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Alstublieft!
De Kerstkerkbode voor u.
Tweemaal per jaar verspreiden wij onze kerkbode huis aan
huis.
Onze kerk wil graag een plek zijn van ontmoeting, een plaats
waar u zich welkom voelt. Juist in de donkere dagen is er tijd
en ruimte voor bezinning. Graag geven we u de gelegenheid
van ons aanbod gebruik te maken.
Via deze kerkbode krijgt u een indruk wat er allemaal in onze
kerkelijke gemeente gebeurt en ook wanneer
de diensten van Advent, Kerst en Oud- en
Nieuwjaar zijn.
We wensen u dan ook veel leesplezier en
vooral een goede Advents- en Kersttijd en
alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar.
namens de Protestantse gemeente Terwolde/De Vecht
Ds. Betsy Nobel

Welkom in dit huis
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
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Hier ben je thuis.
Hier ben je verwacht, zoals je bent, want
zo dikwijls heeft God naar jou gezocht;
zo dikwijls heeft hij op jou gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien.

Sta even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis.
Je eigen nieuw begin.

Sluit even je ogen, wordt even stil.
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord.

Ga even zitten
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid

En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de groet:
Vrede en alle goeds!
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Sinterklaas
In het Nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, is een lied
opgenomen over Sinterklaas ( Lied 745). Verrassend misschien voor wie niet
meer weten dat Sint Nicolaas een heilige is uit de kerkgeschiedenis. In dit lied
worden verschillende van zijn heiligendaden bezongen. De tekst is van
Andries Govaart.
Uit de schemer van de tijden doemt
een oergestalte op.
Met legenden, staf en mijter, beeld
van het erbarmen Gods,
Nicolaos, zegevieren zal het recht
voor heel het volk,
Sta ons bij nu wij hier bidden, wees
van onze woorden tolk.
Voor het kind dat niet kan spelen en
geen veilig huis meer kent;
Dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
Dat geweld gewoon gaat vinden en
gepantserd verder leeft..
God, behoed al deze kinderen, dat
uw aarde toekomst heeft.
Sint Niklaas, die weet wat recht is en
wat slecht is ondervangt,
Vrijgekocht heeft hij drie dochters van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes door het venster aan de straat,
Driemaal ziet een dochter toekomst, wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat.
Voor wie reizen in den vreemde, voor wie overvallen wordt
Door de stormen, door de schemer, door de honger, door tekort,
Die geen eigen grond meer hebben, die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden én in weelde én in nood.
Al wie varen op het water, zelfs de scheepslui op de wal,
Mogen om Sint Niklaas vragen, want hij kent zijn makkers wel.
Op de zeeën, woedend, ziedend, in de stilte voor de storm,
In gebed of in verstrooiing, Nicolaos, pleit voor ons.
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Advent
Op deze berg richt de H E E R van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de H E E R , wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de H E E R heeft gesproken.
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de H E E R , hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
De hand van de H E E R rust op deze berg,
Jesaja 25: 6-10a

