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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE

In het nieuwe Liedboek staan niet
alleen liederen, maar ook teksten uit de
christelijke traditie. De moeite waard
om te lezen en te overdenken. Ik geef u
er vast een paar door:

Zegenbede over de stilte
God, luisterende God,
we danken u voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen
Jan Sutch Pickard

Elia, een lied
Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,
alles wat vastomlijnd leek staat te beven –
in de emotie heb ik U gezocht,
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.
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En de ontreddering ging voor U uit,
het vuur als Uw heraut vooruit gezonden –
ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid,
tot niemand onzer komt Gij onomwonden.
En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,
achter een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:
als ik niet hoor, als ik niets weet te bidden.
Willem Barnard

Levensavond
Het zij je vergund
in je levensavond
te oogsten
wat je hebt gezaaid.
Dat velen mogen putten
uit de wijsheid
waarin je bent gegroeid.
Dat je ouderdom
je niet bedrukt
met angst en zorgen,
maar een voorproef is
van de eeuwige vrijheid
die op je wacht.
Keltische zegenbede

Activiteitenfolder
Omdat we nog bezig zijn met plannen voor het nieuwe seizoen is de
activiteitenfolder nog niet helemaal klaar. Bij de volgende kerkbode vindt u
weer een exemplaar. In ieder geval zal de serie met liederen van Stef Bos
voortgezet worden. De eerste avonden zullen zijn op woensdagavond
16 oktober en 20 november om 20.00. Heeft u zelf nog een idee voor een
avond of andere activiteit, of zoekt u een spreker, ik ben altijd bereid met u
na te denken over de invulling van zo’n activiteit.
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VANUIT DE GEMEENTE
Zieken
Tijdens mijn vakantie zijn er verschillende mensen in het ziekenhuis geweest.
Voor zover ik die berichten heb doorgekregen geef ik ze hier aan u door:
Mw. Klazien Ketelaar, Twelloseweg 76 en Dhr. Jaap van Oorspronk
Beentjesweg 11a. Beiden zijn inmiddels weer thuis om daar verder te
herstellen.
Ook anderen die thuis ziek zijn, onderzoeken moeten ondergaan of wachten
op een uitslag wensen wij veel sterkte toe. Het is een goede gewoonte in
onze gemeente om naar elkaar om te zien door middel van een bezoekje of
een kaartje. Laten we deze goede gewoonte in ere houden!
Ouderenbezoekers
Op 11 september zijn alle ouderenbezoekers uitgenodigd (u krijgt een
persoonlijke uitnodiging) om
elkaar te ontmoeten en met
elkaar te spreken over het
ouderenwerk. Een medewerker
van het vrijwilligersPUNT van de
gemeente Voorst zal meer
vertellen over het ouderenbeleid
van de gemeente en hoe en waar
ouderen de benodigde hulp
kunnen krijgen. Gezellig en
leerzaam dus! We hopen dat zoveel mogelijk ouderenbezoekers op deze
avond aanwezig kunnen zijn.
Startzondag
Op zondag 22 september, Startzondag, gaan we kennis maken met het
nieuwe Liedboek. Een aantal mensen heeft zich opgegeven om samen een
paar nieuwe liederen in te studeren. Wilt u daar aan mee doen, laat het mij
dan even weten. Iedereen die het leuk vindt om te zingen is welkom.
Ook dit jaar willen we 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. U mag zich natuurlijk laten inspireren door het thema
muziek/zingen, maar dat hoeft niet.
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Bij de diensten
In de maand september lezen we nog een aantal verhalen uit Lucas. Daarna
nemen we een duik in de verhalen over Elia en Elisa uit 1 Koningen. Mooie
verhalen waarin bijzondere dingen gebeuren.
Zondag 1 september Kleur: Groen
Kinderlied: Wij trekken steeds verder LB 822
We lezen Lucas 14: 1, 7-14. Jezus vertelt een gelijkenis over een bruiloft. Voor
wie zijn de beste plaatsen? Wie denkt dat hij daar recht op heeft kan wel eens
bedrogen uitkomen. Anderen gaan voor!
Zondag 9 september Kleur: Groen
ZWO-dienst
Kinderlied: Wij trekken steeds verder LB 822
Deze dienst wordt door de ZWO-commissie voorbereid en zal gaan over het
project Yabima, rijstboeren in Zuid-Sumatra.
Zondag 15 september Kleur: Groen
Kinderlied: Wij trekken steeds verder LB 822
We lezen Lucas 15: 1-10 over verliezen, zoeken en weer terug vinden
Zondag 22 september Kleur: Groen
STARTDIENST
Kinderlied: Wij trekken steeds verder LB 822
Vandaag gaan we beginnen met de ontdekkingsreis door het nieuwe
Liedboek. Neemt u het mee als u er al één heeft. Er zijn ook een aantal
exemplaren in de kerk aanwezig. Het wordt een muzikaal geheel met na
afloop high tea/coffee!
Zondag 29 september Kleur: Groen
Kinderlied: Wij trekken steeds verder LB 822
1 Koningen 17: 17-24 staat op het rooster. Elia is bij een vrouw en haar zoon.
De zoon wordt zo ziek dat hij sterft. Maar als Elia tot God bidt, krijgt de
jongen nieuwe adem. Op deze zondag gaat Ds. D. van Meulen uit Epe bij ons
voor.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
5 september
9 september

