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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Zegen voor de kinderen
met gebruik van psalm 8
Heer, lieve Heer,
zegen ons in het nieuwe jaar
en de hele wereld.
Hoog aan de hemel,
maar ook hier beneden
waar de stemmen van kinderen
die lachen en zingen
sterker zijn dan het boze brullen
en schreeuwen.
hoog aan de hemel
waar de sterren zijn
en de zon en de maan,
denk dan ook aan de kleine mensen,
zo hoog zo ver.
De mensen kunnen zoveel,
wat ze willen kunnen ze maken,
maak dat wij er gelukkig van worden.
En dan de dieren
de mooie en de lieve,
maar er zijn er ook die gevaarlijk zijn,
en de vogels en de vissen
waar je niet bij kunt komen,
bescherm ook die.
Heer, lieve Heer,
zegen ons in het nieuwe jaar.
Joen Drost
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VANUIT DE GEMEENTE
Geboren
Op 29 december werd bij Stef en Miranda van WervenSteenbergen, Klaproosakker 16, 8194 LH te Veessen
een dochter geboren. Ze heeft de prachtige naam
Annebel Noëlle gekregen. Stef en Miranda van harte
gefeliciteerd! Wij wensen jullie samen veel geluk toe en
ook wijsheid bij het opvoeden van jullie dochter!
Zieken
Henny de Groot, Avervoordseweg 3, moet na een ingrijpende operatie nu
kuren ondergaan. Het is een zware weg.
Lied van Prediker, Alles is lucht - Stef Bos
Op woensdag 15 januari om 20.00 bent u in de consistorie van de kerk van
Terwolde van harte welkom om te luisteren naar “Het lied van Prediker”,
geschreven door Stef Bos.
Voor alles is een tijd, schrijft Prediker. En alles gaat ook weer voorbij. Aan het
begin van het nieuwe jaar gaan we samen in gesprek. Welke tijd is het voor
ons en waar kijken we naar uit? En is het waar wat Prediker zegt, dat alles
tenslotte zo ijl is als lucht?
Bevestiging en aftreden van Ambtsdragers.
In de dienst van zondag 26 februari nemen we van drie ambtsdragers
afscheid. We zijn dankbaar voor het werk dat zij voor de gemeente hebben
gedaan. Het zijn:
Jeugdouderling Bianca Bellert,
Diaken Willemien Vorselman en
Diaken Arjan Hofmeijer.
We zijn blij dat we drie mensen hebben gevonden die de kerkenraad willen
komen versterken en wij hen kunnen bevestigen. Het zijn:
Als ouderling: Hannie Zweers,
Als diakenen: Rik Brummel en Dorothé van Baak.
Op dit moment hebben we nog geen kandidaat gevonden die het jeugdwerk
hetzij als ouderling hetzij als diaken als taak op zich wil nemen. Lijkt het u
iets, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.
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Doopdienst
Op 23 februari staat de eerstvolgende doopdienst
gepland. Ouders die hun kinderen in die dienst willen
laten dopen kunnen tot uiterlijk 9 februari contact met
mij opnemen. Dan maken we een afspraak om de
doopdienst voor te bereiden.