Een gebed
Uw naam wil ik noemen, God
in deze wereld die vaak zo donker is.
Er gaat zo veel mis, over onze aarde hangt een sluier van verdriet.
Keer ons onrustig hart naar U toe,
breng ons tot bedaren, verscheur de sluier van verdriet
en omhul ons met uw liefde..
Doe ons weten dat U in ons gelooft,
dat U onze onmacht wilt doorbreken.
Maak ons tot mensen naar uw hart, God
op U hopen wij. Amen
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Kerstmis
Er is iets vreemds met Kerst. De kerken stromen vol, we bakken zoete
broodjes, zingen lieve liedjes en versieren een boom. Maar waarom eigenlijk?
In feite gebeurde er niets bijzonders daar in Bethlehem. Marcus en Johannes
noemen het niet eens in hun evangelie. Ja, er werd een kind geboren, zoals
elke dag duizenden keren gebeurt. Dat mag dan voor de kleine kring een
uniek feest zijn, maar voor de hele wereld?
Is het vanwege later dat we met terugwerkende kracht iets moois van die
geboorte maken? Dat gebeurt vaker bij beroemde mensen. Dat iemand later
beroemd wordt, werpt een raar licht op zijn jonge jaren. Dan wist plotseling
de kleuterjuf al dat in hem een groot schrijver school. Terwijl er eigenlijk niks
bijzonders was. Zo vervreemdend werkt geschiedschrijving.
Vieren we daarom kerst? Een verjaardagsfeest vanwege Jezus’ latere leven?
Dan haakt er toch iets bij mij. Want in die lievige kerstliedjes, de zoete kaarten
en de besneeuwde ballen vind ik niets
terug van die latere Jezus. Die leefde
dwars en daagde iedereen uit om
zich bij hem en zijn manier van
leven aan te sluiten. Die kwam op
voor het kleine en maakte de wet
ondergeschikt aan levende
mensen en kreeg daarvoor de
doodstraf. En verrees, omdat het
leven sterker is dan de dood.
Dat bedenk ik doorgaans niet als
ik naar het stalletje kijk. Noch dat
Kerstmis betekenisloos is zonder
Pasen. Of dat zo’n verjaardagsfeestje alleen gepast is als je leeft in
zijn gedachtenis omdat er anders
niets te vieren valt.
Want – vrij naar Augustinus- als Jezus niet geboren wordt in mij en jou, dan
wordt hij niet geboren.
Agnes Grand
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Wat wordt bedoeld met “De zoon van God?”
- een artikel van Peter Verhoeff in “Doornse catechismus, oude vragen, nieuwe
antwoorden”.-

Dat Jezus de Zoon van God is, is één van de meest
onopgeefbare leerstukken van het geloof.
De kerk van alle eeuwen is er mee op gestaan en
naar bed gegaan, en christelijk geloof staat of
valt ermee. Het dogma dat Jezus de
Zoon van God is, beschikt dan ook
over sterke bijbelse papieren.
De eerste woorden die in het oudste
evangelie tegen Jezus gesproken
worden, komen van de Vader: “Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (Marcus 1: 11).
Daar is geen woord Frans bij. Jezus is Gods Zoon.
Toch is de oogst daarmee nog niet van het land, er kan meer gezegd worden.
Want dat Jezus de Zoon van God is, is niet in eerste instantie een kwestie van
biologie, maar van theologie. Heel goede theologie wel te verstaan, want
Jezus is de mens die zozeer begreep wat God bedoelde met mensen – en het
ook deed, tot het einde toe – dat het niet minder dan passend is hem Gods
Zoon te noemen.
Dat Jezus de Zoon van God genoemd wordt, is voor mij een kwestie van
geloof. Nog meer dan alle anderen stamt deze ene van God af. In Hem zien
wij zelfs God oplichten. Hij is eindelijk de zoon dienaar zijn Vader aardt.
Bij die gedachte schiet mij een volstrekt seculier liedje te binnen, dat helemaal
niet over God en Jezus gaat. Het is een liedje dat veel kan oproepen.
Begrijpelijk, want het is een geladen tekst over een vader en een zoon. Over
geloof ook, en hoe vaders en zonen daarin kunnen verschillen. Overigens is
de schrijver over dat laatste naderhand veel milder gaan denken.
Maar dit alles is niet de oorzaak van de associatie, noch de reden dat ik dit
antwoord ermee afsluit.
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Die reden is dat een vader en een zoon zo op elkaar kunnen lijken, met alle
milde liefde die daarbij hoort. Aardse vaders en zonen, maar ook die aardse
Zoon die zo naar zijn hemelse Vader aardt.
Papa
Ik heb dezelfde ogen
En ik krijg jouw trekken om mijn mond
Vroeger was ik driftig
Vroeger was jij driftig
Maar we hebben onze rust gevonden
En we zitten naast elkaar
En we zeggen niet zoveel
Voor alles wat jij doet
Heb ik hetzelfde ritueel
Papa, ik lijk steeds meer op jou
Stef Bos

Van Oudjaar naar Nieuwjaar
De priesterzegen, Numeri 6: 22-27
De H E E R zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten
met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de H E E R u zegenen en u beschermen,
moge de H E E R het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de H E E R u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’
Gemengde gevoelens,
we leven dicht op elkaar in deze
dagen.
Staan op grens van oud naar
nieuw;
van verleden naar toekomst;
Scharnierpunten in de tijd.
Gevoel van weemoed;
je sluit een jaar af van voorspoed
en tegenslag.
9

