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De Paaskerkbode voor U
Met plezier bieden wij u deze Paaskerkbode aan.
Misschien bent u gelovig, misschien ook niet. Toch is het voor ieder
mens goed dat er het jaar door bijzondere momenten zijn om bij stil
te staan. In onze 24/7 maatschappij vergeten we soms dat er dagen
zijn die anders zijn dan andere dagen. Voor de mensen die iets met
Jezus hebben is Pasen zo’n belangrijk moment. Het gaat immers
over de kern van de zaak. Over leven en dood. Over afgebroken
idealen en nieuwe kansen. Over opnieuw mogen beginnen, ook al is
er van alles misgelopen.
Omdat het Paasfeest mensen nieuwe hoop kan geven en uitzicht
naar de toekomst, willen we u al het moois dat het Paasfeest ons
brengt u niet onthouden. Vandaar deze kerkbode, ook bij u in de
bus. We hopen dat het ook voor u even een moment van bezinning
brengt in het vaak zo hectische leven. En natuurlijk bent u ook van
harte welkom om onze diensten bij te wonen. Juist de diensten op
de dagen voor Pasen hebben een meditatief karakter. Het zijn
momenten om stil te staan bij waar het in ons leven in de kern om
gaat: Geloof, hoop en liefde.
Namens de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht wens ik u
een goed en gezegend Paasfeest toe!
Ds. Betsy Nobel
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Pasen
Steen
mijn hart is een put
met een deksel erop
een paar zware stenen
er bovenop
steen van woede
steen van verdriet
hoe ik ze eraf krijg
dat weet ik niet
liefde is er ook
diep in mij
liefde als water
maar ik kan er niet bij
soms dan droom ik
dat al die stenen
zomaar ineens op een dag
zijn verdwenen
dan ben ik vrij
gelukkige en blij
en is er alleen nog maar
liefde in mij
Gerrie Huiberts
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Toen werd het Pasen
Het zou gebeurd zijn in het Rusland van na de revolutie.
De communistische partij stuurde vertegenwoordigers het land door
om af te rekenen met de sprookjes die de kerk zoveel eeuwen
verkondigd had. Zo kwam een spreker ergens in een dorpje en
iedereen werd opgeroepen naar het dorpshuis te komen. In prachtige
bewoordingen schilderde hij een wereld waarin mensen een god nodig
hadden. Een wereld waarin ze arm waren en weinig hoop hadden op
een beter leven. Hij vertelde over Jezus en hoe hij een koninkrijk in de
hemel predikte. Een plaats waar iedereen in vrede kon leven.
Een droom van een wereld was dat. Maar helaas ook niet meer dan
een droom. De mensen waren er stil van. De spreker had Jezus eerst tot
leven gewekt, zo overtuigend had hij gesproken over zijn verlangen en
hoop. En toen had hij hun hoop weer afgenomen, door te vertellen dat
godsdienst niets anders was dan een sprookje. Toen stond van de
achterste rij een de oude dorpspriester op. En hij zei niets anders dan
wat hij ieder jaar met Pasen aan het begin van de kerkdienst had
gezegd: “Cristos woskresse”.
Eerst zacht en voorzichtig, toen luid
en duidelijk met zijn gebarsten stem:
“Cristos woskresse.” ”Christus is
verrezen”. En de mensen
antwoordden, eerst aarzelend en
toen vol overtuiging: “De heer is
waarlijk opgestaan”. Misschien
speelde zich dit verhaal wel af
midden in de zomer, of ergens in de
donkere maanden van de winter.
Maar diegenen die er bij geweest
waren zeiden:
“Toen werd het Pasen”.
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Verbeeldingskracht
I can well imagine an atheist’s last words: “White, white! L-L-Love! My
God!”- and the deathbed leap of faith. Whereas the agnostic, if he stays
true to his reasonable self, if he stays beholden to dry, yeastless
factuality, might try to explain the warm light bathing him by saying,
“Possibly a f-f-failing oxygenation of the b-b-brain, ”and, to the very end,
lack imagination and miss the better story.
Uit: Life of Pi-Yann Martell

