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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
VIJFTIG!
Allen die tussen de dertig en vijftig jaar oud waren en
verplicht waren werkzaamheden bij de
ontmoetingstent te verrichten, verrichten en te
helpen bij het dragen ervan,
Numeri 4: 43
Wie vijftig jaar is, is van die verplichting ontslagen en
hoeft niet langer dienst te doen.
Numeri 8,25
Ja, op 12 februari was het zover. Ik werd vijftig jaar. Sommigen van u hebben
de Sara´s voor mijn huis gezien. Ook ontving ik veel felicitaties, daarvoor
hartelijk dank.
Ik dacht laat ik voor de gelegenheid eens in de bijbel kijken of er in de bijbel
iets vermeld wordt over vijftig jarigen. Het getal 40 is ons bekend als een
belangrijk bijbels getal, evenals de getallen 7, 10 en 12, maar of het getal
vijftig ook in de bijbel voorkomt, dat wist ik eigenlijk niet precies.
Het getal vijftig op zich komt het meest voor rondom de bouw van de tempel
in de verhalen uit het boek Leviticus. 50 touwen, 50 haken enz. enz.
De leeftijd 50 jaar vond ik voornamelijk in het boek Numeri, zoals in de
teksten die u hier boven ziet staan.
Als je die teksten leest, lijkt het er op of je verantwoordelijkheden ophouden
bij vijftig. Tot je vijftigste wordt je geacht werkzaamheden bij de
ontmoetingstent te verrichten, na je vijftigste ben je van die verplichtingen
ontslagen.
Nu was het in die tijd natuurlijk anders dan nu. Mensen werden eerder oud en
mochten dan ook eerder van hun oude dag genieten. Als we deze regel nu
nog zouden handhaven zouden we in de kerk maar heel weinig vrijwilligers
meer overhouden en ook ik zou aan het einde van mijn werkzame leven zijn
gekomen.
Mensen van nu worden ouder en er wordt van ons verwacht dat we minstens
tot ons 65e -66e-67e doorwerken.
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Toch herken ik wel iets in de woorden van Numeri. Toen ik 40 werd, vond ik
dat niet echt leuk; zo gauw het woord dertig uit je leeftijd is verdwenen voel
je je echt ouder. Nu ik vijftig werd voelde dat voor mij heel anders. Het is een
leeftijd waarop gewoon weet: ik behoor niet meer tot de jongeren en ergens
geeft dat ook een gevoel van vrijheid. De Duitse theologe en bisschop van de
Evangelisch Lutherse Kerk Margo Kässmann schreef er een boek over
“Midden in het leven” (een aanrader voor leeftijdgenoten). En zo is het
precies. Als je vijftig bent, sta je nog midden in het leven, maar tegelijkertijd
heb je ook al een heel stuk afgelegd, ervaringen opgedaan, fouten gemaakt,
idealen verwezenlijkt, of als onmogelijk van de hand gedaan. Je hebt keuzes
gemaakt, de dagelijkse dingen van het gezin nemen minder tijd en energie in
beslag. Het wordt tijd voor verdieping.
Met dit gevoel heb ik mijn verjaardag met veel plezier
gevierd. Het voelde voor mij als een overgang naar
een nieuwe levensfase. Die natuurlijk niet in één dag
gestalte krijgt, maar die wel in mij aan het groeien is
en waar ik met belangstelling en nieuwsgierigheid
naar uit kijk. Een tijd waarin het moeten minder wordt
en er meer tijd komt voor ont-moeten/ontmoeten.
Midden in het leven staan betekent ook dat je bij de
tijd blijft. Ontwikkelingen in kerk en maatschappij op
de voet blijft volgen. In die zin hoop ik nog vele jaren
jong van hart en geest te blijven en mijn werk met
plezier en inzet te kunnen blijven doen.

Werktijden
Nu het ritme in ons gezin steeds meer is veranderd, doordat de kinderen
ouder zijn geworden, lijkt het mij een goed moment om ook mijn werktijd
iets anders in te delen. Concreet houdt dit in dat ik in overleg met de
kerkenraad besloten heb dat ik voortaan maandag overdag vrij zal zijn.
´s Avonds ben ik wel beschikbaar voor vergaderingen etc. Ook voor
uitvaarten maak ik een uitzondering, maar normaal gesproken is maandag
dus vanaf nu een vrije dag. Voor echt heel dringende zaken, die geen uitstel
kunnen verdragen blijf ik gewoon de hele week beschikbaar.

