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Voor u! 
 

 

Deze kerkbode ontvangt u omdat het bijna Pinksteren is. 
Tweemaal per jaar verspreiden wij onze kerkbode huis aan 

huis. 
 

Hiermee willen wij u een indruk geven wat wij als kerkelijke 
gemeente zoal doen. Misschien zit er ook iets voor u bij. 
 

Het Pinksterfeest gaat over inspiratie, vernieuwing.  
De kracht van God komt in de vorm van de Heilige Geest bij 
ons mensen, zodat wij ook zelf geïnspireerd en vernieuwd 

worden. De Heilige Geest geeft ons de kracht om te leven 
vanuit het geloof, iedere dag opnieuw in woord en in daad. 

 
Kom, goede Geest, vernieuw ons hart, 
zie hoe het is verscheurd, verward- 
beadem ons, heel onze wond, 
kus onze zieke ziel gezond. 
 

 
 

namens de Protestantse gemeente 
Terwolde/De Vecht 

Ds. Betsy Nobel  
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Pinksteren, het feest van de Geest 

De wind, wij zien hem niet 
Lied 676 uit het Liedboek 

 

De wind, wij zien hem niet, 

zijn stem klinkt in ons oor, 

een briesje of een storm 

die alle rust verstoort. 

 

De Geest, wij zien haar niet, 

toch horen we haar stem 

die goede woorden spreekt 

als ik verdrietig ben.  

 

De wind, wij zien hem niet, 

maar toch trekt hij zijn spoor: 

de golven in de zee, 

het lange gras buigt door. 

 

De Geest, wij zien haar niet, 

maar zij waait alles schoon 

ik ben weer opgelucht, 

als na een enge droom. 

 

Vanuit de overkant, 

een land dat niemand ziet, 

ontvangen wij een kracht, 

de Geest die uitzicht biedt. 
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De stem en de stilte 

Een bewerking van psalm 28 door Jim Cotter 
uit: Psalms for a pilgrim people. Vertaling: Betsy Nobel 
 
Refrein: Kom, wind van de Geest, 
  met de stem van God 
 
Beste God, bent u de vriend die ik kan vertrouwen? 
Het lijkt of u doof bent voor mijn gebed 
voor het indringende geluid van mijn stem 
Luistert u niet, keert u zich zwijgend af, 
als ik tot u om hulp roep? 
ik strek mijn handen uit op een heilige plaats: 
maar: geen antwoord. 
 
Laat me even stil zijn en me herinneren:  
de heilige grond van uw aanwezigheid 
het braambos, brandend en vol licht 
tijdens het moment van wanhoop 
        Jim Cotter 
U bent hier, in de mensen die ik negeer 
de schuifelende oude man in de straat 
de onverzorgde vrouw met lege ogen 
de buurman, die ik mijn haast voorbij loop. 
 
Zo zie ik niet wat zij nodig hebben, 
noch wat ik nodig heb, 
Ík ben het die zich zwijgend afkeert 
Ík span samen met de wegen van het kwaad 
terwijl ik over vrede spreek 
Ik merk het kwade in mijn hart niet eens op. 
Geen wonder dat ik uw stem niet hoor. 
Ik keer mij af van uw aanwezigheid 
omlaag getrokken door mijn eigen wensen. 
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Open onze ogen, zodat we zien 
Breek onze oren open, zodat wij horen 
Zend ons een razende woestijnwind 
of een zachte bries in de bomen 
Schreeuw of fluister 
confronteer ons met de donkere waarheid van onze wegen. 
 
Wij hebben geen recht op beloning 
geen recht op de goedheid van uw hart 
Geen wonder dat we vallen terwijl we plannen beramen, 
dat wij de kracht niet meer vinden om op te staan. 
 
En toch… er zijn tijden dat we de passie voelen, 
de boosheid over de val die is opgezet voor de armen 
voor hen zonder macht of getal. 
Als de stem van de stemmelozen wordt gehoord 
en het geluid van uw vreugde, o, God. 
U bent de kracht voor onze handen 
als we ons inspannen met de kracht van uw waarheid. 
Onze harten vertrouwen op u en wij danken u 
we dansen van vreugde  
en we zingen u lofliederen 
 
Red uw mensen, zegen uw kinderen  
wees onze herder en leid ons 
Bescherm ons, en draag onze lasten 
nu en voor altijd. 
 
