
  

 

 
 

De Kerkbode 
 

Protestantse Gemeente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

Terwolde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             De Vecht 

 41ste Jaargang    
 Juni 2013 



   2 

 

DIENSTEN  JUNI  2013 
 

 

2  juni 9.00u - De Vecht : Ds. B.K. Nobel 

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

            Extra collecte: Onderhoudsfonds 

         

                  

9  juni 10.00u - Terwolde : OPENLUCHT JEUGDDIENST  

            Extra collecte: Jeugddienstcommissie 

         

              

 

  

16  juni 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

            OVERGANGSDIENST KND   

            Extra collecte: Jeugdwerk KND 

         

                  

23  juni 10.00u - Terwolde : Drs. H.J. Boon, Zelhem 

            Extra collecte: Orgelfonds 

         

                

 30  juni 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel 

            DIENST MET ROEMEENSE GASTEN 

            Extra collecte: Alg. Diaconaal werk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 
 

Stilte en de aanwezigheid van God 
 
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 
 

Toen richtte de H E E R  zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je 
hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de H E E R , de 
God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen 
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als 
enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’  ‘Kom 
naar buiten,’ zei de H E E R , ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar 
kwam de H E E R  voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor 
de H E E R  uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar 
de H E E R  bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een 
aardbeving, maar de H E E R  bevond zich niet in die aardbeving. Na de 
aardbeving was er vuur, maar de H E E R  bevond zich niet in dat vuur. Na het 
vuur klonk het gefluister van een zachte bries.  

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar 
buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot 
hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 

      1 Koningen 19: 9-13 
 
Een overdenking van A.B. Simpson: 
 

Een aantal jaren geleden, kreeg ik van een vriend 
het boek “True Peace”. Het bevatte een oude 
middeleeuwse boodschap, en het volgde één 
gedachte: dat God wacht in de diepte van ons zijn 
om tot mij te spreken op het moment dat ik stil 
genoeg zou worden om zijn stem te horen. 
Dat leek me niet zo ingewikkeld, en dus probeerde 

ik stil te worden. Maar ik was nog niet begonnen of een perfect 
pandemonium van stemmen bereikten mijn oren, allerlei berichten van 
binnen en van buiten mij, zodat ik niets anders hoorde dan hun lawaai en 
geraas. 
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Voor een deel waren het mijn eigen stemmen, mijn eigen vragen, mijn eigen 
gebeden. Andere stemmen waren verleidingen en stemmen uit de drukte 
van de wereld. 
 
Ik werd heen en weer getrokken in elke richting en overal werd ik begroet 
met luid geroep en een onuitsprekelijke onrust. Het leek er op dat ik er toe 
gedwongen werd naar sommige te luisteren en andere te beantwoorden; 
maar God zei: “Wees stil en weet dat ik God ben.” Toen kwamen de vragen 
en gedachten over morgen, alles wat er moest gebeuren, alles wat zorg 
nodig had; maar God zei: “Wees stil”. 
 
En terwijl ik luisterde en langzaam leerde te gehoorzamen en ik mijn oren 
afsloot voor elk geluid, merkte ik dat na een tijdje toen de andere stemmen 
zwegen, of ik ze in ieder geval niet meer hoorde, er een kleine stem in mijn 
binnenste overbleef. Deze stem begin te spreken met een onbeschrijfelijke 
tederheid, kracht en troost…. 
 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Gefeliciteerd! 
Aan het einde van de Rommelmarkt wachtte Teun Veldhuis en 
Annie Fridrichs een grote verrassing. Beiden werden door de 
koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
De burgemeester Jos Penninx prees beiden om hun inzet voor 
de rommelmarkt gedurende vele jaren en daarnaast nog een 
aantal andere taken zowel binnen als buiten de kerk. Annie en 
Teun, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende 
onderscheiding! 
Naast de gedecoreerden spraken de burgemeester en de 
voorzitter van de kerkrentmeesters Piet Winterman ook lovende woorden 
over de geweldige inzet van zoveel mensen voor de rommelmarkt. Bij deze 
lovende woorden wil ik me graag aansluiten.  
 
Wat is er weer een werk verzet en wat was het weer gezellig en wat was de 
opbrengst (€ 14.500) weer goed! Iedereen bedankt voor de inzet en tot 
volgend jaar! 
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Overgangsdienst 
 

Vijf jongeren gaan dit jaar naar de middelbare school. Het zijn  

Edouw Bellert, Joep Berends, Jelle van der Haar,  Nienke Spijker 

en Elisa Uenk. Een spannend moment voor jullie en jullie ouders.  