Aanbevolen
Fem Pas vertelde mij over een boek dat ze heeft gelezen en dat ze graag
onder uw aandacht wil brengen. Het boek heet: “De jongen die in de hemel
was” en is geschreven door Todd Burpo en Lynn Vincent. Zie ook www.
uitgeverijplateau.nl.
Iets over de inhoud van het boek:
Wanneer Colton Burpo ternauwernood een zware operatie overleeft, is de
familie dolgelukkig. Groot is hun verbazing als hij maanden later begint te
vertellen over de tijd die hij in de hemel heeft doorgebracht: dat hij zijn zusje,
van wie het leven na twee maanden eindigde in een miskraam en over wie
nooit werd gesproken, heeft gezien. Ook heeft hij zijn overgrootvader en
zelfs Jezus gezien.
Het verhaal van Colton zal de manier waarop je denkt over de eeuwigheid
veranderen; het biedt je de kans om te zien en te geloven als een kind.
Over de schrijvers:
Todd Burpo is dominee in Nebraska en vrijwilliger
bij de brandweer. Hij woont met zijn vrouw Sonja
en hun driekinderen in Imperial.
Lynn Vincent is journalist bij World Magazine.
Als u geïnteresseerd bent in dit boek dan is het bij
de Evangelische Boekhandel verkrijgbaar. Ook via
internet is het te krijgen.
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Bij de diensten
In de maand januari staan de traditionele verschijningsverhalen op het
rooster. Jezus laat zich meer en meer kennen.
Zondag 12 januari Kleur: Wit
Liederen van de maand: Lied 224 en 515.
Matteüs 3: 13-17. een nieuw begin. Jezus laat zich dopen door Johannes in de
Jordaan. Op deze zondag gaat Drs. H.J. Boon uit Zelhem bij ons voor.
Zondag 19 januari Kleur: Groen
MAALTIJD VAN DE HEER
Liederen van de maand: Lied 224 en 515.
We Lezen Johannes 2: 1-11. het evangelie van Johannes vertelt wie Jezus was
en wat hij deed. Eén van de eerste verhalen die Johannes vertelt is het
verhaal over de bruiloft in Kana. Het verhaal van het Koninkrijk smaakt naar
meer. Ook wij mogen er in het avondmaal van proeven.
Zondag 26 januari Kleur: rood
BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
Liederen van de maand: Lied 224 en 515.
Matteüs 4: 12-22. Jezus roept zijn leerlingen. Vandaag vieren wij hoe ook bij
ons in de kerk steeds mensen zich geroepen weten tot een bepaalde taak.
Komt u ook, om te laten merken hoezeer wij dat op prijs stellen!
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
6 januari
9 januari
14 januari
15 januari

20.00 Moderamenvergadering
19.30 Gezamenlijke moderamina Nijbroek,
Welsum en Terwolde
20.00 Kerkenraad
20.00 Bijbelse personen met Stef Bos

bij Kees
in Nijbroek
Consistorie
Consistorie

Ik wens u allen een goed en gezegend 2014 toe!
Ds. Betsy Nobel
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2-jan
5-jan
15-jan
18-jan
28-jan
31-jan

Dhr. J.K. de Groot, Beentjesweg 14
Mevr. A.C. Feenstra - Schoonenboom, Dorpsstraat 75
Mevr. G.J. Witteveen-ten Velde, Quabbenburgerweg 25
Dhr. E.T. Bieleman, Grotenhuisstraat 36
Mevr. R. Hartgers - Hamer, Leliestraat 2
Mevr. D.G. Veldhuis-van Vemde, Grotenhuisstraat 18

89
83
80
82
87
80

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
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:
Dhr. en Mevr. Boers-Osinga en Tamar Joana, Wijkseweg 15

