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1. Gemeente De Wolden 
Zuidwolde is een dorp dat deel uitmaakt van de burgerlijke gemeente De Wolden. De Wolden is een 
plattelandsgemeente in het zuidwesten van Drenthe. Deze plattelandsgemeente, met 17 kernen en 
ruim 24.000 inwoners, is ontstaan in 1998 door samenvoeging van 4 gemeenten tussen Meppel en 
Hoogeveen. Het dorp Zuidwolde is met bijna 7.000 inwoners verreweg de grootste kern, daar staat het 
gemeentehuis. 

In De Wolden zijn we doeners; praktisch en constructief ingesteld. Naoberschap kenmerkt ons. In alle 
dynamiek houden we rekening met elkaar. We zijn een levendige gemeente en houden ervan ‘reuring’ 
te creëren. Letterlijk en figuurlijk is er ruimte in De Wolden. De gemeente groeit. Steeds vaker willen 
mensen uit andere regio’s in een van onze dorpen komen wonen, waardoor onze bevolkingssamen- 
stelling aan het veranderen is. Ook toeristen weten ons te vinden en waarderen de diversiteit van onze 
gemeente. 

Inspiratie en ontspanning vinden we in sport, cultuur en onze natuur. Dat zie je terug in ons vereni- 
gingsleven en de vele vrijwilligers die onze gemeente actief zijn. De voorzieningen in onze kernen zijn 
goed. 

Zuidwolde is een beetje Drenthe in het klein en kent een hoog voorzieningenniveau en een bloeiend 
verenigingsleven. Sinds 1275 wordt dit gebied Zuidwolde genoemd. Van oudsher drukt de agrarische 
sector een belangrijk stempel op de samenleving. De voornaamste economische dragers zijn recreatie, 
toerisme, kleinschalige industrie, nijverheid, detailhandel en de dienstensector. Zuidwolde is ook een 
forensendorp: met name Hoogeveen, Zwolle en Meppel bieden veel mogelijkheden voor banen. 

Onderwijs 
In Zuidwolde is een christelijk en een openbaar integraal kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar: 
basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Kinderen die van de basis- 
school komen kunnen een keuze maken uit voortgezet onderwijs in de nabije omgeving: Hoogeveen, 
Meppel en Dedemsvaart. 

Cultuur, muziek en sport 
De gemeente De Wolden biedt veel mogelijkheden op het gebied van cultuur, muziek en sport. 
- Ontmoetingscentrum De Boerhoorn is een sociaal cultureel centrum voor het hele dorp. Het heeft 

een sociaalmaatschappelijke functie en werkt daarbij samen met diverse verenigingen en 
professionele organisaties als Welzijn De Wolden. 

- In Zuidwolde is een goed geoutilleerde openbare bibliotheek. Tot 19 jaar is lidmaatschap gratis. 
Lid worden is op elk moment mogelijk. 

- Muziekvereniging “Woudklank” is er voor jong en oud. De Woudklank bestaat uit een harmonie, 
twee opleidingsorkesten en een slagwerkgroep. 

- Zuidwolde heeft een koorschool “Viva la Musica”. Dit is een zang- en kooropleiding voor kinderen 
en jeugd van 4 t/m 21 jaar. 

- Het gospelkoor “El Jakim” is een enthousiaste groep zangers en zangeressen die met zang graag 
mensen bemoedigen met liedteksten die vertellen van Gods liefde, trouw en nabijheid. 

- In de gemeente is een divers sportaanbod en zijn er activiteiten voor verschillende doelgroepen.
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Nieuw ‘Huus voor Sport en Cultuur’ 
In 2023 is er een nieuw onderkomen (op de plaats van de huidige sporthal en gymnastieklokaal) voor 
onder meer de bibliotheek, welzijnswerk, meerdere sportverenigingen en een fysiotherapiepraktijk: 
het “Huus voor Sport en Cultuur” (HSC). Naar verwachting begint de bouw in 2022. Het nieuwe 
ontmoetingscentrum neemt de dorpshuisfunctie over.
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2. Ontstaan Hervormde kerk Zuidwolde 
De eerste oorkonde over het bestaan van het dorp Zuidwolde dateert van 1275. Tot 1316 waren de 
Zuidwoldigers aangewezen op de kerk van Ruinen. In dat jaar zorgt de Heer van Echten dat Zuidwolde 
een priester en een kerkgebouw krijgt. De kerk was gewijd aan Sint Maternus (de moederlijke). Hij was 
de eerste bisschop van Keulen en was patroon tegen besmettelijke ziekten en koorts. 