Daar willen we dan ook in de kerk bij stil staan. Op 16 juni is de kerkdienst 
ingevuld door deze jongeren en hun ouders, in overleg met de leiding van de 
kindernevendienst. het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin we 
het gaan hebben over een veilige thuishaven hebben en tegelijkertijd ook je 
vleugels uit slaan. Dat betekent voor de ouders loslaten en steun bieden. 
Deze thema’s komen beide aan de orde. We hopen dat er veel mensen 
komen om jullie “uit te zwaaien”. 
 
Gasten uit Roemenië 
 

Vanaf 29 juni hebben we in Nijbroek en Terwolde een week lang vijftien 
Roemenen (vijf volwassenen en tien jongeren) op bezoek. De Roemenië 
werkgroep is al druk bezig geweest onderdak voor hen te regelen en een 
leuk programma op te stellen. Op zondag 30 juni zijn de Roemenen bij ons te 
gast in de kerkdienst. Zij laten dan ook iets zien uit hun land en u bent in de 
gelegenheid hen te ontmoeten.  
 
Laatste dienst in Bethel 
 

Op zondag 7 juli is het zover. Dan nemen we afscheid van het kerkgebouw 
Bethel op De Vecht. Er is al veel gedaan om dit afscheid goed te laten 
verlopen. Er komt een mooie glossy uit met veel foto’s en herinneringen aan 
Bethel. In deze laatste dienst willen we dan ook stil staan bij wat het 

kerkgebouw Bethel voor veel mensen 
heeft betekent. We hopen dat zoveel 
mogelijk gemeente-leden zowel uit 
Terwolde als uit De Vecht in deze dienst 
aanwezig zullen zijn. Mocht u nog teksten 
of liederen hebben die u graag gebruikt 
wilt zien in deze dienst dan hoor ik dat 
graag zo snel mogelijk, zo maken we er 
een gezamenlijk afscheid van. 
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Het nieuwe Liedboek 
Op zaterdag 25 mei is het nieuwe Liedboek gepresenteerd in Monnikendam. 
Wij willen het nieuwe Liedboek graag introduceren op de startzondag. Als er 
mensen zijn die het leuk vinden om alvast een aantal nieuwe liederen in te 
studeren, willen die dat dan aan mij laten weten. Het zou ook fijn als we 

iemand vinden die ons deze 
nieuwe liederen kan 
aanleren. We zouden er dan 
een vervolg aan kunnen 
geven door vanaf september 
te stoppen met het 
gemeentelied en dan iedere 
maand een nieuw lied uit het 
Liedboek aan te leren. Het 
zou leuk zijn als er een clubje 

mensen is die bijvoorbeeld op iedere laatste vrijdag van de maand een uurtje 
tijd maken om het lied voor de volgende maand in te studeren, zodat de 
gemeente steun heeft bij het aanleren van deze nieuwe liederen. Lijkt het u 
wat, dan hoor ik het graag, dan kan ik proberen dit plan verder uit te voeren. 
 

Bij de diensten 

Gemeentelied  
Het gemeentelied van deze maand is uitgekozen door Wessel van Veelen. Hij 
schrijft er het volgende over: 
Het gemeentelied wat ik heb uitgekozen is : Eens als de bazuinen klinken 
(Gezang 300) 
Waarom ik dit een mooi lied vind is moeilijk te zeggen, ik denk dat ik het 
vroeger al wel met opa en oma heb gezongen in de kerk. Maar het is een lied, 
wat me altijd emotioneel maakt, omdat in dit lied voor mij de gezamenlijke 
hoop en verwachting doorklinkt.  

Groeten Wessel 
 

 
Op het rooster staan in deze tijd verhalen uit Lucas. Soms zullen we dit 
rooster volgen, maar er zijn ook heel veel bijzondere diensten, waarin een 
eigen thema aan de orde zal komen. Er is veel te beleven in deze maand.  
Zorg dat je er bij bent! 
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Zondag 2 juni, Eerste zondag na Trinitatis. Kleur: Groen 
Kinderlied:  
Gemeentelied:  
We lezen Lucas 9: 11b-17. Een hoofdman ziet in Jezus ook een soort 
hoofdman. 
 