Bevrijd, o, God, ons hart van apathie en angst 
en geef ons de Geest van liefde en vrijheid, 
dat wij in liefde ons geven; bondgenoot van de arme en onderdrukte.  
Zo dat wij u en uw leefregels dienen, die ons bekend gemaakt zijn door 
Jezus Christus, onze Bevrijder. 
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Het Pinksterverhaal, 
Handelingen 2: 1-13 

De komst van de heilige Geest  
Handelingen 2 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 

elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,  
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 

luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven.  
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 

waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, 
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat 

ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 
hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  

8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moeder- 
taal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 
10 Frygië en  Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook 

Joden uit Rome die zich hier gevestigd 
hebben, 11 Joden en proselieten, mensen 

uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in 
onze eigen taal spreken over Gods grote 
daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun 

stuk gebracht vroegen ze aan elkaar:  
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  

13 Maar sommigen zeiden spottend:  
‘Ze zullen wel dronken zijn.’  
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Wat is een 
kerk? 

U kent ze wel, die meisjes van vijf. 

Twee pittige staartjes die eigenwijs 

de wereld in priemen, stoere 

laarsjes onder een knalroze jas met 

een mondje dat niet stil staat en vooral vragen stelt… 

Op weg naar de dierenwinkel trekt ze aan mijn mouw en wijst naar de 

hoge toren en ramen van de gotische kathedraal, de trots van onze stad. 

“Wat is dat voor een winkel?”, vraagt ze. “Dat is geen winkel, dat is een 

kerk.” 

“Wat is een kerk?” Ik aarzel, wat zal ik haar antwoorden? Als ik zeg: de 

kerk is het huis van God, of daar woont God, dan zal ze zeker vragen:  

“Wie is dat, God?” Maar als ik zeg: de kerk is een gebouw waar mensen 

komen om te bidden, dan zal ze vragen: “Wat is bidden?” Als ik dan zeg: 

bidden is praten met God, dan zal ze mij ook vragen: “Wie is God?” 

Daarom overweeg ik iets anders te zeggen. Iets in de trant van: daar 

komen mensen om te zingen en om naar de preek te luisteren. Maar dan 

zal ze vragen wat een preek is en moet ik het hebben over het woord van 

God en dan zal ze toch ook vragen: “Wie is God? “ 

Hoe leg je dat uit aan een meisje van 

vijf, van wie de ouders geloof en kerk 

al lang de rug hebben toegekeerd. Ik 

pak haar hand en duw tegen de zware 

deur die op een kier staat. We lopen 

zwijgend naar binnen, schuiven één van 

de banken in. Ze kijkt met grote ogen 

om zich heen. Stil zitten we daar. Na 

een tijdje neem ik haar bij de hand en samen lopen we naar buiten.  

Bij de deur vraagt ze zachtjes: “Wie woont daar?”  “Daar woont God”, is 

mijn antwoord. “Dat dacht ik al”, zegt ze…. 

 

      Alice Gideonse
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DIENSTEN JUNI 2014 
 

Zondag 1 juni 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland 

        Extra-collecte: Orgelfonds  

          

Zondag 8 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pinksteren       Extra-collecte: KiA: Zending  

          

Zondag 15 juni 10.00u - Ds. H.A. Marsman, Deventer 

          

          

Zondag 22 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        OPENLUCHTJEUGDDIENST 

        Extra-collecte: Jeugddienstcomm. 

          

Zondag 29 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        HEILIG AVONDMAAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 GEMEENTE 
 
Rommelmarkt 
Het is weer bijna zover en het 
hoeft eigenlijk geen nadere 
toelichting. Op zaterdag 7 juni, 
dit jaar vanaf 9.30 (!) op het 
bekende terrein aan de 
Kuiperstraat is er weer onze 
grandioze rommelmarkt! 
Vanaf hier wens ik alle 
medewerkers en klanten 
alvast veel plezier op deze 
hopelijk zonnige dag. 

 
 
 
Wij gedenken 
 
In de vroege ochtend van 16 mei kwam er een einde aan het leven van Albert 
Teunis Veldhuis. Hij woonde samen met zijn vrouw Jenny aan de 
Avervoordseweg 4. Ab is daar ook geboren. Mede dankzij de goede zorgen 
van Jenny kon Ab daar blijven tot het einde. Ab had al lange tijd problemen 
met zijn gezondheid, desondanks probeerde hij altijd het beste uit het leven 
te halen. We namen afscheid van hem met woorden en liederen die hij zelf 
had uitgekozen. Psalm 84:4, de trouwtekst van Ab en Jenny en Psalm 139: 1-
8, waaruit vertrouwen spreekt in God, die ons kent tijdens ons leven en ons 
vasthoudt door de dood heen. Ab was geliefd in de familie en de buurt.  
Hij heeft veel voor anderen klaargestaan en ook anderen waren graag bereid 
hem en Jenny en een handje te helpen. Velen kwamen dan ook om afscheid 
van hem te nemen.  
We wensen Jenny veel kracht toe, de nabijheid van vele vrienden en familie 
en Gods nabijheid in moeilijke momenten. 
 