20.00 Kerkenraad
Consistorie
Gezamenlijk moderamenoverleg met Nijbroek,
Beemte-Broekland en Welsum
11 september Avond met ouderenbezoekers
Consistorie
Het kerkenwerk gaat weer van start. We hopen op een goed en gezegend
jaar met elkaar!
Ds. Betsy Nobel
- In Gedachtenis
Woorden uit Paulus zijn Hebreeënbrief kregen Geja en Rik Brummel
ooit mee, toen zij hun huwelijk 1981 kerkelijk lieten bevestigen en
inzegenen in de Grote of Lebuïnuskerk van Deventer.
Hun huwelijkstekst staat in Hebreeën 13: 5 en 6. We lazen deze
woorden uit de Groot Nieuws Bijbel, ook tijdens de dankdienst voor
het leven van Geja Brummel-van Egmond in de protestantse kerk van
Terwolde op zaterdag 3 augustus. De maandag ervoor, 29 juli, was er
aan haar weg vol lijden een einde gekomen. Slechts 59 jaar is Geja
geworden. Gelukkig heeft zij met man, kinderen en kleinzoon, met
familie, vrienden en bekenden heel veel mooie momenten gekend,
zeker ook tijdens die laatste ruim anderhalf jaar.
We hebben geprobeerd een blijmoedige inhoud aan deze dankdienst
te geven, omdat Geja dat zo zou hebben gewild. Het aandeel van Rik
en de kinderen en Rik zijn zus, de medewerking van koor Inspiration,
het mooie orgelspel, de sprekers. Iedereen droeg zo een steentje bij
om deze plechtigheid zo goed mogelijk te laten verlopen. “De Heer is
mijn helper, ik heb niets te vrezen.” Deze woorden uit Hebreeën 6
stonden boven de liturgie, niet zomaar want Geja heeft haar weg door
het leven op deze manier, op haar wijze afgelegd. Natuurlijk met allen
die haar lief waren om haar heen. Ook toen de kanker de leus van
haar leven en tevens naam van hun huis: “Carpe Diem” – “Pluk de
Dag” langzaam maar zeker duidelijk werd dat er niet zo heel veel
dagen om te plukken zouden komen. In het vaste vertrouwen dat de
Eeuwige ook haar helper blijft nu ze in Zijn toekomst mag zijn, is Geja
rustig in aanwezigheid van haar gezin, ingeslapen. Haar lichaam
hebben we gelegd in de grond van de begraafplaats in Terwolde. Dat
Rik en de kinderen, dat een ieder die haar lief was, de kracht en de
zegen mag ontvangen om het leven verder inhoud te geven. Ook hen
zal de Eeuwige blijven helpen.
Ruud Bloemendal
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BETH-EL.
Zondag 7 juli was de laatste dienst in
Beth-el en het kerkje was zoals wel