4

Studiereis naar Iona
In de week van 21-28 april zal ik met vier collega’s op studiereis zijn naar Iona,
een Schotse kloostergemeenschap.
In de volgende kerkbode zal ik iets meer
vertellen over die gemeenschap en wat wij
daar gaan doen.
In deze week zal Ds. Jan Lammers uit
Nijbroek mij in voorkomende gevallen
vervangen.

VANUIT DE GEMEENTE
Zieken
Geertje van Essen, S. Schotanusstraat 10, moest in de afgelopen maand
bestralingen ondergaan. Een hele belasting die ook veel spanning oproept.
Toos Zweers haar situatie is op dit moment redelijk stabiel.
Ook Mw. J.H. Schrijver-Teunissen, Kerkekamp 1 is thuis ziek.
Dhr. W. Lugtenberg, Kerkekamp 3 moest worden opgenomen in het
ziekenhuis. Vanwege een bacterie moest hij een tijd in redelijke afzondering
doorbrengen. Inmiddels is hij weer thuis.
Ook Mw. J. Kempink-Egberts, Twelloseweg 78 is in het ziekenhuis
opgenomen geweest.
Dhr. P. Bruin, Wellinkhofweg 13a, gaat steeds verder achteruit.
Veel sterkte wensen we ook de familie Mouw sr. en Mouw jr. Zeedijk 46.
Beide families hebben met veel tegenslag te kampen.
We wensen hen allen, ook zij die hier niet genoemd zijn, veel sterkte toe en
de kracht van God om de ziekte te dragen. Laten we ook hen die om de
zieken heen staan met hun zorg(en) niet vergeten.
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Wij gedenken
Op 5 februari, vijf dagen na haar 89e verjaardag is Johanna Berends-Kempink
overleden. De laatste weken van haar leven woonde zij op de Benring.
Jo heeft van jongs af aan in Terwolde gewoond. Samen met haar man en
haar dochter Els heeft ze lange tijd op de Kleine Emstermate gewoond, een
buurt waar Jo het erg naar haar zin had. Jo was een mensenmens en ze vond
het gezellig dat iedereen bij elkaar in en uitliep. Jarenlang is Jo ook
penningmeester geweest van de vrouwenvereniging “Martha’, waar ze
graag kwam. Ook bij andere verenigingen was Jo actief.
Jo hield veel van muziek. We lazen dan ook samen die bekende psalm 23,
die ook paste bij de muziek waar we naar luisterden o.a. in ‘t Groene dal,
in ‘t stille dal.
We hebben het leven van Jo in herinnering gebracht, samen met haar
dochter en schoonzoon, Els en Jan. Dat was goed om te doen. Daarna
hebben we haar begeleid naar de begraafplaats in Terwolde waar ook haar
man Arend begraven ligt.
We wensen allen die Jo Berends zullen missen sterkte toe en in het bijzonder
natuurlijk Els en Henk.

Lied van Christus en de duivel: ‘Duel’ - Stef Bos
Op maandag 18 maart om 20.00 bent u in de pastorie, Kolkweg 19b 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.
Deze avond zou eerst in februari gehouden worden, maar door verschillende
afmeldingen voor die avond, is deze avond doorgeschoven.
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Wijkontmoetingsavonden/Groothuisbezoek
De eerste wijkontmoetingsavond is geweest met een flinke opkomst.
We spraken over het thema “Met hart en ziel”. In de komende maanden zal
iedere wijk aan de beurt komen. De data zijn als volgt (voor de wijkindeling
kijk verderop in dit kerkblad)
6 maart de wijk van Willy Jansen
20 maart de wijk van Klazien Ketelaar
10 april De Vecht
15 mei de wijk van Andries van Assen
Mocht u op de avond van uw wijk niet kunnen en wilt u toch graag meedoen,
dan kunt u ook bij een andere wijk aanschuiven. Laat het mij dan even weten,
dan zorg ik ervoor dat u een uitnodiging krijgt.

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. 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.
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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 sponsorformulier, 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 uiterlijk vrijdag
8 maart 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 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!!