VAN DE DIACONIE:
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN:
Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te
kunnen gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden
geregeld !
CASSETTES-EREDIENSTEN:
Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam
tel. 27 16 80.
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Vanuit de kerkenraad
Op 16 december vergaderde de kerkenraad. Vanuit deze vergadering wil ik een
aantal zaken melden.
Allereerst de bezetting van de kerkenraad. We kunnen u melden dat Rik
Brummel en Dorothé van Baak als diaken zijn benoemd. Hannie Zweers is
benoemd als ouderling. Als er vanuit de gemeente geen bezwaren komen, zullen
zij op 26 januari in hun ambt worden bevestigd. We nemen dan afscheid van de
diakenen Arjan Hofmeijer en Willemien Vorselman en jeugdouderling Bianca
Bellert. Er resten toch nog enkele vacatures: die van jeugdouderling en/of
jeugddiaken en van kerkrentmeester met als taak penningmeester. Wie voelt
ervoor een vacature te vervullen? Het is fijn dat we als kerkenraad bijna voltallig
aan het werk kunnen blijven. We zijn de vertrekkende ambtsdragers veel dank
verschuldigd voor het werk dat ze deden. We hopen dat de nieuwe mensen zich
in ons midden ook snel thuis voelen en met plezier hun ambt kunnen vervullen.
De verkoop van het kerkgebouw Bethel is zo goed als rond. Binnenkort zullen de
laatste formaliteiten bij de notaris afgehandeld worden. M.b.t. de besteding van
de opbrengst zullen de kerkrentmeesters met een voorstel komen.
Tijdens de viering op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden altijd de
namen genoemd van de overledenen. We hebben ons nog eens bezonnen hoe
we hier goed mee om zouden kunnen gaan. Als beleid hebben we het volgende
besloten: we noemen de namen van en steken een kaars aan voor de
overledenen waarbij de kerk op enigerlei wijze bij de uitvaart betrokken is
geweest en die een binding hadden met onze kerkgemeenschap. Bovendien
noemen we de namen van (en steken één kaars aan voor) de overleden leden en
voor de mensen waarvoor dat vanuit de gemeente gevraagd is. Daarnaast blijft
de mogelijkheid voor iedereen om in de dienst een lichtje aan te steken voor een
overledene.
Tenslotte is de begroting 2014 van de kerkrentmeesters goedgekeurd. Zorgelijk
zijn de zo langzamerhand structurele, steeds wat oplopende tekorten. Voorlopig
kunnen deze tekorten aangevuld worden uit het vermogen, maar op deze weg
kunnen we niet doorgaan. Binnen drie tot vijf jaar moet de exploitatie sluitend
zijn. Op dit moment zijn nog geen paniekmaatregelen nodig, maar we moeten
op zoek naar structurele oplossingen. Er zal bij de PKN advies worden
ingewonnen om zo op korte termijn een richting te kunnen bepalen waarin we
verder kunnen werken. Uiteraard kunt u als leden van de gemeente via de actie
KERKBALANS ook uw verantwoordelijkheid nemen.
Kees Visser, scriba
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UITNODIGING VOOR DE 65 + GROEP
voor 16 januari om 12.00u, in de Kerk van Terwolde.

STAMPPOTTEN BUFFET en een Vrolijk middag programma.
Tijdens de Kerstviering van de 65+ groep hebben velen zich al opgegeven
voor het STAMPPOTTEN BUFFET. Traditie getrouw wordt het Buffet met
toebehoren, bereidt in de keuken van Restaurant de Groot, met natuurlijk
een overheerlijk nagerecht. Gezien de reactie´s van voorgaande jaren zal het
ongetwijfeld weer heerlijk smaken. Kosten 11 euro per persoon.
Hebt u zich nog niet opgegeven het kan nog tot maandag 13 januari.
Na de Maaltijd wordt u een Vrolijk Middag Programma Aangeboden.
Met Achterhoekse Humor en Sfeervolle liedjes met accordeonbegeleiding
en mogelijkheid om mee te zingen, dat is de inzet om er gezellige middag
van te maken! Dat alles wordt verzorgd door TERA en GERRIT LUEKS. Dit zijn
de ingrediënten voor een bijzondere middag die u beslist niet mag missen.
Terugblik. Wij willen de Vrijwilligers Hartelijk Dank zeggen voor het
bezorgen van de Kerstattentie´s voor 80 jaar en ouder. Ook voor de giften
speciaal voor de 65+ groep onze dank.
Kerstviering. Wij kregen veel positieve reactie´s over de Kerstviering, Een
Viering met Licht en Warmte. Speciale dank aan het Zangkoor ´De
Harmonie´ uit Welsum die prachtige Kerstliederen ten gehore bracht. Ook
willen wij ieder een dank overbrengen voor de attentie die we namens de
65+groep hebben mochten ontvangen. Willie Tonnie en Mini.
Gevonden . Tijdens de Kerstviering is er een gouden armband gevonden.
Hebt u hem al gemist? Bel dan naar Evert en Willie Slijkhuis.
NOG ÉÉN Bedankje , voor de Dames en Heren die ons altijd helpen met het
opruimen na de 65+ bijeenkomsten. Prachtig. Vele Handen maken licht
werk.
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**************************************************************
Wij zoeken een Dame of Heer:
Vanwege verhuizing van Tonnie Telgen, zoeken wij een Dame of Heer die
ons wil helpen. Vrolijk, met goede ideeën en die de 65+ers een warm hard
toedraagt. Het is heel erg leuk met deze groep betrokken 65+er te praten en
dingen te organiseren wat een 65+er bezighouden. De 65+Groep is een
gezellige groep van dames en heren van alle gezindten uit Terwolde, De
Vecht en Twello, die één keer per maand elkaar ontmoeten in de Kerk van
Terwolde.
Ons streven is ieder maand met een ander thema te komen: met actuele
onderwerpen, zoals zorg, maar ook met een ´knipoog´ naar het verleden
komt aan de orde. Deze job is van harte aanbevolen.
ÉÉN DING IS ZEKER JE KRIJGT MEER TERUG DAN DAT JE GEEFT:
De vraag is nu: Wie spreekt dit aan en lijkt het leuk om Tonnie´s plaats in te
nemen: Neem gerust contact met ons op.
**************************************************************
Tot ziens op 16 januari.
Willie Slijkhuis (tel: 0571 –291074) en Mini van der Horst (tel: 0571- 291335)
LAAT HET ONS WETEN……….
 als er een kindje is geboren
 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of
 als u langdurig ziek thuis bent.

