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DIENSTEN  APRIL 2014 
 

 

Zondag 6 april 10.00u - Ds. A. Galle-v. Luttikhuizen, Schalkhaar 

5de zondag - 40dagentijd     Extra-collecte: Bijz. doel Diaconie 

          

     

Zondag 13 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

6de zondag - 40dagentijd     Extra-collecte: Bijz. doel Diaconie 

Palmzondag       mmv.: Jeugdafd. ‘Ons Genoegen’  

          

Donderdag 17 april 19.30u 

 

- Ds. B.K. Nobel 

Witte donderdag     HEILIG AVONDMAAL 

          

Vrijdag 18 april 19.30u - Ds. B.K. Nobel 

Goede vrijdag 

 

      

          

Zaterdag 19 april 20.30u - Ds. B.K. Nobel 

Stille zaterdag 

 

    mmv.: koor ‘Inspiration’  

          

     

Zondag 20 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pasen 

 

    Extra-collecte: KiA Totaal  

        mmv.: koor ‘Kol-le-Aviv’  

     

     

Zondag 27 april 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Nijbroek 

        Extra-collecte: Orgelfonds  

 

 

 

 

 

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

 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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VANUIT DE PASTORIE 
 
Een jaar geleden was ik op Iona. Iemand zei eens: In Taizé krijg je 
troost, op Iona krijg je kracht. Over Taizé kan ik niet oordelen, daar ben 
ik nooit geweest, maar dat het verblijf op Iona mij kracht heeft 
gegeven dat is zeker. We zongen daar onder andere dit lied.  Een lied 
voor elke morgen, maar zeker ook een lied voor Pasen. U kunt het 
vinden in het Nieuwe Liedboek, nr. 223 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,  
en dauw, daal neer en geef het leven glans.  
Jij lijster, zing, en wek in ons het lied  
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.  
Lang leve God, die ons de morgen geeft,  
leve die warme vlam, Gods eigen Geest,  
leve de Zoon die opstaat als de zon,  
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.  
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Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,  
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.  
Het harde leven stelt een vraag aan God,  
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.  
Lang leve God, zijn wereld lenen wij,  
leve de Geest, zij roept ook ons erbij,  
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan,  
zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan.  
  
Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,  
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,  
Jij bent een teken van de tijd die komt,  
een zee van vrede, alle haat verstomt.  
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,  
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!  
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:  
samen met hem loopt hier geen weg meer dood.  
 

Als het even lukt zingen we met Pasen samen dit lied. Dat dit lied en 
het Paasfeest ons kracht mogen geven voor elke dag! 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Nacht zonder dak 
 

 
 
22 jongeren en een aantal begeleiders sliepen op het erf van de familie 
Teunissen een nacht in een doos om daarmee geld op te halen voor 
daklozenprojecten van TEAR. Een indrukwekkende presentatie over 
dakloze jongeren in India, maakte dat we wisten waar we het voor 
deden. 
Gezellig was het ook. Met soep uit de keukens van Hermien en Freda. 
Een geweldige spooktocht, georganiseerd door een groep jongens die 
niets liever doen dan dat en tenslotte nog een mooie film: Slumdog 
Millionaire, waardoor we een goed beeld kregen van wat het betekent 
om in India te wonen zonder geld en zonder toekomstverwachting.  
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Daarna slapen, nou ja slapen. Het was best koud, eerst blaatten de 
jongeren, daarna de schapen en toen kraaide er een haan, zo was het 
als snel weer ochtend. Met slaperige hoofden ruimden we met elkaar 
de boel op. Nog een groepsfoto en een mooie nacht zonder dak zat er 
weer op. Alle deelnemers bedankt. We hebben een mooi bedrag van 
bijna € 1400,- bij elkaar gebracht. 
 
Tot volgend jaar! 