In 1823 heeft de kerkvoogdij een groot deel van de pastoriegoederen verkocht. De opbrengst werd 
gebruikt om de oude kerk, stammend uit de 14e eeuw, af te breken en op dezelfde plaats een nieuwe 
kerk, een zogenaamde Waterstaatskerk, te bouwen. De klokkenstoel naast de kerk werd vervangen 
door een toren op de kerk. Op de gedenksteen die werd geplaatst staat: Tot eer en dienst van God en 
Jezus onze Koning – is gesticht deez’ tempelwoning. Op 17 augustus werd de kerk ingewijd. In 1837, 
pas 14 jaar na de bouw, was er al een restauratie nodig. 

 
De familie Van Echten heeft de kerk te Zuidwolde gesticht. Zij kreeg van de bisschop het collatierecht, 
d.w.z. het recht om een priester, en later een predikant, aan te stellen. In 1624 waren hierover al eens 
problemen geweest. In 1825 achtte de kerkenraad zichzelf capabel om een predikant te kiezen en 
weigerde de door Van Echten voorgedragen predikant. Van de kant van de familie Van Echten werd 
echter aan het collatorschap vast gehouden, ook al was er geen oorkonde waarin dat recht was vast- 
gelegd. De traditie van vier eeuwen was echter doorslaggevend in de overweging van de staatsraad, 
waardoor de kerkenraad de door de collator voorgedragen predikant moest beroepen. Pas in 1922 
werd het collatierecht afgeschaft. 

Reeds voor de Afscheiding was er in bredere kring onvrede over de prediking, ook in Zuidwolde. In 
1832 wees de minister van eredienst een verzoek om buiten de kerk “oefeningen te houden en elkaar 
te stichten” af. Na het optreden van ds. Hendrik de Cock in Ulrum in november 1834 nam het houden 
van oefeningen toe, ondanks dat dit wettelijk verboden was, en velen gingen niet meer naar de 
diensten in de kerk. In 1836 werd in Zuidwolde een afgescheiden kerk geïnstitueerd. Hierdoor 
ontstonden er lege plaatsen in de Hervormde kerk. Ook in de tijd die volgde gingen er leden over naar 
de Gereformeerde Kerk. Ondanks het verlies aan leden was het nodig de kerk te vergroten. In 1856 
werd de kerk voor de helft afgebroken en met twee vleugels uitgebreid. In de muur aan de Hoofdstraat 
werd een gedenksteen geplaatst met de tekst: Jkh. H.G. van Holthe tot Echten 11 aug. 1856. Een jaar 
later kwam er (petroleum) verlichting in de kerk. 

 
In 1983 kwam de afsluiting van meer dan een eeuw kosterschap van de familie Olthof. Hij nam 18 juni 
1983 afscheid. De hem daarbij uitgereikte herinneringsplaquette, met oorkonde en de melkbus met 
daarop geschilderd de kosterwoning, staat nu in het ontmoetingscentrum van de kerk. Toen na het 
overlijden van Frerik in 1985 zijn testament geopend werd, bleek dat hij zijn bezittingen, met daaron- 
der de twee boerderijen achter de kerk, aan de Hervormde Gemeente vermaakt had. Deze schenking       is 
de impuls geweest tot de vernieuwing van de vergaderruimte achter de kerk, die door een ontmoe- 
tingsruimte met het kerkgebouw werd verbonden. Dit geheel draagt de naam “d’Olthof” als eerbewijs 
aan de familie Olthof. Het werd 3 november 1988 in gebruik genomen. 
 

3. De Hervormde gemeente Zuidwolde NU 

 
3.1 Identiteit gemeente 
 

De Hervormde Gemeente Zuidwolde kan gezien worden als  een brede dorpskerk waarbinnen 
verschillende stromingen samen invulling geven aan onze kerk van vandaag. Hierbij willen we voor alle 
mensen (ook die op onze weg komen) een geestelijk thuis bieden in verbondenheid met Christus. Uit 
het gemeente breed initiatief ‘Waarderende Gemeente Opbouw’ is gebleken dat gemeenteleden veel 
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waarde hechten aan zaken als het samenkomen op zondag, openheid & luisteren naar elkaar, het 
geloof samen kunnen beleven, prediking van het woord en het omzien naar mensen in nood. 
Tegelijkertijd is er een verlangen naar  ruimte om je persoonlijke geloof te ontwikkelen en te verdiepen, 
samen als generaties ook kerk te zijn buiten de zondags eredienst om, het ondersteunen van 
geloofsopvoeding thuis en het uitreiken naar onze omgeving. De laatste jaren wordt er naast de meer 
traditionele vormen van eredienst en kerk-zijn ook naar invulling gezocht naar vernieuwende vormen 
hierin.  