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!
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Op weg naar Pasen
We gaan op weg naar Pasen. Hoe we dat doen, leest u hier onder.
DE STILLE WEEK
De Stille week, onze opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk.
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag
en dan wordt het Pasen. Elke dienst in de Stille
week heeft een eigen karakter. Het zijn zeker
geen vier “zondagse diensten” achter elkaar. Er
wordt niet of nauwelijks gepreekt, maar we laten
ons mee-nemen in het gebeuren naar Pasen toe.
Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier.
De diensten vormen samen een opgang naar het
Paasfeest en in de diensten komen verschillende
aspecten van de lijdenstijd naar voren.
Wat vieren we nu precies?
Ik zet het even voor u op een rijtje:

WITTE DONDERDAG
Waar gaat het over?
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond.
Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken hoe Jezus het
joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde. We voelen ons zelf ook
als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel. We horen dat Jezus onze
dienaar wil zijn in het verhaal van de voetwassing, en we voelen de
beklemming als we horen dat één van de leerlingen Jezus zal verraden.
Wie is het? Zijn wij het soms zelf?
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GOEDE VRIJDAG
Waar gaat het over?
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus.
In lezingen, liederen en gebeden volgen wij zijn lijdensweg. Dan, wanneer
we horen dat Jezus sterft, wordt de paaskaars gedoofd. De kerk wordt stil en
donker.
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd worden. We voelen het lijden van
Jezus ook op onze schouders drukken. Tegelijkertijd herkennen we daarin
ons eigen lijden en troost het ons dat ook Jezus daar weet van heeft.

STILLE ZATERDAG
Waar gaat het over?
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd.
Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen.
We geven elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid van Pasen mogen
we al op deze avond meevoelen. Ook voor kinderen en jongeren is dit een
mooie dienst om mee te maken.
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter.
Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze manier
van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan. Ook wanneer
het niet mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker de moeite waard om
eens één van deze diensten bij te wonen.
Voor wie niet gewend zijn deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen vragen:
denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of deze diensten of
één van deze diensten misschien ook iets voor u zouden kunnen zijn.
Zelf beleef ik door deze diensten het Paasfeest altijd heel intens en ik weet
dat dat ook geldt voor diegenen die vertrouwd zijn geraakt met deze
diensten in de Stille Week. Weet u welkom!
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Bij de diensten
Gemeentelied
Gemeentelied maart 2013: 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' (Opwekking
334/Evangelische Liedbundel 382), gekozen door Inge van der Horst.
Deze maand had ik de eer om een gemeentelied uit te kiezen en ik heb gekozen
voor 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen'.
Door het ouderwetse taalgebruik spreken veel van de oude gezangen en
psalmen mij niet echt aan, daarom heb ik gekozen voor een opwekkingsnummer. Het is een nummer dat ik erg mooi vindt door de energie die het geeft.
De eerste keer dat ik het hoorde was in een belijdenisdienst in een andere kerk
en ik werd meteen geraakt door het nummer. Voor mij staat het voor
positiviteit: ‘dat het licht overwint’.
Volgende maand zal het gemeentelied gekozen worden door Miranda van
Werven – Steenbergen.

Deze hele maand staan de lezingen en de
diensten in het teken van Jezus gang naar
Jeruzalem. Aan het eind van de maand
vieren we Pasen. Het grootste feest van
de kerk.
Ook de kinderen van de kindernevendienst volgen deze weg.
Op elke zondag wordt er een blad van een
palmtak ingevuld met een afbeelding.
Daarbij horen we steeds een passend
kinderlied.

