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nov.

9.00u

De Vecht : Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland

10.00u - Terwolde : Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland
Extra collecte:KKiA: Najaarszendingsweek

11

nov. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel
DANKDAG
Mmv: The News Singers uit Voorst
Extra collecte: Orgelfonds

18

nov. 10.00u - Terwolde : Ds. H.A. Marsman, Deventer

25 nov. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel
Laatste zondag kerkelijk jaar
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
HEER, HERINNER U DE NAMEN
VAN HEN DIE GESTORVEN ZIJN

Praten over iemand
die is heengegaan,
vragen:
“Hoe was hij?”of:
“Wie was deze vrouw voor jou?”
raakt diepe lagen aan in hen,
die na een afscheid
zonder hun geliefde
moeten verdergaan.
Tastend in herinnering
groeit het wonder
van verwondering
om wat hij was
om wat zij deed.
Wat zo gewoon was,
krijgt een nieuwe klank
en terwijl wij zoeken naar de woorden,
klinken zachtjes de akkoorden
van een leven met elkaar
dat nu voorbij is, maar
dat in het licht van de herinnering
ook stil maakt
van verwondering en dank.
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VANUIT DE GEMEENTE
Doopdienst
Op zondag 9 december is er weer een doopdienst. De ouders van Joris
Veldhoen, Elin Eekhuis en Jet Starink hebben al aangegeven dan hun
kinderen graag te willen laten dopen. Wanneer er nog andere ouders zijn die
op deze dag hun kind(eren) willen laten dopen, dan hoor ik dat graag zo snel
mogelijk.
Zieken
Ben Pas, Broeklanderweg 80 mocht weer naar huis gaan na een geslaagde
operatie. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. Toos Zweers,
Ieuwland 1, kreeg een slecht bericht over haar gezondheid. We wensen haar
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Mw. Alferink van de Zeedijk was net
weer thuis na een periode van herstel toen zij haar heup brak en weer moest
worden opgenomen. We wensen haar sterkte toe en geduld met deze
tegenslag. Dhr. Hekkert van de Haverkampsweg onderging een kleine
ingreep.
Laten we naar elkaar blijven omzien en als u iets hoort uit uw omgeving over
ziekte, of ziekenhuisopname, laat het mij of de wijkouderling dan weten, dan
kunnen wij er aandacht aan besteden.
Gedenken van de overledenen
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze
zondag gedenken wij de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar. We
noemen de namen van wie in onze gemeenschap zijn gestorven en waar wij
als gemeente betrokken zijn geweest bij de afscheidsdienst en begrafenis of
crematie.
Dit jaar zullen de namen genoemd worden van:
Helena Jannetje Hekkert-van den Breem
Hendrika Bomhof-Eilers
Willem Jacobs
Berendina Johanna Wassink-Kamperman
Johannes Nieuwenhuis
Willemina Johanna Kamphuis-Schuitert
Hendrik Willem Teunissen
Jansje Gerritdina Mulder-Voorhorst
Jan Lulof Berends
Hendrikus Boon
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Daarnaast is er in deze dienst in momenten van stilte en aandacht ook
gelegenheid hen te gedenken die u mist uit de kring van familie, vrienden of
dorpsgenoten. Ook al worden hun namen niet hardop genoemd, bij het
aansteken van de laatste kaars staan wij ook stil bij hun levens. Daarna is er
voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die wij missen
in onze levens, nog maar kort of al veel langer.
In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies. Het is goed om daar in
de gemeenschap van de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten en te merken
dat we niet alleen zijn in ons verdriet en gemis. Daarom is deze dienst voor
ons allemaal een moment om stil te staan bij wie ons voorgingen en bij ons
eigen leven, want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God.

