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DIENSTEN OKTOBER 2013 
 

 

6  okt. 10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel 

            Extra collecte: KiA: Kerk en Israël  

              

  13 okt. 10.00u  - Terwolde : Geen dienst 

              

  13  okt. 10.00u - De Vecht : Antoniskerk     

            OECUMENISCHE DIENST   

            Voorgangers: Pastor D. Brylak   

            ds. J. Lammers, ds. B. Nobel 

             M.m.v.: CGZ ‘O & S’ uit Nijbroek 

                

 20  okt. 10.00u - Terwolde : Geen dienst 

            Extra collecte: NBG  

                 

     19.00u  -  NIJBROEK   ds. B. Nobel   

             Gezamelijke Jeugddienst  

             M.m.v. 'His Voice' uit Beekbergen 

            Extra collecte: Jeugddienstcomm. 

                  

27  okt. 10.00u - Terwolde : ds. B. Nobel 

            HEILIG AVONDMAAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 
 
In de maand september zijn we flink van start gegaan. Aandacht voor het 
ZWO-project Yabima, een Flower-power dienst, een startdienst met het 
nieuwe Liedboek en een koninklijke onderscheiding. Veel van deze 
kerkdiensten waren goed bezet. Fijn om zo te kunnen beginnen aan een 
nieuw seizoen. Bij deze kerkbode vindt u als bijlage het programma voor dit 
seizoen. Een aantal dingen zijn al ingevuld, andere dingen zullen in het jaar 
zelf meer vorm en inhoud krijgen. Dat is een bewuste keuze. In ons beleid 
willen we meer en meer aansluiten bij wat er onder u als mensen binnen of 
buiten de kerk leeft en daar dan op inspelen. De flowerpower dienst was 
daar een nogal spontaan opgekomen voorbeeld van. Dit betekent ook dat u 
zelf meer ruimte hebt om dingen aan te dragen die u graag gerealiseerd zou 
willen zien. Een thema-avond over een bepaald onderwerp, een leuk idee, 
een expositie die misschien iets voor de kerk is. Suggesties zijn van harte 

welkom. Het kan ook gebeuren 
dat u wordt gevraagd mee te 
denken over of mee te werken 
aan een kortdurend project.  
Ook nieuw is het concept van de 
“zinvolle zondag”. Daarover leest 
u meer in de folder. 
Op deze manier gaan we op weg 
het nieuwe seizoen in. 
 
Ter inspiratie de volgende tekst: 
 

Op weg gaan is niet: kilometers maken over land of over zee, het is niet sneller 
gaan dan het geluid. Het is allereerst onszelf open stellen naar andere mensen, 
proberen hen te leren kennen, er op uit gaan om hen te ontmoeten. 
 

Naar: Dom Helder Camara 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Zieken 
Verschillende mensen uit de gemeente hebben in de afgelopen maand een 
operatie ondergaan en zijn daarvan nu herstellende. Het zijn: Mw. A.J. Pas, 
Kon. Wilhelminastraat 27; Dhr. A. Koers, Twelloseweg 56; Dhr. A. Veldhuis, 
Kuiperstraat 15a; Mw. M.W. Meeboer, Twelloseweg 110-IV en Dhr. P. Nijhof, 
Verzetsstraat 14. We wensen allen een voorspoedige revalidatie/herstel.  
Ook zijn er mensen ziek thuis, of in afwachting van onderzoek of 
behandeling. We wensen alle zieken Gods kracht toe en mensen om hen 
heen die hen niet vergeten. 
 
