De Kerkbode
Protestantse Gemeente

Terwolde

De Vecht

41ste Jaargang
Januari 2013

DIENSTEN JANUARI 2013
13

jan. 10.00u - Terwolde : Drs. H.J. Boon, Zelhem
Extra collecte: Onderhoudsfonds

20

jan. 10.00u - Terwolde : Ds. J.R. Lammers, Nijbroek
HEILIG AVONDMAAL
Extra collecte: Alg. Diaconaal werk

27

jan. 10.00u - Terwolde : Ds. J.R. Lammers, Nijbroek
Extra collecte: Leprazending

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Predikant

Ouderenpastoraat

Redactie Kerkbode

ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
Tel. (0571) 29 22 13

drs. H.J. Boon
Stephanotisweg 5
7021 ZR ZELHEM
Tel. (0314) 62 50 30

dhr. A. Fridrichs
Ieuwland 22
7396 AR TERWOLDE
Tel. (0571) 29 17 12

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2

In verband met ziekte van dominee Betsy Nobel is er deze
maand geen rubriek ‘vanuit de Pastorie’ en ‘vanuit de
Gemeente’.
We wensen haar van harte beterschap.

OUDERENPASTORAAT:
De hereniging…
“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”, zo zegt
ons Prediker 3 : 1.
Op de grens van een oud en een nieuw jaar denk ik daar wel eens
aan.
Heel oubollig misschien: “Al weer een jaar voorbij en wat ging het toch
weer snel…”, ik hoor het u zeggen. En mijzelf ook. Onwillekeurig
bekruipt de mens de neiging om het voorbijgegane jaar en zo mogelijk
ook eerdere tijden nog eens kritisch tegen het schemerlicht van de
korte en donkere dagen te houden. Laat ik u eens een handje daarbij
helpen, ’t kan vast geen kwaad.
Elk mens doet aan verenigen, het zich voegen bij anderen bij wie hij
zich thuis voelt. In engere kring begint dat natuurlijk al bij het gezin
waarin men geboren wordt. Samen te zijn met een goede pa, moe,
broer of zus, dat is beslist een stevige start voor elk mensenleven, een
start die helaas niet voor iedereen is weggelegd. Wie zo’n start mist,
die heeft gewoon een achterstand die maar uiterst moeilijk is in te
halen. Maar nogmaals, verenigen, zich samenvoegen, dat willen we
allemaal. We willen erbij horen, bij familie, bij vrienden, bij de kerk,
bij de sport of waar dan ook.
Beste lezeressen en lezers, wie ouder wordt, komt erachter dat er
naast het verenigen ook nog het herenigen bestaat. Niet zo lang
geleden mocht ik deel uitmaken van zo’n hereniging. Zoiets heet een
reünie. En daarbij valt te denken aan de regel van Prediker waar ik
mee begon: “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn
tijd.” Ik had er kennelijk de leeftijd voor. Herenigd werden wij met
een vereniging van 50 jaar geleden: onze eindexamenklas van 1962.
Weet u, ouder worden is zo mogelijk een tijd van uitzien naar
hereniging. Dat geldt niet voor iedereen zo heb ik begrepen, maar ik
was en ben er blij mee. Dat het verleden weer begon te leven en te
spreken.
Daar waren wij: veertien man en vrouw sterk, met het masker van
een halve eeuw verder leven op het aangezicht.
3

