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DIENSTEN FEBRUARI 2014 
 

 

Zondag 2 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Werelddiaconaatszondag 

        Extra-collecte: KiA: Werelddiaconaat  

          

Zondag 9 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

          

          

Zondag 16 februari 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

          

          

Zondag 23 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        DOOPDIENST 

        Extra-collecte: Onderhoudsfonds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 
 
Het leven, een prachtig geschenk, een uitdaging ook en een vat vol 
verrassingen. Want wie weet hoe zijn of haar leven zal lopen? Leo Fijen 
ontmoette vele mensen op het eiland Schiermonnikoog. Het eiland dat 
vernoemd is naar de “schiere monniken”, zo genoemd naar hun grijze pijen, 
die zich daar al in de 12e eeuw vestigden. Nog steeds komen mensen er graag 
Leo Fijen tekent in zijn boekje: “Het geheim van de stilte” vele 
levensverhalen op. Levensverhalen die soms worden tot levenslessen, soms 
ook leiden tot verwondering over hoe levens kunnen lopen. Ik geef u hierbij 
zo’n verhaal door. Niet als voorbeeld, niet als tegenbeeld, maar als een 
verhaal hoe levens kunnen verlopen en hoe rijk en veelkleurig het leven kan 
zijn. 
 
Het geluk zit op een handdoek 

Ze zijn 80 jaar, maar hebben het gevoel dat ze zonder leeftijd zijn. Want de 

liefde gaat over alle grenzen heen. Ze zitten in een duinpan, hand in hand. Oude 

mensen met het wilde verliefde hart van jongeren. Tachtigers die het heerlijk 

vinden om elkaar te zoenen in het openbaar. Ze doen het gewoon, het eiland 

nodigt daartoe uit. 

Ze hadden het allebei niet voor 

mogelijk gehouden. Zij zag er tegenop 

om oud te worden en had er ook geen 

zin meer in om samen te wonen. Haar 

vriendinnen hadden er een 

weddenschap op afgesloten: zij gaat 

nooit meer in één huis met een man, ze 

geeft haar vrijheid nimmer meer op.  
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En hij redde het niet met zijn eerste vrouw, hij verloor zijn tweede vrouw door 

de dood en hij had de moed al opgegeven. Hij had zich er mee verzoend om in 

eenzaamheid oud te worden. Toen was daar die ontmoeting. En vanaf het 

eerste moment wist hij dat hij haar nooit meer los zou laten. 

Ze hebben elkaar eerst de ruimte gegeven, ruim twee jaar lang. Het geheim van 

de liefde is om elkaar de ruimte te geven. Dat hebben ze gedaan. Maar ze wilden 

meer. Voor het eerst sinds jaren voelde zij weer vlinders in haar buik. En voor 

het eerst durfde hij weer te dromen van een gezamenlijke toekomst. Ze konden 

er niet aan ontkomen en kozen echt voor elkaar. Ze verhuisden naar één plek in 

het noorden van het land. 

De verhuizing is net achter de rug. Ze zijn nu echt samen, maar moeten 

bijkomen van alle inspanningen. Daarom zijn ze op het eiland. Om uit te rusten 

en van elkaar te genieten. Ze koesteren hun geluk. De kinderen zijn blij, de 

kleinkinderen vinden het geweldig, iedereen stemt in. En het verliefde paar 

komt woorden tekort. Het geluk zit hier op een handdoek, juicht de vrouw.  

Ze heeft lichtjes in haar ogen. Hij straalt met zijn hele lijf en denkt hardop. 

Dit is de hemel op aarde. Zo veel tevredenheid. Soms denkt hij dat een mens een 

weg af moet leggen in het leven. Een mens moet op ontdekkingstocht om te 

leren wat voor hem of haar is weggelegd. Het was niet altijd gemakkelijk, beseft 

hij donders goed. Hij maakt zijn leven niet mooier dan het is. Hij heeft ook 

zwarte jaren meegemaakt. Maar nu schijnt de zon. Aan het einde van de weg 

heeft hij de warmte gevonden. En die eenvoudig geluk op een handdoek in de 

duinen van het eiland. Zij pakt zijn hand. Zij lacht, hij is ontroerd. Hun les is 

duidelijk. Niet naar gisteren kijken ook al hebben ze elkaar bemind, niet naar 

morgen uitzien, maar genieten van vandaag. Samen op een handdoek.  

