. Tot ze uiteindelijk in Nederland belanden. Geen idee waar ze zijn. Mensen wijzen
hen de weg naar de politie en zo komen ze eerst in een aanmeldcentrum en dan in een tijdelijke
opvang terecht. Een tentenkamp.
“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”, Sophie lacht om haar eigen naïviteit van toen. Want
thuis zijn ze nog lang niet in het tentenkamp. In de jaren die volgen is het steeds een half jaar
hier, een paar jaar daar, wat jaren wéér elders en ga zo maar door. Ze zitten in 2007 onder
meer 8 maanden in het Vertrekcentrum in Vught. “Geen plezierige omgeving”, zegt Sophie,
“Veel stress.” Solange mag er niet naar school. Het is een grote straf voor het meisje.
Omdat Burundi medewerking weigert, wordt Sophie langs andere ambassades gestuurd. Die
van Tanzania bijvoorbeeld. Als alle opties zijn uitgeput krijgen ze geen verblijfsvergunning, maar
worden ze op straat gezet. Zonder pardon. Ook zonder generaal pardon, want daarvoor komen
ze dan niet in aanmerking; niet lang genoeg hier.
Ze krijgen hulp van mensen uit azc’s die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Zo trekken
ze rond, hun leven in boodschappentassen. Ergens tijdens al dat verkassen raakt Sophie haar
identiteitskaart kwijt. Dat komt moeder en dochter duur te staan als ze door de politie worden
gecontroleerd. Ze worden vastgezet.
Solange is 14 jaar oud. Ze huilt, die eerste nacht alleen in de cel. Daarna plaatsen ze haar
moeder maar bij haar. Een week lang zitten ze vast, tot een advocaat hen vrij krijgt. Nou ja vrij;
ze moeten naar het Vertrekcentrum Ter Apel. Wederom zonder resultaat: na 1,5 jaar worden
Sophie en Solange opnieuw op straat gezet. Dat is het moment dat ze bij INLIA terecht komen.
Er volgt een nieuwe aanvraag. Weg kunnen ze immers niet, dus wil Sophie dat haar kind hier
een toekomst kan opbouwen. Een beroep op het Kinderpardon wordt afgewezen; Sophie en
Solange zijn ‘buiten Rijkstoezicht’ geweest omdat ze niet meer in een azc of vertrekcentrum
zaten. Dat het Rijk hen zelf op straat heeft gezet, doet er niet toe. Evenmin dat onder meer de
burgemeester en de school verklaren waar ze de hele periode waren.
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Ook bij de afsluitingsregeling van het Kinderpardon vallen moeder en dochter buiten de boot.
Sophie doet dan al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg: wandelingetjes, gezellige
middagen met hapjes en drankjes, spelletjes doen, helpen met eten geven. Collega’s en de
instelling verklaren erover, maar ook dat doet er niet toe. De reden is dit keer dat haar identiteit
niet vaststaat omdat het identiteitsbewijs kwijt is.
Moeder en dochter gaan in beroep. 13 januari van dit jaar moeten ze op het kantoor van de IND
verschijnen. Solange bereidt het eindeloos voor. Want wat als ze het antwoord op een vraag
niet weet? Ze moet er niet aan denken. Eenmaal daar blijken de vragen heel makkelijk: “Wat
studeer je, wat zijn je hobby’s? Aan mama vroegen ze welk vrijwilligerswerk ze deed.”
En dan komt de vraag “Hoe voel je je?” aan Solange. “En ik voel heel veel, het meeste is niet zo
goed. Ik werd emotioneel.” Ze moet huilen. Ze ziet dat de man geraakt is. Een moment van
onverwacht contact tussen twee mensen. Maar Solange weet beter dan daar hoop aan te
verbinden. Een besluit zal 6 nagelbijtende weken op zich laten wachten, horen ze.
Een week later kijken moeder en dochter naar de inauguratie van Joe Biden, als de advocaat
belt. Kun je even je email openen, vraagt ze. Solange doet het met trillende vingers. Ze leest, ze
huilt. Met grote uithalen. Sophies moed zinkt in haar schoenen. En dan leest ook zij het: ze
hebben een verblijfsvergunning. Solange springt door de kamer, kan niet ophouden. “Mijn hart
ontplofte.”
9 februari mogen ze hun pasje ophalen in Zwolle. Het is de eerste echt koude week in tijden, vol
sneeuw. Op de terugweg komt de trein vast te staan. “Het maakte ons niet uit”, lacht Solange,
“Onze dag kon toch niet stuk.” Uren hebben ze gelukzalig naar hun pasjes gekeken.
“Het is heel gek om ineens mogelijkheden te hebben. Om na te kunnen denken over wat je wil.
Voorheen werd je wakker en dacht je ‘wat gaat er vandaag weer gebeuren?’ Nu kijk ik heel
anders tegen het leven aan”, zegt Solange.
Haar moeder luistert met een grote glimlach. Eindelijk gelukt.

Barmhartige God,
naar uw beeld schiep U ons,
zodat we in ons doen en laten
U weerspiegelen.
Leer ons daarom
mensen met honger te voeden,
mensen met dorst te laven,
naakten te kleden,
zieken en gevangenen te bezoeken,
onze doden te begraven
en vreemdelingen te huisvesten.
Uw wil geschiede,
AMEN
Uit: Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden.
Uitgave Protestantse Kerk 2016
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