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

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
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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

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.
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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.

BANKNUMMERS:
CvK
DIACONIE
KERKBODE

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96

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

Stortingen bestemd voor het Onderhouds- of Orgelfonds kunnen
gedaan worden op het nummer van de KRM, onder vermelding van
'Gift Onderhoudsfonds' of 'Gift Orgelfonds'.

COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de
gewenste bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem.
Terwolde-De Vecht, met vermelding van het aantal.
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GIFTEN:
Bloemen

Kerstattenties

via: W. Jansen (1x5; 2x10)
R. Veldhuis
F. Hemeltjen
K. Ketelaar
T. Teunissen (1x5; 1x10)
Onbek.

25,00
5,00
10,00
5,00
15,00
5,00

65,00

via: R. Koers
B. Hiddink
W. van Vemde
W. Jansen
H. Ooink op den Dijk
A. Berenschot
H. Veldwijk

14,00
10,00
25,00
15,00
10,00
2,50
15,00

91,50

75,00

75,00

107,00
25,00

132,00

Onderhoudsfonds via: Bank 04.12
Orgelfonds

Collecten

via: Bank 04.12
Bank 16.12
Coll. van Kerkrentmeesters
Diaconie
PKN
Kinderkerstfeest
Onderhoudsfonds
Orgelfonds
Kia: Kinderen in de Knel
Alg. Kerkewerk
Kaarsenactie Loamnes

Zendingsbus

503,19
351,12
30,65
224,75
35,61
154,35
132,56
34,90
216,83 1.683,96
29,10
TOTAAL 2.076,56

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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KERKBALANS 2013:
38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

Begroot

42.500

Toezeggingen

Ontvangsten t/m 31 dec.