Zondag 9 juni, Tweede zondag na Trinitaties. Kleur: Groen 
OPENLUCHTJEUGDDIENST. 
Verderop in deze kerkbode leest u meer over wat de jeugddienstcommissie 
ons wil laten horen en zien in deze dienst. 
 

Zondag 16 juni, Derde zondag na Trinitatis. Kleur: Wit 
OVERGANGSDIENST 
Vijf jongeren uit onze gemeente gaan dit jaar na de middelbare school. 
Samen met hun ouders hebben we deze dienst voorbereid. We horen waar 
de jongeren mee bezig zijn geweest en hoe zij naar de toekomst kijken. Voor 
de ouders betekent het een beetje meer loslaten, maar tegelijkertijd ook een 
veilige haven zijn om in terug te keren. We horen muziek die de jongeren 
hebben uitgekozen en we denken samen na over hoe je dat doet loslaten en 
een thuis geven tegelijkertijd. 
 

Zondag 23 juni, Eerste zondag van de zomer. Kleur: Groen 
Op deze zondag gaat Drs. H. J. Boon uit Zelhem bij ons voor. Op het rooster 
staat Lucas 8: 26-39. Jezus ontmoet een man die in de macht is van demonen, 
maar Jezus is sterker, hij bevrijdt de man van de kwade machten. 
 

Zondag 30 juni, Tweede zondag van de zomer. Kleur: Groen 
ONTMOETING MET DE GASTEN UIT ROEMENIË 
Deze dienst zal de ontmoeting met de Roemeense gasten centraal staan. Het 
is de bedoeling dat zij zelf ook een presentatie zullen verzorgen over de 
streek waaruit zij komen. Verder vieren we de verbondenheid met mensen 
met wie we al een jarenlange relatie hebben opgebouwd.  
Tot ziens in de diensten! 
 

Zondag 7 juli, Derde zondag van de zomer. Kleur: Groen 
LAATSTE KERKDIENST IN BETHEL 
Op deze zondag is er alleen dienst op De Vecht om 9.00.  We nemen afscheid 
van het kerkgebouw dat zo lang trouwe dienst heeft gedaan. We lezen 
daarbij zeker het verhaal over Bethel uit Genesis 35. Mocht u nog liederen 
hebben die u in deze dienst graag zou willen zingen, laat het mij dan 
binnenkort weten, dan kan ik daar rekening mee houden. 
 

Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 2 juni V.a. 13.00 Muzikale fietstocht De Vecht, Terwolde en Nijbroek 
 3 juni 20.00 Moderamen Kosterij 3 
10 juni 20.00 Overleg Bethel Bij Aalt 
 12 juni 20.00 Kerkenraad Consistorie 
26 juni 20.00 ZWO vergadering Consistorie 
 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie 
 
    Ds. Betsy Nobel 
 
 
 

Gemeenteavond 17 april 
 

Ds. Betsy Nobel heet de (helaas niet zo grote groep mensen) van harte 
welkom. 
Allereerst kwam de jaarrekening van de diaconie aan de orde.  
De inkomsten kwamen vooral uit de collecten (44%) en rente uit 
dividend (54%), terwijl de resterende bedragen afkomstig waren uit het 
onroerend goed van de diaconie. De uitgaven van de diaconie waren 
verdeeld als volgt: 28% aan plaatselijke doeleinden, 23% ging naar 
regionale en landelijke doelen en 49% ging wereldwijd. De diaconie voert 
ongewijzigd beleid, hetgeen wel betekent dat er jaarlijks € 2000 meer 
wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Dit gaat ten koste van het eigen 
vermogen. 
Vervolgens werd de jaarrekening van de kerkrentmeesters toegelicht.  
De grootste wijziging t.o.v. vorige jaren kwam door het plaatsen van de 
voorzetramen. Het resultaat over 2012 is € 15.335 negatief. Dat is ruim   
€ 5.000 meer dan in 2011. Weliswaar geen reden tot grote ongerustheid, 
maar wel zal er de komende jaren echt werk gemaakt moeten worden 
van het in evenwicht brengen van de baten en lasten. 
Er is gesproken over het spreiden van risico bij het onderbrengen van het 
kapitaal van de kerk. Alleen bij de Rabobank en de SKG (Stichting beheer 
Kerkelijke Goederen)?  Ook denken de kerkrentmeesters na over het 
onderbrengen van gelden bij banken die minder streven naar winst en 
ook kijken naar het maatschappelijk belang van de beleggingen. Hierover 
wordt ook met de bank gesproken. 
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Beide jaarrekeningen worden goedgekeurd. 
 