Lied van Lea: “Wat doe ik hier nog” - Stef Bos
Op maandag 19 november om 20.00 bent u in
de consistorie van de kerk van Terwolde van
harte welkom om te luisteren naar “Het lied van
Lea”, geschreven door Stef Bos. Lea was de zus
van Rachel. Jakob wilde graag met Rachel
trouwen, maar kreeg op een slinkse wijze eerst
Lea als vrouw. Ondanks het feit dat zij Jakob
kinderen gaf en Rachel in eerste instantie niet,
bleef zij altijd de vrouw op de tweede plaats. In
het lied dat Stef Bos over haar schreef vraagt zij
zich dan ook af: Wat doe ik hier nog? Ik denk dat
veel mensen dat gevoel in hun leven ook wel
eens hebben gehad: niet gezien worden op een
tweede of nog lagere plaats gezet worden. Hoe
ga je daar mee om en hoe verhoudt zich dat tot ons geloof?
Kloosterweekend
In het weekend van 16 t/m 18 november zullen we met een aantal mensen
het klooster van de Clarissen in Megen bezoeken. Op het moment dat ik dit
schrijf hebben we de eerste voorbereidingen al gedaan. Maar..er is eventueel
nog één plaats. Wilt u nog graag mee? Neem even contact op met Ds. Betsy
Nobel voor meer informatie.
U kunt ook vast even kijken op de website van de Clarissen, om een indruk te
kijken van wat u in een dergelijk weekend kunt verwachten. Het adres is:
http://www.clarissen.nl/megen.html
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Basiscursus Christelijke meditatie
In de maand november is er nog één avond van de basiscursus Christelijke
meditatie. Op woensdagavond 7 november van 20.00-21.30 kunt u nog
aanschuiven De avond zal bestaan uit een korte inleiding over één van de
vormen van christelijke meditatie, waarna we ook zelf zullen oefenen met
deze vorm van meditatie. Het is niet eng, u hoeft er geen ervaring mee te
hebben. Ook wordt er geen lenigheid of iets anders van u verwacht.
Iedereen kan meedoen. Meditatie leert ons beter naar onszelf te kijken en in
de rust die we in de meditatie kunnen gaan vinden, gaan we ook op zoek
naar de ontmoeting met God.
Ontmoetingen rondom geloof en leven 12-16 jarigen
Verschillende ouders en hun kinderen hebben de vragenlijst rondom activiteiten voor 12-16-jarigen ingevuld. Hieruit komen voorlopig twee conclusies
naar voren. Voor de jongeren van 12-13 jaar bleek het haalbaar een zestal
dinsdagavonden te organiseren met een
afwisselend programma, zoals: film kijken
en bespreken, bijbels koken, een bezoek
aan Abdij Sion en Nacht zonder dak. De
jongeren die hier aan mee willen doen
hebben inmiddels bericht gekregen over
het programma. De wat oudere jongeren
zien wat minder in een vast programma,
maar vinden het wel leuk om mee te helpen met verschillende activiteiten.
Zo zijn ze al actief op de rommelmarkt, twee jongeren werken mee aan de
nieuwe website, eens meedoen met de jeugddienstcommissie, koken voor
een buitenlandse gast, muziek maken in één van de diensten etc. zijn
activiteiten die hen wel aanspreken. Voor hen zal ik proberen mijn ogen en
oren goed open te houden om mogelijkheden te vinden hen mee te laten
doen in het gemeenteleven. De facebookpagina “ingesprekjong”, blijft
gewoon bestaan, maar hier kan nu de hele week gepost worden. We hebben
geen vast halfuurtje meer. Hier zal ik ook activiteiten en vragen posten, het
blijft dus een mooi medium om contact met elkaar te hebben. Wil je ook
ingeschreven staan op deze pagina, doe mij dan een vriendschapverzoek en
dan plaats ik je in de groep.
Heb je nog niet gereageerd, maar wil je toch nog ergens aan mee doen, laat
het mij dan even weten. Behalve voor nacht zonder dak zullen er geen
persoonlijke uitnodigingen meer verstuurd worden. Als je dus mee wilt doen,
zul je zelf iets moeten laten horen!
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Kerstkerkbode: Kopij gevraagd!
Het volgende nummer van de kerkbode zal de kerstkerkbode zijn.
Deze wordt, zoals u wellicht weet, huis-aan-huis verspreid. In de kerkenraad
kwam de vraag op of deze kerkbode nog niet wat sprankelender en
toegankelijker kon worden. Daarom hier bij een oproep. Heeft u iets moois
dat u graag wilt delen met anderen, of bent u zelf misschien iemand die
graag iets schrijft over wat u bezighoudt? Dan willen wij u vragen deze kopij
op te sturen. De adressen hiervoor vind u in de kerkbode. Laten we er met
elkaar een mooi en feestelijk nummer van maken!