43.000

41.451

39.745

KERKWINKELTJE
We zijn alweer een maand verder, maar met veel plezier kijken we terug
op een geslaagde verkoop van het Kerkwinkeltje.
We willen dan ook iedereen hartelijke bedanken voor zijn of haar
bijdrage. Mede dank zij u was het weer zeer geslaagd.
De totale netto opbrengst is circa € 950, een eindbedrag wat er mag zijn,
maar ook de samenwerking en de gezelligheid waardoor het geheel tot
stand kwam, was geweldig.
Dank u/jullie wel!
Alie, Fenny en Fem.
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Actie kerkbalans
‘‘ De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken
maar die niet zonder geld kan bestaan’’
“Wat is de kerk jou waard” is het thema van de Actie Kerkbalans van dit jaar.
Een lastige vraag vind ik. Maar als ik er antwoord op zou moeten geven, zou
ik zoiets antwoorden als hierboven staat.
De waarde van de kerk ligt in zoveel kleine en grote momenten. De zondagse
erediensten die mensen inspireren en weer op weg zetten, De grote
activiteiten, zoals de rommelmarkt: gezellig en vol van saamhorigheid, maar
ook de kleine momenten, die voor sommige mensen groots kunnen zijn: een
goed gesprek, een plek waar je jezelf mag zijn, een plaats om uit te huilen.
Maar de kerk staat ook voor een goed verzorgde uitvaart, een
huwelijksfeest, een kind dat wordt gedoopt.
In het afgelopen jaar zijn er weer veel van zulke momenten geweest en ze
zijn onbetaalbaar gebleken voor in ieder geval een aantal van ons.
Ook dit jaar willen we weer graag kerk zijn op deze manier: Met open ogen
en open oren. Allereerst om Gods Woord te verstaan, maar van daaruit en
zeker niet minder belangrijk om elkaar te verstaan en te zien staan.
Er zijn vaste momenten, maar ook momenten die je niet van tevoren kunt
bedenken. Zij komen op onze weg en we proberen er iets van te maken.
Een waarde dus die niet in geld is uit te drukken, maar die niet zonder geld
kan bestaan. Daarom doet de kerk ook dit jaar een beroep op u.
We willen heel graag blijven bestaan als kerk midden in het dorp. We willen
graag de mogelijkheden hebben om te doen wat we graag willen doen.
De kerk heeft alleen eigen inkomstenbronnen. De kerk krijgt geen subsidie
van welke overheid dan ook. Al het geld dat we gebruiken moet komen van
de leden van de kerk en van anderen die de kerk een warm hart toedragen.
U begrijpt het al: dat bent u!
Iemand zei me dit jaar: Jullie zijn geen dorp, of kerk, jullie zijn een familie, een
gezin! Jullie zorgen voor elkaar! Laten we dat blijven doen.
ds. Betsy Nobel
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Kerkbalans 2014
Bij deze wil ik de actie Kerkbalans 2014 nog eens speciaal onder uw
aandacht brengen.
In de periode van 12 tot 26 januari 2014 wordt weer de actie
Kerkbalans gehouden. Het thema is dit jaar: 'Wat is de kerk jou
waard?'.
Misschien wel goed om iets langer stil te staan bij de vraag wat de
kerk mij eigenlijk waard is. Je kunt ook nog een stapje verder gaan.
Wat ben ik de kerk waard. Wat kan ik voor de kerk doen om de
kerk levend te houden. Die kerk dat is niet een gebouw van stenen,
maar dat zijn wij mensen samen, geloven doe je niet alleen!!
'Wat is de kerk jou waard', een herkenbaar thema voor 2014.
Hopelijk wilt u ons ook dit jaar weer helpen om een goed begin te
maken aan het jaar 2014. De actie kerkbalans is het belangrijkste
onderdeel van de inkomsten van de kerk; (het zorgt voor de helft van
de inkomsten)
Mede door de actie Kerkbalans zijn we met elkaar in staat om de
dingen te doen waar we ons aan het begin van een kerkelijk jaar voor
verantwoordelijk voelen.
We moeten tevreden zijn met alles wat we krijgen.
Maar…… Wat we niet uit het oog mogen verliezen is dat jaarlijks alles
duurder wordt. Gas, water, elektra, contributies, afdrachten etc.
Hierdoor zitten we al een paar jaar met een begroting die niet meer
sluitend is. We praten er al een paar jaar over maar een goede
oplossing is nog niet gevonden. De zoektocht naar extra inkomsten
levert nog onvoldoende succes op. We hebben al een aantal
bezuinigingen doorgevoerd, maar hier is de bodem al in zicht.
Als het zo doorgaat moet er nog drastischer ingegrepen worden en
kunnen we niet meer waarmaken wat we tot nu toe doen.
Een succesvolle actie Kerkbalans helpt echt om zaken beter aan te
kunnen met elkaar. Denk hier a.u.b. aan als u uw gift voor komend
jaar weer opgeeft.
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Als kerkrentmeesters vinden we het best moeilijk om in tijden waarin
de laatste jaren de kosten vaak harder gegroeid zijn dan de inkomens
toch een extra bijdrage te vragen voor het kerkenwerk in onze
gemeente en daarbuiten. En we begrijpen ook heel goed dat het soms
moeilijk is om een afweging te maken aan welk goed doel u uw geld
uitgeeft.
Toch hopen we dat u ons ook voor het komend jaar weer wilt helpen
om een goede basis onder de begroting te leggen. Dat geeft ons als
kerkenraad de mogelijkheid om onze gemeenschap levend en zoveel
mogelijk bloeiend te houden voor jong en oud.
Er gebeurt best wel veel in onze gemeenschap : 65+-club, Doe-club,
Club 2000, Muziekmiddag voor de allerkleinsten met hun ouders,
jeugddiensten, ziekenbezoek, hulp waar nodig enz.
Wij wensen u in alle opzichten een goed en gezond 2014 toe met
liefde en mededogen voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Terwolde – De Vecht.
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Talentenmarkt
De datum van de talentenmarkt begint weer te naderen: vrijdag 7 maart
is het weer zover. Er zijn al wat talenten bij ons binnengekomen, maar
nog niet voldoende om er weer een geslaagd geheel van te maken.
Laat uw talenten niet ergens verborgen liggen, maar kom ermee voor de