Wij gedenken 
Op 9 september kwam er een einde aan het leven van Geertje Hendrika van 
Essen-Lugtenberg. Zo’n anderhalf jaar geleden werd bij haar een snel 
groeiende tumor in de buik geconstateerd. verschillende behandelingen 
volgden, helaas niet met het gewenste resultaat. Geertje is 77 jaar geworden. 
In de kerk van Terwolde namen we afscheid van haar. Geertje heeft haar man 
Gradus, haar kinderen en kleinkinderen altijd met zorg omringd. De kinderen 
en kleinkinderen herdachten haar met mooie woorden en haar kleinzoons 
Jelmer en Edouw speelden op de trompet. Toen Gradus en Geertje in 1958 in 
het huwelijk traden werd Openbaring 3: 20 gelezen, toen nog in de vorige 
vertaling: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort 
en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en 
hij met Mij. Geertje heeft naar die stem geluisterd en haar geloof in haar leven 
actief vorm gegeven. Ook in het midden van de gemeente zullen we haar 
missen, evenals in het koor Oefening en Stichting, waar zij 30 jaar lid van was 
en waar zij veel werk voor heeft verzet. 
In het geloof dat God ons niet loslaat, niet tijdens het leven en ook niet in de 
dood hebben we Geertje moeten loslaten. We wensen allen die haar zullen 
missen, in het bijzonder Gradus en de kinderen en kleinkinderen veel kracht 
toe om dit verlies te dragen. 
 
Op 20 september overleed Harmen Bronkhorst. Samen met zijn vrouw Riek 
woonde hij aan de Kerkstraat 33 te De Vecht. Harm was 87 jaar en zijn 
gezondheid ging de laatste tijd wel achteruit. Toch kwam zijn overlijden 
plotseling. De familie schrijft op de kaart: “Hij heeft veel voor ons en anderen 
mogen betekenen”. Harm stond graag voor andere mensen klaar. Hij was 
een precieze bouwvakker die eerst als timmerman en later als hoofd 
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uitvoerder heel wat heeft gebouwd. Ook hun eigen huis was van zijn hand. 
Samen met mensen die hij kende en die hij op zijn beurt had helpen bouwen, 
bouwden ze op De Vecht, de plaats waar zijn vrouw Riek is geboren en 
getogen een huis. Ook voor zijn dochter Gerrie en later ook Ed en hun 
kinderen en kleinkinderen stond hij altijd klaar. 
Haar hele leven door, maar zeker de laatste jaren heeft Riek heel veel zorg 
aan hem gegeven, waardoor hij thuis kon blijven wonen.   
Na de schrik van het plotselinge overlijden was er dan ook de dankbaarheid 
dat zij dit samen zo hebben kunnen doen en volbrengen. We namen afscheid 
van Harm Bronkhorst in de kerk van Terwolde met vertrouwde liederen en 
teksten waaruit spreekt dat God met ons is, al de dagen van ons leven. 
Gesteund door dat geloof gaan zijn vrouw en kinderen verder. Wij bidden 
voor hen om kracht. 
 
De lofzang gaande houden, een korte terugblik op de sluiting van Bethel. 
Gerrit Bok, de scriba van de Classis Apeldoorn stuurde onze gemeente een 
kaart bij de sluiting van Bethel. Zelf was hij overigens ook aanwezig bij de 
afscheidsdienst. Ik wil u graag zijn woorden doorgeven. 
 
Zondag 7 juli is het evangelisatie gebouw “Beth-El” gesloten. een gebouw van 
hout en steen waar jarenlang mensen samen kwamen en geschaard waren 
onder het Woord van God, het levende brood. Het gebouw wordt verleden en 
de herinnering vervaagt. Een gebouw is toch ook iets van de gemeente, een 
vertrouwde plek. Nu blijft er gelukkig nog de mogelijkheid van samenkomen in 
Terwolde en heeft de gemeente daar de gelegenheid om de lofzang gaande te 
houden. Gods zegen toegewenst! 
 