 

 
 

 
 
Bijbelse figuren volgens Stef Bos 

 
We zijn toegekomen aan het laatste lied 
van Stef Bos. Pièta. Een Pièta is een 
afbeelding van Maria met haar gestorven 
zoon op haar schoot. Maria verlangt naar 
de dagen toen alles nog gewoon en 
gelukkig was. Dat het beeld van de Pièta zo 
wijdverspreid is, zal geen verbazing 
wekken. Hoeveel ouders rouwen niet om 
hun verloren kinderen. Zo vlak voor Goede 
vrijdag op woensdag 9 april verdiepen we 
ons in dat onmetelijke verdriet. Vanaf 20.00 
in de consistorie van de kerk van Terwolde 
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Zieken 
Mw. A. Nieuwenhuis, Kuiperstraat 29, werd geopereerd. Ze is nu 
herstellende, we hopen dat ze snel weer naar huis kan. 
 
Gemeenteavond  
Op woensdag 2 april bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk 
voor de gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met 
gelegenheid om de stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de 
vergadering. Op deze avond zullen de jaarrekeningen 2013 van de 
diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage liggen en besproken 
worden.  
Vanaf ongeveer 20.45 zal Mw. Sita 
Faber uit Nijbroek ons met elkaar in 
gesprek brengen over het levenseinde. 
Ook zal zij vanuit haar beroep als 
huisarts met een specialisatie ouderen 
onze vragen beantwoorden over wat er 
kan, wat mag, wat gebeurt rondom het 
levenseinde. Voor dit gedeelte is 
iedereen, ook niet-leden, van harte uitgenodigd. 

 
Expositie Iconen Paul Davenport 
 
De expositie van Iconen van Paul 
Davenport is ook deze maand nog te zien. 
Op de volgende zaterdagen is de kerk ’s 
middags open: 5/4; 12/4 en 19/4 van 12.00 
tot 16.00. Er is informatie aanwezig over 
de Iconen in de kerk en over Iconen in het 
algemeen. Wilt u de expositie op een 
ander tijdstip bezoeken, alleen of met een 
groep, stuurt u dan even een mailtje naar: 
nobel45@hetnet.nl, dan maken we een 
afspraak. 

Op de site www.pauldavenport.nl kunt u alles over de kunstenaar en 
zijn werk lezen. 

mailto:nobel45@hetnet.nl
http://www.pauldavenport.nl/
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Bij de diensten 

DE STILLE WEEK 
De Stille week, onze opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk. 
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en dan wordt het 
Pasen. Elke dienst in de Stille week heeft  een eigen karakter. Het zijn 
zeker geen vier “zondagse diensten” achter elkaar. Er wordt niet of 
nauwelijks gepreekt, maar we laten ons meenemen in het gebeuren 
naar Pasen toe. Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier. De diensten 
vormen samen een opgang naar het Paasfeest en in de diensten 
komen verschillende aspecten van de lijdenstijd naar voren. 
 

Wat vieren we nu precies? 
Ik zet het even voor u op een rijtje: 
 

WITTE DONDERDAG 
Waar gaat het over? 
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt 
afgerond. Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken 
hoe Jezus het joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde.  
We voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de 
tafel. We horen dat Jezus onze dienaar wil zijn in het verhaal van de 
voetwassing, en we voelen de beklemming als we horen dat één van 
de leerlingen Jezus zal verraden. Wie is het? Zijn wij het soms zelf? 
 

GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van 
Jezus. In lezingen, liederen en gebeden volgen wij zijn lijdensweg.  
Dan, wanneer we horen dat Jezus sterft, wordt de paaskaars gedoofd. 
De kerk wordt stil en donker.  
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd worden. We voelen het 
lijden van Jezus ook op onze schouders drukken. Tegelijkertijd 
herkennen we daarin ons eigen lijden en troost het ons dat ook Jezus 
daar weet van heeft. 
Dit jaar zullen de zeven kruiswoorden van Jezus centraal staan. 
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STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over? 
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest 
gevierd. Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk 
binnengedragen. We geven elkaar het licht van Christus door.  
De vrolijkheid van Pasen mogen we al op deze avond meevoelen.  
Ook voor kinderen en jongeren is dit een mooie dienst om mee te 
maken. 
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
Dit jaar zal het koor ‘Inspiration’ medewerking verlenen aan deze 
dienst. 
 

