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DIENSTEN MAART 2014 
 

Zondag 2 maart 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland 

        Extra-collecte: Voorjaarszendingsweek  

          

Zondag 9 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
1ste zondag – 40dagentijd  

    mmv. Gospelkoor olv Wilco Veldkamp 

     Extra-collecte: Bijzonder Doel Diaconie 

          

Zondag 16 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
2de zondag - 40dagentijd 

    BIDDAG, Bev. Jeugdouderling 

  

 

    mmv. Gem. Koor 'Eendracht' 

        Extra-collecte: Bijzonder Doel Diaconie 

          

Zondag 23 maart 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst, Barchem 
3de zondag – 40dagentijd  

    DIALECTDIENST 

    Extra-collecte: Bijzonder Doel Diaconie 

          

Zondag 30 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
4de zondag - 40dagentijd 

    Extra-collecte: Bijzonder Doel Diaconie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 
 
Zoek de stilte 
 

God leid ons binnen in uw stilte. 
geen versteende, doodse stilte, 
maar een stilte vol verrassingen, 
waarbinnen veel te horen valt. 
Uw wereld en uw mensen komen hier, 
op deze geheime plek 
in een ander daglicht te staan. 
Alle haast, alle drukte en drang verdwijnt, 
even zien we wie we zijn. 
Wie? 
Beminde mensen, 
gewilde mensen. 
Mensen met diep in hun hart 
Het stille heiligdom waar U wilt wonen, 
waar U aan ons wilt werken, 
waar U ons wilt omvormen, 
en wilt doen lijken op uw Zoon, 
Jezus Messias 
    Jurjen Beumer 
 

 
 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: 
van Hem alleen mijn heil. 
Ja, bij de Heer, verstilt mijn ziel in vrede, 
keert zich stil tot Hem 
 

   Taizé en lied van de maand 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt 
Deze maand zijn er heel veel activiteiten. Het lijkt misschien wat tegenstrijdig 
met het feit dat we de stille tijd in gaan, maar het thema van deze 40 dagen 
tijd is: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Momenten van rust zullen zich 
dus afwisselen met in beweging komen. Ik hoop dat we met elkaar een 
goede tijd naar Pasen zullen hebben. 
  
 
Talentenmarkt 
Op 7 maart is er in het Dorpshuis weer een Talentenmarkt voor Yabima, 
rijstboeren op Zuid Sumatra. Deze keer met Taartenbakwedstrijd!. Verderop 
leest u er meer over. Breng uw talent in of kom kijken en meedoen! 
 
 
Expositie Ikonen Paul Davenport 
Op zondag 9 maart wordt tijdens en na de dienst de expositie van Ikonen van 
Paul Davenport geopend.  

Paul Davenport zal zelf aanwezig zijn om 
een toelichting te geven bij zijn werk.  
Deze expositie zal de hele 40 dagentijd te 
zien zijn. Op de volgende zaterdagen is de 
kerk ook ’s middags open: 15/3; 22/3; 5/4; 
12/4 en 19/4 van 12.00 tot 16.00.  
Op de site www.pauldavenport.nl kunt u 
alles over deze kunstenaar en zijn werk 
lezen. Hier vast een stukje over het 
ontstaan van zijn werk: 
 

Inspiratiebronnen: 
Paul Davenport gebruikte iconen 
aanvankelijk als kristallisatiepunt voor 
experimenten met twintigste-eeuwse 
schildertechnieken.  
  

http://www.pauldavenport.nl/


 5 

Zijn eerste ‘Moeder Gods met drie handen’ begon als een spraycan- werk met 
gesjabloneerde ‘objets trouvé’, de techniek die hij tot perfectie heeft gebracht 
in zijn bizarre  ‘funeraire kunst’ van beschilderde doodskisten voor mensen en 
desgewenst ook voor hun geliefde dierlijke huisvriendjes.  
 
In zijn honger naar nieuwe wegen en technieken is hij vervolgens gaan 
experimenteren met directe assemblage van waardeloos materiaal.  
De ‘Madonna met kind’ is samengesteld uit een ventilatorblad en vele 
onderdelen van een gesloopte wekker. Het archaïsche beeldmateriaal van de 
icoonschildertraditie kreeg onder zijn handen een Dadaïstisch uiterlijk zonder 
aan directe zeggingskracht in te boeten.  
 