verwacht helemaal gevuld met mensen
van nu en ook die er vroeger kwamen.
Het was toch wel een emotionele dienst
voor sommigen, waarbij Betsy
herinneringen van vroeger aanhaalde
tijdens de preek.
De liederen en het bijbelgedeelte over de droom van Jacob was een
passend geheel voor deze Afscheidsdienst. Voor hen die dit verhaal niet
kennen; Jacob was op reis en had een geweldige droom over een ladder
die naar de Hemel voer en noemde die plaats waar hij sliep daarom
‘Beth-el’, wat betekent ‘Gods huis’.
Omdat het gedicht wat Henny de Groot voorlas niet voor iedereen
verstaanbaar was, kunt u dit hierna nog eens na lezen.
Na afloop kreeg iedereen een ‘Herinneringsboek’ aangeboden, waarin
men een terugblik vindt van het Evangelisatiegebouw van 1925-2013.
Daarna kon men onder het genot van koffie of thee bij de familie de Groot
de oude foto´s bekijken en was het een gezellig samen zijn, waar toch nog
weer oude herinneringen naar boven kwamen.
Voor hen die nog zo´n boek willen hebben kunnen terecht bij Anno
Fridrichs en Aalt van der Haar, terwijl ze ook vanaf 1 september achter in
de kerk van Terwolde liggen, waar u zo een exemplaar kunt meenemen.
Wij danken nogmaals een ieder die een bijdrage heeft geleverd voor het
tot stand komen van dit boek.
Hartelijke groeten,
Werkgroep ‘Sluiting Beth-el ‘
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Gedicht: Blind Vertrouwen
´k Stond voor het naaste zebrapad
maar het licht sprong juist op rood.
De auto´s raasden langs mij heen,
de wielen van de dood.
Ik voelde een vuistje warm en zacht
Zich nestelen in mijn hand.
Twee heldere ogen vroegen mij:
“Mag ik mee, naar de overkant”?
Een knipoog en een handgebaar
die zeiden hem genoeg.
Hij kneep mijn hand wat vaster beet,
zonder dat hij meer vroeg.
“Groen”, hoorde ik zijn hoge stem,
nog vaster greep zijn hand.
Wij kruisten saam het zebrapad
op weg naar de overkant.
Op het trottoir liet hij mij los
en hij zei: “Tot morgen vroeg,
dan mag ik toch weer met u mee?
Elf uur is vroeg genoeg”!
Zijn blind vertrouwen trof mij zeer,
Was mijn geloof maar zo groot
In Hem, die op de levensweg
De Vaderhand mij bood!
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
11-sep Mevr. J.H. Schrijver-Teunissen, Kerkekamp 1
17-sep Dhr. E.H. Hekkert, Haverkampsweg 7
26-sep Dhr. A.C. van Heusden, Wijkseweg 66

