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DIENSTEN MEI 2014 

 
 
Zondag 4 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
        DODENHERDENKING 
        Extra-collecte: JOP  

          
Zondag 11 mei 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem 

        Extra-collecte: Onderhoudsfonds  

          

Zondag 18 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
        mmv. Zangver. O&S uit Nijbroek 

        Extra-collecte: Alg. Kerkenwerk  
          
Zondag 25 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        e.v. DOOPDIENST 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 
 

Wat een boeiende en bloeiende tijd hebben we achter de rug!  
Om nog even in herinnering te brengen: Talentenmarkt voor Yabima, 
Expositie Iconics, Lentefair, Dialectdienst, Stiltewandeling, Nacht 
zonder dak, Optreden van het Slavisch Byzantijns koor, Bevestiging 
van ambts-dragers, Palmpasenoptocht en een goedbezochte en 
inspirerende Stille Week en natuurlijk Pasen.  
Deze nieuwe maand wordt het wat rustiger. Wel leren we weer twee 
nieuwe liederen: Lied 709. Het gedicht ‘Nooit lichter ving de lente aan’ 
van Ad den Besten is door Willem Vogel op muziek gezet. Het lied gaat 
over vrijheid en hoe gemakkelijk we de vrijheid ook weer kunnen 
verspelen, als we er aan gewend zijn geraakt. En lied 1014, een lied 
waarvan de tekst naadloos aansluit bij het thema van de vieringen van 
4 en 5 mei ‘ Vrede geef je door’. De tekst is van Fred Kaan, vertaald 
door Andries Govaart met een melodie uit Ierland. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren,  
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding, 
wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen, 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven, 
als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 
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Geef Christus door van hand tot hand, 
Zijn liefde schenkt ons leven, 
geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 
 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Bedankt! 

In de Paasnacht werd de nieuwe paaskaars 
binnengedragen. De kaars die we met elkaar 
hebben gekozen. Bijzonder is dat we dit jaar 
de Paaskaars en de kaars voor de kinder-
nevendienst gekregen hebben van het koor 
‘Inspiration’. Dit koor bestaat dit jaar 20 jaar 
en daarom wilden ze de kerk een cadeau 
aanbieden. Eigenlijk was het een dubbel 
Cadeau, want er hoorde ook een optreden 
in de Paasnacht bij. Het was prachtig! 

Inspiration heel erg bedankt voor deze mooie cadeau’s  en van harte 
gefeliciteerd met jullie 20-jarig bestaan. We wensen jullie veel 
zangplezier voor de toekomst! 
 
 
Zieken 
Mw. D.G. Veldhuis-van Vemde, Grotenhuisstraat 18; Dhr. A.L. Jonkman, 
Zwanekamp 10 en Minie de Weerd- Kraaijenzang, Prins Hendrikstraat 6 
waren in de afgelopen tijd in het ziekenhuis. Inmiddels zijn zij allemaal 
weer naar huis teruggekeerd. We wensen u allen een voorspoedig 
herstel toe.  
Daarnaast waren er enkele korte opnames en behandelingen, ook 
voor u die deze heeft ondergaan en voor u die thuis ziek bent: veel 
sterkte gewenst. 
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Huwelijk 
 

Op 9 mei gaan Henk Stormink en Marja van Dragt, Haverkampsweg 8, 
trouwen. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 15.00 in de onze 
kerk in Terwolde, Ds. S. Westrate zal voorganger zijn in deze dienst. 

Henk en Marja van harte gefeliciteerd met deze stap.  
We wensen jullie een hele mooie dag en een 
gezegende tijd samen toe! 
 
 
Huwelijksjubileum 
 

Op 12 mei zijn Erik en ik 25 jaar getrouwd!  
Het voelt bijzonder om dat zo te kunnen zeggen. 
We hebben er voor gekozen om het feest in kleine 

kring te vieren. Daarnaast gaan we deze zomer een belofte inlossen, 
die we elkaar ruim 25 jaar geleden hebben gedaan: We gaan met zijn 
tweeën tien dagen naar IJsland.  
 