Krassen op het gezicht, grijze haren en kale hoofden, we hadden er
geen gebrek aan. Maar al die hoofden zaten boordevol met
herinneringen aan toen…, toen we jong waren. En het wonder
geschiedde: zomaar daalde een sfeer van verbondenheid over ons
heen, alsof we nooit van elkaar gescheiden waren geweest. Die halve
eeuw van scheiding viel zomaar in duigen: we waren weer kind of
aanstaand volwassene. Het was allemaal voorbij eer we er erg in
hadden. Van elf uur tot vier uur ’s middags hadden we gezegd, en dan
gaan we weer naar huis. En zo gebeurde het ook, maar wel met de
afspraak van over twee jaar weer!
Heel langzaam reed ik terug, door de Westzaanse lintbebouwing met
her en der die vertrouwde Noordhollandse stolpboerderijen, eenzaam
in het wijde veld daarachter en nog zo volkomen onaangetast door 20 e
en 21e-eeuwse vernieuwings- en vernielingsdrift.
In gedachten fietste ik daar weer, als kind, om vis te halen voor de
kippen van ome Cor, die naast ons woonde. Weer een wonder: je
voelt je weer als kind, ome Cor, tante Tine, oom Jaap en tante Trijn,
vader en moeder en al die gestorven geliefden, ze waren zo duidelijk
om mij heen op die rit door dat verstilde Westzaan, in die grijze
schemer van de vroeg invallende najaarsavond. De levenden van onze
school en de gestorvenen van weleer, op die ene dag waren ze
allemaal verenigd in mijn hoofd en ik was er blij mee. En mooier dan
Matteus 11 : 25 kan ik het niet zeggen: “ Ik dank u, Vader, Heer des
hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.”
U allen een goed jaar toegewenst, met veel vereniging of hereniging,
met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

IN MEMORIAM
Een optimist, dat kunnen we wel zeggen. Hij had gewoon iets gezelligs
en zonnigs over zich. Bart Bruins van de Meermuidenseweg. Hij stierf
op 27 november en hij mocht 90 jaar oud worden. Vele mensen heeft
hij ontmoet in die 90 jaren. Opgeruimd van karakter, met humor
bekleed, een perfectionist wat zijn werk als tuinder betrof, sober en
dienstbaar, kortom een gezelligheidsmens in hart en nieren, dat was
Bart voor ons allemaal. Hij leefde niet alleen voor zijn werk, maar
vooral ook voor de mensen. Bart is nooit aan een huwelijk
toegekomen, maar wat genoot hij toch toen zijn nicht Yvette met haar
man en kind later bij hem woonden. Ook met zijn vriendin Willy wist
hij van zijn levensavond nog zo veel te maken.
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Wie bij Bart op bezoek kwam, die voelde zich thuis, omdat dan de
interesse voor zijn bezoekers begon te spreken.
Het laatste jaar ging zijn gezondheid achteruit. Autorijden kon niet
meer, hij moest er node afstand van doen. En toen het leven lijden
voor hem begon te worden, mocht hij komen op de plek waar ziekte
en pijn niet meer bestaan.
De hemel zeggen we dan. Bij het afscheid in Dieren lazen we o.m. de
gelijkenis van de zaaier, Matteus 13 : 1-9. Bart zaaide en oogstte
levenslang. Maar met wat hij in ons aller hart zaaide aan liefde en
genegenheid, daar mogen wij verder mee trekken om daaruit de
verbondenheid te oogsten. We zullen hem missen, in het bijzonder
Willy en Yvette, Peter en de kleine Danielle. Bart Bruins heeft zijn
werk op aarde voltooid en hij mag rusten bij God; dat moge ons allen
tot milde troost zijn.
Drs. H.J. Boon

VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
18-jan. Dhr. E.T. Bieleman, Grotenhuisstraat 36
28-jan. Mevr. R. Hartgers - Hamer, Leliestraat 2

81 jr.
86 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
20 dec. Dhr. en Mevr. Zweers-Wijnbergen, Wijkseweg 10

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.

MUTATIES:
Ingeschreven:
Dhr. A. van de Pol, Kuiperstraat 33
Dhr. en Mevr. Steffen-Veldstra, Twelloseweg 96-A
Mevr. van Dijk-Steffen, Twelloseweg 96
Uitgeschreven:
Dhr. en Mevr. Renssen-Kluin, Dorpsstraat 22, naar Twello
5

