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VESPER in de 40-dagentijd
Voorganger: ds. A. Landman
Collecte Diaconie: DE HONGERIGEN ETEN GEVEN
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
VESPER in de 40-dagentijd
Voorganger: da. G. de Boer
Collecte Diaconie: DE ZIEKEN BEZOEKEN
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
Na afloop drinken we koffie/thee
VESPER in de 40-dagentijd
Voorganger: ds. J.T. Fortuin, Delfzijl
Collecte Diaconie: DE NAAKTEN KLEDEN
Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
VESPER in de 40-dagentijd
Voorganger: da. F. Karelse, Glimmen
Collecte Diaconie: DE VREEMELINGEN HERBERGEN
Collecte Kerk: St. Behoud Kerk & Orgel N’wolde
VESPER in de 40-dagentijd

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:
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
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MAART 2022
2-KLANK …………………………………………………… CONTACT
Beste mensen van Noordwolde-Zuidwolde en omgeving,
Afgelopen zondag 20 februari, werd ik aan de gemeente Noordwolde-Zuidwolde verbonden.
Een bijzonder moment, en ik voel me zeer welkom in deze kleine maar fijne gemeente. Toen ik vorig
jaar op 31 januari werd verbonden aan de Kloosterkerk van Ten Boer had ik niet gedacht dat ik ruim
een jaar later nog een keer intrede zou doen… Gelukkig mochten er deze keer meer mensen bij
aanwezig zijn en konden we het samen vieren. Vorig jaar waren we maar met een klein clubje in de
kerk en keken mensen vanuit de huiskamer mee naar de online uitzending.
In Ten Boer ben ik in het afgelopen jaar al behoorlijk thuisgeraakt. Doordat een aantal activiteiten
wegviel in de coronatijd, was er alle tijd om door middel van huisbezoek met gemeenteleden kennis
te maken. En langzamerhand komen ook andere werkzaamheden gelukkig weer op gang.
Nu hoop ik de komende tijd ook in de gemeente Noordwolde-Zuidwolde stukje bij beetje thuis te
raken. In de afgelopen maand ben ik al een keer bij een kerkenraadsvergadering aanwezig geweest
en heb ik met de werkgroep liturgie gewerkt aan de voorbereiding van de vespers in de
veertigdagentijd. Ik heb al gemerkt dat het er gemoedelijk aan toegaat, en ook dat er door een kleine
groep mensen hard aan gewerkt wordt om deze gemeente levend en levendig te houden.
De afspraak is dat ik ongeveer een keer per maand in Noordwolde-Zuidwolde zal voorgaan in de
kerkdienst. Dat is in ieder geval een moment waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Verder zal ik bij
een aantal vergaderingen aanwezig zijn, en ik hoop in de loop van de tijd zoveel mogelijk
gemeenteleden te bezoeken. In overleg met de werkgroep pastoraat zal ik bepalen waar bezoek het
meest nodig en gewenst is. Maar natuurlijk mag u ook altijd zelf contact opnemen wanneer u
behoefte heeft aan een gesprek.
Tja, en dan zijn we inmiddels aangeland in de veertigdagentijd. Voor een predikant de drukste tijd
van het jaar, maar ik vind het ook altijd een mooie tijd waarin we toeleven naar Pasen. Zoals gezegd
zijn we in de werkgroep liturgie bezig geweest met het voorbereiden van de vespers. Die zullen dit
jaar gaan over het thema ‘de werken van barmhartigheid’, ontleend aan Mattheüs 25: 35-36. Iedere
vesper zal er een van de Bijbelse werken van barmhartigheid aan bod komen: de hongerigen te eten
geven, de dorstigen te drinken, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden, de zieken bezoeken
en de gevangen bevrijden. Daarbij kijken we naar geschilderde panelen van de Meester van Alkmaar
en lezen we teksten van Anselm Grün. We hopen dat deze vieringen u zullen inspireren.
Veertig dagen nog tot Pasen,
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugde en moeite samen ging.
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Dit prachtige lied, geschreven door Marijke de Bruijne en op muziek gezet door Peter Rippen, zal met
ons meegaan door de veertigdagentijd. In de vespers zullen we het iedere woensdag tot klinken
brengen.
Ik vind het zo’n mooi lied, omdat het de natuurlijke gang van de seizoenen – de winter gaat voorbij
en de sneeuwklokjes en krokussen steken hun kopjes boven de grond – in verband brengt met Pasen
en de opstanding van nieuw leven. Het is een hoopvol lied, waarin tegelijk het besef doorklinkt dat
verandering en opstanding nooit zonder pijn en moeite gaan. En juist nu, nu de wereld weer stukje
bij beetje opengaat en de coronacrisis niet meer elk facet van ons leven hoeft te bepalen, klinkt ook
die ervaring in het lied mee. Laten we hopen dat het leven weer op gang komt en dat we elkaar weer
in alle vrijheid kunnen ontmoeten!
Een hartelijke groet, da. Gonny de Boer
Vorming en Toerusting
De Kloostergemeente van Ten Boer organiseert samen met de GTSTP gemeente (GarmerwoldeThesinge-Stedum-Ten Post) een aantal activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. Jaarlijks
geven we daarvan een folder uit met mogelijkheden waaruit mensen kunnen kiezen. Hieronder geef
ik twee activiteiten weer die ik het komend voorjaar aanbiedt. Gemeenteleden van NoordwoldeZuidwolde zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Leeskring literatuur
De boekwinkels liggen vol boeken en er komen wekelijks nieuwe bij.
Maar wat kies je uit de boekenberg? Waar wordt je hart warm en je
geest rijk van? Als het goed is, verschaft literatuur ons een venster op
het leven. Een personage in een boek kan ons aan het denken zetten
en aanzetten tot een discussie met elkaar. Juist door er met elkaar
over te praten en de leeservaringen uit te wisselen, haal je meer uit
een boek. Op deze gesprekskring bespreken we boeken die we van te
voren hebben gelezen. Daarbij gaat het om moderne literatuur die op
de een of andere manier raakt aan levens- en geloofsvragen.
Voor dinsdag 22 maart hebben we het volgende boek uitgekozen:
De trooster, door Esther Gerritsen.
Gespreksgroep Eenvoudig Leven
Hoe leef je goed? Hoe ga je om met vragen rond verduurzaming? Het
laatste klimaatrapport van het IPCC heeft deze vragen voor een ieder
van ons nog eens op scherp gezet. We kunnen er niet meer omheen:
er moet iets veranderen aan onze levenswijze.
Kort geleden verscheen het praktische boekje ‘Eenvoudig leven,
Bijbelstudies over het goede leven’ onder redactie van Sam Janse.
In dit boekje bespreken diverse auteurs verschillende Bijbelgedeelten
met als achterliggende vraag: hoe helpen ze ons bij het ‘goede
leven’?
De auteurs reiken ons vragen, voorbeelden en concrete suggesties aan. Voor wie zich samen met
anderen wil verdiepen in vragen over wat er nodig is, en wat wij daar zelf in kunnen betekenen.
Op drie avonden - dinsdagavond 15 en 29 maart en 19 april - willen we met dit boekje aan de slag.
Deelnemers wordt gevraagd om het boekje van te voren aan te schaffen en het eerste hoofdstuk
alvast te lezen.
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Voor beide activiteiten geldt dat we beginnen om 19.30 uur
Plaats: Kloosterstee (gebouwtje direct naast de Kloosterkerk)
Opgeven bij da. Gonny de Boer (graag voor 9 maart), e-mail: he.deboer@yahoo.com
Aantal deelnemers: vijf tot acht

