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 Alstublieft! 
 

 

 

De Kerstkerkbode voor u. 
Tweemaal per jaar verspreiden wij 
onze kerkbode huis aan huis. 

 
Wij hopen dat onze kerk een plek kan 
zijn waar u zich welkom voelt.  

 
Door deze kerkbode krijgt u een 

indruk wat er allemaal in onze 
kerkelijke gemeente gebeurt en ook 
wanneer de diensten van Advent, Kerst 

en Oud- en Nieuwjaar zijn. 
 
Verder hebben verschillende mensen 

een bijdrage geleverd voor deze 
kerkbode. Oude herinneringen, nieuwe 

ideeën u kunt het allemaal lezen. 
 
We wensen u dan ook veel leesplezier 

en vooral een goede Advents- en 
Kersttijd en alvast de beste wensen 

voor het nieuwe jaar. 
 

namens de Protestantse gemeente 

Terwolde/De Vecht 
Ds. Betsy Nobel 

Kolkweg 19b  

T. (0571) 29 2213 
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Mijn Kerstmis 1936  
Met Kerstmis gaan altijd mijn gedachten terug  
naar die heerlijke koude nachten.  
Over krakende sneeuw naar de kerk aan vaders arm.  
Mijn voetjes koud, verder heerlijk warm. 
En in de kerk, achter die zware deuren,  
die mooie liedjes en heerlijke geuren van vaders jas,  
waar ik zo lekker tegen aan gekropen was. 
Het prachtige koor, de jongenssopraan,  
de bekende liedjes, niets kon mij ontgaan. 
Ik voel steeds weer die blijdschap en vreugd, 
van die heerlijke kerstnacht uit mijn jeugd 
 

Toos Zweers 
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Het Torenuurwerk 
Wie wel eens in de toren is geweest, weet misschien dat er in 

een kamertje naast de klokken nog een oud uurwerk staat. 
Dit uurwerk inspireerde een oom van Erik, Wim Rhebergen, 
die zelf uurwerken en klokken maakt, tot het volgende 

gedicht. 

 

 

 

Het Torenuurwerk 

 

Daar boven in de toren 

staat moederziel alleen 

het uurwerk van Terwolde 

nog stevig op de been. 

 

Al heeft hij vele jaren 

toch goed zijn best gedaan, 

zoals hij er nu bij staat, 

de glorie is vergaan. 

 

Toch is hij naar men zegge 

van goede kwaliteit, 

alleen wedergeboorte, 

geeft hem de eeuwigheid 

 

   Johannes 3:3 
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Advent en kerst in Brazilië 
Geschreven door zuster Lucineide, Recife, Brazilië. 
 

Kerstmis komt, bereid je voor 
 
Ik houd van de adventstijd. Het is de tijd waarin de geloofsgemeenschap, net 
als de maagd Maria, zwanger is van leven en hoop. Aan ons, christenen, de 
taak om in de feestelijke kerstnacht bij onze arme broeders en zusters 
opnieuw het zicht op betere dagen geboren te laten worden. In het 
evangelie volgens Lucas gaan de mensen achter Johannes aan en vragen 
hem wat ze kunnen doen ter voorbereiding op de komst van de Messias. Hij 
geeft richtlijnen, die allemaal gebaseerd zijn op delen, solidariteit, 
broederschap en gerechtigheid. 
 
Nog niet zo lang geleden leidde en 
coördineerde ik de catechese in 
een volkswijk in Recife. In de 
advent werkten we met een 
project om kinderen de werkelijke 
zin van het kerstfeest te laten 
inzien. Tegelijk wilden we hun 
families gevoelig maken voor de 
spiritualiteit van kerstmis. De 
kinderen deden iedere dag iets, 
een goede daad, waarover ze de 
volgende dag vertelden. 
Eenvoudige karweitjes zoals samen met mensen uit de buurt kerstkaarten 
maken en uitdelen met de tekst: “Kerstmis komt, bereid je voor!”  
 
Daarna heeft deze groep nog bezoeken gebracht aan arme, zwangere 
vrouwen in de buurt. We legden wat dingen bij elkaar voor een baby-uitzet. 
We voerden kersttoneelstukjes op. Bij de evaluatie bracht iemand het 
bijbelvers in herinnering: “Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en aarde, 
omdat U dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen en het 
onthuld hebt aan eenvoudigen (Lucas 10:21).    
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DIENSTEN  DECEMBER 2012 
 

2  dec. 9.00u - De Vecht : Ds. B.K. Nobel 

    10.30u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

1ste Advent       Extra collecte: Onderhoudsfonds  

                  

9  dec. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

2de Advent       DOOPDIENST   

   

9  dec. 16.00u -  De Vecht : Zaal de Groot 

        OEC. KERSTZANGDIENST 

      m.m.v.: Koor´In Between´ en 

      Muziekver.´Ons Genoegen´ 

       

16  dec. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

 3e Advent       Extra collecte: Alg. Kerkenwerk  

              

  23  dec. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

 4de Advent       mmv: Zangver. 'Eendracht' 

               

  24 dec. 19.00u - Terwolde : KINDERKERSTFEEST 

               

  24  dec. 22.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

            KERSTNACHTDIENST   

            m.m.v.: Muziekver. 'Ons Genoegen' 

      en zang van A. Winterman 

            Extra collecte: Orgelfonds  

                  

25  dec. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

            KERSTFEEST     

            Extra collecte: Kinderen in de Knel  

                  

30  dec. 10.00u - Terwolde : Ds. J.R. Lammers, Nijbroek 

                  

31  dec. 19.00u - De Vecht : Ds. B.K. Nobel 

            OUDEJAARSDIENST   

            Extra collecte: Eindejaarscollecte  

                  

6 jan.  10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

            NIEUWJAARSDIENST   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Vanuit de pastorie 
 
De boodschap in straattaal 
 
Overal waar hij kwam, riep de Doper: “Maak een U-turn, want een nieuwe 
wereld is op komst! Jullie lopen op de verkeerde weg, peeps. Het Koninkrijk van 
God komt er aan. A New World Order! Revolution is coming!” 
 