In zijn fascinatie voor iconen gaat het hem niet specifiek om de afbeelding, maar 
steeds meer om het leven dat een dergelijk stuk achter zich heeft van traditie, 
devotie, beeldenstormen, trektochten van de ene schuilplaats naar de andere 
obscure opslagplaats. De huid van een icoon draagt sporen van liefdevolle 
aanraking, maar ook van onoordeelkundig gebruik en hardvochtige vervolging. 
Met zijn ervaring als restaurateur kent hij elk barstje en iedere vlek een plaats 
toe in het verloop van de eeuwen.  
 
Daarnaast is er ook muzikale medewerking van een gospelkoor waar Wilco 
Veldkamp dirigent van is. Het belooft een kleurrijke dienst te worden. 
 
 
 
Bevestiging Jeugdouderling en Biddag 
 

We zijn heel blij dat we u kunnen meedelen dat Harry van der Haar het ambt 
van jeugdouderling op zich wil nemen. Harry wil graag aanspreekpunt zijn 
voor het jeugdwerk en meewerken aan wat er gebeurt en aan wat er aan 
nieuwe dingen kan ontstaan. In de dienst van zondag 16 maart zal Harry 
bevestigd worden. Graag wil ik ook in het bijzonder de kinderen en de 
jongeren hier voor uitnodigen! 
 

Op deze zondag vieren we ook de biddag voor gewas en arbeid.  
Het koor Eendracht zal haar medewerking verlenen. 
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Stiltewandeling in de eigen omgeving 
 

Ook op zondag 16 maart, na de kerkdienst 
om 11.30 start er vanuit de kerk een 
Stiltewandeling door de eigen omgeving. 
We wandelen in stilte en staan bij 
sommige punten op de weg stil bij wat 
ons beweegt. Tijdens het laatste gedeelte 
van de wandeling is er de gelegenheid 
ervaringen uit te wisselen. 
 

De wandeling gaat over verharde en onverharde wegen, die allemaal goed 
begaanbaar zijn. U bent ongeveer twee uur onderweg. Als u onderweg iets 
wilt eten of drinken vragen wij u dat zelf mee te nemen. De wandeling wordt 
begeleid door Hermien Teunissen en Betsy Nobel. 
Een stilte wandeling is een fijne manier om bij jezelf te komen en wat er in 
jezelf leeft te verbinden met de omgeving. Zo heeft de wandeling een 
meditatief karakter zonder dat je daarvoor stil hoeft te zitten. De stilte zal 
misschien eerst wat vreemd aandoen, maar gaandeweg zult u merken dat 
het ook heel prettig kan zijn om met elkaar in stilte te lopen. Ook zult u 
ontdekken dat je niet naar exotische oorden hoeft om een goede 
stiltewandeling te houden. Ook de eigen omgeving biedt veel 
aanknopingspunten. Natuurlijk mag iedereen mee doen met deze wandeling, 
dus neem gerust buren, vrienden of familie mee. 
 
Stef Bos 
Op woensdag 19 maart om 20.00 bent u in de consistorie van de kerk van 

Terwolde van harte welkom om te 
luisteren naar “Het lied van Jezus en 
Juda, de Judaskus” geschreven door 
Stef Bos. Was Judas werkelijk de 
slechterik waar we hem vaak voor 
houden, of is er meer te zeggen 
over deze leerling van Jezus, die zijn 
dromen zag verdwijnen gaandeweg 
de weg die hij met Jezus ging. 
Wanneer pleeg je verraad aan jezelf 
of aan anderen, een mooi 
onderwerp om het met elkaar over 
te hebben. 
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Nacht zonder dak 
Ja, het gaat weer gebeuren! Met jongeren van de Club 
2000 en andere jongeren die mee willen doen (vanaf de 
middelbare schoolleeftijd) gaan we weer een nacht in 
dozen slapen. Dit zal gebeuren in de nacht van 21 op 22 
maart. De jongeren laten zich sponsoren en het geld is 
voor kinderen die echt dakloos zijn. Dit is een project 
van TEAR een christelijke organisatie die op vele 

plaatsen in de wereld jongeren helpt een nieuw bestaan op te bouwen.  
Een goed doel dus en natuurlijk een heel gezellige nacht bij de familie 
Teunissen. Doe mee of sponsor een deelnemer. Dat kan ook via 
www.nachtzonderdak.nl/terwolde. Neem gauw een kijkje op deze site! 
 