92 jr.
88 jr.
80 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
21-sep Dhr. en Mevr. Jansen-Elskamp
25-sep Dhr. en Mevr. Roetert-Stegeman

Wellinkhofweg 7-A
Wolterkampsweg 31

40 jr.
65 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:
Vertrokken:
Dhr. en Mevr. Telgen-Brummel, Kon. Wilhelminastraat 29, naar Twello
Laura Oosterwechel, Wijkseweg 9, naar Maastricht
Dhr. en Mevr. Lubberts-v.d. Hoeven, Twelloseweg 49, naar Twello
Mevr. N. Overvelde-Fredriks, Kerkstraat 4, naar Vaassen
Overgeschreven:
Dhr. en Mevr. v.d. Horst-v.d. Meij, Ossenkolkweg 17 naar Welsum
Overleden:
Mevr. G.J. Brummel-van Egmond, Everwijnstraat 45 op 29 juli
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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.

U I T NO D I G I N G V O O R D E 6 5 + G R O E P
TERWOLDE -DE VECHT- EN TWELLO
Na een prachtige zomerperiode gaan we als 65+ groep weer van start, en
beginnen met een uitstapje naar ‘De Goedakker’, het Nederlands
Klederdracht Museum te Tonden.
Na ontvangst met koffie of thee krijgt u een rondleiding en kunt u op uw
gemak al het mooie van het verleden bewonderen.
Na het bezoek aan ‘De Goedakker’ gaan we naar het Pannenkoekenhuis
te Voorst waar de Pannenkoek vast wel zal smaken. Wij hopen dat u
allen mee zult gaan, elkaar weer ontmoeten en bijpraten dat doet ieder
weer goed.
Wanneer -------Donderdag 19 september.
Vertrek -------Kwart voor twee van het Kerkplein.
Opgave -------Tot maandag 16 september.
Kosten -------Voor u: acht euro alles inbegrepen.
Ieder één is van HARTE WELKOM.
Tot ziens op 19 september.
Willie
Tonnie
Mini

291074
291834
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 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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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

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 2 sept. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Koers
Veldhuis
Ketelaar
Oostewechel

Twelloseweg 56
Quabbenburgerweg 22
Twelloseweg 76
Wijkseweg 9

RADIO-UITZENDINGEN: 'Oecumenische Omroep Voorst'.
1
8
15
22
29

sep.
sep.
sep.
sep.
sep.

RK
PK
RK
PK
RK

Klarenbeek
Klarenbeek
Duistervoorde
Wilp
Bussloo

10.00u
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.
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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.

GIFTEN:
Bloemen

via: K. Ketelaar (1x5; 2x10)
W. Jansen (2x5)

25,00
10,00

35,00

Alg. Kerkenwerk via: bank 12.07

50,00

Orgelfonds

50,00

Collecten

via: bank 12.07
Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Alg. Diaconaal werk
Alg. Kerkenwerk
Onderhoudsfonds
ZWO
Alg. Kerkenwerk

473,71
387,85
40,82
55,16
18,90
40,55
28,95

Zendingsbussen

1.045,94
116,80

TOTAAL

1.297,74

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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KERKWINKELTJE

September, de maand waarin de startzondag is en alle activiteiten weer
beginnen. Zo ook voor het Kerkwinkeltje. Lijkt het u ook leuk om hiervoor
thuis iets te handwerken of te knutselen? Heel graag, want ook dit jaar
willen we opnieuw een verkoop houden. Dit jaar op 29 en 30 november.
We gaan weer kaarten maken op maandagmiddag 4 en 18 november.
Namens het kerkwinkeltje Fem Pas.

