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Extra collecte: 40-dagentijd
1ste zondag - 40dagentijd
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febr. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel
DOOPDIENST
Extra collecte: 40-dagentijd
2de zondag - 40dagentijd
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Parabel over het leven na de geboorte
Een tweeling zit in de buik van de moeder. Ze zijn druk in gesprek:
Geloof jij in een leven na de geboorte?
Natuurlijk. Er móet wat zijn. Ik denk eigenlijk dat dit hier de voorbereiding is
op een leven na de geboorte.
Wel nee. Hoe zou dat er uit moeten zien? Nee hoor, er is geen leven na de
geboorte.
Ik weet het niet precies, maar ik stel me toch iets voor met veel meer licht.
En eten met eigen mond, en lopen op onze eigen voeten.
Onzin! Zélf lopen en zelf eten! Voor lopen is hier geen plaats en voor eten
hebben we toch een navelstreng. Nee hoor, er is geen leven hierna.
Maar de navelstreng is wel heel erg kort. Dit hier kan toch niet alles zijn.
Ik geloof toch dat er hierna iets heel nieuws begint. Iets dat we gewoon nog
niet kennen.
Maar er is nog nooit iemand
teruggekeerd na de geboorte! Het
leven eindigt hier, in deze smalle,
donkere, waterige ruimte.
Nou ja, ik weet ook niet precies
hoe het leven na de geboorte zal
zijn. Maar we zullen toch onze
moeder zien en die zal voor ons
zorgen.
Moeder???? Jij gelooft in een moeder? En waar is die moeder dan?
Nou, gewoon, om ons heen, overal om ons heen.
Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus ze bestaat
niet.
Ik heb haar ook nog nooit gezien, maar af en toe, als we helemaal stil zijn,
kan ik haar horen zingen, en voel ik haar hand over onze wereld strelen.
Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte.
Naar: Henk Berflo,
gebaseerd op een tekst van de adjunct-aartsbisschop te Ljubljana.
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Weer aan het werk.
Rond de kerst en nog meer daarna had ik te maken met verschillende
klachten. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan en sommige klachten
zijn behandeld met medicijnen. Het gaat nu weer een stuk beter en in de
afgelopen week ben ik weer rustig aan begonnen met werken. Ik hoop dat ik
in de komende week het werk weer helemaal kan oppakken.
Ik wil u allemaal bedanken voor het meeleven door kaartjes, belangstellende
vragen aan Erik, bezoekjes, gebeden en de bloemen van de kerk!

VANUIT DE GEMEENTE
Doopdienst
Op zondag 24 februari is er weer een doopdienst.
Milou Gerrits, dochter van Weslie en Wendy Gerrits en
zusje van Jurre wordt dan gedoopt. Samen met de
ouders bereiden we de dienst voor. We hopen op een
feestelijke dienst.