Na de pauze wordt de DVD bekeken over missionair kerk zijn, met vragen 
als: wat is groter dan mijzelf, wat geeft mijn leven inhoud, hoe kerk te 
zijn in de wereld van nu? In groepjes worden de vragen beantwoord. 
Samenvattend (heel kort): een betrokken kerkelijke gemeente krijg je 
door het goed te hebben samen en het leuk te vinden. De resultaten van 
de gesprekken komen, samen met de uitkomsten van het groot 
huisbezoek van de afgelopen weken, terug in de kerkenraad bij het 
formuleren van beleid naar de toekomst. 
Tenslotte wordt er in de rondvraag nog gevraagd naar het nieuwe 
liedboek. Het is een uitgebreide bundel geworden van liederen afkomstig 
uit veel verschillende bundels, samen met een aantal nieuwe liederen. 
Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om te werken met losse bladen 
tijdens de vieringen. De nieuwe bundel wordt landelijk gepresenteerd op 
25 mei en in Terwolde in gebruik genomen op de Startzondag. 
 
Arjan Hofmeijer (en Kees Visser)  
 

 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

16-jun Mevr. A.J. Pas-van Wenum,  Kon. Wilhelminastr 27 84 jr. 

21-jun Dhr. J.D. Wijnhoud,  Ieuwland 9 95 jr. 

24-jun Mevr. H.G. Tiemens-Kers,  Twelloseweg 18 84 jr. 

25-jun Mevr. W. van Heusden-Dijk,  Tuindorp 27 89 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 

14-jun Dhr. en Mevr. van Heusden-Mulkes Wijkseweg 66 55 jr. 

18-jun Dhr. en Mevr. van Essen-Lugtenberg Schotanusstraat 10 55 jr. 

22-jun Dhr. en Mevr. Ketelaar-Menkveld Twelloseweg 76 40 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: 
 

Mevr. L.G. Klein Velderman, A.T. Starink, G.H.J. Starink en 

J.G.B. Starink,  Kruisdwarsweg 28, Twello 
 

Uitgeschreven: 

M. Elizen, Lage Kamp 9, naar Deventer 
 

Overleden: 

Dhr. W.A. Spijker, Badijkstraat 87, Twello op 22 maart 

 

 
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. 

 
 

 
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  



 11 

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. 

 

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 
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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 

 

     

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 3 juni Mevr. Plette Kolkweg 13 

  

Mevr. Veldhuis Quabbenburgerweg 22 

  

Mevr. Uenk Trippestraat 25 

  

Mevr. Teunissen Lochemsestraat 3 

  

Mevr. Telgen Kon. Wilhelminastraat 29 

 

 

RADIO-UITZENDINGEN:  'Oecumenische Omroep Voorst'. 
 

2 juni PK Wilp 10.00u 

9 juni PK Voorst 10.00u 

16 juni PK Twello 10.00u 

23 juni PK Terwolde 10.00u 

30 juni PK Nijbroek 9.30u 

    
Vakantiestop 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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'. 

 

GIFTEN: 
 

Bloemen via: F. Pas 10,00 

 

  

Mw. Schrijver 10,00 

 

  

L. Uenk 10,00 

 

  

H. Stromink 5,00 

 

  

J. Roskam (3x10) 30,00 

 

  

W. Vorselman (2x5:2x10) 30,00 

 

  

A. van Assen 20,00 

 

  

H. van der Scheer 10,00 

 

  

P. Winterman 10,00 135,00 

     Orgelfonds via: Bank 09.05 

 

150,00 

     Onderhoudsfonds via: Melkbus 

 

16,50 

     Collecten 

 

Coll. van Kerkrentmeesters 175,50 

 

  

Diaconie 166,42 

 

  

Alg. Kerkewerk 23,75 

 

  

KiA: Zending 122,67 

 

  

Kindernevendienst 102,22 

 

  

Doosjes 40 dagentijd 17,78 608,34 

     Zendingsbussen 
   

39,90 

      

   

TOTAAL   949,74 

      
 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Talentenmarkt 
Inmiddels zijn de meeste activiteiten rondom de talenten geweest. In het 
volgende nummer hopen we u de definitieve opbrengst te kunnen geven. 
 