Dialectdienst 
Op zondag 23 maart gaat Ds. Leijenhorst uit Barchem bij ons voor in een 
dialectdienst, die samen met enkele kerkenraadsleden is voorbereid. Van 
harte aanbevolen! 
 
Kerk aanwezig op de Lentefair 
Op zondag 23 maart is er weer lentefair bij Brasserie Kriebelz. Dit keer staat 
de kerk er ook, met informatie, hebbedingetjes en een bakkie troost: Hoe dat 
er uit ziet? Kom zelf kijken op de lentefair tussen 12.00 en 17.00 uur. 
 
Concert Slavisch Byzantijns koor uit Zwolle 
Van het één komt het ander en zo kwamen wij via Paul Davenport (zie 
boven) in contact met het Slavisch Byzantijns koor uit Zwolle.  
Dit koor zal een concert geven in onze kerk op zaterdag 29 maart vanaf 20.00 
(kerk open om 19.30). Voor dit concert worden kaarten verkocht.  

 
De kaarten kosten €10,-.  
U kunt hier voor terecht bij Anton 
ter Mate agtermate@hetnet.nl of 
bij één van de voorverkoop- 
adressen zoals:  
Supermarkt De Lelie, Terwolde; 
Café de Groot, De Vecht; 
Boekhandel Oonk in Twello   
 

(zie ook www.kerkterwolde.nl).  
  

http://www.kerkterwolde.nl/
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Het Slavisch Koor Zwolle is op 7 januari 1980 opgericht door de destijds 
internationaal beroemde bariton van het Don Kozakkenkoor: Michael 
Minsky. 
Eén van de hoogtepunten is wellicht het optreden ter gelegenheid van het 
100 jarig bestaan van de Russische Orthodoxe Kerk geweest.  
 

Dit concert werd in 1988 in aanwezigheid van Koningin Beatrix en tal van 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders uit heel Europa, in Zwolle gegeven. 
Van eind 1988 tot 1996 stond het koor onder leiding van de Oekraïense 
dirigent Elena Sjimanskaja. Pieter Edward de Graaf volgde Elena op en onder 
zijn leiding werd het Slavisch Koor Zwolle in november 2002 winnaar van het 
Nationale Concours “Festival Slava Cultura” 
 

Het Slavisch Koor Zwolle heeft in haar 30 jarig 
bestaan veel concerten   gegeven en optredens 
verzorgd in binnen en buitenland. 
Concerten met professionele koren, die tot de 
absolute top in Rusland en Oekraïne behoren,  
zijn al jaren een uitdaging voor ons koor. 
 

In 2006 treedt Svetlana Tsariova aan als nieuwe 
dirigent. 
Het koor bestaat thans uit 24 leden, en zingt  
a-capella en veelal achtstemmig. 

 
 

Gemeenteavond met lezing over het levenseinde 
 

Wij nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond die gehouden zal 
worden op 2 april vanaf 20.00. Vooraf kunt u de jaarstukken in zien die tijdens 
het begin van de avond worden toegelicht, daarna is er gelegenheid om 
vragen te stellen over allerlei zaken die onze gemeente betreffen.  
Vanaf ongeveer 20.45uur zal Sita Faber uit Nijbroek (huisarts in de regio met 
ouderenspecialisatie en de vrouw van Ds. Jan Lammers) een avond 
verzorgen over vragen rondom het levenseinde. Over wat er kan en mag en 
gebeurt rondom het levenseinde zijn veel vragen en ook veel misverstanden. 
Sita Faber zal ons in gesprek brengen over het levenseinde en ook vertellen 
over de huidige stand van zaken binnen de medische wereld. Dit gedeelte 
van de avond is voor iedereen die geïnteresseerd is toegankelijk. Het belooft 
een boeiende avond te worden. 