 11 

Bij de diensten 

Tot Pinksteren lezen we nog uit de eerste Petrusbrief, daarna gaan we het 
evangelie van Matteüs volgen 
 

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. Op deze zondag gaat dhr. R. Bloemendal uit Beemte 
Broekland bij ons voor 
 

Zondag 8 juni, Pinksteren Kleur: rood 
We sluiten de brief van Petrus af met een groet en we lezen Handelingen  
   2: 1-24. Daar horen we hoe de Heilige Geest op de 

discipelen komt. Waar liggen voor ons bronnen van 
vernieuwing en inspiratie? 
 
Zondag 15 juni, Zondag Trinitatis Kleur: wit 
Op het rooster staat Matteüs 28: 16-20. Op deze 
zondag gaat Ds. H.A. Marsman uit Deventer bij ons 

voor. 
 

 
Zondag 22 juni, eerste zondag van de zomer Kleur: Groen 
OPENLUCHTJEUGDDIENST. De jeugddienstcommissie is er weer in geslaagd 
er een bijzondere openluchtdienst van te maken. Ook is er opnieuw 
samengewerkt met Nijbroek. Verderop in de kerkbode leest u er meer over. 
 

Zondag 29 juni, tweede zondag van de zomer Kleur: Wit 
MAALTIJD VAN DE HEER 
We lezen Matteüs 10: 34-42, waar Jezus spreekt over de familie van God.  
Zo gaan we ook samen aan de Tafel. 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 2 juni 20.00 Moderamen Consistorie  
 3 juni 20.00 JDC   bij Esther 
 4 juni 20.00 Gezamenlijk moderamen  Nijbroek 
 7 juni   9.30 ROMMELMARKT  Kuiperstraat 
10 juni 20.00 Kerkenraad  Consistorie 
 17 juni  19.00 Voorbereiden afscheid KND  Consistorie 
24 juni 20.00 ZWO vergadering  Consistorie 
 
U allen een inspirerende tijd toegewenst! 
 
     Ds. Betsy Nobel 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Vreemde vogel 

Sinds kort siert deze vreemde vogel 

onze tuin. Het is een cadeau van de 

kerk dat Erik en ik kregen vanwege 

ons 25-jarig huwelijksjubileum.  

We zijn erg blij met deze bijzondere 

vogel. Verder waren we blij verrast 

door de vele kaartjes, cadeautjes en 

goede wensen die we van alle 

kanten mochten ontvangen.  

We willen iedereen daar hartelijk 

voor bedanken. Het maakte dat 

deze feestelijke gebeurtenis voor ons 

nog feestelijker werd. 

 

Betsy en Erik Nobel 
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Openlucht Jeugddienst 

Thema “Kampioen worden” op 22 juni Terwolde 
 

Terwolde-De Vecht-Nijbroek  God’s Talent - Diverse getalenteerde 
jongeren uit Nijbroek, De Vecht, Terwolde en omstreken zullen tijdens de 
openlucht jeugddienst in Terwolde hun talenten in de vorm van een 
persoonlijk optreden met ons delen. Naast het landelijke Holland gots 
Talent beschikken we regionaal ook over vele talenten in allerlei 
verschillende disciplines.  
 

‘Kampioen worden’  is het thema van deze jeugddienst, welke is 

georganiseerd in samenwerking tussen de jeugddienstcommissies van 
Nijbroek en Terwolde/De Vecht. Met het oog op het WK Voetbal en de 
voor Nederland zo succesvol verlopen Olympische Winterspelen, hebben 
we gekozen voor dit onderwerp. Waarom wil iedereen de beste zijn? 
Waarom wil je met je team altijd winnen? Ben je zelf wel eens nummer 1 
geweest? Wat doet dat met je? Hoe voelt het om te verliezen?  Wat doet 
het met je als je de allerlaatste bent?  
 

Iedereen, jong en oud is op deze zondag 22 juni in Terwolde rondom de 
muziektent aan de Leliestraat van harte uitgenodigd. Bij slecht weer 
wijken we uit naar de kerk. De dienst start om 10:00 uur. Onze eigen 
dominee Betsy  Nobel is onze voorgangster.  
 

Rond 11.00 uur, na afloop van de dienst, wordt er door ons koffie en 
limonade voor een ieder geserveerd.  
 

Mis het optreden van diverse talentvolle jongeren uit onze 
woonomgeving niet en zorg dat je erbij bent. Wordt ook jij met ons 
kampioen?  We kijken uit naar je komst!  
 