Zieken
Geertje van Essen, S. Schotanusstraat 10 moest in de afgelopen maand
opnieuw worden geopereerd, een tegenvaller. Gelukkig is de operatie goed
verlopen en we hopen met haar op een goed herstel. Toos Zweers is ernstig
ziek. Gelukkig kan ze met behulp van haar kinderen thuis blijven en daar
worden verzorgd. Bijzonder schrijnend is het dat Toos in deze zware tijd ook
haar man Johan Zweers verloor. Hij is na een periode van afnemende
gezondheid in het ziekenhuis overleden.
Dhr. L. Nijhof, Zwanekamp 14 verbleef voor een ingreep in het ziekenhuis.
Mw. J.H. Schrijver-Teunissen, Kerkekamp 1 is thuis ziek.
We wensen hen allen en ook anderen die ziek thuis zijn veel sterkte toe en
waar mogelijk beterschap.
Het is iedere keer weer bijzonder om te zien hoeveel kaarten zieken krijgen
ook vanuit de gemeente. Een goede gewoonte om zo naar elkaar om te zien!
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Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Na zes jaar trouw haar werk te hebben gedaan in de kerkenraad, eerst als
jeugdouderling en daarna als scriba, heeft Barbara Veldhoen aangegeven,
dat ze vanwege haar drukke bestaan met werk en gezin het stokje graag wil
doorgeven aan een ander.
Gelukkig hebben we iemand gevonden die dat ook inderdaad wil gaan doen:
Kees Visser heeft laten weten dat hij de taak van scriba op zich wil nemen.
In de dienst van zondag 17 februari willen we Barbara hartelijk bedanken voor
het vele werk dat zij heeft gedaan en ook zullen we in die dienst Kees Visser
bevestigen. We zijn heel blij dat deze vacature is opgevuld, want een
kerkenraad zonder scriba is bijna onmogelijk.
Het neemt niet weg dat we nog steeds een aantal vacatures open hebben
staan: Voorzitter, Penningmeester, Jeugddiaken, Diaken, Ouderling voor
De Vecht. U hebt misschien de actie van de Protestantse gemeente van
Twello gezien. Paspoppen met alleen een hemd en onderbroek aan met
daarbij de vraag: We laten de kerk toch niet in zijn hemd staan! Een creatieve
manier om aandacht te vestigen op het ambtsdragerstekort. Wij hebben dus
ook, zij het dan niet letterlijk, een aantal paspoppen in hun hemd staan.
Misschien iets voor u, om één van deze poppen/taken te bekleden. We
kunnen als gemeente niet
zonder mensen die zich
willen inzetten. Gelukkig
hebben we er daar heel veel
van, maar we zien ook dat
het werk op steeds minder
schouders komt te rusten
en dat is geen goede
ontwikkeling. Hoe meer
mensen er actief meedoen,
hoe minder zwaar de taken
zijn en met des te meer
plezier een ieder zijn of haar
taak kan vervullen. Denk er nog eens over na en u kunt er altijd met mij of
één van de kerkenraadsleden over praten. Overleg over de precieze invulling
van de taak is ook altijd mogelijk. Ook als u geen ambtsdrager wilt worden,
maar wel een andere taak op u wilt nemen, horen we dat graag van u.
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Lied van Christus en de duivel: ‘Duel’ - Stef Bos
Op maandag 18 februari om 20.00 bent u in de consistorie van de kerk van
Terwolde van harte welkom om te luisteren naar ‘Duel’. Een confrontatie
tussen Christus en de Duivel, geschreven door Stef Bos. Traditioneel begint
de 40-dagentijd met het verhaal over de verzoeking
in de woestijn. Veertig dagen wordt Jezus in de
woestijn door de duivel op de proef gesteld.
Ook in ons leven krijgen we soms te maken met de
duistere kanten van ons bestaan en misschien ook
wel van onszelf. Ook staan wij voortdurend aan
verleidingen bloot. Hoe kunnen we die duistere
krachten herkennen, ontmaskeren en hun plaats
wijzen? Een spannend gesprek! Iedereen is welkom,
ook als u nog niet eerder geweest bent.
12-13 jarigen
Op dinsdag 5 februari gaan we bijbels koken (ik bedoel natuurlijk een bijbels
gerecht, geen bijbels in de pan) met de vier jongeren die zich hiervoor
hebben aangemeld. Ben je ook 12/13 jaar en wil je meedoen, laat het mij dan
uiterlijk 3 februari weten, dan krijg je bericht over precieze tijd en plaats.
Wijkontmoetingsavonden/Groothuisbezoek
Op de laatste gemeenteavond werd ons gevraagd of we nog weer eens
ontmoetingsavonden in de wijk konden organiseren. Dat doen we graag.
We hebben gekozen voor het thema “Met hart en ziel”. In de komende
maanden zal iedere wijk aan de beurt komen. U krijgt daar nog een
persoonlijke uitnodiging voor. De eerste avond zal zijn op dinsdag 19 februari
voor de wijk van Lien Uenk.
In een dorp kom je elkaar regelmatig tegen. Je groet elkaar onderweg.
Je spreekt elkaar in de supermarkt en in de zomer is er snel een praatje over
de heg. Maar hoe vaak gaat het nu eigenlijk over de dingen die ons echt
bezighouden.
Waar geloven wij in?
Waar hopen wij op?
Wie hebben wij lief en hoe gaat het met hen?
Het zou mooi zijn als we ook dat van tijd tot tijd
met elkaar zouden kunnen delen.
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Op de wijkontmoetingsavonden krijgt u daarvoor de gelegenheid.
Na een kopje koffie of thee zullen we met behulp van een aantal korte
filmpjes over mensen uit deze tijd met elkaar in gesprek gaan over die dingen
die ons hart en onze ziel raken. We hopen u op de wijkontmoetingsavonden
te ontmoeten. Ook als u niet komt, krijgen we graag een berichtje.

