De Kerkbode
Protestantse Gemeente

Terwolde

De Vecht

41ste Jaargang
Juli/Augustus 2013

DIENSTEN JULI EN AUGUSTUS 2013
7

juli

9.00u - De Vecht : Ds. B.K. Nobel
Laatste dienst in Beth-el

7 juli

Terwolde : Geen dienst

14

juli

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

21

juli

10.00u - Terwolde : Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde

28

juli

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

4 aug. 10.00u - Terwolde : Ds. J. Schotanus, Winschoten
11 aug. 10.00u - Terwolde : dhr. E. Fokkema, Twello
Extra collecte: ZWO
18 aug. 10.00u - Terwolde : Ds. B.K. Nobel
HEILIG AVONDMAAL
Extra collecte: Alg. Kerkenwerk
25 aug. 10.00u - Terwolde : Ds. J.R. Lammers, Nijbroek

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

Predikant

Redactie Kerkbode

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

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Op weg gaan
Op weg gaan is niet het afleggen van kilometers over land of zee, of sneller
reizen dan de snelheid van het
geluid. Het is allereerst en vooral
onszelf openstellen voor andere
mensen, proberen hen te leren
kennen, er op uit gaan om hen te
ontmoeten.
Een goede reiziger zou zich open
moeten stellen voor ideeën, ook die
ideeën waar we het niet mee eens
zijn. Gelukkig zijn zij die de woorden
begrijpen die zeggen: “Als je het niet
met me eens bent, heb je me iets te geven.”
Neem tenminste eenmaal in je leven
een vreemde afslag.
Ga naar de top van een berg,
Word omver gewaaid door regen en storm,
Slaap onder de sterren.
Zing
Ruik de bloesem als de lente komt
Open je mond en vang regendruppels
Lig op je rug en kijk..
satellieten doorkruisen de ruimte
Ga onder een boom staan en kijk naar boven
In een bergmeer en kijk naar beneden
Zit aan het strand
en kijk hoe het vuur as wordt
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Breng tijd door met jezelf als gezelschap
Luister naar het geluid van de golven
dat door het raam naar binnenkomt
Ontdek liefde,
Ontdek stilte

Fiona Caley

Vakantie
Dit jaar heb ik vakantie van 13 juli tot en met 12 augustus. Wanneer u in deze
periode een dominee nodig heeft, kunt u contact op nemen met
Ds. Jan Lammers, Kerkplein 12, 7397 NH Nijbroek. Telefoon 0571 290715,
e-mail: janrlammers@hetnet.nl. Hij zal mij in deze periode vervangen

VANUIT DE GEMEENTE
Geslaagd!
Een flink aantal jongeren heeft het
diploma van de middelbare school
gehaald. Sommigen hadden het
verwacht, anderen waren blij verrast.
Gefeliciteerd en veel succes op je
nieuwe opleiding!
Niet geslaagd of nog een her? Veel
succes, ook jij komt er!