Woorden waarin verleden, heden en 
toekomst een plaats krijgen. Zo heb ik het 
zelf ook ervaren op die dag. Mooie 
herinneringen, heel oude en ook de 
nieuwste, een gevoel van: “jammer dat het 
nodig is” en tegelijkertijd ook 
mogelijkheden naar de toekomst. Op deze 
plaats wil ik ook namens de kerkenraad 
allen bedanken die zich hebben ingezet om 
de sluiting van Bethel goed te laten 
verlopen.  
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In het bijzonder wil ik de daarvoor aangestelde commissie bedanken vooral 
het werk dat is verzet. Maar zeker ook zo belangrijk was de goede sfeer 
waarin alles is gebeurd. Natuurlijk is het moeilijk, natuurlijk is er verdriet, 
maar toch is het gelukt om die gevoelens in positieve energie om te zetten 
om er een goed afscheid van te maken. 
Ik hoop van harte dat onze gemeenteleden op De Vecht zich verbonden  
blijven voelen met onze gemeente Terwolde-De Vecht en dat we gezamenlijk 
zullen blijven werken aan de toekomst van onze gemeente.  
 
 
Aalt van der Haar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Verbonden met het voorgaande bericht over Bethel, maar niet alleen daar 
mee zijn wij er trots op dat Aalt van der Haar een Koninklijke onderscheiding 
mocht ontvangen tijdens de startzondag op 22 september. We waren 
allemaal onder de indruk van de lijst van al de werkzaamheden die Aalt voor 
de kerk, maar ook voor zijn medemensen buiten de kerk heeft verricht.  
Het lintje was dan ook zeer verdiend. 

Aalt van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding en dat je je, zoals Piet 
Winterman namens de kerkenraad zei: “je mag blijven onderscheiden” als 
iemand die zich met humor en met hart en ziel inzet voor de goede zaak en 
de gemeenschap! 
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Anne van der Meiden 
Om alvast in uw agenda te schrijven: op 
zondag 17 november gaat Prof. Dr. Anne 
van der Meiden bij ons voor in een 
dialectdienst. Anne van der Meiden 
betekent veel voor de streektaal Twents. 
Hij vertaalde zelfs de bijbel in het 
Twents. Daarnaast kan Anne van der 
Meiden het geloof op een bijzondere en 
aansprekende manier overbrengen.  

  
 
Het Lied van Noach - Stef Bos 
Op woensdag 16 oktober om 20.00 bent u in de 
consistorie van de kerk van Terwolde van harte 
welkom om te luisteren naar “Het lied van 
Noach”, geschreven door Stef Bos. Met Noach 
begint God opnieuw aan deze wereld. De wereld 
is tegen de grenzen van haar kwaad aangelopen. 
De Schepper heeft de schepping failliet verklaard, 
Hij drukt op ‘delete’ en begint met Noach van 
voor af aan. 
Waar zijn wij tegen grenzen aangelopen? Loopt onze manier van leven 
misschien ook op zijn laatste benen? We spreken er met elkaar over. 
 
 
Muziek op schoot 

 
Op zondag 3 november van 15.30-16.30 is er 
voor de allerkleinsten van 0 t/m 3 jaar en hun 
ouders weer muziek op schoot.  
We leren nieuwe liedjes, we dansen, spelen en 
maken muziek.  
Voor de ouders is er gelegenheid materialen 
voor geloofsopvoeding in te zien. 
De ouders krijgen persoonlijk bericht.  
We hopen op een vrolijke middag! 
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Bij de diensten 

In de maand oktober staan verhalen over de profeten Elia en Elisa uit de 
Koningenboeken op het rooster. Ook leren we weer twee liederen uit het  
nieuwe liedboek 
 
Zondag 6 oktober  Kleur: Groen 
Lied van de maand: Lied 824, Vroeg ik mijn 
denken of God wel bestond 
Kinderlied: Lied 288 , Goedemorgen, welkom 
allemaal 
1 Koningen 18: 20-40 beschrijft de grote 
confrontatie tussen Elia met zijn God en de 
priesters met hun Baäl. Op de Karmel bidden 
beiden om vuur uit de hemel. Iedereen die er 
bij is, ziet dat God alle macht heeft. 
 