De Doper droeg simpele streetwear van kamelenhaar. Maar verder was deze 
man een soort kruising tussen een rastafari en zo’n into the wild type dat je wel 
eens op Discovery ziet. Een survivor. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 
Ik zweer het je vriend. 

 
   Uit: De torrie van Mattie. Het evangelie in straattaal. 
 

Ja, dat is de kunst. Het evangelie van de geboorte van Jezus vertalen naar de 
taal van deze tijd. De taal van jongeren, de taal van eenvoudige mensen, de 
taal van gestudeerde mensen, de taal van geslaagde mensen en de taal van 
mensen die altijd achteraan komen. Voor wie is het verhaal eigenlijk bedoeld? 
Het evangelie zegt ons dat het voor iedereen is, voor alle mensen, dus ook 
voor ons. Welke betekenis vindt u in het kerstverhaal? Is het een verhaal van 
onschuld, een verhaal van een nieuw begin dat mogelijk is. Een verhaal over 
heiligheid in eenvoud, een verhaal over boodschappers uit de hemel, of juist 
het verhaal van de slonzige herders op het veld, die juist door deze 
gebeurtenis in het licht komen te staan? Hoe u het verhaal ook leest of hoort 
(en dat kan ieder jaar anders zijn), zeker is dat het een verhaal is dat aansluit 
bij onze verlangens. Verlangen naar licht, verlangen naar vrede, verlangen 
naar een goede toekomst. Verlangen ook naar verbinding met elkaar als 
mensen op deze wereld. Niet voor niets wordt het kerstfeest uitgebreid 
gevierd door heel veel mensen op deze wereld. 
 
Ik hoop dat het kerstverhaal u ook dit jaar in uw eigen taal zal aanspreken.  
In uw eigen situatie op dit moment, zodat het u blij mag maken en mag 
inspireren. 
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God, 
doorbreek mijn drukke bezig zijn, 
doorbreek mijn vragen, angsten, zorgen. 
 
 

 

Open mijn hart voor wat U mij te zeggen heeft. 
En raak mij 
Raak mij aan met uw liefde 
Amen 

 
 

Vanuit de gemeente 
 
Geboren 
Op 7 november werd bij Weslie en Wendy Gerrits, Heemskerkstraat 19 te 
Twello een dochter geboren. Haar naam is Milou en zij is het zusje van Jurre. 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje en we 
wensen jullie samen veel geluk en Gods zegen toe . 

 
Nieuwe website 
We zijn druk aan het werk met een nieuwe website. We hopen dat de 
website nog voor het einde van het jaar in de lucht gaat. Dan is de website in 
basis klaar en staat er de juiste informatie op. Er zal nog wel enige tijd aan de 
website gewerkt worden om hem zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk 
te maken en te houden. 
Wanneer u naar www.pknterwolde-devecht.nl of naar www.kerkterwolde.nl 
gaat, ziet u nu nog dat de website achter een wachtwoord zit. Maar als u het 
in de loop van de maand nog eens probeert heeft u kans dat u de eerste 
versie van de website al kunt bezoeken. 
 

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
http://www.kerkterwolde.nl/
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Zieken 
Dhr. A.J. Jeulink, Molenweg 10 heeft voor een ingreep in het ziekenhuis 
gelegen. We wensen hem een voorspoedig herstel. 
Verder zijn er geen nieuwe zieken bij ons gemeld. Mocht u toch iemand 
weten die naar het ziekenhuis moet of thuis ziek is of op een andere plaats, 
geeft u dit dan door aan één van de ouderlingen of aan de predikant. 
Verder vragen wij uw aandacht voor hen die langdurig ziek zijn. Laten we 
elkaar niet vergeten. 
 
Lied van Job: “Nulpunt” - Stef Bos 
Op maandag 17 december om 20.00 bent u in de consistorie van de kerk van 
Terwolde van harte welkom om te luisteren naar “Nulpunt”, geschreven 
door Stef Bos. In dit lied heeft Stef Bos zich laten inspireren door het verhaal 
over Job in de bijbel. Job is een mens die alles wat hij bezit kwijtraakt, 
behalve zijn geloof. De eerste regels van het lied zijn: Nu ik alles heb verloren 
en de stilte mij verwacht. En ik mijzelf heb teruggevonden, daar waar ik dacht 
dat ik niet was. deze regels geven al aan dat we met Job teruggaan naar het 
naakte bestaan, soms vinden we daar de ruimte om onszelf terug te vinden. 
 