EETpunt – Hoera! We mogen weer!
Maaltijd voor senioren: Iedere 1e donderdag van de maand
Waar:
Protestantse kerk De Verbinding, Pastorielaan
Wanneer:
Donderdag 3 maart a.s.
Hoe laat:
18.00 uur is de tafel gedekt
Voor wie:
Iedereen die het gezellig vindt om samen te eten
Gastvrouwen:
Roelie Oudman en Thea Offringa
Kok:
Wim Havinga
Kosten:
3 gangen menu € 5,00
Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 3015649 of havingawim@gmail.com

BLOEMEN uit de KERK
06 Februari – Jan & Kea de Gries, Bedum
13 Februari – Jan & Heleen Harryvan, Groningen
20 Februari – da. Gonny de Boer en da. Frédérique Karelse

LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 40-dagentijd en Pasen 2022
Thema: De toekomst tegemoet …
De bloemschikking bestaat dit jaar uit 12 schikkingen:
7 zondagen, Aswoensdag, Biddag, Witte Donderdag en
Goede Vrijdag, die samen een serie vormen passend bij de
tijd van het kerkelijk jaar.
Als basis voor de schikking wordt een kleine rieten mand
gebruikt.
Er is voor gekozen om de mand niet te vullen tot aan de rand.
Deze blijft open om zo te benadrukken dat we het goddelijke
mogen ontvangen.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de mand en
symboliseert de verbinding met het hogere, het onbekende.