Bij de diensten
Enthousiast ben ik aan het boek Judith begonnen, maar nu ik de maand
november overzie met twee keer een gastpredikant en twee bijzondere
diensten, vraag ik me af, wanneer er tijd is om het boek Judit verder uit te
lezen. Ik kijk wat mogelijk is, maar ik beloof u dat we het boek Judit vroeger
of later in dit seizoen verder zullen lezen.
De maand november is de maand die leidt naar de Eeuwigheidszondag,
waarop we onze overledenen gedenken. Zo gaan we op weg naar de
Adventstijd waarin we uitkijken naar een nieuw begin.
Gemeentelied
Het gemeentelied van de maand oktober is uitgekozen door Lien Uenk.
Zij schrijft het volgende:
Deze maand mocht ik het gemeentelied uitzoeken,
Gezang 442 ‘Jezus ga ons voor ‘
Dit lied heb ik gekozen omdat ik dat graag hoor en het mij door veel
moeilijkheden heen heeft geholpen. Steeds weer als ik het even niet meer zie
loop ik graag in donker naar de sterren te kijken en probeer dan zachtjes dit lied
te zingen.
Ik heb Alie Ensink gevraagd het lied voor december te kiezen.
Lien Uenk
Het kinderlied van deze maand is: “Waar zou de stad van de vrede zijn?”
Alles Wordt Nieuw III, nr.30
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Zondag 4 november Kleur: Groen
Gemeentelied: Gezang 442
Kinderlied: “Waar zou de stad van de vrede zijn?”
Alles Wordt Nieuw III, nr.30
Op deze zondag zal Dhr. Ruud Bloemendal uit Beemte Broekland in beide
diensten voorgaan.
Zondag 11 november Kleur: Groen
ZWO-dienst en DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Op deze zondag hebben we Rony Kristanto uit Indonesië te gast. Van hem
zullen we meer horen over de situatie in Indonesië en we worden verder
bekendgemaakt met het nieuwe Interactieve project: Yabima, rijstboeren in
Zuid-Sumatra. Deze dienst zullen we in overleg met Rony voorbereiden. Na
afloop van de dienst kunt u een broodjes gezond kopen. De opbrengst
hiervan is voor ons nieuwe project. Natuurlijk kijken we in deze dienst ook
terug op de opbrengst van ons eigen werk. Zorgen en dankbaarheid krijgen
een plaats.
The News Singers uit Voorst verlenen hun medewerking aan deze dienst.
Zondag 18 november Kleur: groen
Gemeentelied: Gezang 442
Kinderlied: “Waar zou de stad van de vrede zijn?”
Alles Wordt Nieuw III, nr.30
Op deze zondag gaat Ds. Marsman uit Deventer bij ons voor. Ds. Marsman is
ook godsdienstonderwijzer op Het Vlier en daardoor bij verschillende
jongeren niet onbekend!
Zondag 25 november Kleur: Wit
EEUWIGHEIDSZONDAG, HERDENKEN VAN DE OVERLEDENEN
Gemeentelied: Gezang 442
Kinderlied: “Waar zou de stad van de vrede zijn?”
Alles Wordt Nieuw III, nr.30
In deze dienst staan we stil bij de mensen die we in ons leven moeten missen.
We noemen de namen van de overledenen binnen onze eigen
kerkgemeenschap en er is ruimte om ook uw eigen geliefde doden te
herdenken. Zo steunen we elkaar en maken we het waar dat wij een
gemeenschap zijn van mensen die naar elkaar willen omzien en met elkaar
willen meeleven.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
2 november
3 november
5 november
5 november
7 november
10 november
12 november
13 november
17 november
19 november
20 november
27 november

14.00 Oecumenische werkgroep
12-16 uur Expositie open
10.00 Overleg sluiting Bethel
20.00 Moderamenvergadering
20.00 Christelijke meditatie
12-16 uur Expositie open
Classicale ZWO
20.00 Kerkenraad
12-16 uur Expositie open
20.00 Bijbelse personen met Stef Bos
12-16 jarigen
Missionaire ronde

Nijbroek
Kerk Terwolde
Bethel
Consistorie
Consistorie
Kerk Terwolde
Apeldoorn
Consistorie
Kerk Terwolde
Consistorie
Abdij Sion
Klarenbeek