Ik kan me de laatste woorden van een atheïst goed voorstellen: Wit, wit,
L-L-Liefde! Mijn God!” als hij op zijn sterfbed de sprong naar het geloof
maakt. Terwijl de agnost, als hij trouw blijft aan zijn redelijke zelf, als hij
vast blijft houden aan droge, platte feitelijkheid, het warme licht waarin
hij baadt misschien probeert te verklaren met de woorden:
“Waarschijnlijk een g-g-gebrek aan zuurstof in de h-h-hersenen. ”en zo
op het allerlaatste moment het betere verhaal mist.
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Het Paasevangelie
volgens Lucas
Maar op de eerste dag van de week
gingen ze bij het ochtendgloren naar het
graf met de geurige olie die ze bereid
hadden. Bij het graf aangekomen, zagen
ze echter dat de steen voor het graf was
weggerold, en toen ze naar binnen
gingen, vonden ze het lichaam van de
Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze
helemaal van streek. Plotseling stonden
er twee mannen in stralende gewaden
bij hen. Ze werden door schrik bevangen
en sloegen de handen voor hun ogen.
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom
zoekt u de levende onder de doden? Hij
is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.
Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de
Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze
zich zijn woorden.
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen
vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten,
waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en
nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden.
Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het
maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en
rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de
linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over
wat er gebeurd was.
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april

9.00u - De Vecht: Ds. D. van Meulen, Epe
10.30u - Terwolde: Ds. D. van Meulen, Epe

14

april

10.00u - Terwolde: Ds. B.K. Nobel
mmv: Koor Groot Schuylenburg
Extra collecte: Orgelfonds

21

april

10.00u - Terwolde: Ds. K. van Middendorp-Sonneveld,
Hoogkarspel

28

april

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

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

Predikant

Redactie Kerkbode

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

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Iona
In de week van 20 t/m 28 april zal ik met vier collega’s in het klooster
op Iona verblijven. Hier onder vindt u meer informatie over dit klooster
en de Iona Community.
Iona (Gaelisch: Ì Chaluim
Chille), vroeger ook wel bekend
als Hy, is een eiland aan de
westkust van Schotland.
Het behoort tot de BinnenHebriden. Het eiland telt
ongeveer 17 inwoners.
In 565 stichtte Columba er een
klooster (Iona Abbey) dat
bijzonder grote invloed op deze noordelijke streken van Europa had.
Vanuit Iona verspreidde zich een netwerk van kloosters en bisdommen
dat zich uitstrekte over heel Schotland en Ierland en zelfs tot in het
Saksische gebied van Northumbria. Oswiu van Northumbria bekeerde
zich in het klooster van Iona tot het christendom. Het eiland werd een
heilige plaats waar verschillende koningen van Schotland, Ierland en
Noorwegen werden begraven. In 806 werd de gehele populatie van
het eiland uitgemoord door de Vikingen. Nog enkele aanvallen volgden
en het klooster raakte in verval. Margaretha van Schotland herstelde
het weer. In de 13e eeuw is het een benedictijner klooster geworden.
De Iona Community is een in 1938 op het Schotse eiland Iona gestichte
oecumenische gemeenschap. De stichter was ds. George MacLeod.
Deze gemeenschap zoekt naar nieuwe wegen om het evangelie in
deze tijd vorm te geven.
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Het doel van de gemeenschap is: "om het gemeenschappelijke leven
te herbouwen, door te werken aan sociale en politieke verandering, te
streven naar vernieuwing van de kerk met nadruk op de oecumene, en
nieuwe inclusievere benaderingen van eredienst te verkennen en dat
alles gebaseerd op een geïntegreerd begrip van spiritualiteit."
Hun gemeenschappelijke regel betreft:





Dagelijkse gebed en bijbellezen
Wederzijdse rekenschap voor het gebruik van geld en tijd
Geregelde onderlinge ontmoetingen
Actie voor en bezinning op gerechtigheid, vrede en de heel-heid
van de schepping.

Voor mij zal deze reis een studiereis zijn, die valt binnen de kaders van
de Permanente Educatie voor predikanten. Ik hoop op inspiratie en
bezinning en ik kijk uit naar een hernieuwde ontmoeting met collega’s
met wie ik in het afgelopen jaar de intensieve KPV-training heb
gevolgd.
In deze week zal Ds. Lammers uit Nijbroek mijn vervanger zijn.