Tot ziens namens de jeugddienstcommissie, 
Harry van der Haar.  
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

16-jun Mevr. A.J. Pas-v. Wenum, Kon. Wilhelminastr 27 85 jr. 

21-jun Dhr. J.D. Wijnhoud, Ieuwland 9 96 jr. 

24-jun Mevr. H.G. Tiemens-Kers, Twelloseweg 18 85 jr. 

30-jun Dhr. W. Boveree, Lage Kamp 27 81 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

5-jun Dhr. en Mevr. Koers-Lubberts, Twelloseweg 56 50  jr. 

25-jun Dhr. en Mevr. Kamphuis-Noordkamp, Lage Kamp 14 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. 

 
 

MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 

Mevr. A.D. Alfrink-Schoterman, Badijkstraat 101, Twello 

Dhr. en Mevr. Bijsterbosch-van Werven, Zwanekamp 12, vanuit Emst 

 

Uitgeschreven: 

Mevr. W. van Heusden-Dijk, Tuindorp 27, naar Deventer 

Dhr. en Mevr. Kats-Smeenk, Tuindorp 9, naar Wijhe 

 

Overleden: 

Dhr. A.T. Veldhuis, Avervoordseweg 4, op 16 mei 

 
 

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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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. 

 

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
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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  

 
LAAT HET ONS WETEN………. 
 

 als er een kindje is geboren 

 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of 

 als u langdurig ziek thuis bent. 

 
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.  

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. 

 
De Generale Synode vergaderde 
 

De Generale Synode vergaderde en onze nieuwe afgevaardigde, Riky Hilbrink 
uit Nijbroek, maakte daar haar debuut. Ben je benieuwd hoe zij dit heeft 
ervaren, ga dan naar de website van de classis www.pknclassisapeldoorn.nl, 
kies Home en kies dan De synode vergaderde.  
Gerrit Bok, scriba van de classicale vergadering van Apeldoorn 

http://www.pknclassisapeldoorn.nl/
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ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 2 jun. Mevr. Plette Kolkweg 13 

  

Mevr. Veldhuis Quabbenburgerweg 22 

  

Mevr. Uenk Trippestraat 21 

  

Mevr. Teunissen Lochemsestraat 3 

  

Mevr. van der Haar Lochemsestraat 34 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

1 juni PK Wilp 10.00u 

8 juni PK Klarenbeek 10.00u 

15 juni PK Nijbroek 9.30u 

22 juni RK Duistervoorde 10.00u 

29 juni RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

 
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. Zweers (2x10) 20,00 

 

  

T. Veldhuis 10,00 

 

  

R. Elskamp 10,00 

 

  

L. Uenk (2x10) 20,00 

 

  

R. Brummel 10,00 

 

  

J. Roskam 10,00 80,00 

     Collecten 

 

CvK 205,61 

 

  

Diaconie 183,38 

 
  

Missionair werk PKN 67,33 

 
  

Onderhoudsfond 19,50 

 
  

Alg. Kerkewerk 89,30 

 
  

Spaarbusjes Yabima 5,45 570,57 

Zendingsbus 
   

27,83 

    
  

   

TOTAAL   678,40 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 

 

 
 

Zomerzangavonden  
 

Evenals afgelopen jaren zijn er in de Wilpse PK weer zomerzangavonden.  
De succesvolle avonden worden dit jaar gehouden op de  woensdagen  
25 juni, 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus.  
U kunt zelf aangeven welke liederen u graag gezongen wilt hebben uit de 
weer uitgebreide liedbundel. Enkele organisten zullen u op 1 van de 2 
orgels begeleiden. 
De kerk is om 19.30 uur open en de samenzang begint om 20.00 uur. 
In de pauze is er koffie of thee en zo rond 21.30 uur stoppen we.  
De toegang is gratis. 
 
U bent van harte welkom. 
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ROMMEL-en ANTIEKMARKT  2014. 
 

Ten behoeve van het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 
 
 

Zaterdag 7 juni zal op het terrein van de Fam. Kloosterboer  
voor de 34e keer dit jaarlijkse evenement plaatsvinden. 

 
Aanvangstijd is, in afwijking tot andere jaren, 9.30 uur   

en eindigt ongeveer 14.00uur. 
 

Er zijn ook veel spullen voor de veiling binnengekomen. 
Deze begint om 11.00 uur. 

 
Wij hopen op uw aller hulp, zodat het weer een gezellige  

en  
geslaagde Rommelmarkt mag worden. 

 
Rommelmarktcommissie. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 Juni vóór 16.00 uur bij: 

Anno Fridrichs, Ieuwland 22 of 

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


