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DIENSTEN APRIL 2022
03 april
ZUIDWOLDE 10.00 uur

06 april
10 april

Noordwolde
Noordwolde

19.30 uur
10.00 uur

14 april

Noordwolde

19.30 uur

15 april

Noordwolde

19.30 uur

16 april

Noordwolde

19.30 uur

17 april

TEN BOER

10.00 uur

24 april

Noordwolde

10.00 uur

Voorganger: pastor Eppo Vroom, Veendam
Collecte Diaconie: Werelddiaconaat Moldavië
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
VESPER in de 40-dagentijd
PALMZONDAG
Voorganger: ds. Atze Landman, Grijpskerk
Collecte Diaconie: PKN, Jong Protestant
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
WITTE DONDERDAG – DIENST van SCHRIFT en TAFEL
Voorganger: dr. Anneke Mooi, Hoogmade
Collecte Diaconie: Noodhulp Oekraïne
GOEDE VRIJDAG
Voorbereid door de Werkgroep Liturgie
mmv de Cantorij olv Helmer Roelofs
STILLE ZATERDAG
Voorganger: da. Gonny de Boer
PAASMORGEN samen met de Kloostergemeente Ten Boer
Voorganger: da. Gonny de Boer
Collecte Diaconie: Werelddiaconaat Libanon
Voorganger: da. Gonny de Boer
Collecte Diaconie: Noodhulp Oekraïne
Collecte Kerk: Behoud Kerk & Orgel Noordwolde
Na afloop gezamenlijk koffie/thee
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Voorganger
Da. Gonny de Boer
Hendrik Westerstraat 15
9791 CS Ten Boer

Maandag vrij
behalve in noodgevallen

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

Tel.: 301 2441

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

Tel.: 301 3948

Kosters
Zuidwolde:
Dirk Uildersma
Boterdiep WZ 26
9785 AK Zuidwolde
Tel.: 301 5398
Tweeklank
Kopij graag inleveren voor de 20e van de maand:
Margreeth van der Zee
Stationsstraat 47
9771 AD Sauwerd
e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl
Website
nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl

Tel.: 050 85 39 236
e-mail: he.deboer@yahoo.com

Bank: IBAN
NL44RABO 0373 7261 98

Bank: IBAN
NL13RABO 0320 7062 65
Noordwolde:
Johanna Musch
Nieuwstraat 4b
9784 PG Noordwolde
Tel.: 301 4857
Redactie:
Kitty Hage
en Margreeth van der Zee

Siena Oosterbeek
sienaoosterbeek@hotmail.com

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.

Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde
Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog
dichterbijzuidwolde@gmail.com.
Voor de actuele diensten zie hun nieuwe website: deverbindingzuidwolde.nl

DORPSHUISKAMER ZUIDWOLDE ‘VOORELKAAR’
De Dorpshuiskamer in ’t Groenland is open van 14.30-16.00 uur.
Heeft u hulp nodig? Wij zijn te bereiken via: e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl
of www.facebook.com/burenhulpzuidwolde of telefoonnummer: 06-81 95 76 47

EETpunt
Maaltijd voor senioren: Iedere 1e donderdag van de maand
Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 3015649 of havingawim@gmail.com
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KYRIE ELEISON
niet alleen met Pasen
eeuw in, eeuw uit
waar ook ter wereld
moeders die rouwen om hun zonen
KYRIE ELEISON