De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter. 
Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze 
manier van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan. 
Ook wanneer het niet mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker  
de moeite waard om eens één van deze diensten bij te wonen. 
 

Voor wie niet gewend zijn deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen 
vragen: denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of 
deze diensten of één van deze diensten misschien ook iets voor u 
zouden kunnen zijn. Zelf beleef ik door deze diensten het Paasfeest 
altijd heel intens en ik weet dat dat ook geldt voor diegenen die 
vertrouwd zijn geraakt met deze diensten in de Stille Week. Weet u 
welkom! 
 

Alle diensten op een rij: 
 

6 april, Vijfde zondag in de 40 dagen. Kleur: Paars 
Op deze zondag staat Matteüs 26: 31-35 op het rooster. Petrus zegt 
dat hij Jezus nooit in de steek zal laten, maar dat blijkt moeilijker dan 
gedacht. 
Op deze zondag gaat Ds. A. Galle van Luttikhuizen bij ons voor. 
13 april, Palmzondag Kleur: Paars 
We horen het verhaal over de intocht in Jeruzalem. Deze dienst is een 
kinderdienst. Het jeugd/oefenorkest van Ons Genoegen verleent haar 
medewerking. En na de dienst staat het ezeltje ons op te wachten 
voor de palmpasen optocht door het dorp. 
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Kom je naar de kerk, neem je Palmpasenstok dan alvast mee.  
Er is geen kindernevendienst, maar wel oppas voor de allerkleinsten. 
Neem je vader moeder, opa en oma gerust mee! 
17 april  Witte Donderdag 19.30  Kleur: wit 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden. 
We vieren samen de Maaltijd van de Heer. 
18 april Goede Vrijdag 19.30  Kleur: rood 

Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden. 
We lezen samen het lijdens-evangelie. 
19 april Stille Zaterdag 20.30 Kleur: wit 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden. 
We dragen het nieuwe Paaslicht in de kerk binnen! Het koor Inspiration 
heeft een paar prachtige nummers voor deze Paasnacht ingestudeerd.  
Paaszondag 20 april. Kleur: wit 
Jezus is gestorven en begraven. Maar op de eerste dag van de week 
blijkt dat het graf open is; er is een nieuw begin. 
Op deze zondag verleent het koor Kol-le-Aviv haar medewerking.  
We maken er een feestelijke dienst van. 
Zondag 27 april Beloken Pasen Kleur: wit 
Johannes 20: 19-23 en 1 Petrus 1: 13-25 staan op het rooster.  
Hoe begroet je elkaar? Op deze zondag gaat Ds. Jan Lammers uit 
Nijbroek bij ons voor. 
 

Tot ziens in de diensten! 
 

AGENDA 
2 april  20.00 Gemeenteavond  Kerk 
5 april  12-16 u. Expositie Ikonen  Kerk 
7 april  20.00 Moderamenvergadering Consistorie 
9 april  20.00 Stef Bos avond  Consistorie 
10 april 14.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
12 april  12-16 u. Expositie Ikonen  Kerk 
16 april 20.00 Kerkenraad   Consistorie 
19 april 12-16.u Expositie Ikonen  Kerk 
 

Ik wens u allen een goede voorbereidingstijd naar Pasen toe  
en een mooi Paasfeest! 
    Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

10-apr Mevr. H.B. Veldwijk - Veldhuis,  Avervoordseweg 12 86 jr. 

21-apr Mevr. T. Bieleman-Kloezeman, Grotenhuisstraat 18 80 jr. 

23-apr Dhr. H. Hekkert,  Wellinkhofweg 8 88 jr. 

