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DIENSTEN NOVEMBER 2013 
 

3  nov. 10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel 

            Extra collecte: KiA: Najaarszendingsweek 

                

 10  nov. 10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel 

            DANKDAG     

            Extra collecte: ZWO 

 
                  

17  nov. 10.00u - Terwolde : Prof. Dr. A. van der Meiden, Nijverdal 

              

  24  nov. 10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel 

Laatste zondag kerkelijk jaar   Extra collecte: Alg. Kerkewerk 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 
 
Bij de gedachtenis van de gestorvenen 
 
Ritueel 
 
Ik houd het kleine ritueel in ere, 
opdat je elk moment terug kunt keren. 
 
Iedere dag, wanneer het avond wordt, 
maak ik de tafel klaar: een extra bord, 
 
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, 
alsof je enkel opgehouden was. 
 
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene 
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen ?), 
 
ik hoor, alsof de woning nog bestond, 
het grind, de klink, het aanslaan van de hond, 
 
en je komt binnen op het ogenblik 
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. 
 
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf 
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf 
 
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend: 
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend. 
     

Jean Pierre Rawie 

 
 
Dit gedicht is terug te vinden op pagina 1489 van het nieuwe Liedboek 
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Permanente Educatie: “Liturgie in de netwerksamenleving”. 
In het kader van de Permanente Educatie voor predikanten zal ik  in de 
komende tijd de cursus “Liturgie in de netwerksamenleving” volgen. Dit 
houdt concreet in, dat ik twee dagen (12 november en 10 december) naar 
Groningen zal gaan om daar colleges te volgen. Die dagen ben ik dus niet 
beschikbaar voor het gemeentewerk. In totaal is de studiebelasting van deze 
cursus twee werkweken. Dit betekent dus dat ik de komende tijd naast het 
gemeentewerk ook bezig zal zijn 
met het lezen van literatuur en het 
maken van de gevraagde papers 
over dit onderwerp. De reader die 
we gebruiken is al binnen en wat ik 
tot nu toe gelezen heb, is heel 
herkenbaar als we kijken naar de 
ontwikkeling van de liturgie in deze 
tijd: steeds minder vaste vormen, 
steeds meer een samensmelting 
van verschillende tradities en nieuwe vormen van spiritualiteit. Zelf vind ik 
dat een interessante ontwikkeling, dus ik kijk uit naar wat deze cursus zal 
brengen en hoe we daar ook in de gemeente de vruchten van kunnen 
plukken. 

 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Zieken 
Henny de Groot, Avervoordseweg 3, is na een ingrijpende operatie nu weer 
aan de beterende hand. We hopen dat haar verdere herstel voorspoedig zal 
verlopen.  
Ook anderen die ingrepen moesten ondergaan wensen we een voorspoedig 
herstel toe. We denken ook aan hen die langdurig of chronisch ziek zijn.  
Het valt niet altijd mee om met beperkingen te leven. Iedere keer blijkt wel 
weer hoe medeleven gewaardeerd wordt en ook weer nieuwe levenskracht 
brengt. Getuige de vele kaarten die mensen vaak krijgen als ze ziek zijn of 
hen iets anders overkomt blijkt dat wij als gemeente en als dorpsgemeen-
schap goed zijn in het omzien naar elkaar. Fijn om dat te merken en een 
goede gewoonte om voort te zetten! 
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Wij gedenken 
Op 17 oktober kwam er een einde aan het leven van Berendina Willemina 
Kleiboer-Schokkenkamp, Kerkstraat 51. Dini Kleiboer bleek al langere tijd ziek 
te zijn. ALS had zijn sporen al nagelaten voordat de echte diagnose gesteld 
werd. Daarna ging het snel. Omringd door haar kinderen was zij de laatste 
dagen in het Deventer ziekenhuis. 
Tijdens de afscheidsdienst haalden kinderen en kleinkinderen vele goede 
herinneringen op die zij aan hun moeder en oma hebben. Dini was een sterke 
vrouw, die misschien soms wat in de schaduw leek te staan, maar 
ondertussen wist ze heel goed wat ze wilde en zorgde zij vol liefde voor haar 
kinderen en later ook haar kleinkinderen. Ook de boerderij lag haar na aan 
het hart. De kalfjes voeren was een vaste taak, naast de vele andere taken die 
er op de boerderij en in een gezin te doen zijn. Na het overlijden van haar 
man Henk, vier jaar geleden, werd het wel stil in huis. Ongeveer een jaar 
geleden kwamen Wilma en Steven bij haar wonen, in de hoop dat zij zo nog 
lang zelfstandig zou kunnen blijven wonen. Het heeft helaas niet zo lang 
geduurd. 
Met verdriet maar ook met goede herinneringen namen wij afscheid van Dini 
Kleiboer. We wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen 
missen veel kracht toe om dit verlies te dragen. 
 