Voor u allen een hartelijke groet!
Ds. Betsy Nobel

Concert
Op zaterdag 17 november aanstaande, geeft de Muziekvereniging '
Vriendschap ' uit Oene onder leiding van Susan van Opstal een concert in de
kerk van Terwolde samen met het orgel. Lucas Dalhuisen hoopt het orgel te
bespelen. Het programma is heel afwisselend. Een achttal werken worden
door de fanfare samen met het orgel uitgevoerd. Daarnaast speelt de fanfare
afzonderlijk drie werken en speelt Lucas zelf een tweetal korte solo's.
Het concert begint om 19.30 uur (de deuren van de kerk zijn vanaf 19.00 uur
geopend).
De toegang is vrij. Wel is er aan de uitgang een collecte ter bestrijding van de
onkosten.
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OUDERENPASTORAAT:
Begeestering…!
Hoe zou ik toch oud willen worden? Daaraan denk je toch nooit als je jong
bent, als je nog van alles moet leren, als je nog zo weinig bent en als je nog zo
veel mag of moet worden. Maar niet alleen uw leven gaat snel, ook het
mijne. En vroeg of laat komt dan toch die vraag: ”Hoe wil ik oud worden?”
De verleiding is groot om daar een negatief antwoord op te geven in de trant
van: “Niet als bewoner van een zorgcentrum, waar je niks hoeft te doen en
waar je alleen maar overdag op een stoel zit en ’s nachts in bed ligt.”
Zo kunnen we wel doorgaan: “Ik wil niet ziek zijn, ik wil niet in een klein
kamertje zitten, ik wil geen gezeur over geld, over politiek of over
gezondheid, etc.”
Maar wat wil ik dan wel! Ik zal het u zeggen. Ik wil graag begeesterd zijn en
ook graag begeesterd blijven tot m’n laatste levensdag aan toe.
De laatste tijd laat ik regelmatig als slotlied van de zondagse eredienst
gezang 250 uit ons liedboek zingen. Niet alleen de melodie is mooi, ook de
woorden die gezongen worden zijn mooi. Het gevaar is wel, zoals bij vele
liederen die gezongen worden: laten we wel tot ons doordringen wat we
eigenlijk zingen? Daarom geef ik u de woorden van het eerste vers mee:
“Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.”
Beste lezeressen en lezers, over zo’n tekst raak je niet snel uitgepraat.
Ook over de overige vier verzen niet. Maar de beginregel is helder: Heilige
Geest, kom alsjeblieft naar beneden waar ik op je wacht. Dat staat er in feite.
Weet u, iets of iemand verwachten, daar ben je nooit te oud voor. Voor de
wat meer vitalen onder u zeg ik ook: zorg ook dat je nog ergens verwacht
wordt. Zorg ervoor dat mensen uitzien naar je komst. Dat voorkomt het
dramatische gevoel van overbodig te zijn voor alles en iedereen.
Helaas bestaat er in de steeds groter wordende groep van ouderen een
tweedeling. Zij die er nog op uit kunnen trekken en zij die gekluisterd zijn aan
stoel en bed. Maar voor iedereen van jong tot oud is het niet verkeerd om de
Heilige Geest te verwachten. Dat klinkt wel erg hemels en verheven, maar
dat is het niet. Want wie de Heilige Geest ontvangen wil, die is gewoon
begeesterd, enthousiast dus. Dat wil zeggen, die is voorzien van Gods geest.
Weet u, ik hoop dat ik die geest mag blijven verwachten en dat hij blijft
komen, want dan ben ik verbonden met hemel en aarde. Ik hoop dat ook
voor u.
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Niemand kan zonder verbondenheid leven. Ik hoop dat u enthousiast bent en
blijft. Dat betekent onder meer: niet piekeren over steeds donker wordende
dagen met slecht weer. Wie enthousiast is, die weet gewoon dat na al die
regen gewoon de zonneschijn weer terugkomt. Wie enthousiast is, die weet
gewoon dat er vast wel iemand op bezoek komt die men (nog) niet
verwacht.
Weest u maar begeesterd, ’t is zonde als u Gods geest voorbij laat gaan en
wie er moeite mee heeft: men leze of zinge lied 250 uit het liedboek: kom
Heilige Geest, daal maar neer waar u verwacht wordt. Helaas, waar die geest
niet verwacht wordt, daar kan hij ook niet neerdalen.
Laat u hem gerust binnen, u zult er geen spijt van hebben.
Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1
12
13
15
22

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Dhr. H. Koldenhof
Mevr. F. Doeve-de Wilde
Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis
Dhr. L. Nijhof
Dhr. C.W. Hartgers

Wijkseweg 20
Twelloseweg 82-A
Beentjesweg 13
Zwanekamp 14
Leliestraat 2

85
81
83
84
90

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Emstermate 19

40 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
14 nov. Dhr. en Mevr. Schuitert-Wielink

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst!
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.