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 15 september. Als er ouders
zijn die op deze zondag graag hun kinderen willen laten dopen, willen zij dit
dan uiterlijk 25 augustus bij mij melden, dan hebben we genoeg tijd om samen
de doopdienst voor te bereiden.
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Wij gedenken
Als een schokgolf ging op woensdag 29 mei het nieuws door het dorp dat
Tamara Kiesbrink door een ongeval om het leven was gekomen.
Een verschrikkelijk bericht voor Lucia, Rik en Dennis en voor allen die Tamara
liefhadden. Tamara was net een paar weken 17 jaar en ze had haar examen op
het AOC net klaar. Later bleek dat ze haar examen glansrijk had gehaald.
Tamara deed haar opleiding in bloemen en dat was in de dagen daarna goed
te zien. Overal werden bloemen voor Tamara neergelegd en gebracht. In de
kerk branden meer dan 350 lichtje gedurende de dagen na haar overlijden.
In de uitvaartdienst was er aandacht voor het leven van Tamara. Een vrolijk,
lief en heel sociaal meisje. De reis die ze maakte naar Oeganda maakte grote
indruk op haar en ze hield er vrienden aan over. Hoe bijzonder was het dat op
de dag van de uitvaart een aantal van die vrienden bij haar graf een lied
zongen, duidelijk aangeslagen.
Dat Tamara geliefd was en dat heel veel mensen Lucia, Rik en Dennis wilden
helpen dit verdriet te dragen bleek uit de enorme belangstelling voor de
condoleance en tijdens de uitvaartdienst en begrafenis.
Maar ook heel bijzonder was de aandacht van hun vrienden die zoveel
hebben gedaan om alles zo te laten verlopen als ze het wilden doen: het
onmogelijke mogelijk maken.
Afscheid nemen van Tamara was een onmogelijke opdracht, maar door de
steun en troost van velen kon deze zware taak toch worden volbracht.
Het verdriet is groot en zal groot blijven. Het is een ongelofelijk gemis als je
zus, je dochter, je kleinkind, je nichtje, je vriendin er niet meer is.
Laten we met warmte en met respect voor de weg die de familie nu moet
vinden om hen heen blijven staan.
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Afscheid Bethel
Op 7 juli is het zo ver. In de dienst om 9.00
nemen we afscheid van het evangelisatiegebouw Bethel op De Vecht. Zo’n 90 jaar
heeft dit gebouw dienst gedaan,
voornamelijk als kerk, maar ook voor
huurders was het een vertrouwde plek.
Het is jammer dat we vanwege achteruitgang van het ledenbestand en de financiële
middelen tot dit besluit moesten komen.
Bethel verdient een mooi afscheid.
In de dienst zal het verhaal van Jakob en Bethel centraal staan. Daaruit wordt
ook weer duidelijk wat de naam Beth-El betekent: Huis van God. Mooie
liederen van vroeger en nu en verschillende bijdragen zullen deze dienst
compleet maken.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om bij De Groot samen koffie te
drinken. Daar is ook een tentoonstelling ingericht met oude foto’s. Heel leuk
om allemaal te bekijken.
Nog veel meer herinneringen vind u in het herinneringsmagazine dat ter
gelegenheid van de sluiting van Bethel is gemaakt. U kunt gratis een
exemplaar meenemen. Bent u er zondag niet bij, maar wilt u wel graag zo’n
magazine hebben, neem dan even contact op met Aalt van der Haar.
Om alles in goede banen te leiden, willen wij u vragen uw auto te parkeren op
het parkeerterrein bij De Groot en verder naar Bethel te lopen, behalve
natuurlijk als u niet zover kunt lopen, voor u zijn wel enkele plaatsen rond
Bethel beschikbaar.
De commissie die dit alles heeft voorbereid heeft er hard aan gewerkt om er
een mooi afscheid van te maken. We hopen dan ook dat er veel mensen uit
De Vecht én Terwolde bij dit afscheid aanwezig zullen zijn!
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Startzondag
Op zondag 22 september zal het nieuwe
liedboek centraal staan in de Startdienst. Een
aantal mensen hebben al aangegeven dat ze
mee willen helpen om nieuwe liederen onder
de knie te krijgen. We gaan dan één keer per
maand een nieuw lied instuderen en zingen dat
vervolgens een maand lang.

Wilt u/jij ook meezingen, laat het me dan even
weten. Na mijn vakantie neem ik contact op en
gaan we aan de slag.