Steeds weer blijken de 
liederen van Stef Bos een 
brug te slaan tussen de oude 
woorden van de bijbel en de 
levensverhalen van mensen 
als u en ik. Dit levert 
diepgaande gesprekken op. 
Wilt u ook meedoen? U bent 
van harte welkom, ook voor 
één avond. In het voorjaar 
gaat de serieverder met op 21 
januari het lied van Christus 
en de duivel, op 18 februari 
het Lied van Maria 
Magdalena, op 18 maart het 
Lied van de moeder en op 15 
april Het lied van Noach.  
Ook op deze avonden kunt u 
aanschuiven en één of 
meerdere keren meedoen. 
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Kloosterweekend 
Het kloosterweekend is achter de rug. We verbleven we bij de Clarissen in 
Megen. We volgden zoveel mogelijk hun gebedsdiensten (vijf per dag) en 
aten in stilte bij de zusters aan 
tafel. Een bijzondere ervaring. 
Inspirerend waren ook de 
momenten die we samen als 
groep beleefden: Een inleiding 
over Franciscus van Assisi met een 
creatieve verwerking. Een ochtend 
mediteren, een middag voor 
onszelf, een avond bibliodrama en 
tenslotte een laatste stille omgang 
door het klooster om daarna onze 
ervaringen te delen. In zo’n 
weekend wordt de tijd even stil 
gezet en ontvang je wat er op je af 
komt. Dit maakt dat je soms ontroerd bent, je dan weer een vreemde voelt, 
dat je rust vindt en gemeenschappelijk geloof. Het is moeilijk dat allemaal 
onder woorden te brengen, maar we hebben een goede tijd gehad bij zeer 
gastvrije zusters. 
 
Doopdienst  
Op zondag 9 december is er weer een doopdienst. De ouders van Joris 
Veldhoen, Elin Eekhuis en Jet Starink hebben aangegeven dan hun kinderen 
graag te willen laten dopen. Met elkaar bereiden we de dienst voor. We 
hopen op een feestelijke dienst! 

Bij de diensten 
In de Advents- en Kersttijd lezen we verhalen uit de profeten, die dromen van 
een nieuwe toekomst. Uit het Lucasevangelie lezen we de traditionele 
verhalen die horen bij de Adventstijd- een tijd van bezinning en verwachting. 
Het refrein van het kinderlied luidt dan ook: 
 
Wie met profeten dromen droomt, 
ziet aan de horizon 
hoe er een ware koning komt 
zo stralend als de zon 
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Voor drie zondagen van Advent is er een speciaal boekje dat we gebruiken op 
2, 16 en 23 december. Behalve de ordes van dienst staan er ook bijbellees-
roosters in het boekje voor de doordeweekse dagen. U kunt het boekje dan  
ook tussen de diensten door mee naar huis nemen. Wilt u als u weer naar de 
kerk komt dan wel uw boekje weer meenemen? Op 9 december is er een 
doopdienst. Daarvoor krijgt u een apart boekje. 
 
 

Gemeentelied  
Het gemeentelied van de maand oktober is uitgekozen door Alie Ensink.  
Zij schrijft er het volgende over: 
Het lied van de maand december dat door mij is uitgekozen is van Huub 
Oosterhuis uit de bundel tussentijds 49: De Steppe zal bloeien ,1,2 en 3 
Niet alleen om de prachtige muziek heb ik dit gekozen maar ook om de mooie 
tekst. 
Ook ik heb wel momenten waarin ik mij eenzaam voel en onrustig van binnen 
ben,  dan pak ik de bijbel en sla hem open op Jesaja 35  en in die Bijbel heb ik een 
papier liggen met de tekst en muziek van de steppe zal bloeien (dit lied is daar 
op gebaseerd) 
Beide geven mij rust en kracht om weer verder te gaan, vooral de laatste 3 
regels van het 3e vers: 
En wij zullen horen 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 
 

Jammer dan zo’n mooi lied met inhoud en mooie melodie verboden is in de 
katholieke kerk. 
Mogen ook anderen in  de donkere dagen van december  troost  putten uit dit 
mooie lied 
Een goede maand gewenst voor allen en wil je het lied meezingen kom dan 
zondag in de kerk. 
 

Voor januari zal Riet Visser een lied uit zoeken. 
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Zondag 2 december, eerste zondag van Advent  Kleur: Paars 
De koning komt. 
Gemeentelied: De steppe zal bloeien 
Kinderlied: Projectlied op de melodie van gezang 290 
Op deze zondag lezen we Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. Zacharia vertelt 
over de dag waarop God dichtbij de mensen zal komen. De Heer zal koning 
worden over heel de aarde 
 
Zondag 9 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Wit 
Maak de weg vrij! 
DOOPDIENST 
We lezen Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6 Er komt een bode die de weg vrij 
maakt voor de Heer. Zo mogen ook ouders hun kinderen voor gaan op weg 
naar Jezus door hen te vertellen uit de bijbel. 
Kerstzangdienst in Zaal de Groot om 16.00 uur 
De oecumenische werkgroep nodigt u uit voor de oecumenische 
kerstsamenzang. Het thema is: “Tijd en aandacht voor elkaar”.  
Medewerking zal verleend worden door het koor ’In Between’ uit De Vecht 
en muziekvereniging “Ons Genoegen” uit Terwolde. Iedereen is welkom om 
ons zo samen voor te bereiden op het kerstfeest! 
 
Zondag 16 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars 
Het feest komt er aan! 
Gemeentelied:  De steppe zal bloeien 
Kinderlied: Projectlied 
We lezen Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18. Sefanja roept de mensen op om te 
juichen, want er zal een dag komen dat God dicht bij de mensen zal zijn.  
Ook God verheugt zich op die dag. 
 