Gedenken van de overledenen 
Zondag 24 november is de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Op deze zondag 
gedenken wij de overledenen van het 
afgelopen (kerkelijk) jaar. We noemen de 
namen van wie in onze gemeenschap zijn 
gestorven en waar wij als gemeente 
betrokken zijn geweest bij de 
afscheidsdienst en begrafenis of crematie. 
Dit jaar zullen de namen genoemd worden 
van: 
Albert Jan van Oorspronk 
Johanna Berends-Kempink 
Tamara Kiesbrink 
Geesje Janette Brummel-van Egmond 
Geertje Hendrika van Essen-Lugtenberg 
Harmen Bronkhorst 
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Berendina Willemina Kleiboer-Schokkenkamp 
Daarnaast is er in deze dienst in momenten van stilte en aandacht ook 
gelegenheid hen te gedenken die u mist uit de kring van familie, vrienden of 
dorpsgenoten. Ook al worden hun namen niet hardop genoemd, bij het 
aansteken van de laatste kaars staan wij ook stil bij hun levens. Daarna is er 
voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die wij missen 
in onze levens, nog maar kort of al veel langer.  
In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies. Het is goed om daar in 
de gemeenschap van de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten en te merken 
dat we niet alleen zijn in ons verdriet en gemis. Daarom is deze dienst voor 
ons allemaal een moment om stil te staan bij wie ons voorgingen en bij ons 
eigen leven, want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God. 
 
 
Ontmoeting met Carine Botha in het kader van Bridging Gaps 
Als ZWO-commissie zijn we heel blij dat we ook dit jaar weer een student uit 
het buitenland mogen ontvangen via het programma Bridging Gaps (Kloven 
overbruggen) van de VU te Amsterdam. Dit jaar zal Carine Botha onze gast 
zijn. Zij spreekt Afrikaans en doet onderzoek naar liturgie en post-apartheid 
in Zuid Afrika. Ze gaat naar de Nederduitsch gereformeerde kerk. 
Omdat Carine Afrikaans spreekt is het dit keer mogelijk haar een deel van de 
dienst en ook de preek te laten 
verzorgen. Een vertaling van de preek 
zal beschikbaar zijn, maar 
waarschijnlijk kunnen we haar goed 
volgen. Na de dienst is er gelegenheid 
om samen koffie te drinken. Voor wie 
graag meer wil weten over de situatie 
in het Zuid-Afrika van nu is er vanaf 
11.30 een interessant programma. 
Carine zal aan de hand van een 
powerpointpresentatie en haar ervaringen ons meer vertellen over de 
veranderingen die er zijn geweest en die nog gaande zijn in het post-
apartheid tijdperk. Dit programma zal ongeveer een uur duren en wordt 
afgesloten met een kop soep en een broodje. 
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Deze zondag zullen we voor het eerst het concept van “een zinvolle zondag” 
toepassen. Dit betekent dat u op verschillende momenten kunt aansluiten of 
weer naar huis kunt gaan. 
 
Het idee is dat u zelf kunt kiezen waar u aan mee doet, dus bijvoorbeeld: 
 

1. Kerkdienst-koffiedrinken 
2. Kerkdienst-koffiedrinken-activiteit, of: 
3. Koffiedrinken-activiteit. 
De kerkdienst begint om 10.00. het koffiedrinken rond 11.10 en de activiteit 
rond 11.30.  
Iedereen die geïnteresseerd is in het thema is van harte welkom! 
 
 
Lied van Ruth, “Mij land is jou land”- Stef Bos 
Op woensdag 20 november om 20.00 bent u in de 
consistorie van de kerk van Terwolde van harte 
welkom om te luisteren naar Het lied van Ruth, 
geschreven door Stef Bos. Dit lied is in het Zuid-
Afrikaans geschreven. Ruth is het lied van de 
vreemdeling die wil assimileren met alle moeilijkheden 
van dien, want je blijft altijd een relatieve 
buitenstaander. Deze ervaring kunnen wij ook zelf 
hebben, wanneer we gaan verhuizen naar een plaats 
waar iedereen elkaar lijkt te kennen. Maar het gevoel 
van vreemdeling zijn gaat nog dieper. In de bijbel wordt meerdere malen 
gezegd dat wij vreemdelingen zijn op deze aarde, omdat wij eigenlijk thuis 
horen in het land van God. Ervaren wij dat nu ook zo? We luisteren naar het 
prachtige lied, staan stil bij het verhaal van Ruth en delen onze eigen 
ervaringen van “vreemdelingschap”.  
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De dode zeerollen 

