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DIENSTEN  MEI  2013 
 

 

5  mei 9.00u - De Vecht : Ds. B.K. Nobel 

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

            

  

     

12  mei 10.00u -  Terwolde : Ds. R.A. van Oosten, Warnsveld 

            Extra collecte: Alg. Kerkenwerk 

            

 

    

 19  mei 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

Pinksteren       Extra collecte: KiA: Zending  

            

 

      

26  mei 10.00u - Terwolde : Ds. D. van Meulen, Epe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant   Redactie Kerkbode 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff  dhr. A. Fridrichs 
 Kolkweg 19b    Ieuwland 22 
 7396 AH  TERWOLDE    7396 AR  TERWOLDE 
 Tel. (0571) 29 22 13  Tel. (0571) 29 17 12 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Een Psalm voor de koning 
Psalm 72 is een bekende Psalm voor de koning. In deze psalm lezen we hoe 
een koning naar Gods hart moet zijn. Nu Willem Alexander tot koning is 
gekroond wensen we hem de wijsheid en de kracht toe, die een koning nodig 
heeft. 
 
Sytze de Vries bewerkte Psalm 42 tot onderstaande tekst: 
 
Komt de koning die ons recht doet, 
recht doet bij de gratie Gods, 
vrede kroont dan alle bergen, 
heuvels vol gerechtigheid. 
 
de verworpenen, hij ziet ze,  
recht doet hij de allerarmsten, 
hij vaagt hun verdrukkers weg. 
Zo blijft GIJ bij ons in ere! 
 
Hij is regen op jong gras,  
druppels die de aarde drenken. 
De gerechte komt tot bloei, 
vrede volop, dag en nacht. 
 
Zijn beleid: van zee tot zee, 
tot de uitersten der aarde! 
Verre volken knielen neer 
en zijn vijand likt het stof. 
 
Redder van wie nu nog schreit,  
helper van de onderdrukte, 
voor de arme vol erbarmen. 
Voor hem is hun bloed zo kostbaar. 
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Bidt om zegen voor die koning: 
hij is overvloed op aarde, 
alle bergen dragen vrucht. 
Stad en land, zij zullen bloeien.  
 
Wees gezegend met zijn naam,  
wachtwoord onder alle volken, 
naam vol glorie, naam vol luister, 
naam die heel de aarde vult! 
 
 

 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Huwelijk 
Op 30 mei aanstaande hopen Susanne Heutinck en 
Henk Klein Velderman in het huwelijk te treden. 
Bijzonder is dat daarbij onze kerk ook als trouwlocatie 
zal worden gebruikt. Om 14.00 zal het huwelijk 
gesloten worden door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Aansluitend zal om 14.30 uur de 
zegening van hun huwelijk plaatsvinden.  
Het is bijzonder zo samen hun huwelijk te vieren.  
We wensen Henk en Susanne een mooie en feestelijke 
dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. 
 
 
Wijkontmoetingsavonden/Groothuisbezoek 
Er staan nog twee wijkavonden op het programma 
 

15 mei de wijk van Andries van Assen 
 

22 mei De Vecht: Let op dit is een verschoven datum. Alle mensen uit  
De Vecht die zich voor 10 april hebben opgegeven zijn persoonlijk benaderd. 
Had u zich nog niet opgegeven, maar wilt u de 22e graag aanwezig zijn in 
Bethel, laat het mij dan even weten via predikant@pknterwolde-devecht.nl 
of 0571 292213 
 
 
 

mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
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Nieuw Liedboek 
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De cartoon zegt het al: Er komt een nieuw liedboek. Op 25 mei wordt het 
Liedboek in de Grote Kerk van Monnickendam feestelijk gepresenteerd. 
Daarna kan het ook in de kerken gebruikt worden. Sommigen van u hebben 
het Liedboek al in de kerk besteld. Als deze binnen zijn, krijgt u bericht. In de 
kerkenraad hebben we besloten dat we het nieuwe Liedboek uitgebreid 
zullen introduceren op de Startzondag 22 september. In de aanloop naar de 
zomervakantie zijn nog zoveel bijzondere diensten dat het ons goed leek de 
introductie in september te doen. Dan kunnen we vast even snuffelen aan 
het nieuwe liedboek en er een mooie dienst omheen maken. We hebben het 
nieuwe liedboek nog niet gezien, maar duidelijk is al wel dat er meer dan 
1000 liederen in staan die aansluiten bij de verschillende stromingen en 
tradities in onze kerken. We hopen dat het inderdaad zo zal zijn dat we 
voortaan weer met één boek toekunnen en dat we naast het zingen van de 
favoriete liederen ook geïnspireerd zullen worden tot het leren van nieuwe 
liederen.  