Zondag 23 december, Vierde zondag van Advent  Kleur: Paars 
In verwachting. 
Gemeentelied:  De steppe zal bloeien 
Kinderlied: Projectlied  
Wij lezen Micha 5 : 1-4a en Lucas 1 : 39-45. Micha vertelt dat een vrouw een 
kind zal krijgen. Dat kind zal als een herder voor de mensen zorgen. En hij 
komt uit Bethlehem! Op deze zondag zal de gemengde zangvereniging 
“Eendracht” met en voor ons zingen. 
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Maandag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit 
We beginnen het kerstfeest met een feest voor de kinderen en hun ouders, 
opa’s en oma’s en iedereen die zich nog jong voelt. Het thema van dit jaar is: 
“Iedereen telt mee”. De Kinderkerstfeestcommissie heeft er weer een 
sfeervolle dienst van gemaakt, die jong en oud zal aanspreken. Natuurlijk 
ontbreken een verhaal, zang, en een toneelspel ook deze keer niet en na 
afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en een koek rondom de 
vuurkorven op het kerkplein. 
 
Maandag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst. Kleur: wit 
Uit het donker komen we naar het licht. Het donker is van alle tijden, toch 
geloven we dat uiteindelijk het licht overwint. Muziekvereniging “Ons 
Genoegen” zal samen met de organist de samenzang begeleiden en verder 
zal Adriëtte Winterman (zang) haar medewerking verlenen.  
De kerstnachtdienst is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het goede 
nieuws van Kerst te horen. 
 
Dinsdag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit 
Waar de profeten van hebben gedroomd wordt nu waarheid. Jezus wordt 
geboren in een stal in Bethlehem. God komt dicht bij de mensen.  
In deze dienst zullen de kinderen van de kindernevendienst een belangrijke 
rol vervullen. Maar ook voor wie al wat ouder is, is er genoeg te beleven.  
 
Zondag 30 december Kleur: wit 
Op het rooster staat Lucas 2: 33-40 Jezus wordt bij de tempel in Jeruzalem 
gebracht. Daar herkennen Simeon en Hanna hem als de Messias die komen 
zou. Op deze zondag gaat Ds. Jan Lammers uit Nijbroek bij ons voor. 
 
Maandag 31 januari, Oudjaarsavond. Kleur: wit 
19.00 Bethel, De Vecht 
Deze dienst waarin we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar de toekomst heeft de vorm van een avondgebed. Zoals wij ’s avonds 
afscheid nemen van de dag die voorbij is, om te gaan rusten en energie op te 
doen voor de nieuwe dag, zo nemen wij op deze avond afscheid van het 
oude jaar, om met nieuwe energie aan het nieuwe te beginnen. 
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Zondag 6 januari Nieuwjaarsdienst Kleur: Wit 
We lezen het verhaal over de wijze mannen uit het Oosten die op zoek gaan 
naar het Koningskind, Matteüs 2: 1-12. 
Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar om elkaar een gezegend nieuw 
jaar te wensen. 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
AGENDA 
 3 december 20.00 Moderamenvergadering  Consistorie 
 3 december 20.00 ZWO-vergadering   ? 
 7 december 18.00 Kerstmarkt Nijbroek  Kerkplein Nijbroek 
 9 december 16.00 Oec. Kerstzangdienst  Zaal de Groot, De Vecht 
10 december 20.00 Ouderlingenvergadering    Consistorie 
12 december  20.00 Kerkenraad   Consistorie 
17 december Het lied van Job, Stef Bos  Consistorie 
 
U allen een goede en feestelijke decembermaand toegewenst! 
 
     Ds. Betsy Nobel 
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OUDERENPASTORAAT: 
 

Over barmhartigheid gesproken… 
Het kerstfeest is in aantocht. En vrijwel iedereen lijkt dan wel langzamerhand 
wat scheutiger te worden met de barmhartigheid. Mededogen, zich het lot 
aantrekken van de minderbedeelde ander, zich inleven in de positie van die 
ander, dat zit allemaal verpakt in dat begrip barmhartigheid. Het kerstverhaal 
met het kind in de kribbe, Jozef, Maria, de os en de ezel, de herders, enz., dat 
alles draagt bij tot een sfeer van betrokken zijn op de ander. En niet te 
vergeten de nostalgie daarbij, waar de hedendaagse commercie zo dankbaar 
gebruik van maakt. En wie denkt er niet aan vroeger, hoe gezellig het was: 
een kerstfeest met kou en een pak sneeuw, dat in onze herinnering almaar 
dikker en dikker wordt. Het kerstfeest bij vader en moeder thuis, lekker 
warm binnen, de kou buiten. Het aloude, vertrouwde kerstfeest, samen met 
elkaar, voorzien van de vrede op aarde, waar we zo graag van zingen. 
En daarna?: dan is de wereld weer zo gewoon. Vele ouderen verlangen daar 
ook naar, naar die gewone dagen, maar in feite wil niemand toch die 
feestdagen, volgepropt met barmhartigheid, vrede en welbehagen missen. 
Maar hoe zit het dan toch met die barmhartigheid tijdens die gewone dagen 
zonder feestgedruis? Een pessimist zou zeggen: gewoon slecht! De oorlog, 
de haat, het ongeloof, noem maar op, ’t begint vanaf de derde kerstdag 
allemaal weer opnieuw.  
 