In 2016 is het traject Waarderende Gemeenteopbouw gestart. Beleid en strategie is voor de periode 
2022 - 2027 beschreven. Hierin wordt richting gegeven voor het geheel van het gemeentewerk. We zijn 
een gemeente van en voor alle generaties en geloofsopvattingen. Samen willen we met alle generaties 
en stromingen binnen onze gemeente invulling te geven aan onze missie ‘Samen Jezus beleven, samen 
Jezus naleven’.  Leven vanuit de relatie met onze levende God en elkaar. 

 

3.2 De kerkenraad 
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Zuidwolde geeft leiding aan het leven en werken van de 
gemeente. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de raad is de ontwikkeling van de gemeente. 

 
De kerkenraad bestaat uit een enthousiaste groep mensen die het geloof wil uitdragen, rekening houdt 
met de diversiteit in de gemeente en daarbij de basis niet uit het oog verliest (de vier elementen in het 
visiedocument). We streven naar een goede mix tussen man/vrouw en jong/oud. De kerkenraad 
ondersteunt de taakgroepen en enthousiasmeert deze. Zij zorgt voor een goede afstemming tussen de 
taakgroepen. De nieuwe opzet van de kerkenraad met taakgroepen vraagt een nieuwe vorm van 
sturing. 

 
De kerkenraad bestaat uit 13 ambtsdragers: 
o Voorzitter 
o Predikant 
o Scriba 
o Ouderling-kerkrentmeesters (2x) 
o Kringouderlingen (2x) 
o Pastorale ouderling (tevens Coördinator Steunpunt pastoraat) 
o Pastorale ouderling voor ouderenzorg 
o Ouderling Kinderen & Jeugd 
o Diakenen (2x) 
o Ouderling Diensten & Onderwijs 
o Notulist (geen onderdeel kerkenraad) 

 
De predikant is actief deelnemer in de kerkenraad maar geen voorzitter van de kerkenraad. De  
kerkenraad vergadert minimaal 6 keer per jaar. 
De kerkenraad is laagdrempelig en communiceert periodiek met de gemeente. Bij vacatures neemt de 
kerkenraad initiatief en kan uitleggen wat de vacatures omvatten. De gemeente wordt betrokken bij 
het invullen van de vacatures. De kerkenraad organiseert minimaal één keer per jaar een gemeente- 
avond. 

 
3.3 Structuur met taakgroepen 

De kerkenraad heeft een structuur die, naast de algemene leiding, ook leiding geeft aan de 
taakgroepen diaconie, kerkrentmeesters, pastoraat, diensten & onderwijs, kinderen & jeugd. 
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Diaconie 
De diaconie, als onderdeel van de kerkenraad, staat op het snijvlak van kerk en samenleving waarbij 
ze probeert om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. De diaconie zet zich in 
voor kwetsbare mensen dichtbij en ver weg. Hiermee wordt concreet handen en voeten gegeven aan 
de Bijbelse boodschap. 
De diaconie is er om mee te denken, praktische hulp te bieden of door te verwijzen naar de juiste 
instanties. Daarnaast ondersteunt de diaconie via acties, collectes en activiteiten gemeenteleden, in- 
woners en andere kwetsbare mensen wereldwijd.  
 
De diaconie coördineert kerktelevisie, vervoer van en naar de kerk, de zondagse bloemengroet, kerst- 
groet en Paasgroet. De diaconie organiseert en neemt deel aan acties voor diaconale projecten en 
initiatieven, waaronder het jaarproject en de Kerstpakkettenactie. 

 
Bij een aantal diaconale acties, denk aan inzameling voor de Voedselbank en het jaarproject, werkt de 
diaconie samen met de diaconieën van de Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in 
Zuidwolde. De diaconie participeert daarnaast in het Diaconaal Verband De Wolden, een samenwer- 
kingsverband van de diaconieën van alle 11 kerken in De Wolden. 
 