APRIL 2022
2-KLANK …………………………………………………… CONTACT
Op weg naar Pasen
Inmiddels heb ik mijn eerste stappen gezet als predikant van deze gemeente: op woensdag 9 maart
mocht ik de vesper leiden en de zondag daarop voorgaan in de kerkdienst: het ritje van Ten Boer
naar Noordwolde begint al vertrouwd aan te voelen. Op de terugweg zijn Job en ik na de kerkdienst
van 13 maart even door Zuidwolde gereden om ook daar alvast sfeer te proeven en zijn we even bij
Moeke Vaatstra op het terras neergestreken – dat gaan we vast nog eens vaker doen. De
lentebloemen die ik bij de intrededienst heb meegekregen staan nog steeds te stralen in huis en tuin,
we genieten er met volle teugen van. Hartelijk dank daarvoor!
De veertigdagentijd nadert haar einde: op 6 april vieren we de laatste vesper en op zondag 10 april
begint de Stille Week met de viering van Palmpasen. Op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille
zaterdag worden vieringen gehouden. Alleen bij de paaswake op de Stille zaterdag zal ik aanwezig
zijn, we beginnen dan om half acht omdat ik daarna de viering in Ten Boer zal leiden. Op de
Paasmorgen bent u van harte welkom om Pasen te vieren in de Kloosterkerk van Ten Boer. Dit wordt
de eerste gezamenlijke dienst van Noordwolde-Zuidwolde en de Kloosterkerkgemeente van Ten
Boer, en dat is eigenlijk best bijzonder. Ik hoop dat dit voor beide gemeenten een goede ervaring zal
zijn, en het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de Kloosterkerkgemeente ook een keer naar
Noordwolde komt!
Terwijl we in de kerk op weg zijn naar Pasen houdt de situatie in Oekraïne onze hoofden en harten
bezig. Ik merk hoe het in allerlei gesprekken voortdurend terugkomt: we maken ons grote zorgen,
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niet alleen over de oorlog zelf en alle verschrikkelijke gevolgen voor mensen in de Oekraïne zelf,
maar ook over de verschuivingen die er in de wereld optreden. Deze crisis maakt opnieuw
zichtbaar hoe afhankelijk we van elkaar zijn geworden op wereldschaal. Dat heeft mooie kanten zo
lang het goed gaat, maar het maakt ons ook uiterst kwetsbaar. Eén kwaadwillende leider kan een
hoop teweeg brengen …
In de werkgroep pastoraat las Henny een prachtig gedicht/lied voor dat mij trof, omdat het ons tegen
de achtergrond van al deze vragen en zorgen weer laat zien waar het eigenlijk om gaat: in de kerk,
maar ook daarbuiten. Ik geef u de tekst ook graag mee. Het lied is geschreven door René van Loenen,
en geïnspireerd op het denken van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.
Ik wens u gezegende Paasdagen toe: dat we dwars tegen alle donker en dood in, blijven geloven in
leven en licht, en daarna op weg gaan.
Een hartelijke groet, da. Gonny de Boer
Lied van de vrijheid
Een godsgeschenk, ons in de hand
gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar
geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer door
gegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het
leven.
Want vrijheid is geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons
geweten,
de stem van God, de moeder van het
leven.
In vrijheid klinkt een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

BLOEMEN uit de KERK
27 februari – Haike Lanenga, Zuidwolde
06 maart – Ludy Meijer, Bedum
13 maart – Anneke Dijkveld Stol, Noordwolde
20 maart – Domien Kruiper, Bedum
27 maart – Jan & Tienke Stulp, Zuidwolde

WETENSWAARDIGHEDEN
KERKENRAADSVERGADERING 01 MAART 2022
* Nog in de ban van de vele vrolijke bloembolletjes, opent Gonny de vergadering met Lied 982, een
gedicht over een klein bolletje maar met een mooie belofte: God ziet naar zijn schepping om!
* Corona: voorlopig goed om elkaar blijven denken!
* Er is subsidie aangevraagd bij de Solidariteitskas voor de Cantatedienst op zondag 3 juli te
Zuidwolde.
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* Tijdens de zomer is de kerk gesloten op de zondagen 17 juli en 24 juli.
* Het dienstenrooster 2023 wordt al besproken, met name de invulling door da. Gonny de Boer, de
feestdagen; dit in overleg met ook de gemeente Ten Boer.
* Onze nieuwe predikant mist een lessenaar op het doophek; we zullen deze weer in ere herstellen.
* Na Pasen gaan wij ons weer wijden aan een herziening van ons Beleidsplan.
* De cantorij is weer gestart.
* Onze Startzondag is vastgesteld op zondag 11 september.
* Het kerkblad en de ordes van dienst kunnen nu ook in kleur worden afgedrukt.
Het grote kopieerapparaat staat nu te koop. Belangstelling? Neemt u dan even contact op met
Domien Kruiper.

*************************************************************
DIACONIE
TOELICHTING COLLECTES

Zondag 3 april Zuidwolde 10.00 uur pastor E. Vroom, Veendam, 5e van de 40dagentijd
Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat voor Moldavië: kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en
aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de
christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij
hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een
gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals
een douche en wasgelegenheid.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd.
Woensdag 6 april Noordwolde 19.30 uur da. Gonny de Boer, 6e vesper in de 40dagentijd
Zondag 10 april Noordwolde 10.00 uur ds. A. Landman, Grijpskerk, PALMZONDAG
Palmpasencollecte Protestantse kerk: Jong protestant
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in
de week voor Pasen mee met de PaasChallenge.
Met dit spel, dat gemaakt is door Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, leren de jongeren de
karakters uit het paasverhaal kennen. Door
middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in
bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt
hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden
maken in de situatie van toen. Jongeren
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ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
WITTE DONDERDAG 14 april dr. A. Mooi, Hoogmade, Dienst van Schrift en Tafel
Collecte Noodhulp Kerk in Actie
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel
leed voor de mensen daar. Ons hart en onze
gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via
lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne
hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar
veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is
dat die overal onderweg opvangmogelijkheden
hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor
onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het
oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt
u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen
vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
GOEDE VRIJDAG 15 april Noordwolde 19.30 Werkgroep Liturgie Kitty Hage en Gerard de Bruijn
mmv de cantorij onder leiding van Helmer Roelofs.
Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven
weergaloos is Hij alleen
Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen
stervende pleit hij hen vrij.
LB586/tekst Hein Stufkens
STILLE ZATERDAG 16 april Noordwolde 19.30 uur da. Gonny de Boer Paaswake
PASEN Zondag 17 april TEN BOER Kloosterkerk 10.00 uur da. Gonny de Boer
Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: Libanon