Beste lezeressen en lezers, ik zing niet mee in dat koortje. Ik blijf geloven in 
een goede of betere wereld en de bewijzen daarvan liggen mogelijk nog 
meer voor het opscheppen dan het tegendeel. 
Zo kunnen we in de bijbel lezen Lucas 10 : 25-37, het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan. Iemand werd op z’n reis overvallen, bleef halfdood 
liggen: de priester en de Leviet toonden geen mededogen, maar de 
Samaritaan wel. Van wie je het niet verwacht, krijg je hulp en van wie je het 
wel verwacht, krijg je niks. Dat is de strekking van het verhaal. Nou weet ik 
niet hoeveel priesters en Levieten er langs de linkerkant van de IJssel 
rondlopen, maar uit ervaring weet ik dat er vele Samaritanen ter plekke zijn, 
indien noodzakelijk. 
Nog maar kort geleden vergat ik m’n portemonnee. Dat ontdekte ik pas bij 
de benzinepomp. Zonder geld kwam ik niet weer thuis, zo was de conclusie. 
Echter, zonder bankgarantie leende een eerste Samaritaan mij vijf euro. Die 
verloor ik ook nog onderweg, voordat ik die kon gebruiken. Opnieuw was 
daar een Samaritaan. Die leende mij 10 euro. Een derde Samaritaan was niet 
meer nodig.  
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Tot slot: ik denk terug aan Lucas 10 : 25-37. Bij de derde voorbijganger was 
het pas raak. Eerst twee keer mis. En dan ik…ik was 20 eeuwen later, zelfs in 
gewone dagen, beter af.  
’t Was meteen raak, Terstond leniging in de nood! Heus waar, vertel van uw 
kwetsbaarheid zonder bijbedoelingen, en u zult barmhartigheid ontvangen. 
Daar hebben we echt de kerstdagen niet voor nodig. Maar viert u ze gerust in 
liefde, en vooral graag in het vertrouwen dat er niet alleen een goede oude 
tijd bestaat, maar ook een goed nieuwjaar, rijkelijk gevuld met allerhande 
Samaritanen. Ik geloof erin. U ook? 
 

U allen goede tijden toegewenst, met groeten van huis tot huis,  
drs. H.J. Boon 

 
BETHEL 
 

Op 25 juni 2012 hebben we op een gemeente avond in Bethel het voornemen 
van de Kerkenraad om Bethel te sluiten en af te stoten besproken met de 
gemeenteleden. Er was een grote opkomst. In een goed gesprek met elkaar 
hebben we de argumenten en zienswijze gedeeld. Er is door het overgrote 
deel van de aanwezige gemeenteleden ingestemd met het voornemen.  
Op verzoek van de gemeenteleden is de voorgenomen sluitingsdatum 
verschoven van december 2012 naar juli 2013. In september 2012 heeft de 
Kerkenraad definitief het besluit genomen om Bethel te sluiten per juli 2013. 
In de zomer van 2013 zal ter afsluiting van het gebruik van Bethel een 
aangepaste kerkdienst worden gehouden in Bethel. Tevens is een werkgroep 
aan de gang met het uitwerken van een wat meer uitgebreid programma 
rondom de sluiting. U wordt daar het komende half jaar verder over 
geïnformeerd. 
Inmiddels is het College van Kerkrentmeesters gestart met de voorberei-
dingen van de verkoop. Hierbij is de hulp ingeroepen van de KKG, die als 
onafhankelijke deskundige de concrete verkoop zal uitvoeren. Inmiddels is 
met de familie van Oorspronk (bloot eigenaar van de ondergrond van Bethel) 
overeenstemming bereikt over de verdeling van kosten en opbrengsten 
m.b.t. de verkoop. Er wordt nagegaan of er een bestemmingsverandering 
mogelijk kan worden voordat er tot verkoop overgegaan zal worden om 
zodoende een hogere opbrengst te kunnen behalen. Te zijner tijd zult u 
verder worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken en de 
procedure die gevolgd zal worden bij de verkoop. Voor eventuele 
inlichtingen kunt u zich wenden tot het College van Kerkrentmeesters. 
 

Piet Winterman, Voorzitter College van Kerkrentmeesters. 
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VOORZETRAMEN KERK EN CONSISTORIE 
 
Hier een uitleg van wat er gaande is in de kerk. 

We zijn bezig met onderhoudt aan de ramen en schilderwerk en tevens worden 
voorzetramen geplaatst.  

We hopen zo de kou en de tocht buiten te houden, zodat we de komende jaren 

de stookkosten wat kunnen drukken. 
Het werk wordt in de maand december en januari uitgevoerd. 

 
Namens Kerkrentmeesters 

Harrie Steenbergen. 

 

BERICHT VAN DE CLASSIS: 
 

De generale synode vergaderde over 'wij en ons werk', het beleidsplan 

'met hart en ziel', mogelijke nieuwbouw van een huis (Roosevelthuis) 

van de kerk en een bezwaar over het laatste oordeel. Lees verder op 

www.pknclassisapeldoorn.nl, kies Home, kies de synode vergaderde. 

 
Gerrit Bok 
scriba Classicale vergadering van Apeldoorn. 

 
VANUIT DE GEMEENTE: 
 

JARIGEN: 80 jaar en ouder hopen te worden: 
 

14 dec. Mevr. A.J. v.d. Bovenkamp-Voorhorst Schoolstraat 27 80 jr. 

 

     2 jan. Dhr. J.K. de Groot Beentjesweg 14 88 jr. 

5 jan. Mevr. A.C. Feenstra Dorpsstraat 75 82 jr. 

      Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

1 dec. Dhr. en Mevr. Schrijver-Klein Lebbink, Kadijk 6 45 jr. 

7 dec. Dhr. en Mevr. Teunissen-v. Oorspronk, Ganzevlesweg 6 45 jr. 

 

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. 