Schikking Aswoensdag
De verticale zuil wordt in het begin van de veertigdagentijd gemaakt van droge grassen. Grassen die
de herinneringen dragen van een voorbije herfst en winter.
Daardoor heeft alles een natuurlijke uitstraling, transparant en luchtig.
Later in de tijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.
Een gezegende vastentijd toegewenst! Johanna Musch en Henny Kruiper
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ZONDAG 20-02-2022 INZEGENING da GONNY de BOER
door da Frédérique Karelse

Wees de grond onder mijn voeten, wees het dak boven mijn hoofd.
Wijs mij richting op de route naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put: Liefde, vrede en geluk.
Wees de stem in onze stilte en het oor dat ons verstaat.
Wees de warmte als de kilte onze liefde sterven laat.
En geef steeds betekenis aan de vraag wat leven is.
Wees de ziel van mijn gedachten, wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag met uw Geest en geef ons kracht.
Wees de zekerheid als twijfel ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen van wat mensen noemen ‘GOD’.
En zaai twijfel in mijn geest als ik U te zeker weet.
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Buiten stormde het en de regen kletterde naar beneden maar in de kerk was het warm, de Paaskaars
brandde, de koffie geurde, de kopjes en schalen met heerlijke cake stonden klaar … Johanna onze
koster, had alles weer prima voor elkaar!
Met hun mondkapje voor kwamen de mensen ‘incognito’ binnen met in hun handen hun bakje
voorjaarsbolletjes, voor Gonny. Via de mail was een oproep gedaan aan onze gemeenteleden.

Zondag 20 februari de inzegeningsdienst van onze nieuwe
predikant Gonny de Boer.
EEN NIEUW BEGIN, voor haar en voor ons als gemeente Noorden Zuidwolde
Het voorjaar komt er voorzichtig aan, sneeuwklokjes en andere
bolletjes steken voorzichtig de kopjes weer op.
EEN NIEUW BEGIN, in de natuur
Corona gaat langzaam naar de achtergrond, eindelijk weer kansen
om vrijer te leven, met elkaar.
EEN NIEUW BEGIN, voor onze samenleving

Vanwege corona, onze toch kleine compacte kerk en de (kwetsbare) senioren-leeftijd van het gros
van onze gemeenteleden, waren we terughoudend geweest met de uitnodigingen!
Natuurlijk de familie van Gonny, natuurlijk de kerkenraad van de andere gemeentes waar Gonny ook
voorgaat: we moeten haar immers delen … natuurlijk de eigen gemeenteleden, organisten … en,
namens de Provinciale Kerkbode Reinder en Eddy Mul, voor ons een ‘ouwe bekende’. Er zal vast wel
weer een prachtig artikel met mooie foto’s komen …
Verrast waren wij met het bezoek van een afvaardiging van de PKN-gemeente De Verbinding te
Zuidwolde. Zo kon Gonny na afloop toch nog even in gesprek met hun pastor Ate Klomp.
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We hadden van te voren andere plannen voor de
muzikale omlijsting van deze bijzondere dienst, maar dat
liep helaas corona-anders en wat fijn dat Helmer Roelofs
bereid was om het een en ander ten gehore te brengen.
Ook heel fijn was dat Jan Faber, één van onze 4 organisten, op de valreep de dienst kon overnemen
van Kees Smith: corona gooide voor de 2e keer op rij roet in het eten.
En wat fijn dat Henny & Domien wel aanwezig konden zijn.

Woordje van Gerard de Bruijn, gelardeerd met zijn welbekende kwinkslagen
Geachte da. De Boer, beste Gonny,