 
In de herfstvakantie ging ik op stap met Roy, Ilse, Edouw, Jelmer, Anne en 
Lotte. We gingen een dag naar Assen. In het Drents Museum is een 
tentoonstelling over de Dode Zeerollen.  
Heel oude documenten die vermoedelijk in de jaren 66-68 na Chr. verstopt 
zijn i.v.m. de vele opstanden en gevechten die er waren in die tijd.  
Pas halverwege de vorige eeuw werden deze rollen opnieuw ontdekt. Al snel 
werd historische waarde ervan ingezien en er wordt tot op de dag van 
vandaag onderzoek gedaan naar de teksten die in die tijd gevonden zijn.  
Dat onderzoek heeft ons heel veel meer geleerd over het ontstaan van de 
bijbel en over het leven van de mensen die deze teksten hebben geschreven.  
Met behulp van een speurtocht hebben we het één en ander geleerd uit die 
tijd en natuurlijk met eigen ogen fragmenten gezien van één van de 
belangrijkste archeologische vondsten uit de vorige eeuw. Daarna was het 
tijd om de veenlijken te bekijken en de rest van het museum. We sloten de 
dag af met shoppen en natuurlijk weer een gezellige reis terug naar huis.  
Een leerzame en gezellige dag!  
 
 
Thema-avond: Wat doet God eigenlijk? 
Laatst werd mij de vraag gesteld of we niet een keer een avond konden 
hebben over de vraag: waar is God in deze wereld vol ellende? Laat hij 
zichzelf wel eens zien, of moeten we ten diepste toch alles zelf doen? Ik weet 
dat dit thema veel mensen, 
en ook mij, regelmatig 
bezighoudt. Daarom is er 
nu op 13 november vanaf 
20.00 een thema-avond 
over dit onderwerp in de 
consistorie van de kerk.  
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We kijken eerst samen naar de film “God on trial” (Proces tegen God).  
In deze film gaat het over de vraag naar Gods aanwezigheid in deze wereld 
en worden er door verschillende mensen verschillende antwoorden gegeven. 
Na het bekijken van de film bespreken we met elkaar de antwoorden uit de 
film en zoeken we naar antwoorden waar we zelf verder mee kunnen. Er is 
vast veel gespreksstof. In overleg met de deelnemers kan dan eventueel nog 
een tweede avond gepland worden. Wilt u deze avond meekijken, 
meedenken en meepraten wilt u mij dan uiterlijk 10 november even een 
berichtje doen via nobel45@hetnet.nl of predikant@pknterwolde-devecht.nl 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 

Bij de diensten 

Na de verhalen over de profeet Elia, lezen we in november de verhalen over 
zijn opvolger Elisa. 
De nieuwe liederen voor deze maand zijn:  
Lied 174: Naäman woonde in het land naast Israël, en  
Lied 771: Ik weet van een stad die komen zal 
 

Zondag 3 november  Kleur: Groen 
ZWO-dienst met Carine Botha (zie ook hier boven) 
 

Zondag 10 november Kleur: Groen 
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
We lezen 2 Koningen 4: 1-37. tekort en overvloed, leven en dood, dat alles 
heeft te maken met wat God ons geeft en waar wij ons ook zelf voor 
inspannen. vandaag kijken wij terug op wat het jaar ons heeft gebracht en 
danken wij God voor alles wat hij ons geeft. 
Het koor “Step by Step” zal haar medewerking verlenen, dit keer onder 
leiding van Riet Visser. Zij zingen mooie liederen over de aarde en wij mensen 
die daar op leven. 
Op deze zondag worden ook weer broodjes gezond 
verkocht door de ZWO-commissie t.b.v. het project 
Yabima, Rijstboeren op Zuid-Sumatra 
 

 
 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
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Zondag 17 november Kleur: groen 
Op deze zondag gaat Prof. dr. Anne van der Meiden bij ons voor in een 
dialectdienst. Gebleken is dat het verhaal van de bijbel horen in de taal die je 
thuis spreekt steeds opnieuw weer indruk maakt. Zo komt de bijbelse 
boodschap heel dichtbij. 
 