 
Kerkrentmeesters 
De kerkrentmeesters hebben het beheer over de kerkelijke gebouwen en zijn verantwoordelijk voor 
het financiële beheer van de gemeente, binnen het kader van het door de kerkenraad vastgestelde 
algemene beleid en de vastgestelde begroting. Het beheer betreft ook de archieven en doopboeken, 
het sluiten van arbeidsovereenkomsten en personeelsbeleid. Het college van kerkrentmeesters be- 
staat uit zeven kerkrentmeesters en vergadert tien keer per jaar. De begroting is vrijwel elk jaar slui- 
tend! 
Er wordt jaarlijks deelgenomen aan de actie Kerkbalans. 

 
Pastoraat 
De taakgroep pastoraat wordt onderverdeeld in het Steunpunt Pastoraat en de Pastorale teams. De 
vraag naar pastorale zorg wordt gecoördineerd door het Steunpunt Pastoraat. Iedereen die een spe- 
cifieke hulpvraag heeft kan deze bij het Steunpunt indienen. Het Steunpunt is laagdrempelig. 
Gemeenteleden doen zelf het verzoek. 

 
Daarnaast is er een Pastoraal Bezoekteam en een Pastoraal Zorgteam. Het Pastoraal Bezoekteam is 
erop gericht om mensen een blijk van waardering, verwelkoming en aandacht te geven en kent een 
missionair, pastoraal karakter. Het Pastoraal Zorgteam verleent pastorale zorg dat buiten de zorgplicht 
en kennis van het bezoekteam en de kringen valt. Het gaat veelal om specifieke zorg: denk aan hulp bij 
huwelijksproblematiek, rouw, traumaverwerking etc. De predikant maakt deel uit van het Pastorale 
Zorgteam. 

 
Diensten & Onderwijs 
Als gemeenteleden met al onze verschillen en gaven delen we de relatie met God en met elkaar. Ons 
onderwijs is erop gericht die relaties te versterken. De ouderling Diensten & Onderwijs overlegt met 
de organisten, de band en preekvoorziener. Er is maandelijks een vergadering. Vanuit de taakgroep is 
de ouderling betrokken bij het inhoud geven aan toerusting en vorming in de kringen middels de 
leerlijnen. De ouderling onderhoudt het contact met de kringouderlingen en waar nodig vindt 
afstemming plaats. Behalve de kringen ontplooit de gemeente nog andere activiteiten op het gebied 
van vorming en toerusting. Tijdens toerustingsavonden is er onder andere aandacht voor: 
 Boekbesprekingen, film of een reisverslag 
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 Activiteiten voor en door de gemeenteleden zoals een stiltewandeling, gezamenlijk ontbijt, lunch 
of samen eten 

 Thema’s, bijvoorbeeld doop, huwelijk, belijdenis, avondmaal 
 Preekpraat 

 
Kinderen & Jeugd 
Er is naast de predikant een jongerenwerker voor het kinder- en jeugdwerk aangesteld voor 0,4 fte 
(momenteel is die positie vacant). De jongerenwerker geeft invulling aan het jeugdpastoraat en is 
betrokken bij activiteiten voor kinderen en jeugd. Kinderen en jeugd hebben een zichtbare plek in de 
gemeente. In de taakgroep is aandacht voor de geloofsopvoeding voor alle kinderen en jongeren. De 
jongerenwerker neemt deel aan de vergaderingen van de taakgroep Kind& Jeugd. De taakgroep 
vergadert minimaal 6 keer per jaar. 
 
 

De taakgroep Kind & Jeugd bestaat uit de jongerenwerker, twee jeugdouderlingen en twee 
taakgroepleden. Aandachtgebieden binnen het kind- en jeugdwerk: 
 Kind - en jeugddiensten 
 Launch out (discipelschap) 
 Catechisatie 
 Koffer voor kinderen en ouders in het kader van geloofsopvoeding 
 Activiteiten voor jongeren met ruimte voor het geloofsgesprek 
 Vakantiebijbelweek 
 Band met christelijke basisschool 
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Kringen 
In de kringen komen gemeenteleden regelmatig samen om elkaar en God te ontmoeten. De kringen 
dragen bij aan het groeien in geloof en bieden de ruimte geloofsvragen te stellen. 
De belangrijke aspecten zijn: 
• Verbinden: we delen het leven met elkaar en kijken naar elkaar om 
• Groeien: de Bijbelse opdrachten krijgen een praktische toepassing in ons leven van alledag 
• Dienen: we komen als generaties samen om God te kennen en Hem bekend te maken. 
De kringouderlingen ondersteunen de kringen en bieden een verdiepend onderwijsprogramma aan. 
Elke kring heeft een kringleider. 