Omdat het zo gezellig is, willen we ook dit jaar na de kerkdienst samen
genieten van een high tea/coffee. We willen u vragen allemaal een aantal
lekkere hapjes (zoet of hartig) mee te nemen. Zet u de datum van de
startzondag vast in uw agenda!
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Bij de diensten
Gemeentelied en kinderlied
In de zomermaanden hebben we geen gemeente- en kinderlied.
Vanaf september pakken we de draad van het kinderlied weer op.
Het gemeentelied wordt voorlopig vervangen door nieuwe liederen uit het
liedboek.
In de zomermaanden staan verhalen uit het evangelie van Lucas op het
rooster. Omdat er in deze tijd ook veel gastpredikanten zijn, zal dit rooster
niet altijd gevolgd worden. Hieronder toch een korte omschrijving van de
diensten.
Zondag 7 juli Kleur: Groen
AFSCHEID BETHEL
Op deze zondag is er alleen om 9.00 dienst in Bethel, De Vecht
We lezen het verhaal over Jakob bij Bethel uit Genesis 28. Samen met de
commissie hebben we een aantal mooie en bekende liederen uitgezocht om
zo samen afscheid te nemen van Bethel. Na afloop van de dienst is er
koffiedrinken bij De Groot. Daar is ook een tentoonstelling met foto’s die
voor velen van u herkenning zullen oproepen. Ook wordt het
herinneringsmagazine over Bethel aan u uitgedeeld.
Zondag 14 juli Kleur: Groen
Op het rooster staat het verhaal over de Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10:
25-37. Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons
voor.
Zondag 21 juli Kleur: Groen
Op het rooster staat Lucas 10: 38-42 Jezus gaat op bezoek bij Martha en
Maria.
Op deze zondag gaat Pastor. H.J.M. de Jong bij ons voor.
Zondag 28 juli Kleur: Groen
Op het rooster staat Lucas 11: 1-13. Zoals je midden in de nacht bij een vriend
terecht kunt, zo kan dat ook bij God.
Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons voor.
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Zondag 4 augustus Kleur: Groen
Op het rooster staat Lucas 12: 13-21. Er wordt een erfeniskwestie aan Jezus
voorgelegd, maar Jezus maakt duidelijk dat Rijk zijn bij God iets anders is dan
veel spullen en geld hebben.
Op deze zondag gaat Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor.
Zondag 11 augustus Kleur: Groen
Op het rooster staat Lucas 12: 32-40. Jezus roept mensen op om klaar te staan
voor het Rijk van God.
Op deze zondag gaat Dhr. E. Fokkema uit Twello bij ons voor.
Zondag 18 augustus Kleur: Groen
We lezen Lucas 12: 49-56. Mensen kijken naar de lucht om te zien wat voor
weer het wordt, maar ze kijken niet om zich heen om ter zien wat er in de
wereld aan de hand is. Jezus roept zijn toehoorders op aandacht te hebben
voor wat echt belangrijk is.
Zondag 25 augustus Kleur: Groen
Op deze zondag staat Lucas 13: 22-30 op het rooster. Leven volgens het
evangelie doe je niet maar een beetje half. Steeds word je gevraagd waar je
staat.
Op deze zondag gaat Ds. J.R. Lammers uit Nijbroek bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
29 juni tot en met 6 juli Roemenen op bezoek in Terwolde en Nijbroek
5 juli
17.00 Zomeravondmarkt
Terwolde
7 juli
9.00 afscheidsdienst Bethel
26 augustus 20.00 Moderamenvergadering
Consistorie
Dit zegt de H E E R :
Ga op de kruispunten staan, denk na,
kijk naar de oude wegen.
Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust. Jeremia 6:16

Ik wens u allen een goede zomer toe!
Ds. Betsy Nobel
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2-jul
8-jul
8-jul
12-jul
12-jul
30-jul
3-aug
8-aug
11-aug
25-aug
26-aug

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

J.W. Teunissen - Stapper, Binnenweg 2
H.A. Verbeek-Dommerholt, St. Maartenserf 85
J.H. Willemsen-Schrijver, Ossenkolkweg 8-A
H.J.B. Kats-Smeenk, Tuindorp 9
G.J.H. van 't Einde, Kon. Wilhelminastr 40
W.T. Witteveen-Pannekoek, Tuindorp 10

Dhr. S.H. Kamphuis, Lage Kamp 14
Mevr. A. Schuitert-Wielink, Emstermate 19
Dhr. T. de Ruiter, Drostendijk 71
Mevr. J.H. van Essen-Gerrits, Kolkweg 9
Mevr. B.M. Wassink-Veldhuis, Bandijk 39

87
85
84
81
83
80

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

82
82
81
80
86

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
26-aug Dhr. en Mevr. Leurink-van den Brink, Dorpsstraat 18

25 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.

VAN DE DIACONIE:
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN:
Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te
kunnen gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden
geregeld !
CASSETTES-EREDIENSTEN:
Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam
tel. 27 16 80.
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Vanuit de kerkenraad:
In de kerkenraadsvergadering van 12 juni hebben we (weer) gesproken over
hoe we nu en in de toekomst kerkgemeente willen zijn. Concreet uitgewerkte
plannen zijn er nog niet (naast het bestaande beleidsplan). Wel hebben we
een drietal speerpunten proberen te formuleren, waaraan we in de komende
tijd verder invulling proberen te geven.
We proberen wat gelegenheidsgroepjes samen te stellen die bepaalde
activiteiten willen organiseren bij bepaalde gelegenheden of voor bepaalde
groepen. Er zijn immers best mensen die een activiteit willen organiseren.
In de tweede plaats willen we verder werken aan het in gesprek blijven in de
wijken, zoals dit het afgelopen seizoen via de huiscontactavonden liep.
Dit bleek een goede activiteit te zijn.
Tenslotte denken we misschien nog wat bijzondere diensten te organiseren,
maar dan in de middag of avond of in samenwerking met andere gemeentes.
U hoort wel weer van ons. Mocht u intussen opmerkingen of suggesties
hebben, dan houden we ons aanbevolen.
Kees Visser, scriba