Nacht zonder Dak
In de nacht van 16 op 17 maart gaat er een groep jongeren overnachten
zonder dak. Dat wil zeggen dat ze zelf van dozen, pallets, plastic etc. een
onderkomen moeten bouwen waarin ze de nacht kunnen doorbrengen.
Deze keer zullen we in het weiland de familie Teunissen, Zeedijk 9
bivakkeren. We doen dit niet zomaar, maar hiermee zullen de jongeren geld
ophalen voor straatkinderen op andere plaatsen op de wereld, die niet één
nacht, maar iedere nacht maar weer een onderkomen moeten zoeken. De
organisatie TEAR helpt deze kinderen en zoekt voor hen een vaste
verblijfplaats met de mogelijkheid naar school te gaan en zo hun leven op te
bouwen. De jongeren van de CLUB 2000 zullen binnenkort informatie krijgen
en ook een sponsor formulier, maar het is niet alleen voor hen bedoeld.
Alle jongeren vanaf de eerste klas middelbaar onderwijs kunnen meedoen.
Wil je dus ook meedoen met Nacht zonder
Dak, meld je dan zo snel mogelijk aan bij
Miranda van Werven-Steenbergen, Heidi
Bellert of Betsy Nobel. Dan krijg je ook een
sponsorformulier. Kijk ook op de site van
Nacht zonder dak www.nachtzonderdak.nl.
Daar vind je nog veel meer informatie en
ook veel mogelijkheden om vrienden en
familie te vragen je te sponsoren. Dat kan
namelijk ook via Facebook, Twitter etc.
Op de pagina lees je alles. Als je rechts onderin Terwolde aanklikt kom je op
onze eigen pagina. Ook daar kun je je inschrijven. Het wordt zeker weten een
gezellige nacht en je helpt er ook nog andere jongeren mee. Wat wil je nog
meer!!
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Paaskerkbode: Kopij gevraagd!
Het aprilnummer van de kerkbode zal de Paaskerkbode zijn. Deze wordt,
zoals u wellicht weet, huis-aan-huis verspreid. Heeft u iets dat u graag met
anderen wilt delen: een gedicht een kort verhaal een mooie spreuk of
afbeelding? 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
Gemeentelied
Doordat ik ziek was, is het gemeentelied een maand opgeschoven.
In februari dus weer een gemeentelied.
Lied voor de maand februari: Die chaos schiep tot mensenland
(Tussentijds 20)
Gekozen door Kees en Riet Visser – Veenendaal.
Het lied dat wij gekozen hebben is geschreven door Huub Oosterhuis.
Antoine Oomen heeft de melodie gemaakt.
De tekst vinden wij prachtig. Het beschrijft het verhaal dat te vinden is in
Genesis 1. Vanuit een chaos maakte God een prachtige schepping, waarvan wij
deel mogen uitmaken, genieten en tegelijkertijd ook de opdracht hebben om
hem te bewaren.
Vooral de laatste zinnen van elk couplet blijven ons bij en doen ons veel: Schrift
die mensen oorsprong schrijft, Woord dat trouw blijft. De tweede zin: Schrift
die mensendagen schrijft, Licht dat aanblijft. Tot slot de laatste zin van het
derde couplet: Schrift die mensen toekomst schrijft, Naam die trouw blijft.
Prachtig hoe Huub Oosterhuis hier Genesis 1 beschrijft.
De melodie is van Antoine Oomen, een vakmusicus die veel kerkliederen
voorzien heeft van een prachtige melodie. In het begin lijkt de melodie wat
moeilijk, maar hoe meer je hem zingt hoe mooier het wordt en hoe meer het je
doet.
De volgende maand zal het gemeentelied uitgekozen worden door Inge van der
Horst.
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Het is dit jaar vroeg Pasen, dat betekent dat we ook al vroeg de veertig
dagentijd in gaan. Dit jaar lezen we de verhalen over Jezus en hoe hij zijn
weg gaat naar zijn dood en opstanding. De teksten uit het boek Samuël
spreken ook hun woordje mee.
Op elke zondag wordt er een blad van een palmtak ingevuld met een
afbeelding. Daarbij horen we steeds een passend kinderlied.
Zondag 3 februari Kleur: Groen
Gemeentelied: Die chaos schiep tot mensenland.
Kinderlied: Weet je dat de Vader je kent Ev Lb 471, alleen refrein 1 en 2.
We lezen Lucas 4: 21-30. Het is bijzonder wat Jezus allemaal vertelt.
Hij is een mens van God. Of is hij toch gewoon een zoon van Jozef de
timmerman?
Zondag 10 februari Kleur: Groen
Gemeentelied: Die chaos schiep tot mensenland.
Kinderlied: Weet je dat de Vader je kent Ev Lb 471, alleen refrein 1 en 2.
We lezen Lucas 5: 1-11. Simon heeft de hele nacht gevist en niets gevangen,
maar als Jezus het zegt, gooit hij zijn netten nog een keer uit. Wat een
vangst! Soms moet je de dingen eens van een andere kant bekijken.
Jezus kan ons daarbij helpen.
Zondag 17 februari, Eerste zondag van de 40-dagentijd
Kleur: Paars
Gemeentelied: Die chaos schiep tot mensenland.
Kinderlied: We luisteren naar een lied
AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
We lezen 1 Samuël 16 over David die koning Saul
opvrolijkt met zijn muziek en Lucas 4: 1-13 over het
verblijf van Jezus in de woestijn. Hoe gaan we zelf
om met woestijnervaringen?
Zondag 24 februari Kleur: Wit
Gemeentelied: Die chaos schiep tot mensenland.
Kinderlied: We luisteren naar een lied.
DOOPDIENST
In 1 Samuël 24 is de verhouding tussen Saul en David behoorlijk veranderd.
Saul staat David naar het leven. Uit Lucas 9: 28-36 lezen we over de
verheerlijking op de berg. In deze dienst wordt Milou Gerrits gedoopt.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
4 februari
5 februari
11 februari
13 februari
13 februari
18 februari
18 februari
19 februari