Zondag 13 oktober Kleur: Groen 
OECUMENISCHE DIENST 

Het thema  van deze oecumenische dienst die in de Antoniuskerk op de 
Vecht wordt gehouden is: “Alles went….?” Het is fijn dat we elkaar weer in 
oecumenisch verband mogen ontmoeten. De gemengde christelijk 
zangvereniging Oefening en Stichting uit Nijbroek verleent haar 
medewerking. Verderop in deze kerkbode leest u meer over deze dienst. 
Op deze zondag is er, zoals we gewend zijn, geen dienst in Terwolde. 
 
Zondag 20 oktober Kleur: groen 
GEZAMENLIJKE JEUGDDIENST OM 19.00 IN NIJBROEK 
Om 10.00 in Terwolde is er geen dienst. 
Het thema van deze dienst is: “Verschil mag er zijn”. Hoe ga je om met 
iemand die anders is…of misschien ben jij zelf wel anders. Eigenlijk zijn we 
allemaal uniek. Het koor “His Voice” uit Beekbergen werkt mee aan deze 
dienst, die door de gezamenlijke jeugddienstcommissies uit Terwolde en 
Nijbroek is voorbereid. 
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Zondag 27 oktober  Kleur: groen 
WE VIEREN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
Lied van de maand: Lied 824, Vroeg ik mijn denken of God wel bestond 
Kinderlied: Lied 288 , Goedemorgen, welkom allemaal. 
We lezen 1 Koningen 21. Achab heeft gezien dat de God van Elia grote dingen 
kan doen. Maar weet de koning nu ook wat het betekent om te leven met 
God. Ontzag alleen is niet genoeg, het gaat ook om gedrag. Dat maakt Elia 
Achab duidelijk. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
 
 
AGENDA 
2 oktober 20.00 ZWO-vergadering 
7 oktober 20.00 Moderamenvergadering      Consistorie 
14 oktober 20.00 Kerkenraad        Consistorie 
16 oktober 20.00 Bijbelse personen met Stef Bos    Consistorie 
29 oktober 20.30 KND vergadering   Bij Daniëlle 
 
Voor u allen een hartelijke groet! 
     Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

2-okt Mevr. H. Klijn - van Tongeren,  Bandijk 43 85 jr. 

15-okt Mevr. J. Veenendaal - Wilmink,  Twelloseweg 9 93 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

17-okt Dhr. en Mevr. Hemeltjen-Bellert, Kuiperstraat 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. 

MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 

A.R.M. Jung, Bandijk 60 vanuit Buren 

 

Uitgeschreven: 

E.M. Westerink, Bandijk 60 naar Hoenderloo 

N.R.H. Hofmeijer, Ben. Kruisweg 4-A, naar Groningen 

S. Berenschot, Oude Wezeveldseweg 28, naar Deventer 

J.W. van Veelen, Kievitsweg 2, naar Ede 

 

Overleden: 

Mevr. G.H. van Essen-Lugtenberg, S. Schotanusstraat 8, op 9 sept. 

Dhr. H. Bronkhorst, Kerkstraat 33 op 20 sept. 

 

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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Diaconie Terwolde de Vecht steunt kinderhospice de Glind 

In De Glind tussen Amersfoort en Barneveld 

staat een gewoon huis waar professioneel zorg 

wordt gegeven aan ernstig zieke kinderen. Het 

kan hierbij gaan om zorg ter overbrugging van 

ziekenhuis naar huis, zorg ter verlichting van de 

thuissituatie, terminale zorg of zorg voor 

kinderen met een complexe zorgvraag waarbij 

24 uur verpleegkundige begeleiding en 

bewaking noodzakelijk is. Het kinderhospice 

verleent de zorg vanuit haar christelijke identiteit.  

 

Er zal een nieuw huis worden gebouwd voor de toenemende vraag naar 

deze specialistische zorg. Daardoor kan er een uitbreiding van acht naar 

twaalf plaatsen gerealiseerd worden.  

 

In het nieuwe huis kan optimaal rekening worden gehouden met de 

speciale eisen die de zorg aan ernstig zieke kinderen vraagt. Voor deze 

nieuwbouw zal de financiering plaats vinden via het Protestants Diaconaal 

Krediet Nederland (onderdeel van SKG). 