Vlak voor de Pasen komt er nog een speciaal Paasnummer van de kerkbode
uit.
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Zondag 3 maart, Derde in de 40-dagen. Kleur: Paars
Kinderlied: een luisterlied vanaf CD
Gemeentelied: Heer uw licht en uw liefde schijnen. Ev. Lb. 382
Op deze zondag staat Lucas 13: 1-9 op het rooster. de gelijkenis van de
vijgenboom. Op deze zondag gaat Drs. Co Boon uit Zelhem bij ons voor.
Zondag 10 maart, Vierde zondag in de 40-dagen. Kleur: Paars
Kinderlied: een luisterlied vanaf CD
Gemeentelied: Heer uw licht en uw liefde schijnen. Ev. Lb. 382
Op deze zondag staat het mooie verhaal van de verloren zoon op het
rooster, Lucas 15: 11-32. een spannend verhaal in de context van de familie,
maar ook in de context van het rijk van God. Op deze zondag gaat Ds. J. H.
Leijenhorst uit Barchem bij ons voor.
19.00 Oecumenische Paasvesper in Bethel Het thema is: Samen met Jezus
aan tafel. Verderop in de kerkbode leest u er meer over.
Zondag 17 maart, Vijfde zondag in de 40-dagen, Biddag. Kleur: Paars
Kinderlied: een luisterlied vanaf CD
Gemeentelied: Heer uw licht en uw liefde schijnen. Ev. Lb. 382
Op deze zondag bidden we voor het werk dat we doen. Voor alles wat groeit,
maar ook voor alles wat wij op een andere manier tot stand mogen brengen.
Het verhaal over de pachters in de wijngaard, Lucas 20: 9-19 zet ons werk in
het perspectief van Gods Koninkrijk.
Zondag 24 maart, Palmzondag. Kleur: Paars
KINDERDIENST
Op deze zondag vieren we samen met de kinderen Jezus’ intocht in
Jeruzalem. We ontvangen het Jeugdorkest van Ons Genoegen in de dienst en
zij zullen ons ook voorgaan in de Palmpasenoptocht die om 11.00 uur begint.
Palmpasenstokken mogen alvast meegenomen worden de kerk in!
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag 19.30 Bethel De Vecht. Kleur: wit
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden.
We vieren samen de Maaltijd van de Heer.
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Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag 19.30 Terwolde. Kleur: rood
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden.
We lezen samen het lijdensevangelie.
Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag 20.30 Terwolde. Kleur: wit
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden.
We dragen het nieuwe Paaslicht in de kerk binnen!
Paaszondag 31 maart. Kleur: wit
PAASFEEST
In de volgende kerkbode leest u meer over deze dienst
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
4 maart
6 maart
8 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
16/17 maart
18 maart
20 maart
25 maart

20.00 Moderamen
19.45 Wijkontmoetingsavond
20.00 Talentenmarkt
19.00 Oecumenische Paasvesper
20.00 Kerkenraad
10.00 Overleg Nacht zonder dak
19.30 Ouderlingenvergadering
17.00- 09.00 Nacht zonder dak
20.00 Bijbelse personen met Stef Bos
19.45 Wijkontmoetingsavond
20.00 Overleg Bethel

Kosterij 3
Everwijnstraat 17
d’Olde schole
Bethel
Consistorie
Zeedijk 9
Consistorie
Zeedijk 9
Consistorie
Twelloseweg 76
Bethel

U allen een goede voorbereidingstijd naar Pasen toegewenst!
Ds. Betsy Nobel
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DANK AAN CO BOON
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 13 februari jl. zich
opnieuw gebogen over de bijdragen van Co Boon in de Kerkbode.
Meer dan een jaar geleden (in 2011) is het contract met Co Boon
gestopt als kerkelijk medewerker voor het ouderenpastoraat. Daarbij
was destijds afgesproken dat Co Boon nog elke maand een artikeltje
zou schrijven voor de Kerkbode. Elk jaar zou opnieuw worden bezien
of daarmee nog verder gegaan zou moeten worden.
Vorig jaar (in oktober 2012) had de kerkenraad besloten dat in het
kader van het uitvoeren van een eenduidige koers binnen de
gemeente het niet meer paste om hier mee verder te gaan.
Vervolgens is besloten om in het kader van de bezinning op ons
gemeente-zijn nog eens opnieuw met elkaar van gedachten te
wisselen over de stukjes in de Kerkbode. De kerkenraad heeft toen
besloten om er vanaf februari 2013 volledig mee te stoppen.
Ook via deze mededeling in de Kerkbode hecht de kerkenraad eraan
om Co Boon nog hartelijk te danken voor zijn inzet en bijdragen voor
het ouderen-pastoraat in onze gemeente.
Wij wensen Co Boon alle goeds voor zijn verdere inzet en activiteiten
voor ouderen in zijn omgeving en andere gemeenten. Co bedankt.
Piet Winterman,
College van kerkrentmeesters.