28-apr Dhr. W.G.F. Wentink,  Rozendaalseweg 19 82 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. H. Breman, Molenweg 34 vanuit Nijmegen 

 

Uitgeschreven: 
 

Lisa Verburg, Wijkseweg 45 naar Wilp 

Mw. B.J.Veldwijk, Bekendijk 21 naar Nijbroek 

 

Overleden: 
 

Mevr. J.H. Schrijver-Teunissen, Kerkekamp 1 op 22 maart 

 

 

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 
 

Door de kerkenraad zijn de jaarstukken van de diaconie goedgekeurd. 
Henk van der Scheer merkt op dat de diaconie een aantal jaren geleden 
besloten heeft jaarlijks een tekort van € 2000 te accepteren en aan te 
zuiveren uit het vermogen van de diaconie. 
Hetzelfde geldt voor de jaarstukken van de kerkrentmeesters. Hierbij is 
aangetekend dat er op korte termijn maatregelen genomen moeten 
worden om binnen vier jaar het structurele tekort weg te werken. 
Henk van der Scheer en Sari Wolters worden bedankt voor al het werk 
dat ze aan het verzorgen van de stukken en de toelichting besteed 
hebben. 
Op de gemeenteavond van 2 april zijn de stukken als u dit leest ook aan 
de orde geweest. Een verslag van de gemeenteavond staat in het 
volgende nummer van de kerkbode. 
 

De diaconie heeft een voorstel gemaakt voor de bestemming van de 
oude paaskaarsen. Er liggen in de kerk paaskaarsen van de jaren 2010, 
2011 en 2012. De diaconie stelt voor deze kaarsen beschikbaar te stellen 
aan gemeenteleden die om een of andere reden een gevoel hebben bij 
een paaskaars met een van de jaartallen (huwelijk, doop en andere 
gebeurtenissen of redenen). Bij meerdere belangstellende kunnen we 
loten. 
Voor de paaskaars van dit jaar neemt de kerkenraad een beslissing in de 
vergadering van 15 april. Heeft u suggesties of een naam: meld het bij 
ondergetekende. 
Ter voorbereiding van het gesprek op 31 maart van de gezamenlijke 
moderamina van Terwolde-de Vecht en Nijbroek heeft Betsy Nobel een 
aantal gesprekspunten voor een bezinning op papier gezet. Het gaat 
(samengevat) over vanuit welke inspiratiebronnen werken we en hoe 
zorgen we ervoor dat onze gemeentes gezond blijven. Daarnaast 
bezinnen we ons over hoe we kerk in de dorpen willen zijn. 
In het volgende kerkblad leest u hier wellicht meer over. 
 
Kees Visser, scriba 
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UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP  
 
 

VOOR DE PAAS-LENTE BIJEENKOMST. 

 
Op donderdag 17 april a.s. komen we weer samen, voor een creatieve 

middag, we gaan dan een Paasbloemstukje maken. Dit wordt door ons 

verzorgd door Dick van Oorspronk, Dick zorgt ook voor de benodigde 

materialen, Wilt u wel een snoeischaartje en mesje meenemen?  

De kosten zijn 7,50 euro p.p. Bij de vorige bijeenkomst hebben al 

verschillende dames en heren zich opgegeven. Wilt U voor Pasen iets 

gezelligs en moois op tafel, kom dan op 17 april naar de Kerk van 

Terwolde.  

Aanvang om 14.00 uur. 
Opgave nog mogelijk tot 9 april. 
 

Wij Gedenken. 
Na een periode van afnemende gezondheid is Mevrouw Jans Schrijver 

Teunissen op 22 maart overleden. Ze bereikte de hoge leeftijd van 93 jaar. 

Wij herdenken haar als een rustige vriendelijke dame, met een positieve 

instelling. Tonnie Telgen bracht haar, tijdens haar ziek zijn, regelmatig 

een bezoekje namens de 65+ groep. Namens de 65+ groep wensen wij de 

kinderen strekte toe met het verlies van hun Moeder en Oma. 
Een groet aan alle zieken en aan ieder die aan huis zijn gebonden. 

 

AGENDA 
 

?? mei: Uitstapje. 
18 sept.:  Wijkagent met als thema, voelt u zich wel veilig?  
16 okt.:  Voorlichting: speciale servicezaken voor Senioren,  
 namens de Rabo Bank. 
 
Tot ziens. 
 
Willie Slijkhuis tel: 291074 .  
Mini v/d Horst tel: 291335 . 
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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 

 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 

het 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  

 

 

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 fantasie- 

kaarten, 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. 