 9 

Bij de diensten 

We gaan de 40 dagentijd in. Dit jaar met verhalen over Jezus op weg naar 
Jeruzalem. Zelf maken we de gang van stilte naar beweging. Ook vieren we 
samen veel bijzondere momenten: Mis het niet! 
Kijk ook op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp en download de app, voor 
een dagelijks moment van bezinning. 
 
Zondag 2 maart  Kleur: Groen 
Liederen van de maand: 982 en 62b 
Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons voor. 
Op het rooster staat Matteüs 6: 24-34 op het rooster. De vogels in de lucht 
maken zich geen zorgen, wij wel… 
 
Zondag 9 maart Kleur: Paars 
START EXPOSITIE IKONEN 
Medewerking door gospelkoor o.l.v. Wilco Veldkamp 
Liederen van de maand: 982 en 62b 
Op deze zondag staan we stil bij één van de Ikonen, passend bij de 40 
dagentijd.  
 
Zondag 16 maart Kleur: Paars 
BEVESTIGING AMBTSDRAGER en BIDDAG 
Liederen van de maand: 982 en 62b 
Medewerking door Eendracht o.l.v. Hans Mol 
Vandaag ligt de nadruk op de kerk als het huis van gebed.  
We lezen Matteüs 21: 10-17 
 
Zondag 23 maart Kleur: Paars 
DIALECTDIENST 
Liederen van de maand: 982 en 62b 
op deze zondag gaat Ds. J.H. Leijenhorst uit Barchem ons voor in een 
dialectdienst. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
  

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp
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AGENDA 
 

 5 maart 20.00 Moderamen   Bij Kees 
 6 maart 14.00 Oec. werkgroep   Kerk Terwolde 
 7 maart  Talentenmarkt  ZWO  Dorpshuis 
 9 maart  Start Expositie Ikonen  Kerk Terwolde 
 12 maart 20.00 Kerkenraad    Consistorie 
 16 maart 11.30 Stiltewandeling   Start in de kerk 
 19 maart 20.00 Stef Bos over Judas Consistorie 
 23 maart 12.00 Lentefair bij Kriebelz Kriebelz 
 29 maart 20.00 Concert Slavisch Byzantijns Koor Kerk Terwolde 
 2 april 20.00  Gemeenteavond Kerk Terwolde 
 
 
Een goede 40 dagentijd met tijd voor stilte, bezinning en actie,  
        Ds. Betsy Nobel 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

2-mrt Dhr. A.A. Roetert,  Wolterkampsweg 31 94 jr. 

17-mrt Mevr. W. Oosterbroek-Smeenk,  Ieuwland 3 82 jr. 

25-mrt Mevr. H.A. Bronkhorst-Veldwijk,  Kerkstraat 33 86 jr. 

25-mrt Mevr. T. Nijdeken-Egberts,  Everwijnstraat 59 92 jr. 
 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

21-mrt Dhr. en Mevr. de Weerd-Kraaijenzang, Pr. Hendrikstr.6, 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. 
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Kerkbalans 2014 
 

In januari heeft weer de jaarlijkse actie Kerkbalans plaatsgevonden. Dat is 
een belangrijke actie voor het met elkaar in de benen houden van alle 
zaken in onze gemeente. In de begeleidende (blauwe) brief en de 
bijgevoegde folder hadden we daar al informatie over gegeven. 
 

Het resultaat van alle inspanningen is tot nu toe € 41.500,- geworden. 
Dat is heel fijn. Daarmee komen we zelfs over bedrag waar we op hadden 
gehoopt voor 2014. 
Hiermee is het gat in onze exploitatie niet dicht, maar toch kunnen we 
blij zijn met het resultaat. 
Ondanks het feit dat we met elkaar in een economisch moeilijke tijd 
leven, allemaal merken dat alles duurder wordt, dat je niet altijd meer 
zeker bent van je baan, de vergrijzing in de kerk toeneemt, het aantal 
leden jaarlijks afneemt, hebben we met elkaar dit mooie resultaat 
behaald. 
 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn en haar gift. 
 

Gelukkig hebben veel mensen geprobeerd om iets meer te geven dan het 
vorige jaar om de gestegen kosten te compenseren. Wat is het fijn dat er 
naar onze roep geluisterd wordt. 
 