Levende gemeente zijn in onze tijd.
De samenleving verandert. Bijna alle vaste verbanden in de
samenleving veranderen. Denk aan de grenzen van staten, provincies,
gemeenten; waterschappen; denk aan : gezins- en familieverbanden,
buurten, verenigingen.
Denk ook aan onze kerk en onze gemeente Terwolde – De Vecht. Er
komen steeds minder mensen in de zondagse kerkdiensten. Het is
moeilijker om ambtsdragers te vinden om de gemeente draaiende te
houden. Financieel is het een kunst om de touwtjes aan elkaar te
blijven knopen. De jeugd komt niet of nauwelijks naar de kerk en het
is best moeilijk om actief de jeugd te betrekken in de gemeente.
Wat moet je dan doen? Dat is niet zo één, twee, drie makkelijk te
bepalen.
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De kerkenraad heeft daarom op 13 februari vrijwel de hele kerkenraad
vergadering besteed aan het met elkaar nadenken en bespreken van
wat er gebeurt in en om de kerk en geprobeerd om meer duidelijkheid
te krijgen over wat ons te doen staat in deze tijd als kerkelijke
gemeente. De kerkenraad heeft dat gedaan aan de hand van de
volgende vragen :
Hoe zien wij onze gemeente?
 Hoe willen wij ons gemeente-zijn vorm geven?
 Wat zijn de hedendaagse problemen en vraagstukken waar mensen
mee worstelen en waar we als gemeente iets over of mee zouden
moeten doen?
 Wat zijn onze problemen als gemeente Terwolde – De Vecht?
Het was goed om met elkaar die vragen verder door te praten.
Er is veel op tafel gekomen. Daar maken we een verslag van en dat
willen we benutten om breder in de gemeente verder met elkaar te
zoeken naar wat ons te doen staat in de huidige tijd.
Niets doen is geen optie. Alleen achter de feiten aan lopen en zien dat
we leden verliezen en met een steeds kleinere groep mensen
overblijven, is niet wat ons het beste lijkt. Maar wat dan wel?
De vragen die we in de kerkenraad met elkaar hebben besproken
willen we ook meenemen naar de komende wijkbijeenkomsten
(groothuisbezoeken), die de komende maanden in de hele gemeente
gehouden worden.
De resultaten van de eerste gesprekken in de kerkenraad van 13
februari en van de wijkbijeenkomsten gaan we in de
kerkenraadvergadering van juni 2013 weer met elkaar delen.
We hopen dan meer zicht te krijgen met z’n allen hoe we het beste
verder kunnen gaan als gemeente naar de toekomst.
Hebt u of heb jij ideeën of concrete voorstellen welke belangrijk
kunnen zijn voor ons als gemeente in deze tijd of in de toekomst.
Doe dan mee en kom naar het groothuisbezoek of stuur een brief of
mail of sluit je aan bij gesprekken die er in de toekomst zeker nog
zullen komen.
Piet Winterman,
19 februari 2013
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Kort verslag van de kerkenraad vergadering van 13 februari 2013 over het
gemeente zijn in de huidige tijd en met het oog op de toekomst.
Hieronder staan in het kort enkele uit de vele gedachten die in de
kerkenraadvergadering op tafel zijn gekomen.