 
 

Bij de diensten 

Gemeentelied  
 
Het gemeentelied van deze maand is uitgekozen door Mirjam Teunissen.  
Zij schrijft er het volgende over: 
 

We hebben allemaal wat – Elly en Rikkert 
 
Wat een eer om het gemeentelied uit te mogen zoeken!  
Ik heb gekozen voor dit lied omdat het voor mij een waardevolle herinnering is 
aan het kinderkoor waar ik eerder uit volle borst meezong. Het is een vrolijk lied 
voor jong en oud, de titel maakt de boodschap van het lied duidelijk.  
 
Het gemeentelied gaat nu door naar Wessel van Veelen. 
 
Groetjes, Mirjam Teunissen 
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Zondag 5 mei, Zesde zondag van Pasen. Kleur: Wit 
 

Kinderlied: Kijk eens om je heen. Ev. Lb 456  
Gemeentelied: We hebben allemaal wat. Ev Lb 470 
BEVRIJDINGSDAG 
Dit jaar valt Bevrijdingsdag op een zondag. In deze dienst zullen we stilstaan 
bij wat bevrijding betekent in bijbels perspectief. 
 
Zondag 12 mei, Zevende zondag van Pasen. Kleur: Wit 
 

Kinderlied: Kijk eens om je heen. Ev. Lb 456 
Gemeentelied: We hebben allemaal wat. Ev Lb 470 
Deze zondag wordt ook wel wezenzondag genoemd. De zondag tussen 
Hemelvaart en Pinksteren. Op het rooster staat Johannes 14: 15-21. 
Voorganger op deze zondag is Dr. R.A. van Oosten uit Warnsveld. 
 
Zondag 19 mei, Pinksteren. Kleur: Rood 
 

Kinderlied: Kijk eens om je heen. Ev. Lb 456 
Gemeentelied: We hebben allemaal wat. Ev Lb 470 
Op verschillende momenten heeft Jezus zijn leerlingen kracht beloofd, om 
daarna de wereld in te kunnen gaan en de boodschap van Jezus te vertellen 
aan alle mensen die het maar horen willen. Vandaag horen we hoe de 
leerlingen deze kracht ontvangen in de vorm van de Heilige Geest. 
Die kracht mag ons ook inspireren. Een feestelijke dienst dus! 
 
Zondag 26 mei, Trinitatis. Kleur: Rood 
 

Kinderlied: Kijk eens om je heen. Ev. Lb 456 
Gemeentelied: We hebben allemaal wat. Ev Lb 470 
Op deze zondag horen we Johannes 2: 23- 3: 16. Jezus is in gesprek met 
Nikodemus. 
Op deze zondag gaat Ds. D. van Meulen uit Epe bij ons voor 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
6 mei 20.00 Overleg afscheid Bethel De Vecht 
6 mei 20.00 Moderamen   Kosterij 3 
14 mei 20.00 Kerkenraad       Consistorie 
15 mei 19.45 Wijkontmoetingsavond Twelloseweg 101A 
18 mei 10.00 Rommelmarkt   Kuiperstraat 
22 mei 19.45 Wijkontmoetingsavond Bethel 
 
 
Een goede lentetijd gewenst!     Ds. Betsy Nobel 

 
 

 
VANUIT DE GEMEENTE: 
 

JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden: 
 

3-mei Dhr. H. Bronkhorst,  Kerkstraat 33 87 jr. 

4-mei Mevr. J.E. Ruiterkamp-Willemsen, Vaassenseweg 8 85 jr. 

10-mei Mevr. A.J. Roetert-Stegeman, Wolterkampsweg 31 87 jr. 