 

De diaconie heeft besloten om aan deze financiering deel te nemen voor 

EUR 10.000, waarvoor een vast rente vergoeding van 1,75 % geldt. De 

looptijd bedraagt 10 jaar en aflossing geschiedt lineair (ieder jaar 1/10). 

Ondanks dat wij hiervoor een iets lager percentage ontvangen dan bij een 

commerciële bank, kan het geld op deze manier anderen 'echt' helpen 

waardoor het eigenlijk een dubbele werking krijgt. Enerzijds het 

ondersteunen van mensen die het 'echt' nodig hebben (dit is één van de 

belangrijkste doelstellingen van de diaconie), anderzijds blijft het geld ons 

eigendom en wordt er een vaste vergoeding ontvangen hetgeen weer 

gebruikt kan worden voor ondersteuning van andere projecten in en buiten 

onze kerkelijke gemeente.  

 

Meer informatie is te vinden op www.kinderhospicedeglind.nl 
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UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:  

 

 

 

Na een gezellige middag uit, 19 september j.l., naar het Nederlands 
Klederdracht Museum "De Goedakker" in Tonden en pannenkoek eten  
bij het Pannenkoekenhuis in Voorst, wordt u uitgenodigd voor de 
volgende 65+ middag. 
 

Donderdag 24 oktober a.s. om 14.00u wordt u weer verwelkomd in de 
kerk. 
De heer Buisman uit Epe komt ons vertellen over reizen die hij maakt 
door mee te varen met vrachtboten naar diverse plekken en plaatsen 
over de gehele wereld. Deze reizen onderneemt hij vooral in de 
wintermaanden! Hij kan heel boeiend vertellen. 
 

Iedereen is van harte welkom!!!!!! 
 

Degenen die vanwege gezondheidsproblemen e.d. de 65+ middagen 
niet/of voorlopig niet kunnen bezoeken, wensen wij sterkte en goede 
moed toe! 
 

Tot ziens op 24 oktober a.s. om 14.00u. in de kerk van Terwolde!!!!! 
 

Willie 291074. 
Mini 291335. 

Tonnie 291834. 
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Waar kan ik terecht? 
 

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

Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode 

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

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

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

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

Wijk 1: De Vecht 

 Vacature 
 

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

 Lien Uenk-Voskamp,  

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

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg  

 tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,  

 Kuiperstraat, Rozendaalseweg,  

  Klazien Ketelaar-Menkveld 

  Twelloseweg 76 tel. (0571) 29 16 17 
 

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),  

 Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),  

 Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,  

 Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,  

 Tuindorp, Prins Hendrikstraat 

 Andries van Assen,  

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

Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk 

 Willy Jansen-Heuvelman 

 Everwijnstraat 17 tel. (0571) 29 19 65 

 

 

LAAT HET ONS WETEN………. 
 

 als er een kindje is geboren 

 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of 

 als u langdurig ziek thuis bent. 

 
E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
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POSTADRES KERKENRAAD: 
 

Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:  

Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR  Terwolde, of naar 

bovenstaand mailadres. 

 
 
GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE: 
 

Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met 

Henk Stormink: Tel. 0650 666 612, 

of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl  

 

 

ZWO-GROEP TERWOLDE - DE VECHT: 
 

Voor 2012 was de totaal opbrengst 33.359 euro.  

Aan postzegels 14.325 euro en aan kaarten 19.034 euro.  

De opbrengst is verdeeld: 26.687 is bestemd voor het zendingswerk 

van Kerk in Actie en 6.671 voor het werk van de Gereformeerde 

Zendingsbond.  
 