 Afstemmen godsdienstlessen op school met de kindernevendiensten,
bijvoorbeeld 1x per maand.
 Thema rondom gezinnen en kinderen uitwerken en benutten in
kerkdiensten of andere bijeenkomsten rondom het gemeente-zijn.
 Actieve thema’s die wat langer lopen en bijvoorbeeld tot een ‘presentatie
door kinderen of jongeren’ in de kerk leiden of in andere vormen in de
gemeente.
 Evt. ook koppelingen leggen met de activiteiten in de clubs.
 Relaties op dit gebied leggen met de buurgemeenten.
 Veel mensen zijn druk met gezin, sport of werken in de zorg etc..
Mede hierdoor kan het komen dat gezinnen met kinderen niet of nauwelijks
in de kerkdiensten komen op zondag.
 Uit een eerder gehouden enquête kwam naar voren dat er geen specifieke
thema’s of onderwerpen zijn die vanuit de jonge gezinnen komen en die
voor hen reden zouden zijn om naar de kerk te komen. Er kwam een grote
diversiteit aan onderwerpen naar voren waar zij mee bezig zijn.
 In het drukke leven van alle dag zijn er altijd momenten in je werk of op het
sportveld om elkaar te helpen met luisteren en praten. Dan kun je zelf laten
zien en horen wie je bent en daarin je geloof leven.
 Durven wij op sommige zondagen ons eigen kerkgebouw soms dicht te doen
om met z’n allen naar een mooie dienst in Nijbroek, Welsum of de Beemte
te gaan? Zo zouden we kunnen laten zien dat we willen samenwerken en
vertrouwen hebben in elkaar.
 Het kerkgebouw heeft wel een uitstraling en rust.
 Voor het kerkgebouw is wel veel draagvlak.
 Je kunt niet alles als gemeente en minder als je met minder mensen bent.
 We worden echt kleiner -> het is nodig om helder te maken wat we wel en
wat we niet kunnen doen.
Piet Winterman, 19 februari 2013
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NIEUW LIEDBOEK
In mei 2013 verschijnt er een nieuw Liedboek voor de kerken.
Daar staan veel meer liederen in dan in het huidige liedboek.
Ook veel van de oude bekende liederen zijn er natuurlijk weer in
opgenomen.
De kerkenraad van Terwolde–de Vecht heeft besloten om vanaf de
zomer 2013 het nieuwe Liedboek te gaan gebruiken in de kerkdiensten.
Het nieuwe Liedboek is straks te koop in de boekwinkels, maar je kunt
het ook bestellen via onze kerk. Doordat in het verband van de Classis
wordt samengewerkt kunnen we een korting krijgen op het nieuwe
Liedboek.
Die korting kan oplopen van 5% (bij 2 tot 30 stuks) tot 15% voor
boven de 100 stuks. Wij denken dat we door de gezamenlijke
bestelling die 15% korting kunnen halen.
Een liedboek kost normaal € 25,-, maar door de korting komt het op
€ 21,25.
Om mee te doen liggen er in de kerk intekenlijsten. Daar kun je je
naam en het aantal liedboeken dat je wil bestellen invullen.
De kerkenraad heeft ook de mogelijkheid aangeboden om naast een
liedboek voor jezelf ook een liedboek (of meer als je wil) aan te
schaffen voor de gemeente. Hierdoor steun je onze gemeente direct.
De met uw steun aangeschafte liedboeken zullen achterin de kerk
worden gelegd voor mensen die geen liedboek hebben, voor gasten
of voor als je je eigen liedboek bent vergeten.
Kom je niet (vaak) in de kerk en wil je toch een liedboek bestellen
via de kerk, neem dan gerust contact op met één van de
kerkrentmeesters.
Piet Winterman,
College van kerkrentmeesters.

17

VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2-mrt
6-mrt
14-mrt
17-mrt
25-mrt
25-mrt

Dhr. A.A. Roetert, Wolterkampsweg 31
Mevr. J. Kempink-Egberts, Twelloseweg 78
Mevr. B. Zweers-Beekhuis, Kon. Wilhelminastr 25
Mevr. W. Oosterbroek-Smeenk, Ieuwland 3
Mevr. H.A. Bronkhorst-Veldwijk, Kerkstraat 33
Mevr. T. Nijdeken-Egberts, Everwijnstraat 59

93
89
93
81
85
91

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
28-mrt Dhr. en Mevr. Visser-Veenendaal, de Kosterij 3
29-mrt Dhr. en Mevr. Kiesbrink-Eggink,
Wijkseweg 80