20.00 Moderamen
Bijbels koken 12-13 jarigen
20.00 Gezamenlijke moderamina
13.30 oecumenisch pastoresoverleg
20.00 Kerkenraad
10.00 Overleg Bethel
20.00 Bijbelse personen met Stef Bos
19.45 Wijkontmoetingsavond

Consistorie
Pastorie
Nijbroek
Twello
Consistorie
De Vecht
Consistorie
Quabbenburgerweg 11a

Voor u allen een hartelijke groet!
Ds. Betsy Nobel

OUDERENPASTORAAT:
Ere zij God…
Ze liggen nog zo vers in het geheugen, kerst en oud-en-nieuw. “Ere zij God in
den hoge, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.” Overal waar ik
dienst deed rond en tijdens de kerstdagen werd dit lied gezongen. Kennelijk
vinden we de tekst passend bij het vredig kerstgevoel en, eerlijk gezegd, stel
u voor dat de woorden werkelijkheid zouden zijn en blijven, dat was de ideale
wereld een feit. Maar, helaas, de werkelijkheid is zo anders. De pessimist zou
zeggen: ”God wordt tijdens de kerstdagen meer geëerd dan op andere
dagen, maar daags na het feest is de strijd al weer volop gaande. Niks geen
vrede, niks geen licht en niks geen hoop op betere tijden…”
Maar de laatste woorden in de tekst worden nog wel eens vergeten: “In de
mensen een welbehagen.” Weet u, ik vermoed dat dat huiswerk is voor ons
allemaal.
Niemand krijgt het welbehagen zomaar cadeau, daar moet je naar op zoek,
met de innige wens om het te vinden. Een goede gezondheid is één van de
pijlers waarop dat welbehagen steunt. Daar willen we best wat aan doen en
vaak genoeg hoort die gezondheid tot het verlanglijstje van menige oudere.
Niet roken, niet vet eten, matig drinken en veel bewegen, u kent al die goede
raad vast wel.
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Maar, beste lezeressen en lezers, dat is niet alles. ’t Is prima voor het lijf,
maar de ziel waar het lijf in huist, verdient ook welbehagen. Welbehagen in
de ziel is minstens zo van belang als welbehagen in het lijf. Misschien nog wel
belangrijker.
Hoe krijgt een mens nou dat welbehagen in de ziel binnen handbereik, dat is
de praktische vraag? Ik vermoed door niet de indruk te vestigen de wijsheid
in pacht te hebben. Ouderen hebben daar nogal een handje van, zeker ten
opzichte van jongeren. Opa weet het beter, hij is toch zo wijs, hij heeft zijn
eigen wijsheid en die heet gewoon eigenwijs. Op die weg bevind je je al snel
als je meent alles te weten.
Maar veel gezonder is het om eens om te zien naar de religie. Religie is niet
de wetenschap die alles wil verklaren, maar wekt juist ontzag voor het
onverklaarbare in de wereld. “Ontzag voor de Heer is het begin van
wijsheid”, zo zegt de bijbel. De dominee kan zich sufpreken over wie God is,
maar verklaren kan hij niks. En wie daar toch naar streeft, die is gewoon
eigenwijs.
Weet u, het voordeel van ouder worden is, dat je er langzaamaan achter
komt dat je maar heel weinig of niets weet. Thuis en op school en elders
word je als jongere volgepropt met allerlei wijsheden, een hele rugzak vol
met reisbagage voor het leven. Maar onderweg in het leven gebruik je alleen
maar wat je nodig hebt, de rest is ballast die men zo snel mogelijk overboord