Zondag 24 november  Kleur: Wit 
EEUWIGHEIDSZONDAG, HERDENKEN VAN DE OVERLEDENEN 
In deze dienst staan we stil bij de mensen die we in ons leven moeten missen. 
We noemen de namen van de overledenen binnen onze eigen 
kerkgemeenschap en er is ruimte om ook uw eigen geliefde doden te 
herdenken. Zo steunen we elkaar en maken we het waar dat wij een 
gemeenschap zijn van mensen die naar elkaar willen omzien en met elkaar 
willen meeleven. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
AGENDA 
1 november 19.00 Oefenen nieuwe liederen november Kerk Terwolde 
2 en 3 nov. Bridging Gaps 
3 november 15.30 Muziek op schoot      Kerk Terwolde 
4 november 19.30 Classicale ZWO    Klarenbeek 
11 november 19.30 Moderamenvergadering   Consistorie 
13 november 20.00Thema-avond: wat doet God?  Consistorie 
19 november 20.00 Kerkenraad        Consistorie 
20 november 20.00 Bijbelse personen met Stef Bos    Consistorie 
21 november 14.00 Oecumenische werkgroep  De Vecht 
 
 
Voor u allen een hartelijke groet! 
     Ds. Betsy Nobel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
Luis en Ana Rodriguez zijn met hun kinderen Alexandro en Lua op de 
Scherpenhof komen wonen. Wij hebben hen een paar keer in de kerk mogen 
ontmoeten, 
 

Ana en Luis zijn beiden op zoek naar werk. 
 

Luis is GRAFISCH ONTWERPER, maar wil ook IEDER ANDER WERK (niet 
zwart) aanpakken, zijn telefoonnummer is: 06 25468094. 
Luis spreekt Spaans en Engels en is bezig Nederlands te leren. 
 

Ana zoekt werk als HULP IN DE HUISHOUDING 
Haar telefoonnummer is 06 25468035 
Ana spreekt Spaans en een beetje Engels, zij wil ook graag meer Nederlands 
leren. 
 
Weet u iets voor hen, wilt u dan contact met hen opnemen, als de taal een 
probleem is kan het ook via mij: Betsy Nobel 0571 292213 
 

 

 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

1-nov Dhr. H. Koldenhof,  Wijkseweg 20 86 jr. 

5-nov Dhr. L. van Weeghel,  Bandijk 20 80 jr. 

12-nov Mevr. F. Doeve - de Wilde,  Twelloseweg 82-A 82 jr. 

13-nov Mevr. F.M. Davelaar - Buitenhuis,  Beentjesweg 13 84 jr. 

15-nov Dhr. L. Nijhof,  Zwanekamp 14 85 jr. 

22-nov Dhr. C.W. Hartgers,  Leliestraat 2 91 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op 

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 

H.A. Steenbergen, Zwanekamp 1, uit Velp 

 

Overleden: 

Mw. B.W. Kleiboer-Schokkenkamp, Kerkstraat 51 op 17 oktober. 

  



   12 

VAN DE DIACONIE: 
 

AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN: 

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

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

geregeld ! 

 

CASSETTES-EREDIENSTEN: 

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

wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam  

tel. 27 16 80. 

 

 

 

 
UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:  

 

 

Donderdag 21 november a.s. zal de heer Ben Pas uit Beemte 

Broekland de middag voor ons verzorgen. 
 

Ben Pas heeft onze achternamen nagetrokken. Waar komen onze 

namen vandaan en wat voor betekenis hebben ze. 
 

Wij hebben zoveel mogelijk namen doorgegeven, dus het gaat echt 

over ons allemaal. 
 

Het beloofd een interessante middag te worden en wij verwachten u  

‘s middags om 2 uur in onze kerk. 

 

Hebt u problemen met vervoer, bel dan:  

Willie 291074   of 

Mini  291335   of 

Tonnie 291834   en u wordt gehaald en gebracht. 

 

Tot ziens op 21 november ! 
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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: 4 nov. Mevr. Bosman Wellinkhofweg 5 

  

Mevr. van Oorspronk Beentjesweg 11-A 

  

Mevr. van Beek Rozendaalseweg 6 

  

Mevr. Fridrichs Ieuwland 22 

 
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. 

 

GIFTEN: 
 

Bloemen via: H. Stormink 20,00 

 

  

H. Steenbergen 10,00 

 

  

J. Roskam (2x10) 20,00 

 

  

W. Vorselman 10,00 

 

  

A.v.d. Haar 15,00 75,00 

     Alg. Kerkenwerk via: Bank 24.09 

 

500,00 

     Collecten 

 

Coll. van Kerkrentmeesters 111,44 

 

  

Diaconie 80,48 

 
  

KiA: Kerk en Israël 50,15 

 
  

NBG 35,76 277,83 

    
  

   

TOTAAL   852,83 

      

      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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KERKWINKELTJE 
 

We gaan weer kaarten maken!  
Vindt u het leuk om ook te knippen en te 
plakken? 
 