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:
Op donderdag 17 januari 2013, een heerlijk Stamppotten buffet uit de
Keuken van de familie de Groot.
Voor het Stampotten buffet bent u van HARTE uitgenodigd om half twaalf in
de Kerk van Terwolde, waar we eerst en toost brengen op het nieuwe jaar.
De kosten zijn tien euro per persoon, opgave nog mogelijk tot en met
maandag 14 januari.
Nog enkele mededelingen.
Onze dank , voor de vrijwilligers die de kerstattentie´s hebben bezorgd naar
zieken en 80 jarigen en ouder.
Ook onze dank voor de giften die speciaal bestemd zijn voor de 65+ groep.
(deze worden vermeld in de Kerkbode van februari)
Bedankt Heren vrijwilligers, dat u bereidwillig was om de steigers te
ontruimen, zodat we ongehinderd kerst konden vieren.
Verhuis bericht :
De heer en mevrouw Spijker Teunissen zijn verhuist naar de Badijkstraat te
Twello, en bedanken ons voor alle gezellige middagen.
Ook de heer H. Kruitbosch stuurde een verhuis bericht en gaat naar het
Grotenhuis. We hopen dat de heer en mevrouw Teunissen en heer Kruitbosch
zich spoedig thuis mogen voelen in hun nieuwe woning en omgeving.
Zieken:
Mevrouw Alfrink, wacht op het bericht en hoopt dat ze weer spoedig naar
huis mag.
Mevr. Zweers Kientz, wensen wij veel kracht en sterkte toe.
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Kerstviering:
We hebben leuke reacties ontvangen na de viering van het kerstfeest, we
waren verrast dat we zo veel mensen mochten begroeten. Tenslotte willen
we de dames van de blokfluitgroep nog een speciale dank overbrengen voor
hun mooie optreden.
Tot ziens op donderdag 17 januari.
Hebt u geen vervoer? Laat het ons weten, het wordt voor u geregeld.
Willie 291074
Tonnie 291834
Mini 291335
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
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LAAT HET ONS WETEN……….

als er een kindje
is geboren

als u wordt
opgenomen
in het ziekenhuis,
of langdurig ziek
thuis bent.

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scribapknterwoldevecht@hotmail.nl
Home page: www.hervormdterwolde.nl

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Arjan Hofmeijer, Benedenste Kruisweg 4-A, 7397 NJ NIJBROEK,
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.

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

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
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13
20
27

jan.
jan.
jan.
jan.

PK
PK
PK
RK

Klarenbeek
Wilp
Voorst
Klarenbeek

10.00u
10.00u
10.00u
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
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Aanvragen, ingediend vóór dinsdagavond, worden de eerstvolgende
zondag uitgezonden.

GIFTEN:
Bloemen

Kerstattentie

via: K. Ketelaar (2x10)
B. Bellert
W. Vorselman (2x10)
B. Nobel (2x5)
F. Pas
Rabo: 11.12
ING: 20.12

20,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
33,00

via: A. Fridrichs (1x5; 1x10)
H. Veldwijk
H. Ooink op den Dijk

15,00
10,00

113,00

29,00

54,00

via: L. Uenk
Rabo: 11.12
ING: 20.12

6,00
10,00
34,00

50,00

Onderhoudsfonds via: Rabo: 11.12
ING: 20.12

80,00
33,00

113,00

(1x4; 3x5; 1x10)

Orgelfonds

Collecten

Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Kinderkerstfeest
Kaarsen (Project Loamneş)
Onderhoudsfonds
Alg. Kerkenwerk
Orgelfonds
Kinderen in de Knel

Zendingsbussen

495,13
454,91
255,11
277,92
46,95
40,18
135,03
99,10 1.804,33
20,67
TOTAAL 2.155,00

Verder werd op rekening van het CvK een bedrag gestort van € 800,
afkomstig van de Stichting Monumentale Orgels in de Gemeente
Voorst. Wat uiteraard bestemd is voor het orgelfonds.
Voor al deze giften onze hartelijke dank!
9

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'.

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
De verkoop van artikelen in het kerkwinkeltje eind november, begin
december heeft het prachtige bedrag van € 850 opgeleverd. Wij
willen iedereen hartelijk bedanken die op haar of zijn wijze heeft
meegewerkt
om de verkoping tot een succes te maken. De mand met
boodschappen
is gewonnen door Dinie Uenk.
Namens de commissie Fenny Hemeltjen, Alie Ensink en Fem Pas.