kan zetten. Het gevolg is dat je weer ruimte hebt in die rugzak, genoeg
ruimte om je in te leven in de leefwereld van de jongeren. Die willen allemaal
zo snel mogelijk aan de toekomst beginnen, want ze zien er met verlangen
naar uit. “Wees blij met de blijden”, ook zo’n goede bijbelse raad. Wanneer u
ook maar enigszins het welbehagen in het hart kunt vinden, dan zit het vast
wel goed met het eren van God en met die vrede op aarde. Heus, vrede op
aarde begint gewoon in uw eigen huis en omgeving, Daar hebben we echt de
kerstdagen niet voor nodig. Ik wens u 363 dagen vrede en welbehagen toe,
dan komt u vast met een gerust hart die twee volgende kerstdagen ook wel
door.
Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon
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Ook een kans voor jou.
Elkaar helpen binnen de Gemeente daar gaat het om in het leven.
In de Gemeente hebben we een aantal vacatures, die al een hele tijd open
staan. Het is fijn als we weer mensen vinden om te helpen de gemeente
draaiende te houden en mee te helpen om te dienen en te besturen.
Misschien is dit iets voor jou. Je kunt er natuurlijk ook van leren door ervaring op
te doen met meebesturen van de Gemeente en door je in te zetten voor de
gemeenschap. Ook speciaal voor jongeren is het een kans om mee te draaien in
het richting geven aan de kerk en nieuwe ideeën direct in te brengen. Als je altijd
al gedacht hebt: “Ik zou best eens wat willen doen.” Grijp je kans en doe het nu
en neem contact op voor nadere inlichtingen als je er eerst meer van wil weten.
De volgende vacatures zijn al een hele tijd open:
 Voorzitter van de Kerkenraad. De voorzitter geeft leiding aan de
vergaderingen van de Kerkenraad. Je kunt dit als aparte functie invullen of in
combinatie met een andere functie binnen de kerk.
(Nadere inlichtingen bij Betsy Nobel, tel.nr. 0571 – 292213).
 Penningmeester van de Kerkrentmeesters. De penningmeester van de
kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van
de kerk. Samen met de administratieve ondersteuning door Sari Wolters
wordt de begroting en de jaarrekening in concept opgesteld.
(Nadere inlichtingen bij Berry Bellert, tel.nr. 0571- 291164).
 Ouderling voor De Vecht. De ouderling is onderdeel van het College van
ouderlingen en houdt zich bezig met de pastorale zorg voor de mensen in
De Vecht.
(Nader inlichtingen bij Betsy Nobel, tel.nr. 0571 – 292213).
 Jeugddiaken. De jeugddiaken vormt samen met de jeugdouderling een team
om het jeugdwerk vorm en inhoud te geven. Hier is echt behoefte aan extra
menskracht.
(Nadere inlichtingen bij Bianca Bellert, tel.nr. 0571 – 292347).
 Diaken. De diaken functioneert in het College van diakenen en heeft als
speciaal aandachtsgebied de noden en hulpverlening aan mensen die zorg
en steun nodig hebben in de gemeente.
(Nadere inlichtingen bij Arjan Hofmeijer, tel.nr. 0571 - 290524).
We hopen dat we de vacatures met elkaar goed kunnen gaan vervullen.
Piet Winterman, tel.nr. 0571 – 291105,
28 januari 2013.
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3-feb
6-feb
7-feb
10-feb
26-feb