De Paasviering is een gezamenlijke dienst met de protestantse gemeente van Ten Boer.
Wie mee wil rijden naar Ten Boer kan zich melden bij Gerard de Bruijn, tel. 050 301 2420
of bij Gijs van der Starre, tel. 06 1961 9988.
6

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en
arme wijk in Beiroet, zijn de problemen
niet te overzien. Geweld, verslaving,
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan
goed onderwijs ontneemt de jongeren
die er wonen elk perspectief op een
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het
werk van het Manara Youth Center van
Youth for Christ. Dit centrum geeft
jongeren psychosociale hulp en helpt hen
om hun trauma’s te verwerken.
Zij krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd.
Zondag 24 april Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer Collecte Noodhulp Kerk in Actie
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze
gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele
vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die
overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak
en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de
noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met
voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'.
Hartelijk dank!
Mededelingen
De paasnummers van Open Deur met als thema: 'De Paaslach' liggen
in de hal van de kerk in Noordwolde. Om mee te nemen! Wie nog een
papieren Tweeklank ontvangt krijgt daarbij ook het paasnummer.
Opbrengst Collectes
Opbrengsten Collectes; vanaf 8 februari tot 7 maart zijn de volgende
giften binnengekomen: 2.50, 5, 2.50, 5, 20, 40, 2.50, 25, 5, 10, 2.50,
50, 100, 10, 5, 5, 40 euro.
Alle goede gevers heel hartelijk dank!
Giften kunnen overgemaakt worden op nummer:
NL13RABO 0373 7261 98 tnv diaconie Nederlands Herv. Kerk Noorwolde Zuidwolde.

Alle gulle gevers heel hartelijk dank!
Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum
tel.: 050.3013948
Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde tel.: 050.3012420

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

*************************************************************
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INGEZONDEN door INLIA
Verhuizen valt niet mee
Sommigen verkeren nog lichtelijk in shock, anderen steken al direct de handen uit de mouwen: ruim
200 gasten uit INLIA’s opvang verhuisden in februari naar het nieuwe Gasthuis. Ze werden er
ontvangen met baklava, welkom geheten en rondgeleid. Toch valt verhuizen niet mee voor mensen
die al zo weinig zekerheid hebben in het leven.
Een wat oudere man is hier in Nederland al 13 keer verhuisd. Hij heeft niet geslapen van de stress.
Een andere gast neemt hem onder z’n hoede, op naar de gemeenschappelijke ‘living’. Even bijkomen
in een van de kleurige stoelen die INLIA van de Hilton hotelketen cadeau kreeg. Een Somalische gast
dweilt er de vloer. Wat mooi is, moet mooi blijven. Het is inderdaad een hele verbetering ten
opzichte van het uitgewoonde voormalige Formule 1 hotel. Niet alleen de living, alles is hier nieuw,
fris en heel: kamers, keukens, toiletten en douches.

Het zijn de gasten uit INLIA’s opvang voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening die verhuisden
naar het INLIA Gasthuis Groningen; uit het voormalige Formule 1 hotel en vanaf de twee
opvangboten de Amanpuri en de Arkona. Op die boten had iedere kamer een eigen douche en toilet.
Hier moeten ze die per gang delen; een grote omschakeling voor de mensen.
Maar er is nog een gróter verschil: vanwege de coronamaatregelen zaten de gasten de afgelopen
jaren alleen op een kamer. In de kleine kamers in het hotel en op de boten was het namelijk niet
mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. In de kamers van het nieuwe Gasthuis kan dat wel; hier
moeten ze de kamer dus weer delen (tenzij medische gronden dat verhinderen). Ineens zijn ze hun
privacy kwijt. Dat zal wennen zijn. Maar zoals een van de gasten zegt: “Ik ben blij dat ik een dak
boven mijn hoofd heb. En het is een goed dak.”
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