Interactief, onze partnergemeente 
In het vorige kerkblad heb ik geschreven over onze partnergemeente op 
Zuid-Sumatra, de gemeente Daya Murni.  
Wij zijn bezig een antwoord te geven en te vertellen over onze gemeente 
en over wat ons bezighoudt. Ook hebben we namens Terwolde een 
pinkstergroet gestuurd. 
Binnenkort hangen er ook foto’s op het bord onder de toren. 
 

Nog een keer Rede Came 
We kregen een mailtje van Helder, u weet wel, één van de studenten die 
in november 2011 bij ons een weekend te gast was. 
Hij is, na zijn studie aan het seminarie van Ricatla (Mozambique), 
afgestudeerd aan de universiteit van Kwazulu-Natal in Pretoria  
(Zuid-Afrika). Hij is nu ‘Master in Theology’ 
zoals hij schrijft.  
Op 22 april jl. vond de ‘graduation’ plaats.  
Hij ontving drie certificaten van verdienste 
en werd geëerd voor zijn excellente 
resultaten en voor het feit dat hij binnen 
een jaar afgestudeerd was!  
Zijn professoren hoopten dat hij nog ging 
promoveren. 
Hij dankt iedereen voor de steun die hij  
ontvangen heeft gedurende zijn studies in  
Mozambique en Zuid-Afrika, die voor een 
deel mogelijk gemaakt zijn door Kerk in 
Actie. Wij hebben hem ook een kleine 
bijdrage gegeven in de kosten van zijn 
afstuderen. (Want afstuderen vraagt financieel wel erg veel 
van studenten uit Mozambique, tenminste als je als zovelen bijna niets 
bezit). 
 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser (0571-290720) 
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WEER GESLAAGDE ROMMELMARKT. 
 

De zaterdag voor Pinksteren was er weer de traditionele rommelmarkt aan 
de Kuiperstraat bij de Fam. Kloosterboer. Na een jaar van voorbereiding was 
het dan weer zo ver en het was wel even billen knijpen daar de weers-
verwachtingen niet al te gunstig waren. Rond de klok van zeven uur kwamen 
de eerste medewerkers om de wagens te lossen, echter het weer werkte niet 
mee. De buienradar werd geraadpleegd en het advies was een uurtje te 
wachten. En jawel rond acht uur werd het droog en waren er voldoende 
medewerkers om alles nog netjes af te laden en op de plaats te zetten. 
Klokslag tien uur gaf voorzitter Evert Slijkhuis het sein dat de rommelmarkt 
was geopend en de honderden wachtende stormden het terrein op voor de 
voor hen gunstige koopjes. Om elf uur nam afslager Peter Schrijver plaats op 
de veilingwagen en gingen de voor de veiling aangeboden mooie en oude 
spullen redelijk vlot van de hand. Het weer bleef goed en de bezoekers 
bleven maar komen zodat ook vele goederen uit de tent en rondom het 
terrein een nieuwe eigenaar kregen. Om twee uur stopte de verkoop en 
begon men voorzichtig op te ruimen waarna na enige tijd alle medewerkers 
naar voren werd gevraagd voor een toespraak. Vol verwachting wat er te 
gebeuren stond verscheen onze burgemeester de heer Penninx om alle 
medewerkers te bedanken voor hun inzet en was blij verrast wat er door 
saamhorigheid in een dorp kan worden bereikt.  
De burgemeester had echter nog een grotere verrassing en vroeg in eerste 
instantie de hr. Teun Veldhuis en daarna mevr. Annie Fridrichs naar voren om 
hen speciaal te danken voor hun meer dan dertig jarige trouwe inzet voor de 
rommelmarkt en andere diverse kerkelijke functies en kon mededelen dat 
beiden waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hier en daar 
een traan en luid applaus volgde en de hartelijke felicitaties werden 
uitgewisseld. Daarna werd er snel opgeruimd en kwam de voorzitter met de 
mededeling dat deze 33e editie van de rommelmarkt Terwolde/De Vecht het 
mooie resultaat van ongeveer € 15.000 heeft opgeleverd waarna een luid 
applaus volgde. 
De Rommelmarktcommissie dankt allen die hebben mee geholpen maar 
vooral ook de fam. Veldwijk voor het beschikbaar stellen van de schuur en de 
vele koffie die we daar weer mochten nuttigen en de Fam. Kloosterboer 
natuurlijk voor het beschikbaar stellen van het terrein. Alle medewerkers 
nogmaals dank en we denken alweer voorzichtig aan de 34e rommelmarkt 
met weer uw medewerking. 
 