Bijbelse figuren volgens Stef Bos
Deze winter hebben we ons verschillende keren bezig gehouden met
bijbelse figuren volgens de liederen van Stef Bos. Het waren
inspirerende avonden en er zijn nog liederen over. Daarom wil ik deze
serie volgend jaar voortzetten.
Op het jaarprogramma stond ook nog een bijeenkomst op 15 april.
Deze komt vanwege een kerkenraadsvergadering die ook op die
datum gepland staat te vervallen. Wanneer we het volgend seizoen
weer bij elkaar komen hoort u in september.
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Zieken
Veel mensen zijn in de afgelopen tijd in het ziekenhuis geweest.
Het waren Dhr. W. Lugtenberg, Kerkekamp 3, Mw. A.J. Roetert,
Wolterkampsweg 31, Dhr. H.J. Groeneveld, Hoevenallee 2,
Mw. G.S. Vos, Beentjesweg 11.
Op dit moment verblijft nog in het ziekenhuis Dhr. E.T. Bieleman,
Grotenhuisstraat 36. Hij heeft drie zware operaties gehad en is daarvan
nu herstellende.
Mw. J.E. Huiskamp is aan het revalideren in de Bloemendal.
Mw. G.H. van Essen is thuis aan het herstellen. Mw. T. Zweers is thuis
ziek.
Ook zijn er enkele mensen voor verder onderzoek en behandeling naar
het ziekenhuis geweest na het bevolkingsonderzoek op borstkanker.
Alle zieken wensen we veel sterkte en toe en Gods kracht om alles te
kunnen dragen in deze moeilijke tijd.
Wij herdenken
Op maandag 4 maart vroeg in de ochtend kwam er op tragische wijze
plotseling een einde aan het leven van Ab van Oorspronk,
Everwijnstraat 15. Ab was de man van Trees, voor wie zijn dood een
enorme schok is. In de moeilijke dagen die daarop volgden spraken we
over het leven van Ab. Ab was geliefd bij familie, vrienden en collega’s.
Hij stond altijd voor iedereen klaar. Ab was timmerman van beroep,
een echt vakman. Maar bovenal was hij de grote liefde en steun en
toeverlaat van Trees.
In een volle kerk namen we afscheid van Ab. We stonden stil bij het
leven van een mens, dat zomaar in een oogwenk voorbij kan zijn.
Maar ook spraken we over de trouw van God die eeuwig is met de
woorden van Psalm 103. Familieleden, vrienden en Dhr. Nikkels, zijn
werkgever spraken mooie woorden, waaruit bleek hoeveel Ab voor
hen betekent heeft. Het was een droevige dag, maar ook een dag van
verbondenheid tussen allen die Ab hebben gekend. We wensen Trees
heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen: de warmte van
mensen om haar heen en de troost van de trouw van God.
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Gemeenteavond
Op woensdag 17 april bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk
voor de gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met
gelegenheid om de stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de
vergadering. Op deze avond zullen de jaarrekeningen 2012 van de
diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage liggen en besproken
worden.
Daarnaast willen we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van
onze kerkelijke gemeente. Zoals u in het vorig kerkblad hebt kunnen
lezen, is de kerkenraad bezig met een grondige bezinning over de
vragen die rond kerk-zijn in deze tijd spelen. Op de groothuisbezoekavonden is er al aandacht voor dit onderwerp en in juni wil de
kerkenraad verder spreken over concrete beleidspunten op dit gebied.
Daarvoor hebben we uw inbreng hard nodig. We hopen dan ook dat
veel gemeenteleden op deze avond aanwezig zullen zijn.

Bij de diensten
Gemeentelied
Deze maand is het gemeentelied uitgezocht door Miranda van Werven.

Graag wil ik als gemeentelied;
Dank u voor deze nieuwe morgen
Evangelische Liedbundel 168
Ik blijf dit een mooi en vrolijk lied vinden.
Miranda
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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 meenemen 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?