U kunt nog steeds fotokaarten ( liefst met postzegel ) van gebouwen, 

steden, natuur, klederdrachten etc. 
inleveren. Dus geen fantasiekaarten, kerstkaarten en 

felicitatiekaarten. Deze hebben geen verzamelwaarde. 
Behalve Anton Pieck kaarten, die brengen wel weer wat op. Ook 

afgescheurde (niet afgeweekte) afgestempelde postzegels zijn nog 

steeds welkom. Graag in een envelop of zakje. Naast de kaarten en 

postzegels kunt u ook afgedankte mobieltjes en inktcartridges 

deponeren in de doos in de kerk. Uw oude brillen kunt u niet meer 

inleveren. 
Kerk in Aktie zamelt deze nl. niet meer in. Wel kunt u de brillen zelf 

inleveren bij optiek Wijnholds te Twello. 
Zij hebben daar een goede bestemming voor. Alvast bedank voor uw 

inbreng. 

 

 

ROMMEL- en ANTIEKMARKT: 
 

Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse 

rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande 

medewerkers. 

J. van Oorspronk (055) 323 1711  -   E. Slijkhuis (0571) 29 10 74 
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ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 7 okt. Mevr. Veldhuis Avervoordseweg 4 

  

Mevr.  de Groot Avervoordseweg 3 

  

Mevr. Eekhuis Rozendaalseweg 12-A 

  

Mevr. Groeneveld Hoevenallee 2 

 
 

BANKNUMMERS:   
 

CvK  NL77 RABO 0347 6019 52 NL82 INGB 0000 9153 88  

DIACONIE NL79 RABO 0347 6057 96 NL13 INGB 0001 0235 24  

KERKBODE   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: J. Roskam 10,00 

 

  

H. Stormink 5,00 

 

  

P. Winterman 5,00 

 

  

A. Hofmeijer (2x5) 10,00 

 

  

A. Ensink 10,00 

 

  

A. van Assen 10,00 

 

  

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

 

  

A. Fridrichs 10,00 75,00 

     Alg. Kerkewerk via: R. Elskamp 

 

10,00 

     Collecten 

 

Coll. van Kerkrentmeesters 247,04 

 

  

Diaconie 154,48 

 
  

Orgelfonds 33,00 

 
  

ZWO groep 72,90 

 
  

Jeugdwerk PKN 42,96 

 
  

Casa Luminii (Rouwdienst) 407,10 

 
  

Onderhoudsfonds 38,07 

 
  

Vredesweek 129,85 

 
  

Orgelfonds 26,30 1.151,70 

     Zendingsbus 
   

6,00 

    
  

   

TOTAAL   1.242,70 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

KERKBALANS 2013:  
 

  

42.500 

41.351 

34.834 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Begroot

Toezeggingen

Ontvangsten t/m 27 sept.



 17 

 
Nieuws van het kerkwinkeltje: Bedankje 
 

Omdat niet iedereen in de kerk was op 19 mei, al wel even geleden dus, 
onderstaande nog even ter informatie. 
 

Na afloop van die kerkdienst zijn er 2 prachtige borden onthuld waarop 
staat met mooie letters: Kerk Open: deze borden kunnen buiten worden 
gezet als er iets bijzonders in de kerk is te doen. Het oude bord had zijn 
tijd gehad en was niet meer toonbaar. 
De nieuwe borden zijn gemaakt door Evert Kluin (schilderwerk) met hulp 
van Evert Berenschot (timmerwerk). 
Wij hoefden alleen het materiaal te betalen en ze voerden het werk 
zonder kosten voor ons uit, waarvoor we ze nogmaals hartelijk danken.  
 

Fijn dat er ook dan weer vrijwilligers zijn!!! 
 

Zo ziet u maar weer wat er gedaan wordt met de opbrengst van het 
kerkwinkeltje. 
 