Dhr. A.J. Witteveen, Tuindorp 10
Mevr. B.J. Palm - Uenk, Zwanekamp 12
Dhr. J.G. Hamer, Molenweg 48
Mevr. D.A. Horstman - Boeve, Zwanekamp 16
Mevr. H.J.M. Janssen - Hassink, Ieuwland 13

80
92
83
87
87

Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
jaar

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.

MUTATIES:
Uitgeschreven:
Dhr. A. de Jong, Wijkseweg 55, naar Oene
Verhuisd:
Mevr. M. van Dragt, W. v. Oranjestraat 2, Epe naar Haverkampsweg 8

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.
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U IT N O DIG ING V O O R DE 65 + G R O E P:
Terugblik. Op Donderdag 17 januari, een prachtige winterdag, kwamen
vele 65 plussers naar de Kerk. Na de gebruikelijke nieuwjaarswensen
stond er een heerlijk stamppotten buffet met toe behoren gereed, met als
grote verrassing een bijzonder lekker nagerecht. De aanwezigen waren
vol lof over de heerlijke gerechten uit de keuken van de familie de Groot.
In de prima verwarmde Kerk was het gezellig toeven en onder het genot
van een drankje droeg mevrouw Alie Bredenoort een prachtig gedicht
voor. Tenslotte werd er als afsluiting nog een ronde bingo gespeeld.
UITNODIGING VOOR 21 FEBRUARI : dhr. Henk J. van Baalen uit
Deventer komt vertellen over ‘Verborgen Schoonheid van Deventer’.
Hierbij worden Twello en Terwolde e.o. ook bij betrokken. De heer van
Baalen staat bekend als een boeiend verhalen verteller die tevens
aantrekkelijke anekdotes kan vertellen in het dialect.
Deze middag is van Harte aanbevolen, UITERAARD IS IEDEREEN VAN
HARTE WELKOM:
Groeten:
Een hartelijke groet en bemoediging gaat naar Mevr. Zweers Kientz.
Ook Mevr. Schrijver Teunissen veel kracht en sterkte toegewenst.
Mevr. Alferink, welkom thuis en een spoedig herstel gewenst.
Attenties:
Via de kerstattenties werden giften meegegeven speciaal voor de
65+ groep. ONZE HARTELIJKE DANK DAARVOOR:
W. Janssen
20,00
L. Uenk
10,00
W. van Vemde
15,00
M. van der Horst 15,00
TOT ZIENS OP DONDERDAG 21 FEBRUARI OM TWEE UUR IN DE KERK.
Geen vervoer ? Laat ons het weten, het wordt voor u geregeld.
WILLIE
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29 1074