  



   16 

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 
 

 

G. de Groot (055) 323 1261 

 

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 7 apr. Mevr. Hemeltjen Kuiperstraat 21 

  Mevr. Uenk Quabbenburgerweg 11-A 

  Mevr. van der Horst Ossenkolkweg 17 

  Mevr.  van Veelen Kievitsweg 2, Emst 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

6 apr. PK Nijbroek 9.30u 

13 apr. RK Duistervoorde 10.00u 

20 apr. PK Twello 10.00u 

27 apr. PK Terwolde 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 

 

 

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'. 
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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: W. Jansen (1x5; 2x10)  25,00 

     
Collecten  CvK 318,68  

  Diaconie 218,06  

 2.3 Voorjaarszendingsweek 53,85  

 9.9 Bijz. doel Diaconie: Moldavië 101,10  

 16.3 Bijz. doel Diaconie: 65,77  

 23.3 Bijz. doel Diaconie: 69,27  

 30.3 Bijz. doel Diaconie: Brazilië 47,10 873,83 

        TOTAAL   898,83 

     
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 

KERKBALANS 2014 
 

     

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
 
Het kan zijn dat u een acceptgiro toegestuurd krijgt, terwijl u al 

betaald heeft voor Kerkbalans. Deze accept mag u dan vernietigen. 
 

Het euvel is inmiddels verholpen bij de LRP in Utrecht. 

 

40.000 

41.508 

20.668 

Begroot

Toezeggingen

Ontvangsten
t/m 31 maart
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Oecumenische paasvesperdienst  
 

Op zondagavond 6 april a.s. om 19:00 uur  wordt de oecumenische 
paasvesper in de Protestantse kerk van Nijbroek gehouden. Dit keer is de 
vesper geïnspireerd op de joodse Seidermaaltijd. De maaltijd die op de 
eerste avond van het joodse Pesachfeest wordt gevierd met het gezin, 
met de bedoeling om het verhaal van de uittocht uit Egypte door te 
vertellen aan hun kinderen.  
 
Ons paasfeest heeft veel raakvlakken met het joodse Pesachfeest.  
Ook wij bereiden ons in deze tijd door middel van bezinning voor op het 
Paasfeest.  Ook bij ons gaat het om bevrijding, om de kans op een nieuw 
leven. Met deze Sederavond willen we stil staan bij het bijzondere van 
deze veertigdagen voor Pasen. Het is de bedoeling om tijdens deze 
vesperviering ook de speciale gerechten die bij het Pesachfeest horen op 
tafel te zetten. 
 
De oecumenische werkgroep nodigt u van harte uit voor deze vesperdienst. 

Namens de werkgroep Ben Pas.  

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

 

PAASCYCLUS IN NIJBROEK 
 

Pasen, het centrum van het kerkelijk jaar!!! Daarom alle reden om met 

aandacht toe te leven naar Pasen, in de veertigdagentijd, (vanaf 

Aswoensdag), maar zeker in de week voor Pasen. In Spanje wordt die 

week de semana santa genoemd< de heilige week. In onze gemeente 

doen we dat als volgt: 

Op maandag 14 april een paasviering voor ouderen 

Op donderdag 17 april (20.00 uur) een vesper op de witte donderdag 

Op vrijdag 18 april (19.30 uur) een avondmaalsviering op Goede 

Vrijdag 

Op zondag 20 april (9.30 uur) een paasdienst. 
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De vesper witte donderdag is nieuw in onze gemeente. We staan stil 

bij de gebeurtenis die de bijbel over de donderdag voor Pasen 

vertelt: de maaltijd van Jezus met zijn discipelen, een pesach-

maaltijd, de eerste avondmaalsviering uit de geschiedenis. We lezen 

Exodus 12 (instelling van het Pesachfeest), Johannes 13 (instelling 

Heilig Avondmaal), zijn enkele minuten stil, zingen bijpassende 

liederen en beëindigen het samenzijn met het zingen van “Blijf bij Mij 

en waak hier met Mij”. Dit lied wordt “eindeloos”  herhaald en ieder 

kiest zelf het moment uit om de kerk te verlaten. 