Wat brengt het nieuwe jaar?
Laten we beginnen met zegeningen en goede wensen.
Gezegend Nieuwjaar!
Veel heil en zegen wensen we elkaar.
Zegenen, goede woorden tot elkaar zeggen.
Gemakkelijk, maar toch…
Zegenen, elkaar tot zegen zijn.
elkaar Gods zegen toewensen.
Zegenen doe je niet zomaar even:
je deelt als het ware je eigen wezen uit aan een ander,
je schenkt jezelf weg met heel je hebben en houwen.
Wat een zegen als jou dit jaar
de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder
van een hart onder de riem.
Wat een zegen als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.
Wat een zegen als iemand jou ziet,
als jij iemand wat aandacht schenkt.
Wat een zegen,
dat gebaar van medeleven of vergeving,
dat knipoogje, of die stille groet
van jou, voor jou
een Gezegend Nieuwjaar!
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DIENSTEN DECEMBER 2013
1 dec.

10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel

1ste Advent

8 dec.

10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel
Extra collecte:

2de Advent

Onderhoudsfonds

15 dec. 10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel
de
3dec.
Advent
15 dec. 16.30u - De Vecht : Anthoniuskerk
KERSTSAMENZANG
22 dec.
4

de

10.00u - Terwolde : Ds. E. Rijks, Twello

Advent

24 dec. 19.00u - Terwolde : KINDERKERSTFEEST
24 dec. 22.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel
KERSTNACHTDIENST
m.m.v.: Muziekver. 'Ons Genoegen'
en zang van Adriëtte Winterman
Extra collecte: Orgelfonds
25 dec.

29 dec.

10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel
KERSTFEEST
Extra collecte:

Kinderen in de Knel

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

31 dec. 19.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel
OUDEJAARSDIENST
Extra collecte: Alg. Kerkenwerk
5 jan.

10.00u - Terwolde : Ds. B. Nobel
NIEUWJAARSDIENST

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

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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Vanuit de gemeente
Zieken
Henny de Groot, Avervoordseweg 3, moet na een ingrijpende operatie nu
kuren ondergaan, dat valt behoorlijk zwaar. We wensen haar veel sterkte toe.
Mw. D. Jacobs-Schimmel, Drostendijk 71, was ook in het ziekenhuis voor een
operatie. Na de operatie traden enkele complicaties op, gelukkig is zij nu weer
thuis om daar verder aan te sterken. We wensen alle mensen die ziek thuis
zijn, of wachten op een ingreep of behandeling veel sterkte toe.

Bij de diensten
In de Adventstijd volgen wij de verhalen over de voormoeders van Jezus. daar
is een mooi lied bij: Lied 738, Kom zing het lied van Eva. Daarnaast zingen we
met de kinderen Lied 497, Maria ging op reis.
Zondag 1 december, eerste zondag van Advent Kleur: Paars
Tamar
We lezen Genesis 38: 1-30.
Jozef en Maria leven toe naar de geboorte van Jezus. Ze
praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten
van vrouwen die daarin een rol spelen.
De eerste van hen is Tamar. Toen haar man stierf was er
niemand die voor haar zorgde. Door een list zorgde
Tamar er voor dat ze toch toekomst had.