10-mei Dhr. G. van Essen, S Schotanusstraat 10 82 jr. 

11-mei Dhr. G. Kats, Tuindorp 9 83 jr. 

13-mei Dhr. A.L. Jonkman, Zwanekamp 10 88 jr. 

16-mei Mevr. W. Hanekamp-van den Breem, Bandijk 47 92 jr. 

20-mei Mevr. J. Schrijver-Voorhorst, Haverkampsweg 2 81 jr. 

21-mei Dhr. H.G. Spijker, Kraaigraafstraat 6-A 82 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

19-apr Dhr. en Mevr. Veldhuis-van Vemde, Grotenhuisstraat 18, 

 

55 jr. 

        
2-mei Dhr. en Mevr. Huiskamp-Been, LagLLage Kamp 21,    

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. 
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MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 

Dhr. G.J. van Loo, Dorpsstraat 22, uit Twello 

Dhr. A.W. Klein, Dorpsstraat 22, uit Twello 
 

Vertrokken: 

Mevr. R. van de Breemen, Kon. Wilhelminastraat 12, naar Apeldoorn 
 

Verhuisd: 

Mevr. H.G. de Jong, Wijkseweg 55, naar Dorpsstraat 22 
 

Overleden: 

Mevr. M.C. Zweers-Kientz, Ieuwland 1, op 9 april 

 

 
VAN DE DIACONIE: 
 

AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN: 

Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te 

kunnen gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden 

geregeld ! 

 

CASSETTES-EREDIENSTEN: 

Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)  

wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam  

tel. 27 16 80. 

 

 

 
 

UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:  
 
TERWOLDE –DE VECHT EN TWELLO. 

 
U wordt uitgenodigd voor DONDERDAG-MIDDAG 23 MEI a.s voor een 

gezellige, muzikale middag. Duo ´t CANBESSO: Evert Kluin uit 

Terwolde en Annie Berenschot uit Twello verzorgen geheel deze 

middag. In de vorm van een Muzikale Bingo, met als hoofdprijs een 

schilderij geschilderd door Evert Kluin. Gezien de positieve reacties 

van verschillende afdelingen wordt het een leuke afsluiting voor de 

zomervakantie. Neem gerust uw buurvrouw of buurman mee.  

 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
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In memoriam 
 

Op 15 april hebben wij afscheid genomen van Mevrouw Toos Zweers. 

Omringd door kinderen en kleinkinderen werd Toos Zweers in- en 

uitgedragen. Met warme woorden en veel respect sprak haar dochter 

over de warme band, over de liefde en zorg voor kinderen en 

kleinkinderen, over de moeilijke jaren, over strijd en strubbelingen, 

over hartelijkheid en gastvrijheid, over zorg en loslaten.  

Uit dat alles blijkt dat ze een krachtige vrouw was. Gezien de grote 

belangstelling in de Kerk was zei bij velen geliefd en laat ze een lege 

plek achter. Ook was Toos Zweers op de 65+ middagen een graag 

geziene gast, stond voor ieder open en hield van gezelligheid.  

De hartelijkheid en gezellige gesprekjes zullen we missen.  

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zullen wij haar gedenken. 

Namens de 65+ groep wensen wij de nabestaanden veel sterkte toe.  

 

Zieken 
 

Een hartelijke groet van ons aan de heer Ep Bieleman die momenteel 

revalideert in het P.W. Janssen. Wij wensen hem een spoedig herstel 

toe. 

Verder een groet aan de zieken, en degenen en die aan huis gebonden 

zijn. 

 

Zomertijd 
 

Wij willen ieder een goede zomertijd toewensen. In september 

beginnen wij weer met onze bijeenkomsten. Mocht u iemand weten 

die ziek is, of aan huis gebonden, laat ons het weten. Dan proberen 

wij er aandacht aan te besteden, schroom niet en meld het aan ons. 

 
TOT ZIENS OP 23 MEI OM TWEE UUR IN DE KERK VAN TERWOLDE: 

 

Willie 291074 
 

Tonnie 291834 
 

Mini 291335 
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Waar kan ik terecht? 
 

In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk. 

Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode 

steeds een recent overzicht. Als u vragen, of opmerkingen heeft, als u 

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

bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u 

contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder. 
 