MUTATIES:
Ingeschreven:
Dhr. D. Kolkman, Weteringerf 38 vanuit Beemte Broekland
Verhuisd:
Mw. S. Smeenk, Avervoordseweg 16 naar Weteringerf 40
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VAN DE DIACONIE:
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN:
Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te
kunnen gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden
geregeld !
CASSETTES-EREDIENSTEN:
Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam
tel. 27 16 80.

UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:
TERWOLDE–DE VECHT en TWELLO:

U wordt uitgenodigd voor DONDERDAG –MIDDAG 15 OKTOBER a.s, voor
een voorlichtingsmiddag. De heer de Munnink zal informatie geven over
gezond slapen. Wie regelmatig te weinig slaapt, kent de gevolgen:
moeheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Hij informeert u
hoe u de slaapproblemen met de juiste aanpak doorgaans terug kunt
dringen. Mocht u iemand weten die hier belangstelling voor heeft, dan is
deze natuurlijk ook van HARTE WELKOM. ONZE DREMPEL IS LAAG.
Verder een hartelijke groet naar onze zieken.
Dames en Heren tot 15 oktober om twee uur in de Kerk.
Hebt U geen vervoer?? Bel dan één van de dames en het wordt geregeld:
Willie 291074
Tonnie 291834
Mini
291335
Kerstviering donderdag middag 20 december.
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode
steeds een recent overzicht. Als u vragen, of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Vacature

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o.
Lien Uenk-Voskamp,
Quabbenburgerweg 11-A

tel. (0571) 27 13 82

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg
tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,
Kuiperstraat, Rozendaalseweg,
Klazien Ketelaar-Menkveld
Twelloseweg 76

tel. (0571) 29 16 17

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Andries van Assen,
Twelloseweg 101-A
tel. (0571) 29 05 75
Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk
Willy Jansen-Heuvelman
Everwijnstraat 17

tel. (0571) 29 19 65

LAAT HET ONS WETEN……….

als er een kindje
is geboren

als u wordt
opgenomen
in het ziekenhuis,
of langdurig ziek
thuis bent.
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E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scribapknterwoldevecht@hotmail.nl
Home page: www.hervormdterwolde.nl

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Barbara Veldhoen-Vorselman, Wijkseweg 86, 7396 BG TERWOLDE,
of naar bovenstaand mailadres.

GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE:
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met:
Henk Stormink: Tel. 0650 666 612.

ZWO-GROEP TERWOLDE - DE VECHT:

Zendingskalender 2013.
De kalender heeft als thema ‘Kijken met
andere ogen’.
Het werk van drie Balinese kunstenaars staat
daarin centraal.
Vanuit hun christelijk geloof kijken zij met
andere ogen naar hun eigen samenleving en
willen zij ons het geloof met beelden uit hun
cultuur laten zien.
Sinds 1980 brengt de Missie-Zendings-kalender
prachtig in beeld hoe kunstenaars uit allerlei
windstreken uiting geven aan hun geloof.
Door dalende verkoopcijfers heeft men besloten de verkoop te stoppen.
De kalender van 2013 zal daarom de laatste zijn. De verkoopprijs bedraagt 8
euro. Koop voor de laatste keer deze kleurrijke kalender.
Data verkoop kalenders:

zondag 11 november
zondag 18 november
zondag 2 december
na de dienst in de kerk Terwolde.

Ook ligt er een intekenlijst voor uw bestelling onder de toren.
Telefonisch mag ook onder nr.0571-291834.
14

Kaarten, Postzegels e.a.
Vorig jaar hebben de ingezamelde kaarten en postzegels totaal 35.506
euro opgebracht. Postzegels 12.550 euro en kaarten 22.956 euro.
Ten opzichte van 2010 een stijging van 8.050 euro.
Een mooi resultaat. U kunt nog steeds fotokaarten ( liefst met
postzegel ) van gebouwen, steden, natuur, klederdrachten etc.
inleveren. Dus geen fantasiekaarten, kerstkaarten en
felicitatiekaarten. Deze hebben geen verzamelwaarde.
Behalve Anton Pieck kaarten, die brengen wel weer wat op. Ook
afgescheurde (niet afgeweekte) afgestempelde postzegels zijn nog
steeds welkom. Graag in een envelop of zakje. Naast de kaarten en
postzegels kunt u ook afgedankte mobieltjes en inktcartridges
deponeren in de doos in de kerk. Uw oude brillen kunt u niet meer
inleveren.
Kerk in Aktie zamelt deze nl. niet meer in. Wel kunt u de brillen zelf
inleveren bij optiek Weynolds te Twello.
Zij hebben daar een goede bestemming voor. Alvast bedank voor uw
inbreng.