Een hartelijk woord van dank is op zijn plaats voor de ‘lopers’ van deze 
actie. Zij nemen toch maar weer de moeite om de enveloppen bij u thuis 
te bezorgen en ook weer op te halen. Vaak is 1 bezoekje genoeg.  
De envelop ligt al klaar om meegenomen te worden. Soms echter  bent u 
niet thuis. Uw loper komt dan gewoon een dag later nogmaals of 
desnoods een 3e maal. Heel fijn dat jullie allemaal weer meegeholpen 
hebben aan deze actie. 
 

Met dit resultaat en het gevoel van samen kunnen we het aan, hoop ik 
dat dit eraan bijdraagt ons energie te geven om het komende jaar ons 
beste beentje voor te zetten. 
Mocht u het komende jaar ook op één of andere manier een actieve rol 
willen spelen? Laat het gerust even weten. Er zijn veel taken te verdelen 
en vele handen maken licht werk. 
 

Nogmaals dank je wel namens het College van Kerkrentmeesters, 
Piet Winterman, voorzitter. 
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Vanuit de kerkenraad 
 

In de laatst gehouden vergadering van de kerkenraad deelden de ouderlingen 

mee hoe de nieuwe wijkindeling gaat worden. Elders in dit blad op de 

vertrouwde plaats vindt u de nieuwe indeling. 
 

Het voorstel van de kerkrentmeesters voor de besteding van ons deel van de 

opbrengst van de verkoop van Bethel is goedgekeurd. Van de opbrengst 

wordt eerst de geluidsinstallatie in de kerk geschikt gemaakt voor het 

digitaal opnemen van de kerkdiensten. De verouderde apparatuur met 

cassettebandjes wordt vervangen door digitale apparatuur.  

Binnenkort kunnen dan ook de kerkdiensten thuis via de website te 

beluisteren zijn. Het restant wordt verdeeld over het pastoraal fonds en 

het fonds gebouwen. 
 

Op de gemeenteavond van 2 april zullen de begrotingen en jaarrekeningen 

van de diaconie en de kerkrentmeesters worden toegelicht.  

Verder zal mevr. Sita Faber uit Nijbroek een lezing houden. (zie elders in 

het kerkblad). 
 

De kerkenraad aanvaardt met blijdschap het aanbod van zang- en gospelkoor 

Inspiration uit Terwolde om ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan in de 

paasnachtdienst te komen zingen.  

Zij bieden ook de door de gemeenteleden gekozen paaskaars aan, die dan 

door de diaken wordt binnengebracht. 
 

Kees Visser, scriba 

 

De classicale vergadering van Apeldoorn vergaderde 
Benieuwd hoe de Apeldoornse wijkgemeente Open Hofkerk Kerst gevierd heeft 
met de kinderen van een basisschool? Wat je met Godly play als vertelmethode 
kunt doen? Of wat de toekomstplannen zijn van de Protestantse gemeente van 
Apeldoorn? Op deze vergadering is het (breed) moderamen (het bestuur) 
gekozen en in het verslag lees je wie dat zijn. Lees het verslag op 
www.pknclassisapeldoorn.nl, kies Home en klik op Terugblik op de classicale 
vergadering  
Gerrit Bok, scriba van de classicale vergadering van Apeldoorn 

http://www.pknclassisapeldoorn.nl/
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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. 

 

 

 

SAM’S KLEDINGACTIE:  
 
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie  

in Terwolde en steun Cordaid Mensen in Nood! 
 

Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam's 
Kledingactie zet zich in voor deze mensen. In onze maatschappij hebben we een 
overvloed aan waardevolle kleding die vaak in de afvalstroom verdwijnt of 
commercieel wordt verhandeld. Door kleding in te zamelen genereert Sam’s 
Kledingactie geld dat direct besteed wordt om de nood in ontwikkelingslanden te 
verlichten. U kunt zo op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te 
geven, een bijdrage leveren aan noodhulp-, wederopbouw en preventieprojecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Een kleine moeite, groot gebaar! 
 

Op vrijdagavond 4 april op zaterdagochtend 5 april vindt in Terwolde de 

kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.  

U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 

gesloten plastic zakken afgeven onder de toren van de kerk in Terwolde. 