Wijk 1: De Vecht 

 Vacature 
 

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o. 

 Lien Uenk-Voskamp,  

 Quabbenburgerweg 11-A tel. (0571) 27 13 82 
 

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg  

 tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,  

 Kuiperstraat, Rozendaalseweg,  

  Klazien Ketelaar-Menkveld 

  Twelloseweg 76 tel. (0571) 29 16 17 
 

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),  

 Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),  

 Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,  

 Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,  

 Tuindorp, Prins Hendrikstraat 

 Andries van Assen,  

 Twelloseweg 101-A tel. (0571) 29 05 75 
 

Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk 

 Willy Jansen-Heuvelman 

 Everwijnstraat 17 tel. (0571) 29 19 65 

 

 

 

 

LAAT HET ONS WETEN………. 
 

 
 

  

 

 
 

als u wordt 

    opgenomen 

 als er een kindje  in het ziekenhuis, 

 is geboren  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 felicitatie-

kaarten. 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. 
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ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 6 mei Mevr. Rutgers Dorpsstraat 43 

  

Mevr. de Weerd Pr. Hendrikstraat 6 

  

Mevr. Steenbergen Zwanekamp 1 

  

Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

 
RADIO-UITZENDINGEN:  'Oecumenische Omroep Voorst'. 
 

5 mei. PK Nijbroek 9.30u 

12 mei PK Klarenbeek 10.00u 

19 mei RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

26 mei PK Terwolde 10.00u 

 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplaten programma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende 

contactpersonen: Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde,  

     tel. (0571) 29 16 62 

 Ria Groeneveld, Hoevenallee 2, Terwolde,  

   tel. (0571) 27 28 79 
 

Aanvragen, ingediend vóór dinsdagavond, worden de eerstvolgende 

zondag uitgezonden. 

 

 
BANKNUMMERS: RABO ING (Pb.) 
 

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

DIACONIE 34 76 05 796 10 23 524  

KERKBODE  41 65 279 
 

Stortingen bestemd voor het Onderhouds- of Orgelfonds kunnen 

gedaan worden op het nummer van de KRM, onder vermelding van 

'Gift Onderhoudsfonds' of  'Gift Orgelfonds'. 

 

 
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 via: W. Jansen 10,00 

 

  

T. Steenbergen 10,00 

 

  

A. van der Haar 25,00 

 

  

A. Fridrichs 5,00 

 

  

L. Uenk (1x5; 1x10) 15,00 65,00 

     Paasgroet via: B. Bellert 16,00 

 

  

Sj. Gronert 4,00 

 

  

M. van Werven 5,00 25,00 

     Alg. kerkewerk via: A. Fridrichs 15,00 15,00 

     Onderhoudsfonds via: A. Fridrichs, Rondleiding 35,00 

 

  

A. Ensink 10,00 45,00 

     Collecten 

 

Coll. van Kerkrentmeesters 347,88 

 

  

Diaconie 247,05 

 

  

Kia 103,40 

 

  

Orgelfonds 44,40 

 

  

Onderhoudsfonds 40,20 

 

    

782,93 

     Zendingsbussen 
   

45,25 

    
  

   

TOTAAL   978,18 

      
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
 

 
 

 

Fietstocht langs kerken met hemelvaart. 
 

Er zijn negen fietsroutes beschikbaar.   
Deze routes gaan langs wegen en fietspaden 
door Terwolde, Nijbroek, Welsum, Emst, 
Vaassen en de Beemte.    
 
De routes varieren in afstanden van 3,5 tot 
25 km.  Onderweg kunt u aan activiteiten 
meedoen. In Vaassen is in het dorp Vaasaqua van 9.00 uur tot 17.00 uur 
(boekenmarkt en braderie.) Nijbroek heeft vanaf 6.00 uur het dorpshuis 
open.  Onderweg kunt u kerkdiensten bijwonen of een kijkje nemen in 
speciaal voor deze gelegenheid opengestelde kerken.   



 15 

Kerkdiensten: 
 

 Nijbroek 9.30u en 11.00u ds. Lammer. Kerk open tot 16.00 u.  Koffie in 
het dorpshuis. 