Noordwolde 20-02-2022

Vandaag heten we je van harte welkom in onze Hervormde Gemeente Noord- en Zuidwolde!
We hebben je al eerder welkom geheten in de beroepingscommissie. De prettige en zinvolle
gesprekken vonden plaats in het Groninger huiskamercafé, ooit van De Dames Woldring.
Als u een nieuwe predikant wilt beroepen kan ik u aanraden om het in een dergelijke entourage te
doen. Overigens met in achtneming van de regels van de pandemie en de blauwe knoop.
Van die dames Woldring was één 51 jaar organist in Zuidwolde. Ze klommen elke zondag samen naar
boven: de één om te spelen en de ander om de toetsen op te lichten die toen nog vaak bleven
hangen. Maar dankzij de inspanningen van Jan Veldkamp en zijn zaak hebben we nu twee prachtige
orgels. En dat mag ook wel als je een predikante beroept die van muziek houdt en zelf ook muzikaal
is.
Daarnaast heb je gevoel voor kunst, dat blijkt ook uit je colleges Kunst en Kerk bij de theologische
vorming. En het is zichtbaar op de orde van dienst van vandaag. Beelden kunnen zo veelzeggend zijn.
En je bent waarschijnlijk niet voor niets getrouwd met een kunstvakdocent.
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We hebben je ook al welkom geheten in de Werkgroep Liturgie. En
je hebt gezorgd voor een prachtig format voor de vespervieringen
in de 40dagentijd. En ook in de Goede Week heb je een werkzaam
aandeel, met als hoogtepunt de viering van het hoogfeest van
Pasen in een gezamenlijke viering in de Kloosterkerk in Ten Boer.
Jouw verbintenis aan beide gemeentes biedt nieuwe
mogelijkheden!
Toen ik wat met je wilde overleggen kreeg ik Job (niet Johannes) de
Heer aan de telefoon: je was buiten bezig en Job moest je uit de
tuin plukken. Ik dacht: " ze heeft ook nog groene vingers!" En kijk
maar op de site van de Kloosterkerk: daar zie je 'groene theologie'.
Nou onze kerktuin met onleesbare zerken kan ook wel een beurt
gebruiken. Het is nu een beetje een dooie boel. Groen: kleur van de hoop en van nieuw leven.
Je hebt ook al een nieuwe Bijbelvertaling geïntroduceerd, die van Gerard Swüste.
En dat allemaal voordat je goed en wel begonnen bent!
Ik heb nog even in de concordantie gekeken, maar de boer komt niet in de bijbel voor ...
Wel de landman. Maar waarom zeg ik dat? Het was eigenlijk bedoeld als bruggetje naar de wens om
samen de hand aan de ploeg te slaan en een diepe voor in de aarde te trekken waarin het zaad van
het Woord kan gedijen: het Woord dat inspireert en soms schuurt.
Zoals vanmiddag in de preek: woorden van Jezus: de wereld omgekeerd en op z'n kop.
Niet zomaar 'voor wat hoort wat', maar: " heb je vijanden lief". Het onmogelijke is mogelijk!
Dat is de uitdaging die je ons meegeeft vandaag.
Tenslotte nogmaals van harte welkom met Job en jullie twee dochters, die vast als de dochters van
Job *) uit de bijbel bijzondere namen hebben (Wybrich en Femke), met de bede dat God jullie wil
behoeden en op handen dragen!
*) tortelduifje, kaneel en oogschaduw
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WETENSWAARDIGHEDEN
KERKENRAADSVERGADERING 01 FEBRUARI 2022
* Op 1 februari is da. Gonny de Boer begonnen als nieuwe predikant van onze gemeente.
* 6 februari zijn we weer begonnen met onze kerkdiensten. Aan de Corona regels moet men zich nog
wel houden.
* In de zomervakantie zal er op 17 en 24 juli geen dienst zijn in verband met de geringe bezetting.
* Pasen vieren we samen met de gemeente in Ten Boer. De paaswake begint om half acht te
Noordwolde, zodat da. Gonny de Boer ook bij ons kan voorgaan.
* Op 20 februari in de dienst ’s middags om half drie zal da. Gonny de Boer worden ingezegend door
da. Frédérique Karelse.
* Er zal dit jaar weer een Cantate dienst worden gehouden.
* De kerk van Noordwolde wordt vernoemd naar de heilige Sebastianus; de oude naam van onze
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kerk. In samenwerking met Job de Heer zal een bord worden gemaakt door ‘buurman’ Diederik
Storms te Noordwolde om dit zichtbaar voor ieder, voor bij de ingang van de kerk, te plaatsen.

DIACONIE - TOELICHTING COLLECTES
Op weg naar Pasen - Sytze de Vries
Barmhartige God,
is Jezus ons niet
de weg naar Jeruzalem?
Hem begroeten wij,
want hij voert ons naar U,
brengt ons op onze bestemming.
Geef dat wij met Hem opgaan,
deelnemen aan zijn weg
in dankbare verwondering
en zoekend naar het geheim
van zijn lijden en zijn dood.
Woensdag 2 maart Aswoensdag Noordwolde 19.30 uur oecumenisch avondgebed door leden van
de Werkgroep Liturgie: Kitty Hage en Helmer Roelofs
1e vesper in de 40-dagentijd