 

http://www.pknclassisapeldoorn.nl/
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VAN DE DIACONIE: 
 

Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland kun je de taken 
van diakenen als volgt onderverdelen: 
- De dienst van de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 

liefdegaven; 
- De dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en 

wereld; 
- De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale 

roeping; 
- En de verzorging van de financiële zaken van de gemeente van diaconale 

aard. 
 

Zonder de andere taken van diakenen tekort te willen doen, zullen we in 
onderstaande nader ingaan op barmhartigheid, gerechtvaardigdheid en 
wederkerigheid.  
 
Wat betekenen nu deze woorden? 
Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van medelijden met mensen die 
het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die mensen die zich ontfermen over 
hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan 
degenen die daaraan behoefte hebben. Gerechtvaardigdheid laat zich het 
best omschrijven als het eerlijk handelen (doen) ten opzichte van een andere 
mensen. Wederkerigheid is de onderlinge “verplichting” binnen een relatie 
om een gift te beantwoorden met een tegengift 
 

In de samenleving zouden de begrippen barmhartigheid en wederkerigheid 
een centrale rol moeten spelen. Helaas zien we maar al te vaak dat dit niet 
altijd gebeurt. Maar wat kunnen we hier aan doen als diaconie en als 
gemeente in deze tijd?  
 
Kijkend naar de rol van de diaconie dan beperkt zich deze echter niet tot 
alleen hulpverlening, het is ook de inspanning om tot een rechtvaardige, 
vreedzame en duurzame samenleving te komen. En daarin zijn diakenen 
partners van anderen en met een gezamenlijk doel voor ogen, met als 
uitgangspunten gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Door de verschillen in 
positie kan er een meer samenhangende kijk op de werkelijkheid ontstaan. 
Want wie zonder werk is, of afhankelijk is van een uitkering, kijkt anders naar 
onze economie en sociale zekerheid dan iemand met een baan en een 
inkomen.  
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Als het gaat om het herkennen van maatschappelijke problemen zijn juist 
verschillende invalshoeken nodig. Er is dan geen sprake meer van 
hulpverlener en hulpvrager maar meer van bondgenoot, aangezien het 
zelfde doel wordt nagestreefd. Wederkerigheid betekent dan respect voor 
en acceptatie van elkaars positie, keuze en oplossingen.  
 

Als we hulpverlening of “helpen waar geen helper is” zien als de kern van 
barmhartigheid dan betekent wederkerigheid dat de hulpvrager mee bepaalt 
wat er gebeurt. De beweging van barmhartigheid kan dan in de drie volgende 
stappen worden beschreven; zien, bewogen worden om vervolgens in 
beweging te komen. Dit kan gebeuren middels luisteren, geraakt worden om 
vervolgens gemotiveerd te raken om het “goede” te blijven doen. 
 

Naast de traditionele taak van de diaken volgens de kerkorde, om als 
ambtsdrager hulp te verlenen en brood en wijn uit te delen, zullen de taken 
van een diaken misschien wel moeten opschuiven richting bemiddelaars van 
de gemeente in veel bredere zin. Diakenen representeren de samenleving in 
de kerk en omgekeerd het evangelie in de samenleving. 
 

Ook de diaconie van Terwolde - De Vecht staat voor haar taak in de 
gemeente en daar buiten, maar kan dit niet zonder de hulp en inzet van de 
gemeente zelf. Door de ontvangen gelden van collecten in de kerkdiensten 
en giften, kan in materiële zin nood worden ondersteund in en buiten de 
gemeente. Andere ondersteuning kan op vele manieren geschieden in, door 
en voor de gemeente door diaconie maar ook door de vele vrijwilligers op 
allerlei gebieden. 
 

Voor vragen, opmerkingen, ideeën en/of suggesties, maar ook voor hulp kunt 
u zich wenden tot een van de diakenen in onze gemeente. 
 

Namens de diaconie, 

H. v.d. Scheer 

 

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. 
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   U ITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP  

 

         Voor de Kerstbijeenkomst 
 

U wordt uitgenodigd voor de Kerstbijeenkomst op donderdagmiddag  
20 december om twee uur in de Kerk van Terwolde. 
Deze Kerstbijeenkomst is dit jaar weer heel speciaal: Gezellig samenzijn, 
Gedicht, Kerstliederen zingen, en luisteren naar het optreden Terwoldse 
dames van de BLOKFLUITGROEP o.l.v. Mevr. Roos Mendel. 
Onder het genot van chocolademelk en de nodige versnaperingen zult u 
zeer zeker genieten van de Kerst bijeenkomst speciaal voor 65 plussers.  
 

Het spreekt vanzelf dat ieder meer dan welkom is.  
 

Wilt u graag gehaald worden, laat ons het A.U.B. weten , het wordt voor  
u geregeld. 
We hopen op een goede opkomst.  
 
Tot ziens op 20 december. Willie, Tonnie en Mini. 
 
 

OPROEP – OPROEP -  OPROEP 
 

Welke VRIJWILLIGER (M/V) wil op maandagmorgen 17 december de 
traditionele Kerstattentie afhalen en daarna bezorgen bij zieken en 
ouderen vanaf 80 jaar. De attenties worden afgegeven tussen 10 en 11 
uur in de consistorie van de Kerk. 
Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld, alvast onze dank. 
 

Wilt U zich a.u.b. voor 10 december opgeven i.v.m. planning route. 
 

Willie 291074 
Tonnie 291834 
Mini  291335 
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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 

 

 
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. 
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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. 
 