 Wilhelminakerk 9.30u en 10.30u drs. Al. Na afloop koffie in de kerk. 

 Terwolde open tussen 11.00 en 13.00u,  geen dienst.  

 Vaassen Tabernakel 9.00u ds. Lavooy. 

 Oene 9.30u ds Mijnheer. 

 Emst 9.30 u dienst. 

 Welsum open vanaf 10.00u, geen dienst, wel orgelmuziek.    
 
De routes liggen onder de toren van de PKN kerk Terwolde de Vecht.  
 
Veel fietsplezier.    
 
 
 
 

 
 

BETH-EL 
 
 

Voor de foto tentoonstelling hebben wij als werkgroep al verschillende 

foto`s binnen gekregen, maar er kan nog meer bij. Kijk nog eens bij oude 

foto`s in opgeborgen dozen of er nog wat bij is betreffende Beth-el van de 

afgelopen 88 jaar. Verschillende onder u zijn er getrouwd of hebben er 

kinderen laten dopen, wellicht zijn er toen foto`s gemaakt.  

Bel ons en we komen even langs. Voor Terwolde kan dat bij Anno 

Fridrichs 0571-291712 en voor de Vecht bij Aalt van der Haar 055-

3231764. En vanzelfsprekend bij de andere werkgroepmedewerkers die 

bij u bekend zijn. 

Wat betreft het herdenkingsboekje zijn wij al aardig tot een afronding 

gekomen en is Jolanda Veldwijk druk bezig om een proefdruk voor ons te 

maken. Ze heeft ons al wat laten zien, wat er heel goed uit zag, dus dat zal 

best een mooi geheel worden! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De werkgroep     
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Talentenmarkt 
Inmiddels zijn er een aantal workshops, maaltijden, een proeverij, een 
wandeltocht, enz. gegeven. Het waren leuke momenten die niet alleen geld 
opgebracht hebben, maar ook de onderlinge band hebben versterkt. 
 
Interactief, onze partnergemeente 
We hebben onlangs de eerste brief gekregen uit onze partnergemeente op 
Zuid-Sumatra. Het is de gemeente Daya Murni, onderdeel van de GKSBS (de 
kerk van Zuid-Sumatra). 
De gemeente bestaat uit 633 
leden, met een kerkenraad van 37 
personen, waaronder één 
predikant. Er zijn 9 subgemeenten, 
met inmiddels elk een eigen 
kerkgebouw.  De langste afstand 
tot de pastorie is 25 km.  
Het welvaartsniveau van de 
gemeenteleden is relatief laag, want de meeste mensen werken als arbeider 
op de plantages of in de fabriek.  
Een klein deel  bewerkt het land (ter grootte van 0,25 tot 1 ha.) als boer. 
De niet weer werkzame ouderen (2%!) worden verzorgd door hun familie en 
de kerk. 
60% van de gezinnen hebben een inkomen van €100 tot €200 per maand, 15% 
verdient 300 of meer per maand. Daarom houden ook veel gezinnen een 
paar koeien of geiten om het gezinsinkomen te vergroten. 
Het opleidingsniveau is ook relatief laag: 75% van de mensen heeft alleen 
basisonderwijs gevolgd. Veel kinderen moeten daarna thuis helpen om het 
gezinsinkomen bij elkaar te verdienen. 
De meeste gemeenteleden (95%) zijn afkomstig van Java. Men leeft er 
harmonieus met de andere bevolkingsgroepen. 
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Naast de routine activiteiten (kerkenraad, 
eredienst, enz.) zijn er veel andere 
programma activiteiten. Er is catechisatie, 
een vormingscommissie en een diaconale 
commissie. Vooral de laatste commissie 
heeft uitgebreide noodzakelijke diaconale 
werkzaamheden. Ook is er een commissie 
Darma Sedyo: zij verzorgen een 
uitvaartkist, het opbaren van de 

overledenen en het begeleiden van de uitvaartdienst. Tenslotte zijn er nog 
een onderwijs-commissie, een sociaal-economische commissie, een 
commissie vieringen en een commissie bouw en infrastructuur. 
Wij zullen proberen hen zo snel mogelijk een beeld van onze gemeente 
Terwolde-De Vecht  te geven. 
In de hal van de kerk vindt u een aantal foto’s op het prikbord om u een 
indruk te geven van leven en werken van de gemeente van Daya Murni. 
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Kees Visser (0571-290720) 
 

Nieuws van de vrienden van Loamnes 
 

Leenfietsen gevraagd !! 
 