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.
Dit jaar zullen de zeven kruiswoorden van Jezus centraal staan.
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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!
Alle diensten op een rij:
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.
29 maart Goede Vrijdag 19.30 Terwolde. Kleur: rood
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden.
We lezen samen het lijdens evangelie.
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
Op de derde dag ontdekken Maria en de anderen dat het graf leeg is. God
geeft nieuw leven, zijn weg gaat verder dan de dood. Samen mogen we
vieren dat het Pasen is geworden. Nieuw leven door duisternis en dood heen.
Op deze zondag verleent het koor Kol-le-aviv haar medewerking.
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Zondag 7 april Beloken Pasen Kleur: wit
Kinderlied:
Gemeentelied:
Twee mensen zijn op weg naar Emmaüs (Lucas 24: 13-35) Onderweg loopt
iemand met hen mee. Als zij aan tafel gaan en hij het brood breekt zien ze dat
het Jezus is.
Op deze zondag gaat Ds. D. van Meulen uit Epe in beide diensten voor.
Zondag 14 april Derde zondag van Pasen Kleur: wit
Kinderlied:
Gemeentelied:
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en eet een stuk vis. Vanaf nu zal de
boodschap van Jezus opstanding en verschijning de wereld over gaan (Lucas
24: 35-48) Op deze zondag verleent het koor van Groot Schuylenburg o.l.v.
Zwier van de Weerd medewerking aan deze dienst.
Zondag 21 april Vierde zondag van Pasen Kleur: wit
Kinderlied:
Gemeentelied:
Johannes 10: 22-30 staat op het rooster. Zoals schapen de stem van de herder
herkennen, zo herkennen mensen de stem van Jezus, bij Hem zijn ze veilig.
Op deze zondag gaat Ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld bij ons voor.
Zondag 28 april Vijfde zondag van Pasen Kleur: wit
Kinderlied:
Gemeentelied:
Jezus geeft zijn volgelingen een nieuw gebod: dat ze elkaar liefhebben.
(Johannes 13: 31-35)
Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons
voor.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
8 april 20.00
10 april
12 april 13.00
15 april 20.00
17 april 19.30

Moderamenvergadering
Wijkavond De Vecht
ZWO-vergadering
Kerkenraad
Gemeenteavond

Kosterij 3
Bethel
Consistorie
Consistorie
Kerk Terwolde

Ds. Betsy Nobel
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Nu drs. H.J. Boon geen stukjes meer schrijft voor onze kerkbode, leek het ons
een goed idee om dan zelf eens iets te schrijven. Een pagina voor senioren.
Zondag 10 maart was ik in de kerk en luisterde naar een dominee in ons
dialect.
Hij had het over “ kroelzand”, wij zeggen meestal “mulzand”, maar ik
bedacht mij hoe mooi of het is om te luisteren naar een stem die in het
dialect of we kunnen ook zeggen in het Gelders verteld.
Het klinkt zo vertrouwd zo thuis, zo als we ons bij Godswoord altijd mogen
voelen of het nu in het Nederlands, Gelders of in een andere wereldtaal is.
Want mensen taal is voor iedereen belangrijk, omdat wij die de hele dag
gebruiken. Het is niet voor iedereen het zelfde, maar iedereen spreekt toch
wel graag de taal die je als kind hebt geleerd voor dat je het ook moest
kunnen schrijven. Voor de een is dat een streektaal voor de ander
Nederlands.
Wij hoeven ons niet voor onze taal te schamen die we als kind hebben leren
praten, daarin leerden we ons uiten, onze blijdschap en ons verdriet te
zeggen. De taal die we als kind praten hebben we altijd samen gebruikt.
We horen dan ook in het hele land nog veel mensen praten in hun geliefde
dialect omdat ze het niet kunnen laten.
Engels Duits of Frans of een andere moeilijke taal hoort er al meer bij, maar
als we ons eigen dialect horen waar ook in Nederland of daar buiten dan zijn
we gelijk en ander mens, want altijd knijpt de band waarvan we soms
denken los geraakt te zijn. Dan blijkt dat dat toch niet helemaal is gelukt.
Laat het ook zo zijn met onze kerk, we kregen het van huis uit mee en
denken wel eens dat we het kwijt zijn maar door een enkel woord is het er
op eens weer.
Lien Uenk
Dit sprak mij aan, maar misschien heeft iemand die dit leest ook iets dat hem
of haar raakt schrijf het op en deel het met ons. Het zou heel fijn zijn als we
in iedere kerkbode een stukje kunnen plaatsen. Het mag een gedicht zijn of
iets dat je aanspreekt. Het is wel fijn als je iets kiest dat je dan even aangeeft
waarom of het je raakt.
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
10-apr.
14-apr.
23-apr.
24-apr.
26-apr.
28-apr.