Mogelijk gaan we in de toekomst op de witte donderdag het Heilig 

Avondmaal vieren (in plaats van op Goede Vrijdag, wat tot dusverre 

gewoonte is). 
 

Jan Lammers 

 

 

BIBLIOTHEEK: 
 

De bibliotheek van Twello heeft per 1 maart een uitleenpunt in Terwolde 
geopend.  Elke donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur kunt u terecht in 
de school ´de Bongerd´ in Terwolde. 

 

Op dit moment zijn er 250 boeken op het uitleenpunt 
aanwezig. 
Op het uitleenpunt geeft u aan wat u wilt gaan lenen: 
boeken, dvd’s of cd’s, groot-letterboeken. 
Is het uitgezochte materiaal niet op het uitleenpunt in 
Terwolde, dan brengt de bibliotheek de boeken naar het 

afhaalpunt, waar u ze de volgende week kunt ophalen.  
U kunt uw materialen ook weer bij het afhaalpunt inleveren. 
Ook als u nog geen lid bent van de bibliotheek, kunt u hier heen gaan.  
De medewerkster kan u daar ook lid maken van de bibliotheek; u hoeft er 
niet voor naar Twello. 
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Talentenmarkt 
Wat hadden we weer een fijne talentenmarkt. En wat een mooie 
opbrengst! Op de avond zelf is via de veiling, de taarten, verschillende 
andere talenten, enz. een bedrag binnengekomen van € 423,65, na 
aftrek van de kosten. 
Als alle andere talenten hun werk hebben gedaan, verwachten we een 
totale opbrengst van meer dan € 1000! 
 

Workshop bloemschikken 

Op de talentenmarkt heeft Dik van Oorspronk zijn talent aangeboden: 
bloemschikken. Op vrijdagavond 11 april geeft hij in de kerk zijn work-
shop bloemschikken. Er wordt een mooi paasbloemstuk gemaakt.  
Dik heeft het voorbeeld al op de talentenmarkt laten zien. Om 20.00 start 
de groep. U kunt nog meedoen! De kosten zijn 17,50 euro. Opbrengst na 
aftrek van de kosten voor Yabima. U moet een platte schaal meebrengen 
om op te werken. 
U kunt zich tot uiterlijk 8 april opgeven via Kees Visser, tel.: 0571 290720. 
 

Nieuws uit Sumatra 
Uit een nieuwsbrief van Kerk in Actie wil ik u het volgende citaat 
doorgeven: 
Esra (46 jaar) is sinds 4 jaar diaken in de Maranathakerk te Kota Gojah 
op Zuid-Sumatra. “Ik wil mensen leren om financieel zelfstandig te zijn.  
Ik ben verantwoordelijk voor het gemberproject.” De kerk geeft 10 zakjes 
gember aan iemand met een minimuminkomen. De opbrengst is voor de 
mensen zelf. Als de gember goed wordt verzorgd, kan een gezin al gauw 
100.000 IDR (€ 6,60) extra per maand binnenkrijgen. De allerarmsten 
hebben een inkomen van 600.000 IDR. Van de gemberopbrengst kunnen 
zij eten en hun kinderen naar school laten gaan. 
De dorpskerk van Esra telt ruim honderd leden met zes diakenen. 
Nieuwe diakenen kunnen meedoen aan een training, gegeven door 
Henriëtte Nieuwenhuis. Zo leren de diakenen hoe ze de arme bevolking 
kunnen helpen een zelfstandig leven op te bouwen, door de diaconale 
hulp te richten op het ontwikkelen van de eigen kracht van de mensen. 
 

Fijn om zo te horen dat ons geld op een goede manier besteed wordt. 
 

Namens de werkgroep ZWO, Kees Visser (0571-290720) 
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Netto opbrengst van de compost en potgrondactie. 
 

 

Nijbroek, de Vecht, Terwolde. 