TONNIE

29 1834

MINI 29 1335

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:
Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR, 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:
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.
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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:
In de week van: 11 februari: Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Kelderman
Braunius
ter Mate
Vorselman
van Vemde

Kerkekamp 5
Veenweg 5
Dorpsstraat 49
Twelloseweg 59
Veenweg 11

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
3
10
17
24

februari
februari
februari
februari

PK
RK
PK
PK

Twello
Bussloo
Terwolde
Nijbroek

10.00u
10.00u
10.00u
9.30u

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'.
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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.

GIFTEN:
Bloemen

Kerstattenties

Alg. Kerkenwerk

via: W. Jansen
T. Teunissen-Veldwijk
L. Uenk

5,00
20,00
10,00

35,00

via: T. Teunissen (1x5; 2x10)
K. Ketelaar
R. Koers/D. Veldhuis

25,00
25,00
15,00

65,00

via: F. Hemeltjen

10,00

10,00

15,00
5,00

20,00

Onderhoudsfonds via: Melkbus
A. Ensink
Collecten

Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Oudejaarscollecte
Onderhoudsfonds
Alg. Diaconaal werk
Leprazending

225,84
198,50
43,36
34,65
18,26
23,90
544,51
TOTAAL

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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674,51

OPROEP i.v.m. SLUITING VAN ‘BETHEL’.
Als werkgroep zijn wij druk bezig om foto’s en stukjes te verzamelen
omtrent de oprichting van Bethel en de verschillende verenigingen die er
toen geweest zijn.
Van verschillende mensen zijn al reacties binnen gekomen in de vorm van
foto’s met daarbij anekdotes over de zangvereniging en de oprichting van
het gebouw; waarvoor onze hartelijke dank.
Maar we willen graag nog meer foto’s van de diverse verenigingen en de
zondagsschool, die vanaf 1927 of later zijn opgericht.
Gebeurtenissen en namen van leidsters en leiders vanaf het begin die u
misschien nog weet, kunnen we ook goed gebruiken. Ook foto’s van alle
voorgangers vanaf het begin tot heden zijn we aan het verzamelen.
Misschien weet u over deze personen nog wat te vertellen. Bel of neem
gerust contact met ons op.
Nog even de namen van de werkgroep:
Ds. Betsy Nobel
Henny de Groot
Anno Fridrichs
Teun Veldhuis
Jaap van Oorspronk
Aalt van der Haar

tel:
tel:
tel:
tel:
tel:
tel:

0571-292213
055-3231261
0571-291712
0571-273127
055-3231711
055-3231764

Op maandag 18 februari komen we weer bij elkaar. Duik voor die tijd nog
eens even in het verleden en in de doos met oude foto’s.
Met vriendelijk groeten,
De werkgroep.
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Talentenmarkt
De datum voor de talentenmarkt komt dichterbij: 8 maart is het zover!
Wij hebben nog een aantal aanbieders van talenten nodig.
Denkt u eens na over uw talenten. Wat kunt u doen voor Yabima?
Ook kunnen we nog talenten gebruiken om er een gezellige avond van te
maken. Heeft u een act, maakt u muziek, iets anders? Meld u aan!
Voor de veiling kunnen we ook nog allerlei zaken gebruiken. Kijkt u eens
rond, thuis of in de zaak. Maar we hopen vooral op veel bezoekers.
Kom vrijdag 8 maart allemaal naar het Dorpshuis voor een mooie avond
met hopelijk een grote opbrengst voor Yabima.