De komende weken in de 40-dagentijd staan de zeven werken van barmhartigheid centraal
Zondag 6 maart Zuidwolde 10.00 uur ds. A. Landman, Grijpskerk 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie:
Rwanda Zending – DE HONGERIGEN ETEN GEVEN
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan
grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te
voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken.
Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen
hierdoor gezonde voeding geven.
Woensdag 9 maart 2e vesper Noordwolde 19.30 uur da. Gonny de Boer
Zondag 13 maart Noordwolde 10.00 uur da. Gonny de Boer 40-dagentijdcollecte
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat – DE ZIEKEN BEZOEKEN
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de
mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun
omgeving. De Protestantse Wijkgemeente de Drieklank in Almere-Buiten is zo’n diaconale
presentieplek. “Diaconale presentie bepaalt je bij je waarom je kerk van Jezus Christus bent,” vertelt
predikant Rianne Veenstra. “Dat je brood en wijn niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk deelt."
Woensdag 16 maart 3e vesper Noordwolde 19.30 uur door leden van de Werkgroep Liturgie:
Reinder Tuitman
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Zondag 20 maart Noordwolde 10.00 uur ds. J.T. Fortuin, Delfzijl 40-dagentijdcollecte Indonesië:
een betere toekomst voor straatkinderen – DE NAAKTEN KLEDEN
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt
naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die
niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen
dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te
worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.
Woensdag 23 maart 4e vesper Noordwolde 19.30 uur door leden van de Werkgroep Liturgie: Dicky
Blokland
Zondag 27 maart Noordwolde 10.00 uur da. Frédérique Karelse Glimmen/Noordlaren Collecte:
INLIA – DE VREEMDELINGEN HERBERGEN
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is in 1988 opgericht
als een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen, die asielzoekers en vluchtelingen in
nood helpen. Lokale kerken kunnen deelnemen aan het verbond dat (naar de plaats van ontstaan)
het Charter van Groningen wordt genoemd.
Het bureau van INLIA, gevestigd in de stad Groningen, fungeert als dienstencentrum dat kerken
ondersteunt en adviseert. Asielzoekers in nood (en hun hulpverleners) kunnen een beroep op INLIA
doen voor juridisch advies, maatschappelijke ondersteuning, bemiddeling naar medische zorg en
hulp bij het realiseren van een nieuw toekomstperspectief in Nederland, in het land van herkomst of
een derde land waar ze veilig naar toe kunnen.
Het aanvankelijk kleine bureau is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse
activiteiten en projecten, zo’n 40 beroepskrachten en stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers.
Voor asielzoekers zonder rijksopvang biedt INLIA-Groningen sinds maart 2015 op verzoek van de
Gemeente Groningen een 24-uurs opvangvoorziening onder de naam ‘bed, bad, brood en
begeleiding’ (BBB+) . Zie ook: www.inlia.nl
Woensdag 30 maart 5e vesper Noordwolde 19.30 uur door leden van de
Werkgroep Liturgie: Marga Veldkamp
Mededelingen
Veertigdagentijdkalender: Alles komt goed?!
De 40-dagentijdkalenders liggen in de hal van de kerk in Noordwolde.
De kalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een
Bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag en een oproep om aan
de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Om
mee te nemen.
Opbrengst Collectes
Vanaf 7 januari tot 6 februari zijn de volgende giften binnengekomen: 60, 2.50, 10, 40, 2.50, 2.50, 10,
30, 20, 2,50, 60. Samen 240 euro.

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

DE TOEKOMST
De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.
(lied 767: 1, 2)

KERKRENTMEESTERS
Overzicht collectes 4e kwartaal 2021
3 oktober
50.90
7 november
10 oktober
23.80
14 november
17 oktober
49.60
21 november
24 oktober
58.70
Onderhoud Kerk en Orgel Noordwolde 2021
31 oktober
46.50
28 november

56.00
38.00
61.40

52.10

5 december
12 december
19 december

40.00
39.50
61.00

25 december

32.00

AKTIE KERKBALANS
HOUD ELKAAR VAST – Geef aan uw kerk
Per mail is deze maand een oproep gedaan voor uw kerkelijk
bijdrage aan uw eigen gemeente.
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen.
Met name in corona-tijd als wij niet naar onze kerk kunnen
gaan, wordt dat samen-zijn met elkaar zo node gemist.
De zondagen veranderden in doodgewone doorde-weekse
dagen …
We wonen als gemeente ook zo ver uit elkaar …
En als je dan weer samen mag komen is dat toch een
emotioneel moment:
We hebben het gemist, we zijn het nodig!

Nog een HARTELIJKE GROET aan ‘onze’ Dirk Uildersma, herstellende van een hartoperatie en
dat op zo’n hoge leeftijd! Fijn dat hij weer thuis is, op zijn eigen plekje …
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