De Rommelmarktcommissie 
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Dank voor zo veel inzet 
 

Op zaterdag 18 mei jl was er weer de jaarlijkse Rommel- en Antiekmarkt van 
de kerk van Terwolde – De Vecht. Het is een traditie geworden op de 
zaterdag voor Pinksteren. Er komen van heinde en verre mensen op af. 
Gelukkige bleef het gedurende de hele markt droog en afgezien van een 
beetje kou als je lang stil stond buiten was het prima. Toen het hek open ging 
om 10.00 uur stroomden de mensen dan ook weer in een golf het markt-
terrein op om hun mooiste koopje te bemachtigen. Een geweldig moment als 
je dat ziet. Na zoveel voorbereiding en inzet dan die mooie en enthousiaste 
stroom mensen het terrein op zien komen. Dan valt er weer een stukje 
spanning af van de mensen van de Rommelmarkt Commissie. 
Aan de mensen van de Rommelmarkt Commissie natuurlijk nogmaals heel 
veel dank voor jullie inzet en enthousiasme. Het is niet niks wat er elk jaar 
weer wordt gerealiseerd. Alle spullen verzamelen, opslaan, ordenen en weer 
op het marktterrein krijgen en alle andere vrijwilligers bij elkaar krijgen.  
En een werkelijk geoliede organisatie laten lopen. Dat verdient dank en 
bewondering. Het is welhaast professioneel te noemen. 
Dan was deze 33ste rommel- en antiekmarkt natuurlijk extra bijzonder, omdat 
twee prominente leden van de commissie werden onderscheiden voor hun 
jarenlange inzet voor de gemeenschap. Teun Veldhuis en Annie Fridrichs, 
beiden al 32 jaar actief in de Rommelmarkt Commissie. Fijn dat we zulke 
mensen in onze gemeente hebben. Fijn dat zij zich zo inzetten en op zo’n 
menselijke en warme manier. “Dat doe je toch gewoon”, zeiden ze. Maar dat 
zij dat zo gewoon doen, dat is zo bijzonder en zo fijn. De burgemeester heeft 
in zijn toespraak de grote verscheidenheid aan zaken opgenoemd, waarvoor 
Teun en Annie zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor de 
gemeenschap. Een indrukwekkende lijst van dingen.  Ook in de Kerkbode 
past een welgemeend en breed gedragen DANK JE WEL en VAN HARTE 
GEFELICITEERD met jullie onderscheiding. 
Naast een woord van dank aan de gedecoreerden en de Rommelmarkt 
Commissie past ook een woord van dank aan de familie Kloosterboer voor 
het ter beschikking stellen van het mooie terrein voor het houden van de 
markt en aan Hennie Veldwijk voor het ter beschikking stellen van de 
opslagruimte gedurende het hele jaar voor de spullen die ingezameld 
worden. De opbrengst was ook dit jaar weer heel mooi en wordt door de 
Rommelmarkt Commissie ter beschikking gesteld voor het onderhoud en de 
instandhouding van de dorpskerk in Terwolde. 
 

Piet Winterman,  Voorzitter College van kerkrentmeesters. 
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Waar blijft het  ?? 
 

Waar blijven de spulletjes van onze rommelmarkt ? 
Een kleine bloemlezing. 
 

Grote bloempotten staan op vele terassen in TWELLO en KLARENBEEK. 
Het geborduurde melkmeisje van Vermeer hangt in een IJsselboerderij in 
TERWOLDE. 
Een zilveren armband met witte stenen staat prachtig aan de arm van 
een jonge vrouw uit De VECHT. 
Een blauwleren bankje staat nu te pronken in VAASSEN. 
De naaimachine gaat naar KENIA. 
De naaibox (bij opbod verkocht) gaat naar WELSUM. 
6 witte borden met een gouden randje gingen naar DEVENTER. 
Diverse gemberpotjes naar WELSUM. 
Een zakwaterketeltje van groen emaille naar DIEREN. 
Een gehaakte sprei ligt nu op een bed in WELSUM. 
Een stoel, gekocht voor 1 euro, staat nu in een tuin in TERWOLDE. 
Poppen-ridders, echt iets voor jongens, naar RAALTE. 
Een zilveren broche voor iemand in TERWOLDE. 
Een dressuurkarretje ging naar HELLENDOORN. 
 