Van de 25 jaar dat we getrouwd zijn, zijn we nu al ruim 16 jaar ook 
verbonden met u allen. Op zondag 18 mei zorgen we daarom na de 
dienst voor iets lekkers bij de koffie. We vinden het leuk om u daar te 
ontmoeten! 
 
 
Gelegenheid tot dopen 
Op zondag 25 mei is er weer gelegenheid tot dopen.  
Als er ouders zijn die hun kind(eren) op die zondag willen laten dopen, 
hoor ik dat graag uiterlijk 11 mei, dan kunnen we samen de dienst 
voorbereiden. 
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Bij de diensten 
 

Deze maand zitten we tussen de feesten in. Pasen is geweest, we zijn 
op weg naar het Pinksterfeest. Jezus verschijnt op verschillende 
plaatsen en op verschillende manieren. Dichtbij, maar toch anders dan 
eerst. Zo bereidt hij zijn leerlingen voor op de tijd die komen gaat, 
waarin Jezus zelf niet meer lijfelijk aanwezig zal zijn en zij de 
boodschap zelf verder zullen gaan brengen. 
 

4 mei, derde zondag van Pasen. Kleur: Wit 
Op deze zondag willen we stil staan bij het bijzondere karakter van 
deze dag. We gedenken hoe mensen hun leven hebben gegeven voor 
de vrijheid en we denken met elkaar na over de vraag hoe wij die 
vrijheid zelf inkleuren. We lezen op deze dag Psalm 46 en Openbaring 
7: 9-17 
 

11 mei,  Vierde zondag van Pasen Kleur: Wit 
Johannes 10: 1-10 staat op het rooster. De schapen herkennen de stem 
van hun herder. Op deze zondag gaat Drs. H.J. Boon uit Zelhem bij ons 
voor. 
 

18 mei, Vijfde zondag van Pasen  Kleur: wit 
We lezen Johannes 14: 1-14. Jezus vertelt wie hij diep van binnen is:  
Wie hem ziet, ziet God. Wat zien/zijn wij diep van binnen? 
Het koor Oefening en Stichting uit Nijbroek, o.l.v. Lucas Dalhuisen 
verleent haar medewerking in deze dienst. 
 

25 mei, Zesde zondag van Pasen. Kleur: wit 
GELEGENHEID TOT DOPEN 
Jezus vertelt zijn vrienden dat er een tijd komt, dat hij niet meer bij hen 
zal zijn. Maar hij laat het niet alleen achter. De geest van God zal 
dichtbij hen zijn- Johannes 16: 16-24 
 

Zondag 1 juni, Zevende zondag van Pasen Kleur: wit 
We lezen handelingen 1:1-11. Jezus gaat naar de hemel, maar laat zijn 
leerlingen niet alleen achter. Hij geeft hen een belofte en kracht om nu 
zelf verder te gaan. 

Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 

 6 mei 20.00 ZWO-vergadering Consistorie 
 7 mei 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
 14 mei 20.00 kerkenraadsvergadering Consistorie 
 28 mei 20.30 Classisavond over het pastoraat De Arend, Nijbroek 
 
U allen een goede maand gewenst! 
     Ds. Betsy Nobel 
 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

14-april Dhr. J. Smeenk, Tuinstraat 51, Voorst 86 jr. 

    
4-mei Mevr. J.E. Ruiterkamp-Willemsen, Vaassenseweg 8 86 jr. 

9-mei Dhr. G.J. Veldhuis, Grotenhuisstraat 18, Twello 82 jr. 

10-mei Mevr. A.J. Roetert-Stegeman, Wolterkampsweg 31 88 jr. 

10-mei Dhr. G. van Essen, S. Schotanusstraat 10 83 jr. 

11-mei Dhr. G. Kats, Tuindorp 9 84 jr. 

13-mei Dhr. A.L. Jonkman, Zwanekamp 10 89 jr. 