Twee tachtigers. 

 

Leo Fijen 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Doopdienst 
 
Op 23 februari hebben we een doopdienst. In deze dienst zal gedoopt 
worden Annebel Noëlle van Werven, dochter van Miranda en Stef, 
Klaproosakker 16, 8194 LH te Veessen. Als er nog andere ouders zijn die hun 
kind(eren) in die dienst willen laten dopen kunnen zij zich tot uiterlijk 9 
februari bij mij melden. Dan maken we een afspraak om de doopdienst voor 
te bereiden. 
 
 
Lied van Maria Magdalena, Zoals licht - Stef Bos 
Op woensdag 19 februari om 20.00 bent u 
in de consistorie van de kerk van Terwolde 
van harte welkom om te luisteren naar 
“Het lied van Maria Magdalena”, 
geschreven door Stef Bos.  
Maria Magdalena heeft veel van Jezus 
gehouden. Nu kijkt ze terug op haar leven 
met hem. Ruimte, maar ook pijn zijn haar 
deel geweest en nu moet zij hem loslaten. 





Welke paaskaars heeft de- factor? 
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de kerk worden binnengedragen,  
maar welke paaskaars zal het zijn. Dit jaar hebt u het voor het zeggen. Vanaf 
2 februari hangen er afbeeldingen en lijsten in de kerk, zodat u uw stem kunt 

uitbrengen, de kaars met de meeste stemmen zal worden 

aangeschaft. En wat is nu de -factor. Natuurlijk 
met een knipoog naar een bekend TV-programma: 

de (chi)is de eerste letter van het woord 

O dat Christus betekent.. vandaar. 
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Bij de diensten 

Nadat Jezus is verschenen en zijn discipelen heeft geroepen, horen we meer 
en meer wat zijn boodschap voor de wereld is. Dat wil nog wel eens botsen 
met de normen en waarden die er heersen in de maatschappij van toen en 
van nu. Welke weg heeft Jezus voor ogen? 
 

Zondag 2 februari  Kleur: Groen 
Liederen van de maand: nog niet bekend 
ZWO-dienst. 
Matteüs 5:1-12 een heel bekend Bijbelgedeelte: Jezus zet de wereld op zijn 
kop met de zaligsprekingen. Wie verdrietig is wordt getroost, wie honger en 
dorst heeft zal verzadigd worden. deze dienst zal in het teken staan van ons 
Kerkinactie Interactief project “Yabima, rijstboeren op Zuid-Sumatra”. Deze 
dienst wordt met de ZWO-commissie voorbereid. 
 

Zondag 9 februari Kleur: Groen 
Liederen van de maand: nog niet bekend 
We lezen  verder in Matteüs, hoofdstuk 5: 13-16. Een missionaire tekst. 
waarom zouden wij als gelovige mensen en als kerkgemeenschap ons licht 
onder de korenmaat zetten. Er is behoefte genoeg aan licht in deze wereld.  
 

Zondag 16 februari Kleur: groen 
Liederen van de maand: nog niet bekend 
Matteüs 5; 17-26 op het rooster. Jezus in niet gekomen om de wet af te 
schaffen, wel om hem dienstbaar te laten zijn aan mensen en dat kan 
vergaande gevolgen hebben. Op deze zondag gaat pastor H.J.M. de Jong uit 
Terwolde bij ons voor 
 

Zondag 23 februari Kleur: wit 
DOOPDIENST 
Liederen van de maand: nog niet bekend 
Vandaag vieren we de doop. Samen met de 
doopouders bereiden we deze dienst voor. 
We maken er een vrolijke en hoopvolle 
dienst van! 
 

Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
31 januari ’s avonds Inleveravond Kerkbalans Consistorie 
3 februari 20.00 Moderamen bij Kees 
10 februari 20.00 kerkenraad Consistorie 
13 februari 13.30 Oecumenisch pastoresoverleg Loenen 
19 februari 20.00 Stef Bos Consistorie 
26 februari 20.00 ZWO-vergadering Consistorie 
 
Alle goeds voor u en mocht u behoefte hebben aan een bezoekje, laat het mij 
dan weten!         
            Ds. Betsy Nobel 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

De kerkenraad is erg gelukkig met het feit dat Wendy en Wesley Gerrits de 
coördinatie van de Doeclub hebben overgenomen van Adriëtte Winterman.  
Wij wensen hen veel succes en plezier bij de Doeclub.  
Adriëtte: hartelijk dank voor het werk dat je al die jaren hebt gedaan. Zo is 
de voortgang van het belangrijke werk van de club met alle vrijwilligers weer 
zeker gesteld. 
 

De overdracht van Bethel heeft plaatsgevonden op 23 januari.  
We zijn blij dat de verkoop van Bethel op toch korte termijn geslaagd is. 
 

Lien Uenk zal als tweede scriba gaan fungeren. 
Het moderamen doet verslag van de laatste bijeenkomst met het 
moderamen van de kerk van Nijbroek. De moderamina van Beemte, 
Welsum, Terwolde en Nijbroek hebben contact met elkaar gezocht om te 
kijken op welke gebieden men kan komen tot een vorm van samenwerking. 
Inmiddels zijn Welsum en Beemte (voorlopig?) afgehaakt. De roosters van 
bijzondere diensten zijn als eerste stap naast elkaar gelegd en er is besloten 
de jeugddiensten samen te doen. Verder is besloten elkaar te informeren 
over bijzondere activiteiten of bijeenkomsten die voor de leden van beide 
gemeenten belangrijk kunnen zijn. 
 

Tenslotte hebben we afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers:    
de diakenen Willemien Vorselman en Arjan Hofmeijer en onze 
jeugdouderling Bianca Bellert. 
 

Kees Visser, scriba 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

3-feb Dhr. A.J. Witteveen,  Tuindorp 10 81 jr. 

7-feb Dhr. J.G. Hamer,  Molenweg 48 84 jr. 

10-feb Mevr. D.A. Horstman - Boeve,  Zwanekamp 16 88 jr. 

26-feb Mevr. H.J.M. Janssen - Hassink,  Ieuwland 13 88 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: 
 

Mevr. B.J. Veldwijk, Bekendijk 21 vanuit Nijbroek 

 

 

 
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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UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:  

 

 

 

Op 20 februari komen we weer bij elkaar voor een gezellige middag,  
met als thema ‘ Spelmiddag Doen, Denken, Raden’: een variatie aan 
spelletjes  en BINGO met leuke prijsjes. Dus laat u zich verrassen. 
 

Terugblik. 
 

Gezien de reacties die we kregen was het nieuwe jaar goed begonnen. 
Complimenten aan de Familie de Groot zijn op z’n plaats; het eten was 
voortreffelijk.  
Daarna hebben de dames en heren volop genoten van het optreden van 
het Achterhoeks Duo Tera en Gerrit. 
 

Een hartelijke groet aan de zieken onder ons. 
 

Tot ziens op 20 februari in de Consistorie van de Kerk om 14.00 uur. 
 

Willie tel: 291074 -  Mini tel: 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. 

 
 

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
  

http://www.google.nl/imgres?q=65+plus&start=230&hl=nl&sa=X&gbv=2&biw=1101&bih=603&tbm=isch&tbnid=95cIubElBShKIM:&imgrefurl=http://www.ceylincolife.com/rewards.php&docid=_hiZMWuGHkET7M&w=182&h=157&ei=Y6CATovMAYGZOva5yfUE&zoom=1&chk=sbg
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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 

 

 

 

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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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 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 
In de week van: 3 februari: Mevr. Kelderman Kerkekamp 5 

  

Mevr. Braunius Veenweg 5 

  

Mevr. ter Mate Dorpsstraat 49 

  

Mevr. Vorselman Twelloseweg 59 

  

Mevr. van Vemde Veenweg 11 
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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: F. Pas 10,00 

 

  

L. Uenk 10,00 20,00 

     Collecten 

 

CvK 239,78 

 

  

Diaconie 188,42 

 
 