45 jr.
50 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.J. Griffioen, Ieuwland 5, uit Zutphen
Uit/Overgeschreven:
Mevr. L.H. van Faassen-Kuilman, Bandijk 25
Mevr. W. de Jong, Wijkseweg 55
Mevr. L. Kiffen-Gudde, Dorpsstraat 21, naar Ede
Dhr. H.A. Steenbergen, Zwanekamp 1, naar Velp
Overleden:
Mevr. J. Berends-Kempink, de Benring, op 5 februari
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VAN DE DIACONIE:
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN:
Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te
kunnen gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden
geregeld !
CASSETTES-EREDIENSTEN:
Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam
tel. 27 16 80.
COLLECTEN:
Op 27 januari was de extra collecte bestemd voor de leprazending.
Van de leprazending ontvingen wij de volgende achtergrond
informatie:
Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra,
met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen
leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven
ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen
die zich verstoten voelen.
Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen
leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we
door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te
verstrekken. Onze hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van de
individuele patiënten.
Leprazending Nederland is onderdeel van het Internationale netwerk
van The Leprosy Mission International (TLMI), dat 171 projecten
ondersteunt in 28 landen in Azië en Afrika. Leprazending heeft ruim
tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw
samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en
andere ontwikkelings-organisaties.
Wat is lepra?
Lepra is een medische aandoening die ook wel de ziekte van Hansen
genoemd wordt, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij ontdekte in
1873 de bacterie die lepra veroorzaakt – Mycobacterium leprae
(familie van TB Mycobacterium). Waarschijnlijk wordt de ziekte via de
lucht verspreid: door hoesten en niezen.
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Lepra is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks het leven
van miljoenen mensen beïnvloedt, vooral in Azië, Zuid-Amerika en
Afrika.
De leprabacterie tast vooral de huid en zenuwen aan die net onder de
huid liggen aan. De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer
vlekken op de huid waarin de patiënt geen gevoel meer heeft. Ook
verdikte oorlelletjes of een doof gevoel in handen of voeten kunnen
aanwijzingen zijn dat iemand aan lepra lijdt.
Meer informatie is te vinden op www.leprazending.nl
De diaconie van Terwolde-de Vecht zal de opbrengst van de collecte
voor de Leprazending verhogen tot € 500.
Collecte 3 februari in het teken van Water, bron van leven.
Op zondag 3 februari hebben wij in onze kerk gecollecteerd voor Kerk
in Actie voor het werelddiaconale werk, waarin het project in
Mozambique centraal staat. Mozambique is één van de armste landen
ter wereld en de bevolking groeit er de laatste jaren heel snel.
Dit heeft grote gevolgen voor de hygiëne en volksgezondheid.
Er is een steeds groter gebrek aan schoon drinkwater.
Op de theologieopleiding in Ricatla die via Kerk in Actie wordt
ondersteund, leren de studenten niet alleen hoe ze een goede preek
schrijven of pastorale gesprekken voeren, maar ook hoe belangrijk
schoon drinkwater is en hoe ze kunnen zorgen voor de installatie van
touwpompen.
Deze touwpompen zijn veel schoner en lichter in het gebruik dan de
huidige open putten.
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Namens Kerk in Actie werkt Erik de Best in Mozambique en installeert
de touwpompen, leert lokale vaklieden hoe ze dat zelf kunnen doen en
betrekt de theologiestudenten hierbij voor de organisatie en bewustwording van de bevolking. Eén waterpomp, inclusief een onderhoudstraining voor de lokale bevolking, kost € 250 en geeft maar liefst
vijftig mensen toegang tot schoon water.
De diaconie van Terwolde-de Vecht zal de opbrengst van de collecte
van 3 februari verhogen tot € 750 zodat er drie touwpompen kunnen
worden aangeschaft en geïnstalleerd
Namens de diaconie,
Henk van der Scheer

UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:

Uitnodiging voor donderdagmiddag 28 maart a.s. om 14.00u. in de kerk.
PAAS-LENTEVIERING.
Deze middag gaan we o.l.v. Dick van Oorspronk bloemschikken!
Voorgaande jaren zijn we met mooie eigengemaakte bloemstukjes huiswaarts
gegaan; wij hopen dat het ons deze keer ook weer lukt om - o.l.v. Dick- iets
moois te creëren. De eigen bijdrage is 7,50 euro per persoon, neemt u zelf een
mesje en tangetje mee?
Voor deze middag kunt u zich nog opgeven t/m 17 maart a.s.
De zieken vanuit ons midden wensen wij veel kracht en moed toe en een
hartelijke groet!
Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten donderdagmiddag 28 maart
a.s. in de kerk.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!!
Geen vervoer? Laat het ons weten; het wordt voor u geregeld!
Tot ziens!!!
Willie tel. 291074 Minie tel. 291335 Tonnie tel. 291834.
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode
steeds een recent overzicht. Als u vragen, of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Vacature

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

tel. (0571) 27 13 82

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

tel. (0571) 29 16 17

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

tel. (0571) 29 19 65

LAAT HET ONS WETEN……….

als er een kindje
is geboren
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als u wordt
opgenomen
in het ziekenhuis,
of langdurig ziek
thuis bent.