 

U kunt met uw overtollige kleding andere helpen: 
 
 vrijdagavond 4  april van 18.00 uur tot 19.00 uur en/of 
 

zaterdagochtend 5 april van 9.00 uur tot 10.30 uur bij: 
 

PKN Kerk  aan de Molenweg 2 te Terwolde 
 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  
 
Namens de Diaconie  
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UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:  

 

 
 

Op donderdag 13 maart a.s. om 2 uur komen wij weer bij elkaar in de 

kerk van Terwolde.  

Deze middag komt de hersenstichting bij ons om met ons te praten 

over:  

  ‘Geheugen en Vergeten’ 
 

We krijgen of hebben hier allemaal wel eens mee te maken. 

Het is misschien wel interessant dat we een beetje weten hoe dat in 

ons hoofd werkt en wat wij er zelf aan kunnen doen. 

Het beloofd een interessante middag te worden. 

Neem gerust uw buren, vrienden of familie mee. 
 

Vriendelijke groet, 

 

Willy (291074) en Mini (291335)  

 
 

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 3 mrt. Mevr. van der Haar Lochemsestraat 28 

  Mevr. Vos Beentjesweg 11 

  Mevr. Plette Kolkweg 13 

  Mevr. Zweers Wijkseweg 10 

 

UITZENDROOSTER OOV : 
 

2 mrt. RK Klarenbeek 10.00u 

9 mrt. PK Wilp 10.00u 

16 mrt. RK Bussloo 10.00u 

23 mrt. PK Terwolde 10.00u 

30 mrt. PK Klarenbeek 10.00u 

 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende 

contactpersonen:  

Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde, tel. 29 16 62 

Ria Groeneveld, Hoevenallee 2, Terwolde, tel. 27 28 79 
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Waar kan ik terecht? 
 

Gewijzigde Wijkindeling !! 
 

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 

 Lien Uenk-Voskamp,  

 Quabbenburgerweg 11-A tel. 27 1382 

 

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

  Klazien Ketelaar-Menkveld 

  Twelloseweg 76 tel. 29 1617 

 

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg  

 tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,  

 Kuiperstraat, Rozendaalseweg,  

  Hanny Zweers-Wijnbergen 

  Wijkseweg 10 tel. 29 1818 

 

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. 29 0575 

 

Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk 

 Willy Jansen-Heuvelman 

 Everwijnstraat 17 tel. 29 1965 

 

 

POSTADRES KERKENRAAD: 
 

Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:  

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

volgend mailadres. 
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E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 

 

 
LAAT HET ONS WETEN………. 
 

 als er een kindje is geboren 

 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of 

 als u langdurig ziek thuis bent. 

 

 

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  

 

 

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 

 
 

BANKNUMMERS:   
 

CvK  NL77 RABO 0347 6019 52 NL82 INGB 0000 9153 88  

DIACONIE NL79 RABO 0347 6057 96 NL13 INGB 0001 0235 24  

KERKBODE   NL98 INGB 0004 1652 79 
 

Stortingen bestemd voor het Onderhouds- of Orgelfonds kunnen 

gedaan worden op het nummer van de KRM, onder vermelding van 

'Gift Onderhoudsfonds' of  'Gift Orgelfonds'. 
 

 

COLLECTEBONNEN: 
 

Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen. 

U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de 

gewenste bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. 

Terwolde-De Vecht, met vermelding van het aantal. 
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GIFTEN: 
 

Bloemen via: K. Ketelaar (1x5; 1x10) 15,00 

 

  

R. Elskamp 5,00 20,00 

     Orgelfonds via: A. Ensink 

 

10,00 

     Alg. Kerkewerk via: H. Teunissen 7,00 

 

  

bank 07.02 60,00 67,00 

     Collecten 

 

CvK 164,90 

 

  

Diaconie 156,30 

 
  

Yabima 48,70 

 
  

Onderhoudsfonds 57,50 427,40 

Zendingsbus 
   

40,48 

    
  

   

TOTAAL   564,88 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 
 

 

Compost en potgrondactie  

 

Nijbroek/de Vecht en Terwolde. 
 

Voor de werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’ is het bijna weer zover dat 

de jaarlijkse compost en potgrondactie wordt gehouden. 