Zondag 8 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Wit
Rachab
We lezen Jozua 2. Eén van de voormoeders van Jezus is Rachab. Toen het
volk Israël op weg was naar het beloofde land, hielp zij twee verspieders
in Jericho
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Zondag 15 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars
Ruth
We lezen Ruth 4. Als Ruth haar man, haar zwager en haar schoonvader zijn
overleden, blijft zij trouw aan haar schoonmoeder Noömi. Ze gaat met haar
mee naar Bethlehem. Daar trouwt ze uiteindelijk met Boaz en krijgt ze een
zoon Obed, een voorvader van David, een voorvader van Jezus.
Kerstzangdienst in De Antoniuskerk op De Vecht om 16.30 uur
De oecumenische werkgroep nodigt u uit voor de oecumenische
kerstsamenzang. Medewerking zal verleend worden door het koor
“Eendracht” uit Terwolde en muziekvereniging “Ons Genoegen” uit
Terwolde. Iedereen is welkom om ons zo samen voor te bereiden op het
kerstfeest!
Zondag 22 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars
Batseba
Op het rooster staat 2 Samuël 11. Het verhaal over Batseba, de vrouw van
Uria. David kan zijn ogen niet van haar afhouden en zorgt er voor dat Batseba
zijn vrouw wordt. Op deze zondag gaat Dhr. E. Rijks uit Twello bij ons voor.
Dinsdag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit
We beginnen het kerstfeest met een feest voor de kinderen en hun ouders,
opa’s en oma’s en iedereen die zich nog jong voelt. Het thema van dit jaar is:
“Wie had dat gedacht?”. De Kinderkerstfeestcommissie heeft er weer een
sfeervolle dienst van gemaakt, die jong en oud zal aanspreken. Natuurlijk
ontbreken een verhaal, zang, en een toneelspel ook deze keer niet en na
afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en een koek rondom de
vuurkorven op het kerkplein.
Dinsdag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst. Kleur: wit
Wees niet bang, zeggen de engelen keer op keer. Zelfs als het donker is
om je heen, zal er licht komen.
Adriëtte Winterman zal enkele liederen zingen en Muziekvereniging
‘Ons Genoegen’ zal de samenzang begeleiden. De kerstnachtdienst is dé
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het goede nieuws van Kerst te
horen.
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Woensdag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit
Vele moeders zijn haar voorgegaan, maar vandaag wordt Maria moeder van
een zoon: Jezus. In deze dienst zullen de kinderen van de kindernevendienst
een belangrijke rol vervullen. We maken er met elkaar een mooi kerstfeest
van!
Zondag 29 december Kleur: wit
Op het rooster staat Lucas 2: 33-40 Jezus wordt bij de tempel in Jeruzalem
gebracht. Daar herkennen Simeon en Hanna hem als de Messias die komen
zou. Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons
voor.
Dinsdag 31 december 19.00, Oudjaarsavond. Kleur: wit
Met je naam wordt je genoemd en in de naam van God krijgen wij gedurende
ons leven steeds weer de zegen van hem mee. Zo verlaten wij op deze avond
het oude jaar en kijken uit naar het nieuwe.
Zondag 5 januari Nieuwjaarsdienst Kleur: Wit
We lezen het verhaal over de wijze mannen uit het Oosten die op zoek gaan
naar het Koningskind, Matteüs 2: 1-12.
Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar om elkaar een gezegend nieuw
jaar te wensen.
Tot ziens in de diensten!

Agenda
9 december
10 december
16 december
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20.00 Moderamenvergaderingbij Kees
Cursusdag, Betsy afwezig
20.00 Kerkenraad
Consistorie

Nieuwe kerkenraadsleden gezocht
In januari is het weer zover, enkele kerkenraadsleden zullen aftreden.
We zijn dus op zoek naar mensen die deze taken willen overnemen.
Er stonden ook nog een paar vacatures.
We hebben de volgende mooie taken in de aanbieding:
2 diakenen
1 jeugddiaken
1 jeugdouderling
1 ouderling op/voor De Vecht
1 kerkrentmeester
(liefst iemand die de taak van penningmeester op zich wil nemen)
Er worden al wat gesprekken gevoerd, maar we hebben nog niet genoeg
kandidaten om alle vacatures in te vullen. Lijkt één van de taken u iets, of wilt
u er eens over van gedachten wisselen, neem dan contact op met iemand van
de kerkenraad of met de predikant.
Tot nu toe is de bezetting van onze kerkenraad aardig goed. Dit betekent dat
taken te overzien zijn en leuk zijn om uit te voeren.
Meedoen in de kerkenraad vergroot je betrokkenheid bij de kerk. Ook valt er
veel te leren over hoe de kerk functioneert en wat er zoal allemaal, soms
voor, dan weer achter de schermen, gebeurt. Kortom: je geeft iets, maar
krijgt er ook zeker iets voor terug.
Krijgt u er zin in: Wacht niet tot/of u gebeld wordt, maar laat ons vast weten
dat u graag iets wilt doen.
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2 dec. Dhr. J.H. Ooink op den Dijk, Ieuwland 16
14 dec. Mevr. A.J. v.d. Bovenkamp-Voorhorst, Schoolstr. 27

80 jr.
81 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
12 dec. Dhr. en Mevr. Jansen - Nijman

Tuindorp 4

40 jr.