16-mei Mevr. W. Hanekamp-van den Breem, Bandijk 47 93 jr. 

20-mei Mevr. J. Schrijver-Voorhorst, Haverkampsweg 2 82 jr. 

21-mei Dhr. H.G. Spijker, Kraaigraafstraat 6-A 83 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

3-mei Dhr. en Mevr. Nijhof-Meijer, Verzetsstraat 14 40  jr. 

8-mei Dhr. en Mevr. Aalpoel-Bruin, Twelloseweg 36 50  jr. 

12-mei Dhr. en Mevr. Nobel-Ridderikhoff, Kolkweg 19b 25  jr. 

16-mei Dhr. en Mevr. Buitenhuis-Broekhuis, Karel Doormanstr. 42 55  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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MUTATIES: 
 

Uitgeschreven: 

H.A. Steenbergen, Zwanekamp 1, naar Velp 

 

Verhuisd: 

A.S.C. van Assen, Beentjesweg 3 naar Schoolstraat 29 

M.F. Pas, Broeklanderweg 80 naar de Zanden 56 

 

 

Huwelijk: 
 

Wij, Marja van Dragt en Henk Stormink,  gaan trouwen. 
 

Op vriedag 9 mei giet 't gebeurn. Dan gaot wulle 
trouw'm bie De Groot op de Vecht. Daor trouwt wie 
veur de wet um half twee 's middags.  
Harreman Visser uut Heerde zal dit officieel reegeln. 
En wel, in het dialect! 

 

Wij willen een zegen over ons huwelijk vragen in een dienst die 
gehouden wordt om 15:00 uur in de Dorpskerk van Terwolde.  
Hierin zal ds. J.M. Weststrate uit Heerde voorgaan. 
 

Een belofte van liefde. 
Een belofte van trouw 
Een bezegeling van. 

Ik hou van jou 
 

U bent van harte uitgenodigd bij bovenstaande gebeurtenissen. 
 

 

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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COLLECTES: 
 

Overzicht van de extra collectes in de 40 dagen tijd: 
 

Datum Bestemming collecte bedrag 

 9 mrt. Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië  101,10 

16 mrt. Voedsel als basis voor verbetering in het  
noordoosten van Myanmar 

 65,77 

23 mrt. Collecte Binnenlands Diaconaat voor ondersteuning  
diaconie Almere en Oost-Groningen 

 69,27 

30 mrt. Aandacht voor de inheemse zaak in Brazilië  47,10 

6 apr. Straatpastoraat voor dak- en thuislozen  
(eenzaam zijn in Nederland) 

67,90  

13 apr. Steun de boeren voor duurzame landbouw in Burkina Faso 84,64 

 
 
 

ZUID SOEDAN: 
 

In het voorjaar van 2014 stuurde Kerk in Actie (KIA) een verzoek aan 

de kerken in Nederland voor aandacht en steun inzake de 

noodhulpverlening in Zuid-Soedan. 

De diaconie van Terwolde – de Vecht heeft hieraan gehoor gegeven 

door EUR 1.000 over te maken aan KIA voor de actie voor Zuid-

Soedan. 
 

KIA stuurde ons onlangs informatie over de huidige situatie in Zuid-

Soedan en wat er al ter plekke is gedaan met de ontvangen hulp. 

Mede door KIA hebben mensen in het vluchtelingenkamp de 

beschikking gekregen over schoon water en wordt er tevens 

voorlichting gegeven over hygiëne en gezondheid aan meer dan 5.000 

ontheemden. Ook zijn hulpgoederen naar Zuid-Soedan gedistribueerd 

en uitgedeeld. 
 

Op de website www.kerkinactie.nl/zuidsoedan is nog meer informatie 

te vinden. 
 

Steun aan de noodhulpverlening van onder meer Kerk in Actie is en 

blijft onmisbaar en van groot belang. Wij hopen dan ook te helpen 

daar waar de nood het hoogst is.  
 