 
3.4 Overige activiteiten 

Hervormde Vrouwengroep (HVG) 
De Hervormde Vrouwengroep (HVG) van Zuidwolde is een zelfstandige vereniging binnen de  
gemeente. De doelstelling van de HVG is om vrouwen die zich willen laten inspireren door de bijbel, 
de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen op allerlei gebied. De HVG komt 
ongeveer dertien keer per seizoen bij elkaar. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met 
o.a. overdenking n.a.v. een Bijbelgedeelte, sprekers, discussie of aandacht voor vieringen. 

 
Hervormde Vrijwilligersdienst (HVD) 
De Hervormde Vrijwilligersdienst (HVD) binnen de gemeente bestaat uit gemeenteleden die in overleg 
met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad taken op zich nemen. Daarbij valt te denken 
aan het bezoeken van ouderen, zieken en eenzame mensen. 
Twee keer per jaar wordt voor de oudere gemeenteleden een activiteit georganiseerd: een middag in 
de adventstijd en een middag in de paastijd. 

 
Interkerkelijke gebedsbijeenkomsten 
In Zuidwolde is er een interkerkelijke gebedskring. Iedereen die wil meebidden is ook daar welkom. De 
gebedssamenkomsten in Zuidwolde vinden plaats in huiselijke kring. 

 
Vrouwenlunch 
Elke eerste woensdag van de maand is er een vrouwenlunch in d’Olthof. Het lunchmoment is er 
voor vrouwen, jong en oud. Het doel: elkaar ontmoeten, met elkaar nadenken over nieuwe activiteiten 
en met elkaar verbinden. 

 
Rommelmarkt 
Jaarlijks wordt door de rommelmarktcommissie de rommelmarkt rondom de kerk georganiseerd.
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Deze rommelmarkt vindt plaats op de laatste zaterdag in juni en is een begrip in de regio. Naast de 
vele kramen met te koop aangeboden goederen is er voldoende gelegenheid om wat te eten en te 
drinken. 

 
 

Muziekband 
In 2020 is de band Flame van de Hervormde gemeente Zuidwolde van start gegaan. De band begeleidt 
tijdens de diensten een aantal liederen. Daarnaast wordt de band betrokken bij bijzondere diensten. 
Flame betekent vuur zoals bedoeld in 2 Timotheüs 1 : 6; Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te 
houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde’. In de Engelse bijbel staat ‘into the 
flame of God’. God heeft ons een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gegeven en roept op van God 
te getuigen.  

Verjaardagsfonds 
Voor het verjaardagfonds ontvangt het gemeentelid een envelopje voor een gift. Uit dankbaarheid de 
verjaardag te vieren wordt een gift gegeven. Vanuit dit fonds worden praktische zaken betaald.  
 
 
3.2 Opbouw van de gemeente 

 
Leeftijdsopbouw Hervormde Gemeente Zuidwolde (2022) 

Leeftijd Doop Belijdenis Overige Totaal percentage 
      

0 - 9. 18 0 0 18 2% 
10 - 19. 49 0 11 60 6% 
20 - 29. 59 18 7 84 9% 
30 - 39. 37 6 12 55 6% 
40 - 49. 33 22 16 71 7% 
50 - 59. 49 85 19 153 16% 
60 - 69. 88 88 12 188 19% 
70 - 79. 44 108 21 173 18% 
80 - 89. 49 84 17 150 15% 
90 - 99. 7 21 1 29 3% 
100 - 120. 1 2 0 3 0,30% 
 434 434 116 984  