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst!
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.

MUTATIES:
Vertrokken:
Mevr. B.J. Palm-Uenk, Zwanekamp 12, naar Twello

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.
COLLECTE:
De extra ingelaste collecte in de dialectdienst van zondag 17 november
heeft een totaalbedrag opgeleverd van € 717.28.
De diaconie zal dit overmaken naar Giro 555.
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UITNODIGING VOOR DE KERSTVIERING
U wordt uitgenodigd voor de Kerstviering op donderdag 19 december
om twee uur in de Kerk van Terwolde.
Het Koor uit Welsum zal prachtige
Kerstliederen ten gehore brengen onder
leiding van Mevr. Carien Duursema en piano
begeleiding door Gerdien Hakkert.
Onder het genot van chocolademelk en de
nodige versnaperingen zult u zeer zeker
genieten van de KERSTVIERING speciaal voor 65 plussers.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM, de DREMPEL IS LAAG
Wilt u opgehaald worden, belt u dan tijdig en het wordt voor u geregeld.
TOT ZIENS op 19 december.
Willie, Tonnie, en Mini.
Het zal bij u allen al wel bekend zijn, dat Tonnie en Wim Telgen naar
Twello zijn verhuisd. Hierbij heeft Tonnie laten weten dat ze per januari
niet meer aanwezig zal zijn op de 65+ middagen.
Wij betreuren het bijzonder dat ze niet meer deelneemt aan voorbereidingen en activiteiten van 65+groep. Wij drieën vormden een goed team
en hadden het gezellig met elkaar. Tonnie had veel goede ideeën en we
konden altijd op haar rekenen.
Hierbij willen wij Tonnie en Wim een goede tijd toewensen in Twello.
Hopelijk wordt de lege plek van Tonnie weer spoedig ingevuld.
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OPROEP

--

OPROEP

--

OPROEP

--

OPROEP !

Welke VRIJWILLIGER ( M/V) wil op dinsdagmorgen 17 december de
traditionele Kerstattentie afhalen en daarna bezorgen bij zieken en
ouderen vanaf 80 jaar en ouder.
De attenties worden afgegeven tussen half tien en half elf in de
consistorie van de Kerk.
Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld, alvast onze dank.
De attentie wordt mogelijk gemaakt door de Diaconie.
WILLIE 29 1074

-

TONNIE 29 1834

-

MINI 29 1335

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
18

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

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.
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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 dec. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Oostewechel
Ketelaar
Slijkhuis
Wolters

Wijkseweg 9
Twelloseweg 76
Kuiperstraat 13
Beentjesweg 8

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

Jansen
Braamkolk
van Beek
Hak

Everwijnstraat 17
Molenweg 27
Kerkekamp 8
Everwijnstraat 33

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.

20

GIFTEN:
Bloemen

via: W. Jansen (1x10; 1x25)
A. Ensink (1x5; 1x15)
J. Roskam (1x5; 1x10)

Alg. Kerkewerk
Collecten

35,00
20,00
15,00

via: Bank 23.10
Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
Najaarszendingsweek
ZWO
Alg. Kerkewerk
Phillipijnen