Namens het kerkwinkeltje, Fem, Fenny en Alie 

 

 
Voortgang  verkoop  Bethel 
 

Op 11 september konden alle leden van onze kerkgemeenschap een bod 
doen op het kerkgebouw Bethel, door middel van het inleveren van een 
enveloppe met het te bieden bedrag. 
Aanwezig waren: Dhr. Luuk ten Hooven  namens de KKG ( Kantoor 
Kerkelijke Goederen van de PKN ), Aalt van der Haar en Henk Stormink 
namens de kerk van Terwolde/de Vecht , 
Er zijn geen biedingen ingeleverd, wel was aanwezig de  heer Henk 
Koskamp uit Zutphen als belangstellende en er heeft zich 1 persoon 
gemeld middels een brief via makelaar van de Beld uit Twello.  
Beiden zijn geen lid en kunnen dus geen bod uitbrengen op dit moment. 
De kerkrentmeesters en de Fam. van Oorspronk hebben besloten om 
Bethel nu in de openbare verkoop te doen en dit middels een 
advertentie algemeen kenbaar te maken. 
 
Wordt vervolgd 
Henk Stormink  
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                 Een nieuw logo? 

 

 
 

In de kerkenraadsvergadering van september kwam o.a. de website 

het logo van onze kerkgemeenschap aan de orde .  

Dit logo (zie bijgevoegde afbeelding met de dorpskerk en Bethel)  

is al jaren in gebruik en aan vervanging toe.  

Het idee werd geboren om een wedstrijd uit te schrijven voor een 

nieuw logo.  

 

Wie maakt voor ons een mooi nieuw logo? Laat uw creativiteit eens 

werken. Ook onder onze jongeren zijn er vast wel die een idee 

hebben. Kom met uw idee naar ons toe. Voor een goed bruikbaar logo 

is een prijs beschikbaar!  

 

Voor het eind van het jaar willen we graag de ideeën binnen hebben. 

 

Kees Visser, scriba 
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Financiën  
 

Er zijn nog een paar bedragen binnengekomen uit activiteiten 
voortvloeiend uit de talentenmarkt. De opbrengst van de talentenmarkt 
staat nu op € 1051! Totaal is het afgelopen eerste jaar voor het project 
Yabima nu € 1896,95 bijeengebracht. Hartelijk dank namens de 
rijstboeren op Zuid-Sumatra. 
 
Nieuws uit Indonesië 
 

Via de regionale adviseur van Kerk in Actie, mevr. Jaantje Vink, hebben 
we de laatste weken verschillende nieuwsbulletins en verslagen 
gekregen. U kunt deze verslagen bij ondergetekende uiteraard krijgen. 
Een paar dingen wil ik uit deze berichten noemen. 
Yabima heeft assistentie en training gegeven aan de boeren uit één van 
de dorpen bij het oprichten van een landbouwcoöperatie. Opmerkelijk is 
dat ook vrouwen bij de coöperatie betrokken werden. 
Interessant om te lezen is ook het project in een ander dorp om het 
probleem van het onbruikbare water op te lossen. Een citaat uit het 
verslag: 

 

 “Bij hun traditionele landbouwmethodes (waarbij ook van kunstmest 
gebruikt wordt gemaakt) zijn ze volledig afhankelijk van regenwater, 
waardoor ze slechts eenmaal per jaar kunnen oogsten. Hun hele 
landbouwcultuur is afhankelijk van tussenpersonen. Voor alles zijn ze 
afhankelijk van deze geldschieters: voor pootgoed voor de rijst, 
kunstmest en pesticiden. Met de oogst moeten ze die dan terug betalen 
tegen een enorme hoge prijs en rente, via een deel van de oogst tegen 
een prijs die ver beneden de marktprijs ligt. Met als gevolg dat er vaak na 
die tijd niet genoeg rijst meer over is tot de volgende oogst, waardoor ze 
weer met geleend geld rijst voor hun gezin moeten kopen.” 
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Yabima is een programma gestart om het regenwater op te vangen en te 
bewaren om zo langer over meer bruikbaar water te beschikken. 
In een andere boerengemeenschap heeft men een programma opgezet 
om de veeteelt (koeien en geiten) te verbeteren en duurzamer te maken. 
Men werkt aan beter veevoer en aan betere opslag van veevoer, gebruik 
van eigen mest i.p.v. de dure kunstmest, een goed werkend systeem van 
kredietverschaffing, enz. 
 