Eventuele giften aan de diaconie of rechtstreeks aan KIA op 

bankrekening NL89ABNA0457 457 457 zijn van harte welkom. 

  

http://www.kerkinactie.nl/zuidsoedan
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SAM’S KLEDINGACTIE: 
 

 

De kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in Terwolde op 

vrijdagavond 4 april en op zaterdagochtend 5 april heeft ruim 150 

zakken bruikbare kleding en schoeisel opgeleverd. 
 

De opbrengst van de kledinginzameling gaat naar de noodhulp-, 

wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. 
 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde 

projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl. 
 

Namens  de Diaconie van de Protestantse Kerk Terwolde-de Vecht.  

 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Een nieuw logo en een nieuwe omslag 

 

In een vorig nummer heb ik u 

al verteld dat we gekozen 

hebben voor een nieuw logo.  
 

Vorig jaar september hebben  

we een wedstrijd uitgeschreven:  
 

Wie maakt een nieuw logo en een nieuwe omslag voor de kerkbode.  
 

We kregen drie inzendingen, waarvan de inzending van Jolanda 

Veldwijk de beste en meest bruikbare was. Haar winnende ontwerp 

van het logo vindt u bij dit stukje.  

De omslag voor kerkbode wordt nog wat aangepast. 

 

Kees Visser, scriba  

http://www.cordaidmenseninnood.nl/
http://www.samskledingactie.nl/
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De kerkrentmeesters hebben overleg gehad met een kerkelijk 

adviseur over het zorgelijke tekort op hun jaarrekening. Uit dit overleg 

zijn een aantal adviezen voortgekomen ter verbetering in de 

toekomst. De kerkrentmeesters maken hiervan een voorstel voor de 

kerkenraad. 
 

De vergunningen voor de bouw van een nieuwe berging bij de kerk 

zijn binnen. De plannen zijn klaar. Er kan dus gewerkt gaan worden. 
 

Uit het overleg tussen de moderamina van Terwolde en Nijbroek zijn 

concrete plannen gekomen voor het houden van gezamenlijke 

jeugddiensten op 22 juni in Terwolde en op 19 oktober in Nijbroek. 

Het zoeken naar verdere vormen van samenwerking gaat door. 

 

Kees Visser, scriba 

 

Gemeenteavond 2 april 

Nadat Betsy Nobel de vergadering geopend had, kreeg Henk van der 

Scheer het woord om de jaarstukken van de diaconie toe te lichten. 

Op de jaarrekening staat al enkele jaren een tekort van 2000 euro.  

De diaconie heeft enkele jaren geleden besloten dit tekort te accep-

teren en aan te vullen uit het eigen vermogen. 

Aan verschillende instellingen is geld geleend. Dit zijn goede doelen 

die een wat lagere rente betalen en de lening jaarlijks aflossen. 

Ondanks de lagere rente steunen we hiermee tegelijkertijd een aantal 

goed doelen en snijdt het mes aan twee kanten: zij hebben goedkoop 

geld en wij geven hen steun. 

Henk wordt met applaus bedankt voor het werk aan de jaarstukken. 
 

Vervolgens licht Berry Bellert de jaarstukken van de kerkrentmeesters 

toe. Het pastoraal fonds (ontstaan toen een huis op De Wijk werd 

verkocht) werd o.a. gebruikt om het pastoraat van dhr. Boon te 

betalen. Zijn werk is inmiddels gestopt. Een deel van het werk van 

Betsy (ook pastoraat) wordt nu betaald uit het pastoraal fonds. 

Berry en Piet Winterman wijzen nog eens op het voornemen van de 

kerkrentmeesters om het structurele tekort over vier jaar te laten 

verdwijnen. Voorstellen zullen uitgewerkt en in de kerkenraad worden 

besproken. 

Berry wordt met applaus door de vergadering bedankt. 
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Erik Nobel vraagt naar de stand van zaken rond zijn vraag van vorig 

jaar over het hebben van geld op de rekening bij de Rabobank en de 

ING. Moet het geld gestald worden bij een steeds commerciëlere bank 

of zijn er andere mogelijkheden bij meer ideële banken? 