 Onderhoudsfonds 35,00 

 
 

 Diaconie 53,20 516,40 

    
  

   

TOTAAL   536,40 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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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 rijstboeren 
project Yabima op Zuid-Sumatra! 
We weten dat er veel getalenteerde taartenbakkers zijn in Terwolde. 
Daarom dachten we dat al die taartenbakkers maar eens met hun 
resultaten voor de dag moeten komen. We maken er dan een wedstrijd 
van: wie heeft de beste, mooiste, smakelijkste taart gebakken! De jury is 
zeer deskundig: niemand minder dan ons Terwoldse molenaarsechtpaar 
Bastiaan en Marina Bökkers zullen de resultaten beoordelen! Kom dus 
maar met uw taarten! 
U kunt uw talenten of de resultaten van uw talenten ook inbrengen bij de 
veiling. De hoogste bieder maken we er gelukkig mee. 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. 
Meld u aan bij ondergetekende! 
Ook hopen we dat er weer vele belangstellenden komen en al die 
talenten helpen te gelde te maken. 
 

Financiën 
Inmiddels is onze bankrekening weer gegroeid. Be kerkcollectes, de actie 
met broodjes gezond en de kraam op de kerstmarkt in Nijbroek hebben 
een mooi bedrag opgeleverd. De teller staat nu op € 2252,36! Een mooi 
bedrag, waarvan inmiddels het grootste deel via Kerk in Actie is 
overgemaakt naar Yabima. 
  

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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‘4 koren-concert’ op zaterdag 1 maart 2014. 
 

 

Op zaterdag 1 maart wordt er een 

 ‘4 koren-concert’ gehouden in de dorpskerk  

van Terwolde. Deze wordt georganiseerd  

door zang- vereniging ‘Eendracht’. 

De koren die medewerking verlenen zijn:  

zangvereniging ‘Zang en Vriendschap’ uit Westenholte( Zwolle ),  

‘The Unknown Singers’ uit Epe, ‘Darpse Deerns’ uit Twello en 

Zangvereniging ‘Eendracht’ uit Terwolde. 
 

Alle 4 koren staan onder leiding van Hans Mol. 
 

De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. 
 

 
 
 

       Nieuws 
 

 

De P.C.O.B. Voorst te Twello wil u met dit artikel nieuwsgierig maken en  

uitnodigen voor onze maandelijkse bijeenkomst die gehouden wordt op 

19 Februari om 14.30 uur in 'Irene' naast de PK te Twello.  

Dhr. Bert Brouwer uit Apeldoorn wil een presentatie geven, welke hij 

illustreert met door hemzelf gemaakte foto's in een PowerPoint 

presentatie. 

Het accent zal liggen op flora en fauna in Alaska, Canada, Svalbard en  

gletsjers. Terwijl het duidelijk zal worden dat het gaat om de klimaat- 

verandering en de smeltende gletsjers. Met deze natuurpresentatie  

hoopt hij de zorg voor de aarde en haar schepping met u te delen. 
 

Wij hopen ook u daar te ontmoeten. 
 

Wim  Bonhof 
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OOV 
 

Verheugend nieuws van de Oecumenische Omroep Voorst. 
 

Zeer waarschijnlijk starten wij met ingang van de maand maart weer de 
zondagse uitzendingen van de Oecumenische Omroep Voorst.  
 

In september van het afgelopen jaar moesten wij onverwacht onze 
uitzendingen stoppen, omdat de LOV plotseling de stekker er uit trok.  
De OOV huurt nl. zendtijd van de LOV.  
Zodoende kon de OOV ook geen uitzending meer verzorgen, wat heel 
spijtig was voor onze vaste luisteraars. Maar gelukkig is de lucht 
opgeklaard, want de LOV heeft een nieuwe locatie en de zendtijd is 
teruggebracht naar vrijdag, zaterdag en zondag.  
 

De Oecumenische Omroep Voorst zal weer uitzenden op zondag van 9 
tot 12 uur.  
 

Wij hebben weer vertrouwen in de toekomst. 
 
Namens de OOV vanuit Terwolde, Jan de Weerd en Anton ter Mate. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 24 Februari vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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

 