In het kader van de uitwisseling van de jeugd uit Nijbroek/Terwolde en de 

jeugd uit Loamneş het volgende: 

De jeugd van Nijbroek en Terwolde zijn in oktober 2011 naar Loamneş 

geweest en nu komt de jeugd uit Loamneş in de week van 29 juni tot en 

met 6 juli a.s. hier naar toe.  

Als onderdeel van het in elkaar te zetten programma hebben wij een aantal 

goed berijdbare fietsen nodig voor enkele dagen, om met hen bedrijven te 

bezoeken in de omgeving. 

Het gaat om 11 herenfietsen en 4 damesfietsen. (geen elektrische!!) 

Als u zoiets voor ons beschikbaar zou hebben, wilt u dit dan voor 11 mei 

doorgeven aan: Wim van der Snel tel 0571-291556 of mailen  wvdsnel@ 

planet.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank!! 

 

Groeten namens de vrienden van Loamneş, Wim van der Snel 
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   ROMMEL- en ANTIEKMARKT            
 

ten behoeve van het onderhoudsfonds van 
                    de Dorpskerk 

 

Zaterdag 18 mei a.s., op het terrein van de fam. Kloosterboer aan 
de Kuiperstraat. 
 

Aanvang verkoop 10 uur             -             Aanvang veiling 11 uur 
 

Einde markt 14.00 uur 
 
 
 
 
 

Hier nog een verslagje van de rommelmarktcommissie. 
 
We zijn volop bezig met het sorteren, schoonmaken en inpakken. 
Ondanks het feit dat we nog steeds goederen binnenkrijgen, kunnen 
we toch nog wel wat spullen gebruiken. 
De eerste wagens met meubelen zijn geladen en zijn elders in een 
schuur geplaatst. 
Komende weken wordt alles geladen, zodat we 18 mei snel kunnen 
werken. 
Het loopt als een trein en we hopen dat het op 18 mei ook zo zal gaan! 
 
Mocht u ons nog kunnen en willen helpen, neem dan contact op met 
één van onderstaande medewerkers: 
 
J. van Oorspronk (055) 323 1711  -   E. Slijkhuis (0571) 29 10 74 

 

T. Veldhuis (0571) 27 31 27 

 
 

 

de Commissie. 
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Gedicht: (aangeleverd door Alie Ensink) 

 
 
TIED: 

 
Hoe vake zegge wie niet: 

“Ik mot nog dit en ik mot nog dat.” 

Altied binne wie in bewèging, 

altied modde wie nog wel wat. 

Deurum bi’w zo lankzamerhand vergèten, 

dat der ok nog zo iets as “RUS” besteet 

Gewoon is eff’n zitt’n, 

’s luusteren noa ’n ander, 

is vroag’n hoe die ander ’t geet. 

Dat alles geet verleurn, 

veur veul dinge is gien tied. 

En dat is alderbassend jammer, 

want dat kon nog wel in mien kindertied. 

Ie maakt’n ’n pröätjen met de bakker, 

de posbode kennen ie bie naam. 

Ie lèven veul bewuster, 

ie dee’jen veul meer dinge saâm. 

Nee d’r is ’n hoop vuranded, 

mar tied, nee tied dat hè’w niet meer. 

Altied bi’w an ’t jach’n en an ’t jaag’n, 

altied bi’w op zuuk noa meer. 

De saamheurigheid die geet an tiedgebrek ten onder, 

hoe jammer dat ok is. 

Deurum zol ik ’s will’n vroag’n: 

mens’n loop wat meer met kalme pas. 

Zoda ‘j an ’t ende van oe lèven niet hoeft te zegg’n: 

“’k had nog zo veul leuke dinge will’n doen, 

Mar ik wisse niet dat ’t al zo late was.” 

 
Jettie van Weenum  
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 27 MEI vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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