Triest bericht uit Zuid-Sumatra
Misschien hebt u het al gelezen op de weblog van ds. Henriëtte Nieuwenhuis:
eind oktober brak er een sociaal-etnisch conflict uit tussen twee dorpen op
Zuid-Sumatra. Gevolg: 17 doden, tientallen gewonden, ongeveer
tweehonderd huizen verwoest en een aantal scholen in brand.
De mensen van Yabima en de GKSBS-kerk zijn heel erg betrokken geweest bij
de hulpverlening en de oplossing van het conflict.
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Henriette noemt het een sociaal-etnisch conflict omdat het een ruzie was
tussen de transmigranten behorend tot de protestante kerken en afkomstig
van Java en Bali, en de autochtone islamitische bevolking van Zuid-Sumatra.
De aanleiding was het feit dat er meisjes uit een dorp lastig gevallen waren
door jongens uit een ander dorp. Een conflict over de schadevergoeding liep
uit de hand met bovengenoemde gevolgen. De diepere oorzaken waren de
jaloezie naar de rijkere Balinezen en Javanen, dus armoede en etnische
verschillen. Daarnaast hebben kleine fundamentalistische moslimgroepjes
hun kans schoon gezien en steunden de autochtone moslims. Zij hebben zo
geprobeerd het vuurtje aan te wakkeren.
In haar kerstboodschap schrijft Henriëtte ook over deze gebeurtenissen. U
kunt alles zelf nalezen op haar weblog:
http://www.kerkinactie.nl/blognieuwenhuis
Uit de andere verhalen in haar weblogs blijkt gelukkig dat over het algemeen
de verhouding tussen moslims en christenen op Sumatra goed is.
Talentenmarkt
Ook dit jaar organiseren we weer een talentenmarkt, nu dus voor het
rijstboerenproject Yabima. We hebben als datum gekozen: vrijdag 8 maart
2013. Staat de datum vast in de agenda en hebt u al nagedacht over het
talent dat u gaat inbrengen? Een aantal mensen met talent van vorig jaar
heeft zich al weer gemeld. Ook is er een enkele nieuwe bijdrage. Maar we
kunnen nog meer gebruiken. Hebt u nog zaken voor de veiling? Geef het ons
door. Voor een muziekgroep, een gezellige act, etc. is er altijd nog plaats.
Schroom dus niet!
Kerstmarkt Nijbroek
Zoals altijd stonden we als ZWO-groep weer op de kerstmarkt in Nijbroek.
Voor onze “spaarpot” leverde dit een bedrag van € 85,50 op!
Spaarbusjes kindernevendienst
Ook dit jaar worden in de kindernevendienst weer de bekende spaarbusjes
van Kerk in Actie weer uitgedeeld aan het begin van de veertigdagentijd.
De opbrengst is voor Yabima.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)
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OPBRENGST ADVENTSKAARSENACTIE.

Vier zondagen hebben de kinderen van de kindernevendienst met de
kaarsen bij de deur van de kerk gestaan. Daarna hebben zij het geld
geteld en de opbrengst voorgelezen tijdens de dienst. Ze hebben het
goed gedaan. Dank je wel jongens en meisjes voor het staan, het
tellen en het afkondigen van de opbrengst.
Elke week kon je de traplift (achter in de kerk) een stukje hoger zien
staan.
Op dit moment staat hij helemaal bovenaan.
Als werkgroep wilden we graag € 800 bijeen zien te brengen.
We kunnen u meedelen dat dit gelukt is. De totale opbrengst bedraagt
€ 814,72.
De verantwoording is als volgt:
De kaarsen van de 4 adventszondagen
gift via de diaconie
van de diaconie

: €
: €
: €

264,12
50,00
500,00

Namens onze werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’ willen wij u en jullie
kinderen heel hartelijk bedanken. Wat is het toch fijn om samen iets
te kunnen doen voor diegenen die het zo nodig hebben.
Riet Visser-Veenendaal,
secretaris ‘Vrienden van Loamneş’

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 28 januari vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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