Dan bent u van harte welkom op maandagmiddag 4 november en  
18 november.  We beginnen om 13:30 uur in de consistorie van de kerk. 
 
Fem Pas.  
 
 

 

Verkoop Kerkwinkeltje 
 

Vrijdag 29 november van 13:00 uur tot 18:00 uur 
en 

Zaterdag 30 november van 9:30 uur tot 12:00 uur. 
 

Inleveren eigengemaakte ‘spullen’:   
Vrijdagmorgen 29 november. 

 

 
 
 

 
 
Van de Culturele Commissie. 

 
Op zondag 10 november ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ verleent het koor  
‘Step by Step’ uit Bussloo medewerking in de dienst. Aanvang 10.00 uur. 
 

Dirigent van het koor is mevr. Marlies Tiemens. Het koor bestaat uit 15 leden. 
Zij vinden het weer fijn om in onze kerk te mogen zingen.  
 

De Culturele Commissie hoopt weer velen van u te mogen begroeten. 

 
Tot ziens!!! 
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Studentenbezoek 
Evenals voorgaande jaren krijgen we in het weekend van 2 en 3 
november bezoek van Carina Botha 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. Elders in het kerkblad leest u meer over de 
activiteiten op de zondag. Op zaterdag gaan wij met haar als werkgroep 
o.a. naar Deventer en eten we met een groep jongeren. 
 
Broodjes gezond 
Zondag 10 november (dankdienst) zullen we als werkgroep weer de 
jaarlijkse actie houden met broodjes gezond. Opbrengst uiteraard voor 
Yabima. Na afloop van de kerkdienst kunt u de broodjes meenemen en 
gebruiken bij de zondagse lunch. 
 
Talentenmarkt 
We hebben besloten weer een talentenmarkt te houden. De laatste jaren 
is dit financieel steeds een succes geweest. Bovendien vinden wij dat het 
samen als gemeente werken aan een project ook erg waardevol is. Als 
datum hebben we gekozen: vrijdag 7 maart 2014. U kunt dus nu alvast 
bedenken welk talent u inbrengt op de markt! 
 
Kleine wereld 
Drie weken geleden zongen wij met ons koor Inspiration in een ZWO-
dienst in Heerde. Zij hebben nu als project Rede Came, het vorige project 
dat we als kerk van Terwolde steunden. In die dienst werd de preek 
gehouden door twee studenten, de een uit Colombia en de ander uit van 
Ricatla, Mozambique. De laatste vertelde dat hij Helder, de student die 
hier twee jaar geleden te gast was, goed kende, omdat Helder nu weer 
verbonden is aan het seminarie in Ricatla, Mozambique. 
Tegelijkertijd met Helder was hier bij ons Manuel.  
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Vorige week waren wij met een Luther-Bachreis in het oosten van 
Duitsland. Een van de reisgenoten was een technicus die zich in de 
derde wereld bezighoudt via o.a. Kerk in Actie met de installatie van 
eenvoudige waterpompen.  
Op die manier was hij ook in het noorden van Mozambique in contact 
gekomen met Manuel. Manuel is niet alleen “herder” van een gemeente, 
maar houdt zich ook bezig met ontwikkelingswerk. Niet zo vreemd, want 
hij vertelde ons destijds hier dat hij ook economisch en financieel 
onderlegd was. Zo is soms de wereld wel erg klein! 
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Kees Visser (0571-290720) 

 
 
 
 
 
 
                                     

      - NIEUWS 
 
 

De P.C.O.B. gem. Voorst te Twello nodigt u uit op onze november 
bijeenkomst, op woensdag 20 november om 14.30 uur in Irene, naast de 
dorpskerk in Twello.  
Dhr. Aart Groothuis uit Voorst wil u dan beelden laten zien en gaat wat 
vertellen over zijn fietstocht naar het arme Moldavië (ca. 2800 km).  
Tevens vertelt hij wat een aantal jongeren uit Klarenbeek, Voorst en Wilp 
daar als diaconaal project hebben gedaan.  
U was misschien toch al van plan lid van de P.C.O.B. te worden, dan wordt 
deze middag vast een leuke eerste kennismaking. 
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Beste gemeenteleden, 
 
De DVD van de afscheidsdienst van Bethel is klaar. 
 

 
Wilt u graag een exemplaar ontvangen, 
dan is deze te bestellen bij  Jan Ketelaar.   
Telefoon 0571 291617 of  email: jketelaar@hetnet .nl 
 
De kosten zijn 5 euro p.st. 
 
Met vriendelijke groeten,  
J. Ketelaar 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag  vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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