En dan nog een gesprek met een bezoeker uit APELDOORN (op de Fiets) 
"Wat is het hier toch altijd ontzettend gezellig. Vriendelijke verkopers, 
lekkere koffie met een broodje worst, en pannekoeken. En dan ook nog 
een keurige WC. Ik kom volgend jaar beslist terug en dan neem ik wel iets 
meer geld mee.” 
 

Oma’s theekopjes, zonder schoteltjes, naar een studentenflat. 
2 Theeserviesjes voor een High Tea in de school van TERWOLDE. 
Dit was maar een kleine greep waar de artikelen alzo blijven. 
 

Annie Fridrichs 
 
 

Verheugend bericht ! 
 

Na de eerste telling (waarbij nog niet alles bekend was) was het 

resultaat van € 14.500,- al geweldig. Na de definitive telling kunnen 

we u mededelen dat het resutaat hoger is uitgekomen, n.l. ruim 

16.000 euro! 
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MUZIKALE FIETSTOCHT LANGS DRIE KERKEN OP  
 

ZONDAG 2 JUNI 2013 

 
Op zondag 2 juni is er een muzikale fietstocht die langs drie kerken 

voert. In elke kerk wordt om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur een 

concert gegeven van 40 à 45 minuten. Daarna heeft iedereen de 

gelegenheid om in ongeveer drie kwartier naar een andere 

deelnemende kerk te fietsen. Omdat het om afstanden van ongeveer 

vijf kilometer gaat, is dat ruimschoots haalbaar. Het programma ziet 

er als volgt uit: 

In de Vecht (R.K. Kerk ‘H. Antonius’, Kerkstraat 32) wordt het 

concert gegeven door Rob Wagenvoort en een aantal van zijn 

leerlingen. We beluisteren muziek met saxofoon, klarinet, dwarsfluit 

en gitaar. In Nijbroek (Dorpsplein 8) is er een optreden van het 

gospelkoor ‘Advocals’ uit Arnhem. In Terwolde (Molenweg 2) kunnen 

we luisteren naar Lisa Nobel en Marlous de Vries (piano, dwarsfluit, 

zang). 
 

In elke kerk wordt u gastvrij ontvangen met koffie, thee of limonade. 
De toegang is vrij. Wel staat er in elke kerk een mandje of bus, 
waarin giften gedeponeerd kunnen worden; er zijn immers kosten aan 
deze dag verbonden.  
 

Wilt u reageren, dan kan dat bij: 
ds. Jan Lammers uit Nijbroek (0571 – 290715, jan@jrlammers.nl), of 
ds. Betsy Nobel uit Terwolde (0571 - 292213, nobel45@hetnet.nl) of 
Ben Pas uit de Vecht (055 - 3231216, fembenpas@hetnet.nl).  
 

Het geheel wordt georganiseerd door de oecumenische werkgroep 

‘Terwolde, de Vecht, Nijbroek’.     

 

HARTELIJK WELKOM!! 

 

mailto:fembenpas@hetnet.nl
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Terwolde Openlucht Jeugddienst: Zoek het lekker zelf uit!  
 
Op zondag 9 juni zal bij goed weer in de open lucht voor de muziektent in 

Terwolde een bijzondere jeugddienst worden georganiseerd.   

Bijzonder vanwege het thema “zoek het lekker zelf uit!”, welke de rode draad 

vormt op deze interactieve zondagochtend van 10:00 – 11:00 uur.  

De jeugddienstcommissie zal deze dienst zelf leiden, omdat dit onderdeel 

uitmaakt van ons thema.  

Kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen, meisjes of jongens, dames of 

heren, werknemers of werkgevers, agrariërs of boekhouders, studenten of 

leraren, voetballers of muziekkanten, gelovig of vol twijfel, arm of rijk, inwoner 

van Nijbroek, Twello of Welsum, Terwoldenaar of Vechtenaar en iedereen die 

zich nog niet voelt aangesproken, jullie zijn allemaal van harte welkom.  

Met jullie willen we graag handen en voeten geven aan deze speciale 

jeugddienst.      

Na afloop drinken we graag met jullie allen een kopje koffie, thee of limonade. 

Wij zouden het heel fijn vinden om jullie om 10:00 uur in de openlucht te 

mogen begroeten om met elkaar een energieke en inspirerende dienst te 

beleven. 

Namens Jeugddienstcommissie Terwolde / De Vecht, 

Harry van der Haar.  
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 24 JUNI vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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