ROMMEL- en ANTIEKMARKT:
Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse
rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande
medewerkers.
J. van Oorspronk (055) 323 1711 - E. Slijkhuis (0571) 29 10 74
T. Veldhuis (0571) 27 31 27

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
5 november 2012

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Bosman
van Oorspronk
van Beek
Fridrichs

Wellinkhofweg 5
Beentjesweg 11-A
Rozendaalseweg 6
Ieuwland 22

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
4
11
18
25

november:
november:
november:
november:

PK
RK
RK
PK

Twello
Duistervoorde
Bussloo
Nijbroek

10.00u
10.00u
10.00u
9.30u
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VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplaten programma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende
contactpersonen:
Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde,
tel. (0571) 29 16 62
Ria Groeneveld, Hoevenallee 2, Terwolde,
tel. (0571) 27 28 79
Aanvragen, ingediend vóór dinsdagavond, worden de eerstvolgende
zondag uitgezonden.

BANKNUMMERS:
COLL. v. KRM
DIACONIE
KERKBODE

RABO
34 76 01 952
34 76 05 796

ING (Pb.)
9 15 388
10 23 524
41 65 279

Stortingen bestemd voor het Onderhouds- of Orgelfonds kunnen
gedaan worden op het nummer van de KRM, onder vermelding van
'Gift Onderhoudsfonds' of 'Gift Orgelfonds'.

GIFTEN:
Bloemen

+

65 Groep
Orgelfonds
Collecten

via: T. Veldhuis
H. Stormink
P. Winterman
W. Vorselman
D. Uenk
J. Roskam
Onbekend

5,00
15,00
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00

90,00

via: B. Veldhoen
J. Roskam

10,00
10,00

20,00

10,00
150,00

160,00

227,32
227,40
46,83
23,75
73,02

598,32

TOTAAL

868,32

via: J. van Vemde
de Weerd
Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Israelzondag
NBG
Jeugdcommissie

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. Op 1 kaart zitten 20
bonnen. U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de
gewenste bonnen over te maken op rekening van de KRM met
vermelding van het aantal.

KERKWINKELTJE
Op maandag 5 november en op maandag 19 november willen we weer
kaarten gaan maken voor het kerkwinkeltje, U bent van harte welkom vanaf
half 2 in de consistorie van de kerk.
De winterverkoop zal worden gehouden op;

Vrijdag 30 november vanaf: 13.30uur tot 18.00uur
en op:

Zaterdag 1 december vanaf: 9.30uur tot 12.00uur.
Heeft u iets gemaakt en u wilt dat brengen; dat kan op vrijdagmorgen de
30ste in de kerk.
U kunt het ook geven aan een van onderstaande personen:
Alie Ensink, Fenny Hemeltjen of Fem Pas

Van de Culturele Commissie:
Voor de dienst van zondag 11 november a.s. heeft de culturele commissie het
gospel koor ‘The News Singers’ uit Voorst uitgenodigd .
Het koor staat deze zondag onder leiding van Sandra de Bruin. Het koor heeft
ong. 20 enthousiaste zangers en zangeressen.
Wij zingen moderne, hedendaagse gospelmuziek van verschillende koren en
componisten. Op die manier proberen we een boodschap over te brengen aan
de mensen. Als koor zingen wij graag in kerkdiensten en verzorgingshuizen.
Wilt u meer over ons weten en lezen kijk dan op www.thenewssingers.nl
De culturele commissie hoopt velen van u te mogen begroeten in deze dienst.
Tot ziens!!!!
17

Kinderkerstfeest: Iedereen telt mee !

Ook dit jaar zal op Kerstavond 24 december om 19.00 uur het kinderkerstfeest
gevierd worden in de kerk van Terwolde. En zoals u van ons gewend bent, wordt
het weer een prachtig gebeuren.
Dit jaar zal in het teken staan van de inschrijving in Bethlehem. Jozef en Maria
moesten op bevel van keizer Augustus, naar Bethlehem afreizen om zich te
laten inschrijven. Voorwaar geen eenvoudige reis, en zeker niet in het jaar nul.
Keizer Augustus wilde tellen hoeveel inwoners zijn rijk had, om zo te weten te
komen, hoeveel belasting hij zou kunnen ontvangen.
Als u naar het kinderkerstfeest komt, houdt u er dan rekening mee dat ook u
geteld zal worden. En zoals dat tegenwoordig gaat, zult u moeten aantonen wie
u bent.
De ambtenaren van het rijk, zijn er klaar voor. Als u toegelaten wordt en het hele
kinderkerstfeest hebt meegemaakt, krijgt u na afloop de traditionele traktatie in
de vorm van warme chocolademelk en een kerstkrans.
De Romeinse ambtenaren dulden geen laatkomers. Zorg er dus voor dat u stipt
om 19.00 uur binnen bent, want ze zijn meedogenloos.
Verder zal bij de uitgang belasting geheven worden, om de kosten voor het rijk te
dekken. U bent gewaarschuwd.
Voor informatie,
Erik Nobel
Nobel45@hetnet.nl
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De vrienden van Loamneș
Adventsactie 2012