Piet Winterman antwoord dat veel geld echter ook is ondergebracht bij 

de SKG (Stichting Kerkelijke Geldbeheer), en minder bij commerciële 

banken.  

De discussie over andere mogelijkheden wordt voortgezet. 

Dhr. Wolters vraagt of de controle en het toezicht op de andere 

banken goed geregeld is. Antwoord: ja. 

Piet Winterman licht de verkoop van Bethel nog kort toe. Het geld dat 

overgebleven is voor de kerk zal o.a. besteed worden aan verbetering 

van de geluidsinstallatie, zodat de diensten ook digitaal kunnen 

worden opgenomen en verspreid. Advies wordt ingewonnen en 

suggesties zijn welkom. 

De nieuwe berging bij de kerk kan gerealiseerd worden binnen het 

goedgekeurde bestemmingsplan. Plannen kunnen nu worden gemaakt 

en geld is gereserveerd. Vrijwilligers gevraagd om te helpen bij de 

bouw. 

 

Sita Faber uit Nijbroek en huisarts te Apeldoorn bespreekt het tweede 

deel van de avond allerlei vragen rondom het levenseinde. Zij laat ons 

eerst in groepen drie situaties rondom het levenseinde uit haar 

praktijk bespreken. Daarna licht zij de casussen toe en gaat in op veel 

vragen uit de groep. Een zeer geslaagd gesprek over moeilijke vragen. 

In het kader van dit verslag is het ondoenlijk om alle problemen en 

vragen te bespreken. Er is wel veel informatie in brochurevorm en via 

verschillende websites voorhanden.  

Deze informatie is bijv. te verkrijgen bij ds. Betsy Nobel. 

 

Kees Visser, scriba 
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   U ITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP:  

 

 
 
Wij organiseren voor de 65+ groep een uitstapje naar Ruurlo. 
 

Op donderdag 8 mei gaan we naar de CACTUS OASE te Ruurlo. 
Naast de grote cactus collectie, kunt u ook genieten van het vogelpark, 
historische werktuigen en nog veel meer. 
 

Hebt u zich nog niet opgegeven ?????     Het kan nog tot 5 mei. 
 

U wordt om 10 uur ontvangen met koffie en wat lekkers in de Kerk van 
Terwolde. 
 

Na de koffie vertrekken we richting Ruurlo. We verblijven de gehele dag 
in de Cactus tuin, waar ook een eenvoudige broodtafel voor ons gereed 
staat. De kosten voor deze dag bedragen 16 euro per persoon. 
Reiskosten inbegrepen. 
 

Tevens chauffeurs gevraagd om de 65 plussers op de plek van 
bestemming te brengen. Natuurlijk worden onkosten vergoed. 
 

OPGAVE bij WILLIE SLIJKHUIS tel : 291074. 
MINI v/d HORST   tel : 291335. 
 

Degene die, door omstandigheden,  niet mee kunnen gaan, willen wij 
een goede zomerperiode toewensen. En wij hopen u weer te ontmoeten 
in September. 
 
 
 
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. 
 

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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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. 
 

 
E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 

 

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  

 

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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LAAT HET ONS WETEN….. 
 

 als er een kindje is geboren 

 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of 

 als u langdurig ziek thuis bent. 

 

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 5 mei. Mevr. Rutgers Dorpsstraat 43 

  Mevr. de Weerd Pr. Hendrikstraat 6 

  Mevr. Steenbergen Zwanekamp 1 

  Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 
 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

4 mei RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

11 mei PK Voorst 10.00u 

18 mei PK Twello 10.00u 

25 mei RK Duistervoorde 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'. 