Datum verkoop kalenders: zondag 2 en 9 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. 
 

~~~ 
 

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

3 december 2012  Mevr.  Oostewechel Wijkseweg 9 

  Mevr. Veldhuis Wijkseweg 54 

  Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

  Mevr. Slijkhuis Kuiperstraat 13 

  Mevr. Wolters 

 

Beentjesweg 8 
 

7 januari 2013  Mevr. Jansen Everwijnstraat 17 

  Mevr. Braamkolk Molenweg 27 

  Mevr. van Beek Kerkekamp 8 

  Mevr.  Hak Everwijnstraat 33 
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RADIO-UITZENDINGEN:  'Oecumenische Omroep Voorst'. 
2 dec. RK Klarenbeek 10.00u 

9 dec. PK Voorst 10.00u 

16 dec. PK Terwolde 10.00u 

23 dec. RK Duistervoorde 10.00u 

30 dec. PK Twello 10.00u 

    6 jan. PK Wilp 10.00u 
 

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: RABO ING (Pb.) 
 

COLL. v. KRM 34 76 01 952 9 15 388  

DIACONIE 34 76 05 796 10 23 524  

KERKBODE  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 via: K. Ketelaar 5,00 

 

  

F. Hemeltjen 5,00 

 

  

J. Roskam (2x10) 20,00 30,00 

     Onderhoudsfonds via: A. Ensink 10,00 10,00 

     Collecten 

 

Coll. van Kerkrentmeesters 246,09 

 

  

Diaconie 202,94 

 

 
4.11 Orgelfonds 46,40 

 

 
11.11 Orgelfonds 26,55 

 

    

521,98 

     Zendingsbussen 

   

68,69 

      

   

TOTAAL   630,67 

    
  

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 



 25 

 
 
HELP ONZE GEMEENTE TE BLIJVEN DRAAIEN 
 

Beste mensen, het is fijn om een levende gemeenschap te vormen met 
elkaar in Terwolde - De Vecht. Een gemeente met actieve mensen en 
waar we met elkaar nog best veel voor elkaar krijgen. Kijk maar naar het 
jeugdwerk, zoals de Doeclub en de Jeugddienstcommissie en naar de 
65+ club. Daar hebben veel mensen, jongeren en ouderen plezier van. 
En daar ontmoet je elkaar ook.  
 
Om alle eindjes aan elkaar te knopen zijn we mede afhankelijk van wat 
we aan vrijwillige kerkelijke bijdrage bij elkaar brengen. Heel veel leden 
dragen elk jaar trouw hun vrijwillige bijdrage bij. Van een aantal leden 
blijkt dat ze er soms niet aan toe zijn gekomen om hun bijdrage te 
schenken. Dat kan vergeten zijn of er wordt misschien getwijfeld of het 
nog wel zinvol is om te doen. Maar als kerk zijn we voor het overgrote 
deel geheel afhankelijk van die vrijwillige bijdrages.  
Alles wat er wordt gedaan komt tot stand door vrijwillige inzet en 
vrijwillige bijdrages. Dit geldt ook voor het betalen van het salaris van de 
predikant.  
Ook moeten we voor onze leden elk jaar een afdracht doen aan de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN), waarvoor wij weer een stukje 
ondersteuning en hulp krijgen om de gemeente draaiende te houden. 
 
We vragen via deze weg nog een keer of iedereen zijn of haar vrijwillige 
bijdrage wil schenken en of degenen die daar het afgelopen jaar nog niet 
aan toe zijn gekomen, alsnog hun bijdrage willen schenken.  
 

Je kunt dat doen door de bijdrage over te maken op rekening nr.  
3476 01952 of 915 388 ten name van CvK Prot. Gem. Terwolde-De 
Vecht, of door uw bijdrage contant mee te geven aan een lid van de 
Kerkenraad. 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Piet Winterman. 
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Bezoek studenten 
In het weekend van 10 en 11 november hadden we Rony Kristanto uit 
Indonesië op bezoek. Hij studeert in Nederland op uitnodiging van de Vrije 
Universiteit  te Amsterdam. Hij is vooral betrokken bij het werken aan goede 
contacten tussen de Islam en de Christenen in Indonesië. Het verbeteren van 
deze relaties is ook het onderwerp waarop hij wil gaan promoveren. Hij 
werkt in de pinksterkerken en de charismatische beweging in Indonesië. 
Vandaar dat we ook een bezoek gebracht hebben aan de predikant van de 
pinksterkerk in Deventer. Zaterdagavond hebben we met een aantal 
jongeren in de kerk gegeten. Zij hadden gezorgd voor een heerlijke Hollandse 
warme maaltijd. In de viering van zondagmorgen heeft Rony zijn werk in 
Indonesië gepresenteerd. Inmiddels is Rony deze week weer naar Indonesië 
vertrokken. 
 
Broodjes gezond 
Na afloop van de kerkdienst op 11 november verkochten we weer onze 
bekende broodjes gezond. Opbrengst uiteraard voor Yabima. Deze verkoop 
heeft het mooie bedrag van € 155,75 netto opgebracht. 
 
Gift 
Van de heer Jan Brinkman uit Twello mochten we voor Yabima € 500 
ontvangen uit de opbrengst van zijn pompoenen. Heel fijn en hartelijk dank. 
Daarnaast heeft Riet Visser € 20 overgemaakt. Zij had weer een klant  voor 
het doen van verstelwerk aan kleding. Er zijn ook weer een aantal kalenders 
verkocht. Er zijn er overigens nog een paar over. Al met al een goede start 
van onze financiële acties. 
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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 staat op de bijgevoegde folder. 
 
Kerstmarkt Nijbroek 
Zoals altijd staan we als ZWO-groep weer op de kerstmarkt in Nijbroek. Komt 
u vrijdagavond 7 december ook even bij ons langs op de altijd gezellige 
avondmarkt in Nijbroek? 
 