dag om een zo groot mogelijke opbrengst te krijgen voor ons rijstboerenproject Yabima op Zuid-Sumatra! Bovendien kunnen we er samen ook
weer een mooie avond van maken met uw bijdragen op muzikaal, toneel,
cabaret, of wat voor gebied dan ook.
Nieuw lid
De vacature in onze werkgroep door het vertrek van Wim Telgen is
alweer vervuld. Willy Slijkhuis heeft aangegeven met ons mee te willen
werken. Hartelijk welkom en we hopen op een fijne tijd met elkaar!
Werelddiaconaatszondag
Zondag 2 februari is werelddiaconaatszondag. In de viering zullen we stil
staan bij het werk van Kerk in Actie wereldwijd, maar uiteraard ook bij de
voortgang van ons project onder de rijstboeren op Sumatra.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (0571-290720)
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Papier……… geld……….. hier!!
Daar zat hij dan op
zijn stoel in het koor
van de kerk.
Twee handen aan
zijn mond om te roepen. Holle Bolle Gijs
in eigen persoon!
Vier weken lang heeft hij daar gezeten.
Elke week kwam er weer wat papier bij in
zijn buik. Het licht in zijn buik kon
branden. Op deze manier konden we
allemaal zien dat zijn buik steeds voller
werd met oud papier.
Maar het had wel een doel. De kinderen
van de kindernevendienst stonden die
vier zondagen aan het eind van de
kerkdienst klaar met de kaarsen waarin u
geld kon doen.
Het geld is bestemd voor de scholen in
Loamneş. De scholen krijgen van de regering geen, of veel te weinig
papier. Om over gekleurd papier om te knutselen maar helemaal niet te
spreken………..
In deze adventsperiode hebben de kinderen € 216,83 opgehaald.
Wat een mooi resultaat.
Dank je wel kinderen. Dank ook aan de leiding van de KND die alles in
goede banen heeft geleid.
Wij, als werkgroep, zijn blij dat we weer een bedrag kunnen overmaken
naar Loamneş.
Het hoofd van de school Mircea Petrus is erg blij met alles wat hij krijgt.
Hij verdeelt wat wij geven over alle scholen in de dorpen die bij Loamneş
horen.
Onze dank gaat ook uit naar Wessel van Veelen die Holle Bolle Gijs voor
ons zo mooi gemaakt heeft. Wat een creativiteit om zoiets te maken!
Namens de werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’,
Riet Visser – Veenendaal, secretaris
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Hetvakantiebureau.nl
Wij organiseren ruim 50 jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland voor
mensen die graag zorgeloos op vakantie willen. Wij verwelkomen senioren, maar ook
de mensen die in het dagelijks leven extra zorg of begeleiding nodig hebben. De
vakanties worden mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n 1.400 vrijwilligers per
jaar. Onze vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als
individu krijgt en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Het
vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal
Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk en
ontvangt financiële steun van Kerk in Actie. www.kerkinactie.nl
Bekijk alle vakanties op www.hetvakantiebureau.nl
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u een vakantiegids of vrijwilligersgids
aanvragen? Neem contact op via:
Telefoon: (0318) 48 66 10
Fax: (0318) 48 29 24
E-mail: info@hetvakantiebureau.nl
Postadres:
Postbus 6
6740 AA LUNTEREN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Terugblik op de generale synode
De generale synode vergaderde op 14 en 15 november. In deze vergadering is
o.a. aandacht besteed aan een handreiking over ‘Familie’, een 10 voor
catechese en de dilemma’s van het ambt. Zaken die u als gemeentelid en
ambtsdrager raken. De synode besteedde ook aandacht aan de HGJB, een
mobiliteitspool voor beginnende predikanten en de nieuwbouw op Hydepark.
U kunt dit allemaal leze op www.pknclassisapeldoorn.nl, kies home, kies de
synode vergaderde.
Gerrit Bok, scriba van de classicale vergadering van Apeldoorn.
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Etty Hillesum
Muzikale lezing door Jacqueline van der Zee.
“En toch is het leven schoon en zinrijk”
Naar aanleiding van haar 100e geboortedag op 15 januari 2014 laten wij u het
Leven van Etty Hillesum zien en ervaren met een muzikale lezing.
Etty is bekend geworden door haar dagboeken en brieven uit Amsterdam en
het doorgangskamp Westerbork in 1941 en 1943.
De dagboeken vormen een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van haar
persoonlijkheid en haar zoektocht naar de diepere zin van het leven in een
wereld vol dreiging en voor Joden toenemende beperkende maatregelen.
Het is een reis door haar geschriften aan de hand van zes thema’s. Deze lopen
als een rode draad door haar leven.
Eerst was er angst. Angst om echt te leven.
Ook zijn er uitersten: Zij worstelt met haar intensieve manier van leven versus
haar depressies.
Er is ook hartstocht en een hang naar erotiek (man/vrouw)
De volharding in haar roeping maakte het haar mogelijk haar taken tot het
einde toe te uit te voeren. “Men zou een pleister willen zijn op vele wonden”.
Door de oorlog wordt zij gedwongen in zichzelf te keren en zichzelf te
bevrijden.
Zij ontdekt de eenvoud waar zij zo naar verlangt en vindt God. Haar rotsvaste
geloof en vertrouwen in God geven haar innerlijke rust zodat zij het leven kan
accepteren zoals het is.
Jacqueline van der Zee zorgt er met haar veelzijdigheid voor dat deze lezing op
een unieke manier gepresenteerd wordt. Zij sluit ieder thema af met een
muzikaal intermezzo. Klassieke en eigen pianocomposities, een percussiesolo en
kleinkunstliedjes zorgen voor een afwisselende voorstelling.
Door:
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
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Jacqueline van de Zee zie ook www.abandonia.nl
vrijdag 17 januari 2014.
Dorpskerk.
20.00 uur. Koffie/thee in gebouw Irene vanaf 19.30 uur.
€ 5,-- incl. koffie/thee.