Studentenbezoek 
 

Evenals voorgaande jaren krijgen we in het weekend van 2 en 3 
november bezoek van een student uit het buitenland en dan dit keer uit 
Zuid-Afrika. Zij doet onderzoek naar liturgie en post-apartheid in Zuid-
Afrika. Ze spreekt Zuid-Afrikaans, dus er zal waarschijnlijk geen 
taalprobleem zijn als ze bijv. een aandeel heeft in de kerkdienst. 
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Kees Visser (0571-290720) 
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Oecumenische dienst in De Vecht 
 
Op zondagmorgen 13 oktober a.s. wordt in de  
St. Antoniuskerk in De Vecht, de jaarlijkse 
oecumenische dienst gehouden. De dienst 
begint om 10.00 uur, de schriftlezing op deze 
morgen is uit Lukas 17 de verzen 11-19, Jezus 
geneest tien melaatsen. 
 

Het thema is: “Alles went.. ….?”. 
 
Aan de dienst werken mee  Ds. B. Nobel,  Pastor D. Brylak en  
Ds. J. Lammers, leden van de oecumenische werkgroep en het koor  
´Oefening en Stichting´ uit Nijbroek. 
 

Er is kinderoppas en kindernevendienst in het parochiecentrum in de 
school, waar na afloop van de dienst ook gelegenheid is, om bij een 
kopje koffie, thee  nog wat na te praten.  
 

Voor de kinderen is er natuurlijk ook wat te drinken.  
 
Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 
  
Namens de oecumenische werkgroep,  
Ben Pas. 
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OPROEP  

 
Wie wil de koffieploeg komen versterken. 
We zoeken enkele vrouwen en/of mannen die één of twee keer per jaar 
willen helpen met koffiezetten/schenken in de kerk. 
 

U kunt zich opgeven bij Willie Jansen, tel. 291965 
 

 
 

Na afloop van de rommelmarkt werden we getrakteerd op een wel 

héél lekkere koek, gebakken door Wilma Veldwijk. 

Op verzoek van verschillende mensen hieronder het recept. 
 

Moederkoek  ->  Koek van onze moeder      
 

1 pak zelfrijzend bakmeel 
400 gr boter /margarine 
500 gr bruine suiker 
½ pak havermout 
8 goudrenetten 
1 pakje rozijnen 
eventueel 1 citroen  
Kaneel 
 

Boter in een pannetje smelten. 
Meel, suiker, havermout en gesmolten boter in een kom doen en door 
elkaar kneden. 
Uitsmeren op een beboterd bakblik. 
Appels schillen en grof raspen (en eventueel citroensap erover). 
Kaneel, suiker en geraspte appel door elkaar mengen. 
Doe dit over het deeg op het bakblik en hier bovenop de gewelde 
rozijnen 
Strooi dan nog wat havermout hier overheen 
Bakblik in het midden van de oven zetten en op 150 graden in  
1 uur gaar laten worden. 
 

Variatie: gebruik muesli of gehakte noten erbij. 
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ADVERTENTIE 
  

Verkoop kerkgebouw Bethel 
  

Het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente te 

Terwolde - De Vecht en de familie  van Oorspronk bieden te koop aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het kerkgebouw ‘Bethel’, staande en gelegen aan de Lochemseweg 42,  

7396 PK Terwolde, kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie N,  

nummer 262, groot 0.02.40 ha.  
 

De vraagprijs bedraagt €  77.500,-- kosten koper. Bezichtiging van het  

pand op aanvraag. 
 

De gunning wordt voorbehouden aan de protestantse gemeente en de  

familie van Oorspronk. 
 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de heer ing. L. ten Hooven, 

telefoonnummer 06 – 51341200 of e-mailadres: l.tenhooven@kkgkka.nl. 

 

__________________________________________________________ 

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor 

ten dienste van de Protestantse Kerk. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 Oktober vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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