Dat zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 8 maart in Nijbroek en de 

Vecht en  zaterdag 15 maart in Terwolde. 

 

Hoewel de direkte hulp aan Loamneş wat minder nodig is, hebben wij  

60 km verderop een nieuw projekt gevonden en wel de plaatsen Hoghilag, 

Valchid en Prod. 

Johan de Weerd en Johan Gerrits zijn afgelopen najaar met een transport 

van Deventer/Subiu, en een gedeelte voor Loamneş,  mee geweest en 

hebben er een dag voor uitgetrokken om de omgeving van Loamneş eens 

te verkennen. 

Via de directeur van de school in Loamneş werden zij in contact gebracht 

met de directeur van de school in Hoghilag. 
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Het school gebouw hier uit ± 1935 zag er oud en versleten uit en renovatie 

staat voorlopig niet op het programma. De directeur heeft hen een 

gedeelte laten zien van de lokalen, waar zo’n 300 leerlingen les krijgen. 

Ze schrokken hier van wat ze te zien kregen: schoolmeubilair dat 

schreeuwde om vernieuwing ( o.a. zittingen van stoelen waar een kwart 

was afgebroken, waar de leerlingen op moesten zitten) versleten bureaus 

van leraren, slechte schoolborden etc. 
 

De opbrengst van de compost en potgrond zal daarom dit jaar gebruikt 

worden om de scholen te voorzien van in Nederland overbodig beter 

meubilair enz. 
 

Het motto van de actie is daarom: Voor Hoghilag aan de slag. 
 

Eind maart a.s. zullen enkele leden van de werkgroep naar Hoghilag, 

Valchid, Prod en Loamneş gaan om daar te inventariseren welke hulp het 

hardst nodig is. 

 

Voor wat betreft de verkoop van compost en potgrond hopen wij ook dit 

jaar weer te mogen rekenen op hulp van de jongeren uit de gemeenschap 

Nijbroek, de Vecht en Terwolde. 

 
 

De compost kost 2.50 euro per zak; 5 zakken voor 10 euro. 

De potgrond kost 3.50 euro per zak; 3 zakken voor 10 euro. 
 

 

Mocht u een afname van meer als 10 zakken, wilt u dan even contakt 

opnemen met W. van der Snel tel. 0571 – 291556 of mail 

wvdsnel@planet.nl en de hoeveelheid wordt apart gebracht  

(dit geldt ook voor als u niet thuis bent en toch wilt afnemen) 
 

De actievoeders gaan om 8.30 uur de karren laden en hebben daarna hun 

‘ludieke’ startschot door een groene beukeboom te planten bij de kerk  

van Nijbroek. 

Wij hopen op een goede verkoop. 

 

Met een hartelijke groet, 

namens de werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’   

Wim van der Snel  
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Talentenmarkt 
 

Vrijdag 7 maart is het zover! Om acht uur in het dorpshuis begint de 
jaarlijkse talentenmarkt voor het rijstboerenproject Yabima op Zuid-
Sumatra. 
Er zijn een mooi aantal talenten aangeboden. Ook  de veiling belooft 
weer een succes te worden.  
Er zijn al een aantal taartenbakkers die toegezegd hebben met hun 
bakproducten te zullen komen. De taartenbakwedstrijd gaat er om wie 
de beste, mooiste, smakelijkste taart heeft gebakken! De jury is zeer 
deskundig: niemand minder dan ons Terwoldse molenaarsechtpaar 
Bastiaan en Marina Bökkers zal de resultaten beoordelen! Kom dus maar 
met uw taarten! 
Kom allemaal naar het Dorpshuis en maak een mooie avond van met 
een geweldige opbrengst! 
 
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 

Als u het kerkblad leest is zij inmiddels getrouwd (op 28 februari) met de 
Indonesische predikant met de Hollandse naam Karel. Namens de kerk 
van Terwolde hebben we haar als ZWO-groep een felicitatie gestuurd. 
Op haar weblog via http://www.kerkinactie.nl kunt u meer lezen over haar 
werk op Zuid-Sumatra en zal zij ongetwijfeld ook schrijven en foto’s laten 
zien van haar huwelijk. 
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Kees Visser (0571-290720) 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 31 maart vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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

 