 
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: H. Hekkert 10,00 

 

  

D. van Baak 10,00 

 

  

A. v.d. Haar 10,00 

 

  

W. Slijkhuis 10,00 40,00 

     Paasgroet  via: KND (2x2) 

 

4,00 

     Collecten 

 

CvK 292,46 

 

  

Diaconie 247,67 

 
  

Bijz. doel Diaconie 67,90 

 
  

Bijz. doel Diaconie 84,64 

 
  

KiA: Totaal 121,30 

 
  

Orgelfonds 29,10 

 
    

843,07 

   

TOTAAL   887,07 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
Talentenmarkt 
Zo langzamerhand begint het geld van allerlei activiteiten binnen te komen. 
Als alle andere talenten hun werk hebben gedaan, verwachten we een totale 
opbrengst van meer dan € 1000,-! 
 
Henriette Nieuwenhuis 
Zoals al eerder meegedeeld is Henriette Nieuwenhuis, de uitgezonden predikant 
voor diaconale toerusting op Zuid-Sumatra, in februari jl. daar getrouwd. Op 9 
mei zal zij haar bruiloft nogmaals, maar dan in Nederland, vieren. Wij als ZWO-
groep zullen ons medeleven tonen. 
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Kees Visser (0571-290720) 
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Zoere appels…. 
 

Ut dialect mag dan wat minder eproat worden, de belangstelling is nog altied 
groot. De uutvoeringen van de dialectclubs bint toch prima. Ok ieder joar ut 
dialectkoor die volle zalen trek. De toneelstukken in ut plat doet ut ok goed. 
En….. de clubs die weet ut wel; as d’r gien dialectrollen in zit dan is ut lang zo 
mooi niet. In ut plat ku’j ut veul en veul mooier zeggen. Dat sprek de mensen 
meer an. 
 

Un goed veurbeeld hiervan is de karkdienst die is ehollen in Terwolde. Ik heb de 
dienst evolg via internet op Radio Voorst.  
De Oecumenische omroep zörg doar veur. Ook allemoal vriewilligers. 
Zundag was ut un aparte dienst. Un dienst in ut dialect. In de streektaal. 
Dominees en pastoors meug dan klagen dat de karke niet vol zit, nou bie de 
karkdiensten in ut dialect komp de luu wel. Ik denke dat dat kump umdat de taal 
dich bie de mensen steed. De ‘gewone’ karkentaal is varder weg bie de luu. 
Sommige mensen vindt ut niet netjes da’j God met ‘oe’ anspreek. Maar dat is 
juust ut mooie van ut dialect. Doarin kent ze gien rang of stand. Het is niet u of jij. 
Allemoal gewoon ‘oe’en niks anders.  
In Terwolde heb ze d’r veul wark van emaak. Met teksten, liedjes, verhalen en un 
angepaste prèke. Ut onderwarp van de dienst sprak mien helemoal an en is 
mien un tied bie ebleven. De warkgroep had ekoazen veur: ´Schip met zoere 
appels´. Dat is un gezegde van de olde mensen. Veural van de boeren. As d’r in 
de zomer (kon ok andere moanden wezen) un alderjekes (arg) zwarte lucht op 
kwam zetten woaruut onweer, hagel en sneeuw kon vallen, dan zeien de boeren 
dat. In de dienst vertellen un vrouw un mooi verhaal oaver disse ‘zoere appels’. 
Ze vertellen dat op de boerderie vrogger met ut peerd worden ebouwd. De boer 
had dan un zwoare Bels (Belgisch peerd) veur de ploeg. Gloepend stark waren 
die beesten en mak as un lammetje. As de boer dan an ut bouwen was met ut 
peerd en d’r kwam zo’n zwarte lucht opzetten dan stoppen hee d’r mee. Hee was 
niet bange veur de hagel of sneeuw maar ut was niet goed veur de grond. De 
boer wist dat ut niet goed was um de hagel of sneeuw d’r onder te ploegen. 
Later ko’j op de streep af krek zien an ut gewas (meestal haver of ander koren) 
woar d´r wel of gien sneeuw onder eploeg was. De boeren hielen zich doar 
precies an. 
De dominee uut Barchem hield doar un mooie passende prèke oaver. Hee halen 
doar veurbeelden bie an uut de biebel en vertellen met mooie teksten oaver ut 
geloof. De prèke sprak de mensen an in de karke en ut was dan ok muusstille. 
Zeker gien sloapende boeren in de karke zoals vrogger toen d´r lange 
ingewikkelde prèken wörden ehollen woar ze niks van mee konden nemmen noa 
huus. Mooi da´j in zo´n prèke in ut dialect woorden heurt die hier niet wordt 
esproaken. Prachtig toch da´j an de taal kunt heuren woar ie vandan komp. Leuk 
dat alle karkgangers un zuute appel mee noa huus kregen…. Luu goa d´r mee 
deur. Ie bewiest de streektaal doar un goeie dienst mee... 
 