Nieuwe liedboeken
De nieuwe liedboeken zijn aangekomen! Op zondag 30 juni, 14 en 21 juli
kunnen de bestelde liedboeken aan het eind van de dienst meegenomen
worden. Er zijn ook een flink aantal liedboeken door gemeenteleden aan de
kerk geschonken. Hiervoor zijn we erg dankbaar. Deze kunnen eveneens aan
het eind van de dienst afgerekend worden.
De prijs bedraagt (met korting) € 21,25.
Tijdens de startdienst op 22 september zullen we er voor de eerste keer uit
gaan zingen!
Kees Visser
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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:
scriba@pknterwolde-devecht.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.
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ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 1 juli

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

In de week van: 5 aug. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Borgonje
Koers
ter Mate
de Weerd

Heegsestraat 7
Twelloseweg 56
Dorpsstraat 49
Pr. Hendrikstraat 6

Fridrichs
Bosman
Wijngaards
Kloosterboer

Ieuwland 22
Wellinkhofweg 5
Wijkseweg 62
Wellerweg 6-A

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
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.

BANKNUMMERS:
CvK
DIACONIE
KERKBODE

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96

NL82 INGB 0000 9153 88
NL13 INGB 0001 0235 24
NL98 INGB 0004 1652 79

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 CvK Prot. Gem.
Terwolde-De Vecht, met vermelding van het aantal.
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GIFTEN:
Bloemen

via: A. van Assen
H. Stormink
L. Uenk
A. Hofmeijer
A. Hofmeijer (Nabest. Groet)
F. Hemeltjen

Alg. Kerkenwerk

10,00
10,00
5,00
20,00
10,00
10,00

65,00

via: Bank (06.06)

250,00

Onderhoudsfonds via: F. Hemeltjen
Collecten

25,00

Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Onderhoudsfonds
Jeugddienstcommissie
Jeugdwerk KND
Orgelfonds