Het nieuwe liedboek
Bijna alle liedboeken zijn na de kerkdiensten in juli bij mij afgehaald.
Er zijn nog een paar gemeenteleden die hun exemplaar niet hebben
afgehaald. Wilt u voor het in ontvangst nemen en de betaling van uw
liedboek even contact opnemen met ondergetekende?
In de dienst van zondag 22 september (startzondag) zullen we voor het
eerst uit het nieuwe liedboek gaan zingen.
Kees Visser, scriba,
de Kosterij 3,
tel.: 0571-290720
Er zijn voor anderen.
Voor de zomer zijn er aan de diaconie een aantal boodschappen pakketten
aangeboden. Deze pakketten kon je bij de supermarkt sparen.
Het beschikbaar stellen van deze pakketten is een heel mooi gebaar. Na het
afkondigen in de zondagviering hebben we, via tips van oplettende
gemeenteleden, een paar gezinnen een pakket aan mogen bieden.
De ontvangers waren verrast en gaven aan blij te zijn dat de kerk op deze
manier aan hen dacht, hetgeen we ook over moesten brengen naar de gever
van de dozen. We denken dat de pakketten goed terecht zijn gekomen bij
mensen die het echt kunnen gebruiken en het zeer waardeerden.
We bedanken diegene die een pakket beschikbaar hebben gesteld. Het geeft
een goed gevoel als je op deze manier samen iets kan doen voor anderen.
Gods zegen toegewenst
namens de diaconie.
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Talentenmarkt
Inmiddels zijn de meeste activiteiten rondom de talenten geweest.
De eindopbrengst dit jaar is het mooie bedrag van € 991. Misschien komt
er nog iets na, maar weer hebben we een prachtig bedrag kunnen
overmaken naar Kerk in Actie voor het project Yabima.
Hartelijk dank namens de rijstboeren op Zuid-Sumatra.
ZWO-dienst zondag 8 september
In deze ZWO-dienst hopen we aandacht te schenken niet alleen aan het
project Yabima, maar vooral ook aan het contact dat we hebben gestart
met onze partnergemeente Daya Murni.
Net voor de sluitingsdatum van de kopij voor dit kerkblad ontving ik
berichten en een jaarverslag over de kerk en het project Yabima op
Zuid-Sumatra.
In de ZWO-dienst en het volgende kerkblad zullen we hier uitvoeriger op
terugkomen.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)
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Wat is en wat betekent de PCOB:
PCOB, Protestants Christelijke Ouderen Bond.
Er zijn in de Gemeente Voorst 3 Ouderen Bonden waaronder de PCOB.
De PCOB is een identiteitsgebonden organisatie, niet alleen gericht op
materiële maar ook op geestelijke belangenbehartiging.
Het doel van de Bonden is: opkomen voor de ouderen in de samenleving,
in het bijzonder voor de zwakkeren, en ook vooral plaatselijk, "Omzien
naar Elkaar".
De Bond telt landelijk zo om de 100.000 leden, en bestaat uit 365
afdelingen. Onze afdeling "Voorst te Twello" heeft op dit moment 125
leden en is opgericht op 19 oktober 1989.
Omdat wij wel graag meer leden willen staat deze oproep in uw kerkblad.
Middels dit schrijven willen wij u informeren wat wij zoal doen en wat het
lidmaatschap kost. De contributie is momenteel
€ 47,50 voor echtparen en € 30 voor alleenstaanden. Hiervoor krijgt u
maandelijks het blad ‘Perspectief’ en de maandelijkse nieuwsbrief van de
afdeling.
Thema's waar de Bond zich mee bezig houdt zijn: ‘Zorg, Welzijn,
Huisvesting, Mobiliteit, Inkomen en Educatie.’
De PCOB laat zich niet alleen plaatselijk maar ook regionaal, provinciaal
en landelijk horen. Het is ook goed dat onze stem in Den Haag door
klinkt, over verschillende onderwerpen.
Uw lidmaatschap heeft ook voordelen, u krijgt ook collectieve korting op
uw zorgverzekering, wat kan oplopen tot € 100 per jaar. Ook kan voor
een geringer bedrag gekeurd worden voor verlenging van uw rijbewijs.
We komen iedere 3e woensdagmiddag in de maand bij elkaar in gebouw
‘Irene’ naast de dorpskerk van 14.30 - 16.30 uur behalve de 3
zomermaanden. Ook wordt er een dagreis georganiseerd en enkele korte
uitstapjes met auto's naar een theetuin of iets dergelijks in de zomer.
We hopen dat we uw interesse hebben gewekt en u de doelstelling kunt
onderschrijven. Als dat zo is belt u dan naar Wim Bonhof,
tel. 0571- 272170 (voorzitter), of naar Reinder Slijkhuis, tel. 055-3231391
(secretaris).
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Voor informatie kunt u contact opnemen met
Bertus Stevens
vrijwilliger Oikocredit Nederland
(055) 323 13 99
(06) 3893 18 09
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 30 sept. vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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