Mevr. H.B. Veldwijk-Veldhuis, Avervoordseweg 12
Dhr. J. Smeenk, Sint Maartenserf 25
Dhr. H. Hekkert, Wellinkhofweg 8
Mevr. M. Smeenk-Veldwijk, Sint Maartenserf 25
Mevr. G. Lubberts-Hartgers, Dorpsstraat 39
Dhr. W.G.F. Wentink, Rozendaalseweg 19

85
85
87
82
94
81

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

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
5-apr. Dhr. en Mevr. Jansen-Heuvelman, Everwijnstraat 17
8-apr. Dhr. en Mevr. Bronkhorst-Veldwijk, Kerkstraat 33

45 jr.
60 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. en Mevr. Buitenhuis-Broekhuis, Karel Doormanstraat 42, Twello
Verhuisd:
Dhr. en Mevr. Veldhuis-van Vemde, Wijkseweg 54 naar
Grotenhuisstraat 18 te Twello
Overleden:
Dhr. P. Bruin, Wellinkhofweg 13A, op 3 maart
Dhr. A.J. van Oorspronk, Everwijnstraat 15, op 4 maart
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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:
De Paascollecte op Palmzondag voor JOP.
Kinderen en jongeren in alle leeftijden hebben speciale aandacht nodig
vanwege hun specifieke vragen en behoeften. Met goede begeleiding
en coaching en door zelf mee te doen, kunnen kinderen en jongeren
groeien in hun ontwikkeling.
JOP is de Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. JOP gelooft in
God. JOP gelooft in kinderen en jongeren.
JOP gelooft dat God een relatie wil aangaan met kinderen en jongeren
in de Protestantse Kerk en daarbuiten. JOP zet zich daarom in voor het
kerkelijk jeugdwerk, als een vindplaats van Gods liefde.
JOP ondersteunt met advies, trainingen, materialen en evenementen.
De JOP jeugdwerkers zijn plaatselijk actief en investeren in het
jeugdwerk. Voor de ontwikkeling van materialen zoals de ‘Goed
Nieuws Krant' in de veertigdagentijd, maar ook voor de ontwikkeling
van gratis werkvormen voor thuis en in het jeugdwerk is financiële
steun nodig.
Inmiddels is een database van meer dan 400 werkvormen gratis
beschikbaar voor vrijwilligers binnen het jeugdwerk. Zo geeft JOP de
jongeren de ruimte om te ontdekken wat geloven in God voor hen
betekent
JOP stimuleert gemeenten om oog en oor te hebben voor de jeugd.
Tegelijkertijd moedigt JOP kinderen en jongeren aan om zelf ook een
bijdrage aan hun gemeente te leveren. Dankzij de producten, diensten
en jeugdwerkers van JOP wordt het plaatselijk jeugdwerk nog
zichtbaarder binnen de kerk.
De diaconie zal het collecte bedrag verder aanvullen.
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode
steeds een recent overzicht. Als u vragen, of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Vacature

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

tel. (0571) 27 13 82

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

tel. (0571) 29 16 17

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

tel. (0571) 29 19 65

LAAT HET ONS WETEN……….

als er een kindje
is geboren

als u wordt
opgenomen
in het ziekenhuis,
of langdurig ziek
thuis bent.
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E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scriba@pknterwolde-vecht.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,
of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl

ZWO-GROEP TERWOLDE - DE VECHT:
Voor 2012 was de totaal opbrengst 33.359 euro.
Aan postzegels 14.325 euro en aan kaarten 19.034 euro.
De opbrengst is verdeeld: 26.687 is bestemd voor het zendingswerk
van Kerk in Actie en 6.671 voor het werk van de Gereformeerde
Zendingsbond.
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 Wijnholds 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:

8 apr. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Hemeltjen
Uenk
v.d. Horst
van Veelen
Uenk

Kuiperstraat 21
Quabbenburgerweg 11-A
Ossenkolkweg 17
Kievitsweg 2, Emst
Trippestraat 21

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
7
14
21
28

apr.
apr.
apr.
apr.

PK
PK
RK
PK

Wilp
Voorst
Duistervoorde
Twello

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
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
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 het Coll. v. KRM,
met vermelding van het aantal.
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GIFTEN:
Bloemen

via: J. Roskam
L. Uenk (2x10)

Collecten

Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Voorjaarszendingsweek
40-dagentijd
JOP

5,00
20,00

25,00

240,89
166,35
54,94
98,30
68,15

628,63

Zendingsbussen

27,80
TOTAAL

681,43

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

KERKBALANS 2013:
0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Begroot

42.500

Toezeggingen

Ontvangsten t/m 23 mrt.