Help mee de traplift van de grond te laten komen!
Zoals u van ons gewend bent zal ook dit jaar een Adventsactie gehouden
worden voor een project in Roemenië. Dit jaar zijn de Vrienden van Loamneș
bezig met het inzamelen van geld voor een traplift in Casa Luminii.
Casa Luminii is een kinderopvang/school voor meervoudig gehandicapte
kinderen in Sibiu. Dit huis, dat is opgezet door de stichting Sion uit Rijssen,
verdient uw steun.
Wij hebben al eerder financiële hulp geboden, door een aantal jaren geleden
een bijdrage te doen in de salariskosten, toen daar tekorten dreigde te ontstaan
en een grote donatie voor de renovatie van het dak te doen, omdat het zo lek
was als een mandje. We hebben gezien hoe het geld besteed is. Het dak is
volledig vernieuwd. Als u meer wilt weten over Casa Luminii kijkt u dan even op
de website van de Stichting Sion : http://www.sion-international.nl
Dit keer is de traplift aan de beurt. De Stichting Sion heeft al een deel van het
geld bij elkaar gekregen, en wij hebben ons garant gesteld voor het resterende
bedrag, zodat een goede en veilige traplift geïnstalleerd kan worden.
Dat betekent dat we dat geld nog wel bij elkaar moeten zien te krijgen.
Onze oproep aan u is, help mee de lift van de grond te laten komen. Dat kan
door een bijdrage te doen in de adventskaarsen, waarmee de kinderen van de
kindernevendienst voor de Adventsdiensten klaar zullen staan. Ons streven is
om € 800,00 bijeen te brengen. U kunt ook een bijdrage storten op de rekening
van de diaconie in Terwolde, OVV Adventsactie 2012.
Wij zullen op een ludieke wijze laten zien hoe hoog we zijn gekomen.
Met kerst vieren wij de komst van het “Licht der Wereld”. Het is in Zijn naam dat
we ons licht mogen laten schijnen in de wereld, door te delen met hen die dat
nodig hebben. Help dan ook mee dat we dat licht in het “Huis van het licht” uit te
kunnen dragen.
Namens ‘De vrienden van Loamneș’
Erik Nobel
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Logo Yabima
Voor het eerst ziet u het logo van Yabima, de organisatie die we als kerk van
Terwolde-De Vecht gaan steunen. Voortaan staat dit logo op alles wat we
publiceren over ons nieuwe project met de rijstboeren op Zuid-Sumatra.
De weegschaal staat voor gerechtigheid. De gerechtigheid die Yabima
nastreeft als het bijv. gaat om een eerlijke verdeling en het gebruik van de
beschikbare landbouwgrond in de provincie Lampung op Zuid-Sumatra.
De duif met de olijftak in de snavel herkent u als het wereldwijde symbool
van vrede, vrede ook tussen de verschillende bevolkingsgroepen en
godsdiensten op Zuid-Sumatra.
De weegschaal en de duif rusten in één hand. Als u het logo in kleur ziet, is
gekozen voor de kleur groen. Misschien is deze kleur in het logo gekozen,
omdat Yabima zich ook bezighoudt met groene/ecologische landbouw.
Men wil werken met eerbied voor de schepping.
Bezoek studenten
In het weekend van 10 en 11 november hebben we als gemeente bezoek van
een student, Rony Kristanto, uit Indonesië. Samen met een Nederlandse
collega zullen we hem ontvangen in het kader van een uitwisselingsprogramma van theologiestudenten van de Vrije Universiteit. Wij ontvangen
hen in Deventer, bezoeken Terwolde en ’s avonds zorgen onze jongeren voor
een maaltijd in de kerk. Op zondagmorgen zal Rony een aandeel hebben in
de viering in de kerk. Na afloop kunt u met hem in gesprek gaan. Het lijkt ons
boeiend om (evenals bij de vorige uitwisselingen) te spreken met studenten
uit een heel andere wereld. Omgekeerd is het voor deze studenten ook een
geweldige ervaring om met een westerse kerkelijke gemeente kennis te
maken. Na de lunch in de kerk zullen zij weer vertrekken. Als u aan de
maaltijd op zaterdag of zondag wilt deelnemen, wilt u dit dan van te voren
even melden?
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Broodjes gezond
Na afloop van de kerkdienst op 11 november verkopen we weer onze
bekende broodjes gezond. Opbrengst is uiteraard voor Yabima. Als u in de
kerk toch deelneemt aan de kennismaking met onze gasten, hoeft u zich
geen zorgen te maken voor de lunch thuis: u neemt hem gewoon mee uit de
kerk!
Talentenmarkt
Ook dit jaar organiseren we weer een talentenmarkt, nu dus voor het
rijstboerenproject Yabima. We hebben als datum gekozen: vrijdag 8 maart
2013. Zet u de datum vast in de agenda en denkt u vast na over het talent dat
u gaat inbrengen? Nadere informatie volgt.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)