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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Compost en Potgrondactie,
‘Vrienden van Loamneş’
Nijbroek/de Vecht en Terwolde.
Alhoewel het nu (19 jan.) nog dik winter is met vorst en sneeuw, denken de
Vrienden van Loamneş (Roemenië) alweer aan het voorjaar en met name
aan de jaarlijkse compost- en potgrondactie.
Zij hebben als data gepland dit jaar:
Zaterdag 2 maart in Nijbroek en de Vecht en zaterdag 9 maart in Terwolde.
Omdat de Friendship Association (zoals onze uitvoerende club in Loamneş
heet) nog geen concrete plannen voor dit jaar op tafel konden leggen willen
wij dit jaar een ander project steunen met onze actie.
U hebt wellicht wel eens van het programma Max maakt mogelijk, gehoord
of gezien, dat op o.a. vrijdagavond om 17.30 uur op de televisie is.
Hierin worden de schrijnende omstandigheden van alleenstaande ouderen in
Moldavië belicht. Moldavië ligt aan de noordkant van Roemenië.
Wij hebben contact gezocht met omroep Max, en deze was zeer verheugd
over ons initiatief om hen te helpen de ouderen in Moldavië betere
leefomstandigheden te geven.
Voor € 450 kan een huisje , dat op instorten staat, weer opgeknapt worden
door plaatselijke ondernemers, zodat men weer droog en tochtvrij kan
wonen.
Wij zijn hiervoor enthousiast geworden en wij hebben het programma
‘Max maakt mogelijk’, de renovatie van 10 huisjes toegezegd, dat is € 4500.
Wij hopen met onze komende actie een groot gedeelte, zo niet het hele
bedrag bijeen te brengen.
Het motto van de actie zal daarom dit jaar zijn:

U compost en potgrond………Zij onderdak !
Wij hopen ook dit jaar weer op de hulp van jongeren uit Nijbroek en
Terwolde, met name zij die 1 ½ jaar geleden mee zijn geweest naar Loamneş.

De compost kost 2.50 euro per zak; 5 zakken voor 10 euro
De potgrond kost 3.50 euro per zak; 3 zakken voor 10 euro
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Mocht u een afname in gedachten hebben van meer dan 10 zakken,
wilt u dan even contakt opnemen met W. van der Snel tel.0571-291556 of
mail wvdsnel@planet.nl en de hoeveelheid wordt apart gebracht.
(dit geldt ook voor als u niet thuis bent en toch wilt afnemen).
De actievoerders gaan om 8.30 uur de karren laden en hebben daarna hun
‘ludieke’ startschot.
Als de koffie of thee op is gaan ze om 9.15 uur van start met de verkoop
en hopen op een goede afname.
Met een hartelijke groet namens de Vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel.

Zangavond op 23 februari 2013.
De Gem. Zangvereniging ‘Eendracht’
organiseert op zaterdag 23 februari a.s.
een zangavond in de Dorpskerk in Terwolde.
De aanvang is 20.00 uur.
De volgende koren verlenen hun medewerking:
Gem. Zangvereniging ‘Harmonie’ uit Welsum.
‘Popkoor Welsum’ uit Welsum.
‘The Unknown Singers’ uit Epe
Dameskoor ‘Zanglust’ uit Empe
Gem. Zangvereniging ‘Eendracht’ uit Terwolde.
De toegang is gratis.
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2013
Iedereen is van harte uitgenodigd op vrijdag 1 februari a.s.
vanaf 19.30 uur in de consistorie, bij het inleveren van de
toezeggingsenveloppen van de actie ‘Kerkbalans’.

De koffie staat klaar en we kunnen dan
even terugblikken op een, als het goed
is, geslaagde actie. Echt de moeite
waard!
Daarnaast zullen we, door het
bijhouden van een steeds stijgend
saldo uit de telling van de
toezeggingen uit de enveloppen,
toewerken naar het bekendmaken
van de totaalverwachting voor de
actie Kerkbalans 2013.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 25 Februari vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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