Gasterij ‘in de boomgaard’ is een kleinschalig gastenverblijf op het Noord-Hollandse
platteland. Het is geen gewoon B&B, maar één voor mensen die bijvoorbeeld
overspannen of depressief zijn of net een dierbare hebben verloren. Of anderszins
ergens door uit het lood zijn geslagen.
Zij vinden hier een plek om tot rust en bezinning
te komen. En, als ze daar behoefte aan hebben,
een luisterend oor en medemenselijkheid. Ook
bieden de gastvrouw en gastheer begeleiding en
activiteiten. De gasten kunnen gebruik maken van
de mogelijkheid om samen met hen de lunch en de
warme maaltijden te nuttigen.
De Gasterij is ook bedoeld voor mensen die een langere tijd leven van een uitkering
en-of te maken hebben met structureel hoge ziektekosten.
Van valse ´concurrentie´ voor B&B´s in de omgeving is geen sprake, want er is een
drempel opgeworpen in de vorm van voorspraak door een pastor, huisarts, psycholoog
en maatschappelijk werker. Op die manier is zeker dat het gaat om mensen die het
meest toe zijn aan rust en bezinning. Ze betalen voor het onderkomen naar
draagkracht € 10,- tot € 40,- inclusief een ontbijt.
Zie ook: http//www.facebook.com/StichtingGasterijInDeBoomgaard

Stichting Gasterij in de boomgaard heeft als doel mensen op adem te laten komen
tijdens of na een intensieve tijd waarin bijvoorbeeld spreke was van een
verlieservaring en/of overspannen-heid, burn out. Daarnaast staat de gasterij open
voor mensen die al langere tijd leven van een minimum inkomen. Gasten betalen naar
draagkracht. De gastvrouw en heer bieden o.a. begeleidingsgesprekken en hulp bij
ADL. De gasterij is daarmee een uniek B&B in Noord Holland.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 27 januari vóór 16.00 uur bij:
Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of
Sari Wolters, Heegsestraat 3 (s.g.wolters@planet.nl)
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