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

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Scriba: 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.

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
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ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 4 mrt. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

van der Haar Lochemsestraat 28
Vos
Beentjesweg 11
Plette
Kolkweg 13
Zweers
Wijkseweg 10

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
3
10
17
24
31

mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

RK
RK
PK
RK
RK

Duistervoorde
Bussloo
Klarenbeek
Klarenbeek
H. Hartkapel, 't Wezeveld

10.00u
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'.

COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 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.
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GIFTEN:
Bloemen

Collecten

via: W. Jansen (1x5; 1x10)
L. Uenk
D. Ruitenberg
Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Werelddiaconaat
40-dagentijd

15,00
10,00
10,00

35,00

184,12
170,76
79,70
83,10
517,68
TOTAAL

552,68

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

Kledinginzameling door Sam:
Sam's Kledingactie zamelt al 45 jaar gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in. Zij doet dit met de hulp
van een groot vrijwilligersnetwerk door heel Nederland.
Deze vrijwilligers organiseren kledingacties en/of beheren
'kledingdepots'. Dit zijn schuurtjes of kelders aan huis
waar omwonenden gedurende het hele jaar kleding naar
toe kunnen brengen. Ook staan er in verschillende
gemeentes kledingcontainers van Sam's én wordt er
regelmatig kleding gedoneerd door kledingzaken.
In 2012 werd op deze wijze in totaal 3.113.710 kilo textiel ingezameld. Een mooi
resultaat. Want ondanks het feit dat de economische crisis ook haar sporen
nalaat in de textielbranche - en de afgelopen jaren een sterke daling zichtbaar is
in de hoeveelheid ingezameld textiel - valt de opbrengst in zijn geheel niet tegen.
Sam’s Kledingactie gaat zich ook in 2013 vol overgave inzetten om zoveel
mogelijk kleding in te zamelen voor de projecten van Cordaid Mensen in Nood.
Onze kerk doet ook dit jaar weer mee met de inzamelingsactie in April.
Spaar al vast uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel.
In de volgende kerkbode leest u wanneer onze kerk open is voor het inzamelen
van deze goederen.
(www.samskledingactie.nl)
Namens de diaconie PKN Terwolde - de Vecht.
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Talentenmarkt
De datum voor de talentenmarkt komt dichtbij: 8 maart is het zover!
Wij kunnen nog talenten gebruiken. Denkt u nog eens na over uw
talenten. Wat kunt u doen voor Yabima? Er zijn al koek- en taartbakkers,
koks die een maaltijd thuis aanbieden, een whiskyproeverij, er is een
mooie wandeltocht aangeboden, een trekker-instructeur, er is hulp
aangeboden bij belastingformulieren en naai- en verstelwerk, enz.
Uiteraard kunt u ook weer intekenen voor een workshop bloemschikken.
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 vanaf 20.00 uur allemaal naar het Dorpshuis voor
een mooie avond met hopelijk een grote opbrengst voor Yabima.
Stand van de financiën
Een gift van dhr. Brinkman (€ 500), collectes, de kerstmarkt in Nijbroek,
naaiwerk, de verkoop van broodjes gezond en de kalenders, hebben al
het mooie totaal van € 818,95 opgebracht!
Interactief
In onze laatste vergadering hebben we geprobeerd een eerste stap te
zetten naar een interactief contact met Yabima. We willen proberen
(vooral over en weer) elkaar beter te leren kennen, ons geloof met elkaar
te delen en te proberen een relatie op te bouwen met mensen in
Sumatra.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)
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Website
Half februari is de nieuwe website van onze kerkelijke gemeente de lucht
in gegaan. Hierop kan iedereen voor hem of haar belangrijke informatie
vinden. U moet ook maar eens een kijkje nemen:

www.pknterwolde-devecht.nl
Mochten er nog aanvullingen nodig zijn, fouten verbeterd moeten worden,
enz., neem dan maar contact op met ondergetekende. Ik zorg dan wel dat
het bij Aart Stenfert uit Nijbroek, de bouwer van de website, terechtkomt.
Kees Visser, scriba,
e-mail: scriba@pknterwolde-devecht.nl
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 25 MAART vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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