111,29
106,60
28,45
124,85
28,21
30,70

430,10

TOTAAL

770,10

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

KERKBALANS 2013:
0

10.000

20.000

30.000

40.000

Begroot

42.500

Toezeggingen

41.101

Ontvangsten t/m 21 juni

28.258
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Jonge Roemenen komen naar Terwolde/Nijbroek
In het kader van uitwisseling van jongeren krijgt de werkgroep Vrienden van
Loamneş van zaterdag 29 juni tot zaterdag 6 juli bezoek van 10 jongeren van
14 – 18 jaar en 4 begeleiders uit Loamneş.
In oktober 2011 zijn 14 jongeren uit Terwolde en Nijbroek met hun
begeleiders op bezoek geweest in Loamneş.
De jongeren met hun begeleiders worden ondergebracht bij gastgezinnen in
Terwolde en Nijbroek. Ze gaan dan meemaken hoe het hier in Nederland
toegaat. Er is voor hen een heel weekprogramma opgezet.
Dit programma bestaat o.a. uit:
Na een welkom op zaterdagmorgen 29 juni in d’Olde Schole te Terwolde
gaan ze ‘s middags proberen hoe het fietsen hier gaat.
Op zondag is er een aangepaste kerkdienst in Terwolde en ‘s middags gaan
ze naar de autocross. Maandag gaan ze een ‘boerderij dag’ doen op de fiets
en wel naar de zorgboerderij van Zwier van der Weerd in Oene. ’s Middags
naar de hertenboerderij De Weerd in Nijbroek en als laatste bezoeken ze de
boerderij van Jan en Betsie Wiltink in Nijbroek, waar ze naar het robotmelken
gaan kijken.
Op dinsdag gaan ze met de auto naar de Noordoost polder, want zij vinden
het maar raar dat er nu land is, waar vroeger water was. Kunnen ze dat eens
bekijken.
Woensdag staat er een bezoek aan het AOC in Twello op het programma,
‘s middags een rondleiding door ‘oud’ Deventer. Donderdag staat er een
dagje Amsterdam op het programma.
Vrijdagmorgen mogen ze uitrusten en ‘s middags is er een spelprogramma
met jongeren uit Terwolde en Nijbroek. Het geheel wordt dan ‘s avonds
afgesloten met een BBQ bij Dorpshuis de Arend in Nijbroek, waarbij uiteraard
de gasten, maar ook de jongeren die naar Loamneş geweest zijn met hun
ouders, de gastgezinnen en de leden van de werkgroep met hun eega’s
aanwezig zullen zijn.
Het geheel wordt mede financieel mogelijk gemaakt door giften van
sponsoren, Zaterdag morgen om 03.00 uur vertrekken ze dan, hopelijk moe
en voldaan weer naar huis.
Met vriendelijke groet namens de vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel
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EEN HAGEPREEK IN HOLTEN:
Thema: ‘Allemoal ‘n heiligen Geest metbreng’n!’
Afgelopen zondagmiddag zijn wij: Annie en ik en Teun en Rikie Veldhuis
naar een hagepreak èwes. Deze werd gehouden aan de Lochemseweg
in Holten bij een oude boerderij het Sorgvliet.
Ds. Anne van der Meiden was de voorganger.
Toen we er aankwamen moesten we door een soort wilde tuin met
allemaal oude bloemsoorten. De stoelen stonden klaar. Er waren
ongeveer 30 mensen.
We zaten echt achter een haag en onder een appel
en pereboom.
Een koe met een kalf stond vlak bij ons.
Het was prachtig, het regende iedere keer wel iets, maar we hadden
allemaal een paraplu bij ons.
De eigenaar nam het woord, en heette ons allemaal hartelijk welkom;
speciaal een TV ploeg, alles werd n.l. opgenomen en wordt in
juli/augustus uitgezonden op Ned. 2. Deze man was in een prachtig
kostuum en zijn vrouw in een schitterende oude trouwjurk die meer dan
honderd jaar oud was; van haar overgrootmoeder.
Wat was het geval, ze waren vorige week in het huwelijk getreden.
Toen was het de beurt aan Ds. Anne van der Meiden.
We begonnen met het zingen van Leed 1; Daank oe veur dizzen niejen
morgen, daank oe veur dizzen niejen dag. Heel mooi in het Twents.
Toen een Psalmleazing en gebed. De inleiding was; woar geet ‘t vandage
oaver ? Daarna leazen oet de Biebel 1 Cor. 12 en toen begon hij meteen
te preken. Het ging vooral om ‘Communicatie’. Mensen van deze tijd
communiceren niet meer, de meesten hebben zo’n dingetje waar ze de
hele dag mee bezig zijn en daarom wordt er te weinig gecommuniceert,
aldus van der Meiden.
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Het was een heel interesante preek. Halverwege moesten we weer een
leed zingen, no.2. " God zeait zien woord in onzen sproake" .
Hij ging weer verder met zijn preek, en daarna hebben we nog een leed
gezongen, toen de veurbeden en Oons Vader. We moesten hengoan en
kregen de zeegen.
Na de dienst hebben we nog koffie gedronken in een soort glazen huis
met gras op het dak, heel gezellig.
Het was een hele mooie middag.
Anno Fridrichs

De eerste hagepreek werd gehouden in mei 1566
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ADVERTENTIE

Verkoop bij inschrijving
Het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente te
Terwolde-De Vecht en de familie van Oorspronk bieden onder
doopleden en lidmaten bij inschrijving te koop aan:

het kerkgebouw ‘Bethel’
staande en gelegen aan de Lochemseweg42, 7396 PK Terwolde,
kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie N, nummer 262,
groot 0.02.40 ha.
Er bestaat een mogelijkheid tot bezichtiging van het pand op
donderdag 11 juli 2013 tussen 14:00 en 16:00 uur.
De gunning wordt voorbehouden aan de protestantse gemeente en
de familie van Oorspronk.
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het
Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te
Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mailadres
r.radstake@kkgkka.nl.
U kunt een en ander ook downloaden via de website www.kkgkka.nl.
De inschrijfformulieren moeten op woensdag 11 september 2013
tussen 10:00 en 10:15 uur worden ingeleverd in het kerkgebouw;
‘Bethel’, Lochemseweg 42, 7396 PK Terwolde.
Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemd
gebouw. Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor
ten dienste van de Protestantse Kerk.

19

ABONNEMENT KERKBODE
Bij deze kerkbode is een acceptgiro gevoegd voor de periode
september 2013 t/m augustus 2014.
Als u de Kerkbode wilt blijven ontvangen,
dan graag uiterlijk 10 augustus betalen.
Minimaal € 5,- / meer mag !

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 26 augustus vóór 16.00 uur
bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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