Goed goan, 
Martien, de Platschriever uut Loenen 
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UITNODIGING 
 

Voorjaarsbijeenkomst op 27 mei 2014 om 19. 45 uur in Brummen. 
 
Adres:  Oude of Pancratius Kerk, Kerkstraat in Brummen. 
Koffie staat klaar om 19.30 uur. 
 

Deze avond komt Margriet Westers(1989) ons vertellen over haar werk, als 
uitgezonden medewerker, bij partner Sabeel in 
Jeruzalem. Zij wisselt periodes in Palestina en Israël 
af met periodes in Nederland. Margriet is begin 2014 
begonnen en net terug van haar eerste periode.  
Margriet wil het gesprek stimuleren tussen 
Palestijnse christenen en christenen in Nederland. 
Elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar gaan begrijpen en 
vanuit dat begrip met elkaar in gesprek gaan. 

 
Zo worden er ook reizen vanuit Nederland georganiseerd  COME AND SEE, 
ontmoetingsreizen voor de leeftijd van 25 – 40 jaar. 
 
Na de pauze zal Willem de Jager vertellen 
over de ervaringen van de Israëlreizigers 
uit Eerbeek, die dan terug hopen te zijn 
van hun 12 daagse reis en ook 
ontmoetingen hebben gehad met 
Palestijnse christenen. In Jeruzalem bij Sabeel, maar ook op andere plekken.  
 
We willen ruimte houden voor vragen en hopen samen met Margriet op een 
leerzame avond, waarop we meer begrijpen van de situatie in Israël en 
Palestina. 
 
Wij nodigen alle ZWO en KERKINACTIE commissies van harte uit  hier 
aanwezig te zijn. Iedereen uit uw gemeente die belangstelling heeft is ook 
welkom.  
 
Graag tot ziens op 27 mei in Brummen, namens de classicale  ZWO- 
commissie van de classis Apeldoorn. 
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   ROMMEL- en ANTIEKMARKT            
 

   2014 
 

            ten behoeve van  
 

                          het onderhoudsfonds van de Dorpskerk 
 

Zaterdag 7 juni a.s., op het terrein van de fam. Kloosterboer aan de 
Kuiperstraat. 
 

Aanvang verkoop 9.30 uur     -         Aanvang veiling 11.00 uur 
 

Einde markt 14.00 uur 
 
 
 

Hier nog een verslagje van de rommelmarktcommissie. 
 
We zijn weer begonnen met het sorteren, schoonmaken en inpakken. 
Ondanks het feit dat we nog steeds goederen binnenkrijgen, kunnen 
we toch nog wel wat spullen gebruiken. 
De eerste wagens met meubelen zijn geladen en zijn elders in een 
schuur geplaatst. 
Komende weken wordt alles geladen, zodat we 7 juni snel kunnen 
werken. 
Het loopt als een trein en we hopen dat het op de zaterdag voor 
Pinksteren ook zo zal gaan! 
 

Mocht u ons nog kunnen en willen helpen, neem dan contact op met 
één van onderstaande medewerkers: 
 
J. van Oorspronk (055) 323 1711  -   E. Slijkhuis (0571) 29 10 74 

 

G. de Groot (055) 323 1261 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 26 mei vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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

 