40.951

20.448

KERKWINKELTJE:
Is het u al opgevallen dat kastje bij de preekstoel, waar de muziekcassette
op staat? Mooi van hoogte. Ook in de kleine consistorie zijn een 7 tal stoelen
opgeknapt en opnieuw van een rieten zitting voorzien. Dit alles is betaald
door het Kerkwinkeltje, dus een goede stimulans om door te gaan met de
activiteiten voor het Kerkwinkeltje.
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JEUGDWERK IN EN OM DE KERK
Vanuit de kerk is er volop aandacht voor de jeugd in Terwolde-De Vecht.
De jeugd die soms of regelmatig met hun ouders in de kerk komt, en de jeugd
die wat verder weg staat van de kerkdiensten. De jeugd vanaf kleine baby’s tot
en met de jongeren, die in hun tienerjaren zitten. Maar wat doen we dan
allemaal? In dit stukje willen we dat graag delen.
Nadrukkelijk heet dit stukje jeugdwerk in en om de kerk. Onze basis is de kerk
van Terwolde-de Vecht en daar zijn we elke zondag zichtbaar, want elke zondag
is er kindernevendienst voor de basisschooljeugd en kinderoppas voor de baby’s
en peuters. En we werken met de jeugd enthousiast mee aan speciale kerke
diensten. Bijvoorbeeld door middel van een kerstspel tijdens de 1 kerstdag
dienst. En met Pasen zijn we ook altijd met velen aanwezig en brengt de
basisschooljeugd een paasgroet naar 80+’ers en zieken in de gemeente.
De jeugd levert ook een bijdrage aan de jeugddiensten die 2 keer per jaar
plaatsvinden en in juni bij het afscheid van de 12-jarigen van de kindernevendienst. Iets minder zichtbaar voor mensen die geen jeugdigen meer in huis
hebben zijn de activiteiten die dominee Betsy regelmatig organiseert voor alle
leeftijden van de jeugd. Muziek op schoot, op bezoek bij de lammetjes, avonden
voor tieners, enz.
Maar ook om de kerk zijn we actief. Nadrukkelijk proberen we de jeugd in de
dorpen te benaderen. Dit doen we bijvoorbeeld door de Doe Club en de Club
2000. Dit zijn gezellige avonden, waaraan de jeugd zelf een financiële bijdrage
levert en de kerk bijdraagt. En denk aan de palmpasen optocht door Terwolde,
het kinderkerstfeest voor ieder jeugdige in Terwolde-De Vecht en Nacht zonder
Dak.
Kortom een actieve gemeente, ook voor de jeugd. Wil je op de hoogte blijven
van alles wat er georganiseerd wordt of wil je graag meewerken aan een van de
activiteiten? In de jeugdkrant wordt je op de hoogte gehouden van alle
activiteiten.
Ook op internet via http://www.pknterwolde-devecht.nl gaan we je op
de hoogte houden.
Als je een steentje wilt bijdragen, neem dan contact op met jeugdouderling
Bianca Bellert (mail en telefoonnummer op de achterzijde van de jeugdkrant).
Helpende handen zijn altijd welkom.
Namens het jeugdwerk,
Bianca Bellert
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Van de Culturele Commissie
Op zondag 31 maart, "Pasen" verleent het gospelkoor Kol-Le-Aviv
(Stem van de Lente) uit Deventer haar medewerking in de dienst.
Het koor wordt begeleid door een combo en staat onder leiding van Brianne
Geurtse.
Het repertoire bestaat o.a. uit swingende blackgospel ingetogen worship en
melodische liederen met een christelijke boodschap.
Ook heeft het koor enkele CD’s uitgebracht die na de dienst verkrijgbaar
zijn. www.kolleaviv.nl
Zondag 14 april komt het koor ‘Groot-Schuylenburg’ uit Apeldoorn zingen in
onze Dorpskerk. Het koor bestaat uit 12 mannen met een verstandelijke
beperking die wekelijks repeteren onder leiding van Zwier van de Weerd.
Het koor heeft een zeer uitgebreid repertoire en zingen het liefst in kerken.
Men verheugd zich dan ook enorm om in Terwolde te komen zingen!
Hopen dan ook dat wij u deze zondagen mogen begroeten. Beide diensten
beginnen om 10.00 uur. Tot Ziens.!!!
De Culturele Commissie.