 
3.3 Kerkdiensten 
Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden: in de wintertijd om 10.00 uur en in de zomertijd om 
09.30 uur. Tijdens de ochtenddienst is er een kindernevendienst en er is een oppasdienst waar kinde- 
ren passend bij de leeftijd geloofsopvoeding krijgen. Qua invulling en vormgeving wordt gestreefd naar 
diensten die aansluiten bij de tijd waarin we leven en ook passend zijn bij de bandbreedte van onze 
gemeente. In de dienst gebruiken we verschillende Bijbelvertalingen zoals Bijbel in Gewone Taal, de 
Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. 
Voor het zingen wordt gebruik gemaakt van verschillende liedbundels waaronder het Liedboek voor 
de Kerken, Evangelische liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer en Hemelhoog. In de verkondiging 
wordt geprobeerd een brug te slaan tussen de Bijbel en het leven van mensen van vandaag. Er wordt 
gewerkt met een jaarplanning waarin themadiensten, gezinsdiensten of bijzondere diensten opgeno- 
men zijn. In sommige diensten werkt een band, instrumentalisten of een koor mee. Jaarlijks wordt vijf 
keer het Heilig Avondmaal gevierd. 
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In de dienst wordt gebruik gemaakt van een beamer, waarmee alle onderdelen van de liturgie worden 
geprojecteerd. De kerkdiensten worden gestreamd voor de kijkers en luisteraars thuis. 
Per jaar worden ongeveer zes Zuidwoldiger Zangavonden gehouden in de hervormde kerk. 
 

De PKN kent in Zuidwolde, naast de Hervormde Gemeente, ook nog de Ontmoetingskerk (de voor- 
malige Gereformeerde Kerk). Daarnaast is er nog de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Een aantal 
malen per jaar wordt een gezamenlijke dienst gehouden met de Ontmoetingskerk (o.a. Biddag, He- 
melvaartsdag, Dankdag). 

 
Door de drie kerken worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn de maandelijkse 
ontmoetingskring voor alleenstaanden, Vakantiebijbelweek, weeksluiting in het “Tonckenshuys”, 
bijeenkomsten in de “Zantingehof” en diaconale projecten. 
 
 

Kerkblad 
Eén keer per maand (met uitzondering van de maand juli) verschijnt er een kerkblad onder 
redactie van twee gemeenteleden en twee leden van de Ontmoetingskerk. Het kerkblad wordt 
uitgegeven namens de Hervormde Kerk en de Ontmoetingskerk. 
Naast de kerkdiensten en het gemeentenieuws bevat het diverse mededelingen van kerkrentmeesters, 
pastoraat, diaconie en kinder- & jeugdwerk. 

 
3.6 Nieuwsbrief 
Om de twee á drie weken wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd. Actuele informatie en laatste 
berichten over kerkdiensten wordt hierin gedeeld. 

 
3.7 Website 
Op website www.hervormdzuidwolde.nl staat veel informatie over de gemeente. 

 
 
 
 

.
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4 Kerkelijke gebouwen 

De kerk 
In het centrum van het dorp staat de Hervormde kerk, met ongeveer 350 zitplaatsen. Een Waterstaats- 
kerk, gebouwd in 1823, gerestaureerd in 1837 en uitgebreid in 1856. Begin 60-er jaren is het interieur 
gerenoveerd. 

 
Het orgel 
De geschiedenis van het kerkorgel in Zuidwolde gaat terug tot het jaar 1902. Het instrument was een 
geschenk van een echtpaar uit de gemeente dat in Veeningen woonde. Onder het orgelfront bevindt 
zich een gedenksteen, waarop dit te lezen is. Het was een klein orgel met één klavier en elf registers. 

In de jaren vijftig zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, maar in 1969 was de kwaliteit van het 
orgel zodanig verslechterd, dat het onbespeelbaar was geworden. Er werd een “nieuw” orgel 
gebouwd in de oude kas. Op 4 februari 1972 werd het nieuwe orgel in gebruik genomen. 

In 2004 heeft opnieuw een restauratie plaatsgevonden en is het orgel opnieuw geïntoneerd. In 2015 
is er opnieuw aan het orgel gewerkt. Het is uitgebreid met vijf registers. Het nevenwerk kreeg er twee 
strijkers bij en achter het orgel werd een aparte pedaalkas gebouwd met drie registers. Het betrof 
grotendeels gebruikt materiaal uit andere orgels. Het orgel telt nu twintig registers, verdeeld over 
twee klavieren en pedaal. 

“d’Olthof” 
In 1988 zijn de vergaderruimten achter de kerk vernieuwd en door een ontmoetingsruimte met het 
kerkgebouw verbonden. Dit geheel draagt de naam “d’Olthof” als eerbetoon aan de familie Olthof 
(ruim een eeuw de kosters van de kerk) uit wier erfenis deze bouw mede kon worden bekostigd. 

 
Pastorie 
Niet ver van de kerk staat een zeer ruime, goed onderhouden pastorie, met een royale tuin.
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