 

 

De compost en potgrondactie georganiseerd door de werkgroep  

´Vrienden van Loamneş´ heeft netto het prachtige bedrag opgebracht  

van € 4101.- 

Dit is iets meer dan het bedrag dat de actie andere jaren opbrengt.  

Wij willen alle afnemers hartelijk bedanken, fijn dat er weer zoveel 

verkocht kon worden. 

Ook wil de werkgroep iedereen die mee geholpen heeft aan deze actie 

hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet. 

De werkgroep bestaat uit 10 leden, maar op deze actiedagen mogen we 

ieder jaar weer rekenen op 20 vrijwilligers op de Vecht en in Nijbroek en 

ook in Terwolde is dat het geval en dat is wel nodig om het geheel te 

klaren. 

Het is altijd een hele klus om dit in goede banen te leiden. 

In Roemenië zal gestart worden met een nieuw project Hoghilag waar de 

voorzieningen slecht zijn. 

Er is wel een oud gebouw aanwezig en ontbreekt het aan meubilair en les 

materiaal om les te kunnen geven. 

De werkgroep is volop bezig met het inventariseren hiervan en hoopt t.z.t 

hetzelfde resultaat te behalen als in Loamneş.  

Er zijn nog 25 zakken potgrond en een paar zakken compost overge-

bleven. Voor wie nog wat nodig heeft, verzoeken wij contact op te nemen 

met Wim van der Snel, tel. 0571-291556 en dan kan het afgehaald 

worden. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de werkgroep ´Vrienden van Loamneş´,  

Wim van der Snel 
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GEDICHT: 

We worden tegenwoordig overspoeld met heel veel narigheid vanuit 

de media. Alles veranderd. Gerrie van der Maat-Nikkels heeft hier in 

1997 een mooi gedicht over geschreven. Het staat in een gedichten-

boekje in dialect en heet ‘VROAGEN’. 

Jannie van Vemde stuurde het ons toe.  

Verandering ? 
 

De media stoat dagelijks bol 

van al det wereldniejs. 

Van oorlog hier en rampen doar. 

Ie holdt 't hoast nit biej. 
 

Het hele oostblok op de kop, 

landsgrenzen wordt verlegd 

Regeringsleiders of-ezet, 

wat is goed en wat is slecht? 
 

Verandering hier, verandering doar. 

Desnoods deur geweld en stried. 

Of 't geet um eer, of 't geet um macht... 

De wereldvrede is nog wied. 
 

Oaveral verandering, mar toch, 

Dr is nog reagen en wind. 

De zunne, moane, sterren, 't liekt 

det die onveranderd bint. 
 

Het is gewoon weer veurjoar eworden. 

Hef de boer noar 't land estuurd 

Umdet e geheurzaamt an 't ritme, 

op-elegd deur de natúúr. 
 

Hier lig de kern van 't bestoan 

zo is 't altied ewest. 

En met behulp van hoape en gebed 

dut de natuur de rest. 
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ROMMEL -  en  ANTI EKMARKT 2014  
 

 

Even een berichtje van de rommelmarktcommissie. 
 

De inzameling en voorbereiding voor de Rommel- 

markt van zaterdag 7 juni is in volle gang. 

Veel spullen zijn al aangeboden en opgehaald, 

maar er kan nog genoeg bij. 

 

Wie nog goede en bruikbare spullen heeft 

liggen en hier afstand van wil doen, meld het 

even bij een van onderstaande medewerkers.: 

 

 

Jaap van Oorspronk - 055 323 1711   

Evert Slijkhuis - 0571 29 1074 

Gerrit de Groot - 055 323 1261 

 

Met de rommelmarkt is veel hulp nodig.  

Hebt u nog nooit geholpen, meld u aan.  

Alle hulp is welkom, al is het maar voor een paar uur. 
 

Tot ziens in de voorbereiding of op de 

rommelmarkt. 
 

De commissie. 
 
 
 

 

Na de kinderkerstviering zijn een aantal thermoskannen  

achtergebleven in de consistorie. 

Wie ze mist, of weet van wie deze zijn, kan contact opnemen met 

Alie Ensink tel. 291236 

 



   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 april vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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

 