70,00
100,00

402,42
397,83
68,00
75,80
88,85
717,28

Zendingsbus
TOTAAL

1.750,18
6,35
1.926,53

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

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.
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Studentenbezoek
Evenals voorgaande jaren kregen we begin november bezoek van een
student uit het buitenland. Dit keer kwam Carina Botha uit Zuid-Afrika.
Zij doet onderzoek naar liturgie en post-apartheid in Zuid-Afrika.
Ze heeft in de viering op zondagmorgen de preek gehouden, in het ZuidAfrikaans. Soms wat moeilijk te volgen, maar gelukkig lag de preek
vertaald in het Nederlands bij de uitgang van de kerk voor iedereen klaar.
Heel boeiend was het om haar na de kerkdienst in het dorpshuis te horen
vertellen over het nieuwe Zuid-Afrika na de apartheid. Uit haar verhaal
kwam vooral naar voren dat Zuid-Afrika nog grote problemen heeft:
geweld, HIV, armoede bij de zwarte, maar ook onder de blanke bevolking,
niet voldoende onderwijs voor iedereen, huisvesting, enz.
Nadat we als gemeente met haar soep en broodjes gegeten hadden, is zij
weer naar Amsterdam vertrokken. Als u dit leest is zij weer vertrokken
naar Zuid-Afrika. Wij hebben met haar een geweldig inspirerend en
boeiend weekend gehad.
Broodjes gezond
Zondag 10 november hebben we weer de jaarlijkse broodjes gezond
verkocht. De netto opbrengst gaat naar het rijstboerenproject Yabima. We
kunnen € 173 overmaken op de rekening bij Kerk in Actie!
Alle kopers hartelijk dank.
Afscheid
Ons commissielid Wim Telgen is verhuisd naar Twello. Voordat we de
broodjes gezond gingen verkopen, heeft Betsy, namens ons, in de dienst
afscheid genomen van Wim en hem bedankt voor al het werk dat hij heeft
verzet. Jarenlang is hij onze penningmester geweest.
Wim, nogmaals vanaf deze plaats hartelijk dank!
En dan de onvermijdelijke vraag: Wie wil Wim opvolgen in onze
commissie? Het hoeft niet ook als penningmeester. Laat u van u horen?
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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!
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)

Nieuw logo
In een vorig nummer van het kerkblad deden we een beroep op de
creativiteit in onze gemeente: wie ontwerpt een nieuw logo voor de kerk
van Terwolde-de Vecht.
We hebben al reactie gekregen, maar misschien wilt u ook nog inzenden.
Het kan nog dit hele jaar. In januari hopen we bekend te maken wie de
prijswinnaar is en wiens logo we dus de komende jaren gaan gebruiken.
Doet u mee?
Kees Visser, scriba

Oude liedboeken
De oude liedboeken gebruiken we niet meer. Via de scriba van de classis
kunnen we de oude liedboeken inleveren om verwerkt te worden tot weer
mooi papier. Omdat de liedboeken op speciaal papier gedrukt zijn, is het
zonde om ze zomaar bij het oude papier te doen. Als u uw oude liedboek
ook wilt inleveren, moet het boek maar achterin de kerk leggen. Wij
zorgen dat het goed wordt hergebruikt.
Kees Visser, scriba
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Adventscollecte door de kindernevendienst.

Tijdens de weken van advent staan de kinderen weer met de bekende
kaarsen.
De opbrengst van de kaarsenactie is dit jaar bestemd voor de werkgroep
‘Vrienden van Loamneş’.
Zij willen graag de scholen in Loamneş helpen aan papier. De regering
geeft de scholen geen of een heel klein beetje geld om papier te kopen.
De groepen 1, 2 en 3 zijn zelfs niet in het bezit van gekleurd papier om
te tekenen of te knutselen.
Wij kunnen het ons niet voorstellen. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel
papier een school per jaar gebruikt.
Ook onze kinderen van de Kindernevendienst tekenen en knutselen
graag. U ziet ze vaak terugkomen met een blad papier in hun handen .
Stelt u zich toch eens voor dat dit niet meer zou kunnen!
Als werkgroep willen wij graag dat de scholen over kopieer- , tekenen knutselpapier kunnen beschikken. Daarom wordt de opbrengst
van deze actie besteed aan papier.
Tijdens onze laatste vergadering spraken wij hierover.
Toen schoot ons Holle Bolle Gijs van de Efteling
te binnen. Hij roept steeds Papier…….. Hier!
Zo probeert men de grond van het park schoon te
houden.
Dit bracht ons op het motto van deze actie.
Het is geworden:

Papier……….Geld………Hier!!!!
De organisatie is dit jaar iets anders. U kunt uw geld nu aan het einde van
de dienst geven. De kinderen staan klaar om het in ontvangst te nemen.
Wij hopen dat u met gulle hand wilt geven.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’,
Riet Visser-Veenendaal
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KERSTSAMENZANG, in de Anthoniuskerk, in De Vecht
Op zondagmiddag 15 december a.s. organiseert de oecumenische
werkgroep Terwolde/De Vecht en Nijbroek weer de jaarlijkse
kerstsamenzang.
De samenzang wordt, éénmalig, gehouden in de Anthoniuskerk in
De Vecht en begint om 16:30 uur.
Ds. J. Lammers zal de meditatie verzorgen, verdere medewerking
verlenen Pastor D. Brylak, Ds. B. Nobel en leden van de oecumenische
werkgroep.
De koorzang wordt verzorgd door de
gemengde zangvereniging ‘Eendracht’
uit Terwolde.
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’
eveneens uit Terwolde zorgt evenals
voorgaande jaren voor de begeleiding
van de samenzang.
Na afloop is er gelegenheid om, in het
Parochiecentrum in de school, onder het
genot van een kopje koffie of thee elkaar
te ontmoeten en nog wat na te praten.
Wij hopen dat weer velen van u aanwezig
zullen zijn, om zo gezamenlijk op weg te
gaan naar het komende ‘Kerstfeest’.
Namens de oecumenische werkgroep
Ben Pas.
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Protestantse gemeente Terwolde - De Vecht
Ook dit jaar zal er weer een kinderkerstfeest gevierd worden in de
Dorpskerk (Molenweg 2) te Terwolde.
Op 24 december om 19.00 uur hopen we weer dat de kerk vol zal zitten
met gespannen kinderen. Wat zal er dit jaar gebeuren?
Het thema is: DAT HAD JE NIET GEDACHT.
We verraden er nog niet veel bij, want met zo’n thema kun je er van
alles bij bedenken.
Het gaat natuurlijk over kerst, waarbij we de geboorte van de Heer
Jezus vieren, de komst van de Messias de Zoon van God, een
koningskind. Maar als je denkt het kind te moeten zoeken, waar denk je
dan dat je moet beginnen?
We gaan dit jaar op ontdekkingstocht met een denker, een hele slimme
man. Zou hij weten waar we moeten zijn? Nou, wat denk je?
Na afloop zal er ook dit jaar weer warme chocolademelk en een
kerstkrans zijn, en hopen we dat het weer het toelaat dat de
vuurkorven kunnen branden.
Graag zien we je dan ook op dinsdag 24 december om 19.00 uur.
En denk er aan, je bent van harte welkom.
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Nieuws van werkgroep Vrienden van Loamnes.
Wij hebben onlangs een oorkonde gekregen van de burgemeester van
Loamnes. De letterlijke tekst willen wij u graag hieronder weergeven:
De gemeenschap van Loamneş dankt u voor alle hulp die u ons geeft
sedert een lange tijd.
Wij danken u ook voor de gelegenheid die jullie ons gaven om Nederland
te bezoeken en we hopen de samenwerking in de toekomst te versterken.
Maria Greavu, burgemeester.
Die dank geldt vooral ook u, als inwoners van Nijbroek, Terwolde en de
Vecht. U steunt ons werk ieder jaar door afname van compost en potgrond
tijdens onze actie en bij diverse andere acties
Zo is er in Terwolde met de kerst de jaarlijkse kaarsen actie en in Nijbroek
is de diaconiecollecte op 1ste kerstdag bestemd voor Loamneş. Wij hebben
in de afgelopen jaren al zoveel dingen in de gemeente Loamneş helpen
verbeteren, dat de grotere projecten gereed zijn.
Met het laatste transport van de Stichting Deventer – Sibiu, enkele weken
geleden zijn in Loamneş nog paar kopieermachines en kopieerpapier en
schoolmeubilair afgeleverd
We blijven geld nodig hebben voor kleinere dingen in Loamneş, maar we
hebben ook wat geld over om iets anders te doen ergens in de buurt.
Een tweetal leden van onze werkgroep zijn mee geweest in het
meereizende busje en zij zijn op verkenning geweest in de omgeving en
zijn ± 60 km ten noordoosten van Loamneş in de gemeente Hoglilag
beland. Daar troffen zij veel armoede aan ( ook een plattelands gemeente
bestaande uit 4 plaatsen)
Daar staat een schoolgebouw uit 1890 in niet zo’n fraaie staat, zowel van
buiten als van binnen. Hier krijgen 240 kinderen les in een zeer verouderd
gebouw met gammele schoolbankjes en met minimale middelen .
Wij gaan als werkgroep ons beraden wat wij hier kunnen doen.
Voor nu wensen wij u alvast goede Kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2014 toe.
Namens de werkgroep Vrienden van Loamneş,
hartelijke groeten, Wim van der Snel
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 6 Januari vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)

28