Oikocredit: laagste risico-indicatie en hoog sociaal rendement
Terwijl de wereld van het ene naar het andere sportieve hoogtepunt rende
(EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France, Olympische Spelen en Paralympics),
werden er op andere terreinen ook records gebroken. Misschien nog wel veel
belangrijkere records. Nog nooit werden zo veel mensen in arme landen door
microkrediet bereikt. Met een kleine lening kunnen ze een betere toekomst voor
hun kinderen creëren. Kinderen kunnen naar school en krijgen betere
gezondheidszorg. En dit alles zonder subsidies en zonder de steeds meer
opdrogende geldstroom uit de potjes van ontwikkelingssamenwerking.
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Nee, ze doen het allemaal zelf. Deze mensen lenen een klein bedrag, vaak niet
meer dan 100 euro, om een eigen bedrijfje op te zetten en daarmee in hun eigen
onderhoud te voorzien. Ongeveer 98 procent van de microkredietleningen wordt
netjes, met rente, terugbetaald. Zijn dat niet grotere prestaties dan die van
topsporters die met grote subsidies van overheden en bonden kunnen werken?
De ware kampioenen zijn dus al die miljoenen mensen die hun lot in eigen
handen nemen. Oikocredit helpt ze daarbij. Niet met subsidies en
sponsorcontracten maar met een eenvoudige lening. Omdat het geld terugkomt,
kan het daarna weer aan iemand anders worden uitgeleend.

Stabiele belegging
Oikocredit is door de Wereldraad van Kerken opgezet om mensen in
ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden het heft in eigen hand te nemen.
Dat doet Oikocredit inmiddels 37 jaar. Omdat Oikocredit geen giften geeft, maar
leningen verstrekt, hoeft Oikocredit u niet om een gift te vragen. U kunt wél
overwegen een deel van uw spaarcenten te beleggen in Oikocredit.
Oikocredit Nederland Fonds (ONF) heeft de laagst mogelijke risico-indicatie (nr.
1 op een schaal van 7). Dit, omdat het Oikocredit Nederland Fonds al sinds haar
oprichting (tien jaar geleden) een stabiel dividend uitkeert van 1,55 procent.
Laat u van uw beste kant zien en beleg in het Oikocredit Nederland Fonds! U
maakt dat mensen het beste uit zichzelf halen. Een mooie Olympische gedachte
en een christelijke daad om daaraan bij te dragen! Zie
www.oikocreditnederland.nl, neem contact op met Oikocredit Nederland (0302341069) of met onderstaande contactpersoon.
Contactpersoon Oikocredit Nederland: Bertus Stevens; tel.: (055) 323 13 99;
e-mail: bertus.stevens@planet.nl

De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het fonds opgenomen in het
register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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't Kerkwinkeltje
Verkoop van diverse eigengemaakte artikelen,
zoals kaarten, sokken, handwerken,
kerststukjes, vogelkransen,
cake, koek, enz. enz.
~~~

En verloting van een mand met boodschappen
vrijdag 30 november a.s. van 13.30 tot 18.00 uur
en
zaterdag 1 december a.s. van 9.30 tot 12.00 uur
in de dorpskerk van Terwolde
~~~

De koffie staat klaar !
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 26 November vóór 16.00 uur
bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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