Talentenmarkt
De talentenmarkt was dit jaar weer een succes! Er waren veel talenten in
de aanbieding, ook in de veiling en er waren gelukkig wat meer
bezoekers dan vorig jaar. De opbrengst van de vrijdagavond was
ongeveer € 500! Als alle workshops, proeverijen, maaltijden,
wandeltochten, enz. geweest zijn, zal er naar schatting nog eens € 600
binnenkomen. Zowel uit het oogpunt van de financiën, als gezien vanuit
samen gemeente zijn, was het dus een succes.
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Interactief
In onze laatste vergadering hebben we geprobeerd een eerste stap te
zetten naar een interactief contact met Yabima. We hebben een brief
geschreven met daarin de uitnodiging aan een gemeente op Sumatra om
samen een contact op te bouwen. Inmiddels kregen we bericht, dat ds.
Henriëtte Nieuwenhuis, inmiddels weer terug van verlof in Nederland op
Sumatra, een gemeente gevonden heeft die op ons verzoek wil ingaan.
We wachten met spanning af hoe dit verder gaat.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)

Opbrengst compost en potgrondactie.
De compost- en potgrondactie, die de vrienden
van Loamneş hebben gehouden op 2 maart in Nijbroek en de Vecht en
op 16 maart in Terwolde j.l., heeft het mooie netto bedrag van € 4170
opgebracht. Hiermee is het streefbedrag van € 4500, dat wij ons tot doel
hadden gesteld, net niet gehaald.
Maar wij hebben nog wat geld in kas; zodat het volledige streefbedrag
bedrag kan worden overgemaakt om 10 huisjes van de ouderen in
Moldavië te kunnen laten opknappen, zodat deze weer wind en waterdicht
zijn.
De kachels zullen gerepareerd worden; dan kan er weer gestookt worden,
zodat de oudjes er warm kunnen wonen bij koud weer.
Ook zal de binnenzijde van de huisjes met een lik verf worden opgeknapt.
Alle afnemers hartelijk dank. En de actievoerders en de vele vrijwillige
helpers, dank voor de tijd en inzet.
Ook alle jongeren die geholpen hebben, hartelijk dank voor jullie tijd en
inzet bij deze actie. Fantastisch!! Helpen jullie volgend jaar weer?
Er is nog zo’n 15 zak compost en een paar zak potgrond overgebleven.
Hebt u hiervoor nog interesse, belt u dan met Wim van der Snel (0571291556) en het wordt bij u thuis gebracht.
Hartelijke groeten namens de vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel
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Doe mee met de kledinginzamelactie van
Sam’s Kledingactie in Terwolde
en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april vindt in Terwolde de
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven:
op vrijdag 12 April van 18.00 uur tot 19.00 uur en
op zaterdag 13 April van 9.00 uur tot 10.30 uur bij:
PKN Kerk aan de Molenweg 2 te Terwolde
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulpwederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Management Project
in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te
wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dorpen
voorbereid!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.
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De nieuwe website is klaar!
Vorige week is door Aart Stenfert uit Nijbroek de laatste hand
gelegd aan de nieuwe website van de kerk. U kunt dus nu veel
informatie over onze gemeente vinden op

www.pknterwolde-devecht.nl
Tegelijkertijd zijn er een aantal nieuwe e-mailadressen in gebruik
genomen.
Als u de scriba een bericht wilt sturen, moet u gebruik maken van:
scriba@pknterwolde-devecht.nl.
Als u onze predikant Betsy Nobel een berichtje stuurt, komt het via
predikant@pknterwolde-devecht.nl bij haar terecht.
Voor informatie over de verhuur van het kerkgebouw of een
reservering, moet u mailen naar verhuur@pknterwolde-devecht.nl.
Het bericht komt dan in de mailbox van Henk Stormink.
(Overigens zijn nog niet onmiddellijk de oude adressen onbruikbaar).
In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is besloten dat de
secretaris of voorzitter van de diaconie, de kerkrentmeesters en de
ouderlingen en ook de predikant toegang hebben tot de website om
aanvullingen, nieuws, enz. te plaatsen.
Het algemeen beheer komt bij de scriba. Via hen kunt u dus uw
nieuws, opmerkingen, aanvullingen, enz. kwijt.
De oude website gaat dus nu uit de lucht. Wij danken Wilco Vorselman
voor het werk dat hij de laatste jaren aan die website heeft besteed.

Namens de kerkenraad,
Kees Visser, scriba
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 29 april vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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