Kindernevendienst 
In de kindernevendienst van zondag 6 januari zullen we als werkgroep ZWO 
in de kindernevendienst komen vertellen over het project Yabima. Nog een 
reden om dan met de kinderen naar de kerk te komen! 
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Kees Visser (0571-290720) 

 

 
 

 

De Zonnebloem 

Afd. Terwolde – Nijbroek 

Is op zoek naar: 
 
 mensen die graag regelmatig bezoek willen ontvangen van een Zonnebloem 

 medewerker. 
 mensen die mee willen doen met door de Zonnebloem georganiseerde 

 activiteiten; zoals wandeltocht rond Bussloo, boottocht Amsterdamse 

 grachten, stamppot- of soepenbuffet, bezoek tuincentrum enz. 

 iemand  die z.s.m. de taak van voorzitter op zich wil nemen.  
 iemand  die met ingang van februari 2013 de taak van secretaris op zich wil 
 nemen. 
 
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met: 
Jannie van Vemde: tel. (0571) 291792 of Mini Kanis: tel. (0571) 291768 
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OPROEP i.v.m  SLUITING ‘BETHEL’. 
 

 

Nu het definitieve besluit is genomen door de kerkenraad in september, is 

de laatste dienst vastgesteld op Zondag 7 juli 2013 om 09.00 uur. Dit is 

volgens het rooster altijd een enkele dienst alleen op de Vecht en valt net 

voor de grote vakanties. 

Op de laatste gemeente avond in ‘Bethel’  is besloten om een werkgroep te 

vormen voor het organiseren van deze laatste dienst. 

Als werkgroep willen wij hier aandacht aan besteden door middel van het 

maken van een herdenkingsboekje of glossy met daarbij een fototentoon-

stelling achter in het kerkje. 
 

Maar dat kunnen wij niet alleen! 
 

Daarom willen wij u vragen of u, wat betreft ‘Bethel’, oude foto’s en 

namen heeft van: -  Voorgangers 

- Organisten 

- Meisjes- Knapen- en Jongelingsvereniging 

- Zang- en Vrouwenvereniging  

- Zondagsschool, Catechisaties enz.  
 

Heeft u verder nog mooie anekdotes of een ander stukje met daarin 

leuke gebeurtenissen, schroom dan niet en neem gerust contact met  

ons op. 

Vanzelfsprekend krijgt u de foto’s na de tentoonstelling terug. 

 

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:  

ds. Betsy Nobel tel: 0571- 292213, Henny de Groot tel: 055-3231261,  

Anno Fridrichs tel: 0571-291712, Jaap van Oorspronk tel: 055-3231711 en 

Aalt van der Haar tel: 055-3231764, welke met z’n allen al druk bezig zijn 

om materiaal te verzamelen om er een mooi geheel van te maken. !! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De werkgroep 
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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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Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 2007 is 
de compensatieplicht geïntroduceerd.  
Dit wil zeggen dat gemeenten de plicht hebben om de zelfredzaamheid van 
inwoners en hun deelname aan het maatschappelijke verkeer mogelijk te 
maken.  Hiervoor zijn binnen de gemeente Voorst allerlei instanties die de 
collectieve belangen van de inwoners ondersteunen en behartigen. Toch kan 
het zijn, dat door omstandigheden, mensen geen gebruikmaken van de 
mogelijkheden. Of binnen de kaders van de wetgeving niet in aanmerking 
komen voor begeleiding of ondersteuning.  Om deze mensen niet aan hun lot 
over te laten, hebben de samenwerkende kerken  “Naasten hulp Voorst” 
opgericht.  Vertrouwelijk en laagdrempelig kan contact opgenomen worden.  
Afhankelijk van de vraag zal binnen de diakonieën van de gezamenlijke 
Kerken gekeken worden welke hulp geboden kan worden.  Hieronder is een 
deel van de flyer afgedrukt die binnenkort op meerdere openbare plaatsen in 
de gemeente Voorst ter inzage ligt, of meegenomen kan worden.  Ook is 
wekelijks in het voorsternieuws te lezen hoe ‘NaastenhulpVoorst’ te bereiken 
is. De diakonie van onze kerk helpt mee in dit samenwerkingsverband om zo 
stille armoede en eenzaamheid in onze regio een helpende hand te bieden.  
 
telefoon 06 48 690 647  
e-mail naastenhulpvoorst@gmail.com.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Als andere instanties u  

     niet verder kunnen helpen…… 

mailto:naastenhulpvoorst@gmail.com
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Rommel- en Antiekmarkt 
 
t.b.v. het onderhoudsfonds van de Terwoldse kerk. 

 

 

 

Heeft u nog bruikbare spullen voor de  

 

Rommel- en Antiekmarkt 2013? 

 
We halen het gratis uit uw huis of schuur,  

en helpen zo een beetje opruimen! 

 

Bel een van onze medewerkers: 

 

J. van Oorspronk E. Slijkhuis 
(055) 323 1711 (0571) 29 1074  

T. Veldhuis 
(0571) 27 3127 

 

 

De rommelmarktcommissie.
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U kunt zich abonneren op de kerkbode 

 

door minimaal € 5,- over te maken op ING-rekening 41 65 279 

 

onder vermelding van 'abonnement kerkbode' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 7 januari vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

Sari Wolters, Heegsestraat 3  (s.g.wolters@planet.nl) 
 

 

 
 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

