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DIENSTEN  JULI & AUGUSTUS 2014 
 

 

Zondag 6 juli 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        OVERGANGSDIENST KND 

        Extra-collecte: Jeugdwerk KND 

          

Zondag 13 juli 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Extra-collecte: Alg. Kerkewerk  

          

Zondag 20 juli 10.00u - Mevr. T. Urbach-Plantinga, Deventer 

          

          

Zondag 27 juli 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland 

        Extra-collecte: Onderhoudsfonds  

          

 

Zondag 3 aug. 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

          

          

Zondag 10 aug. 10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten 

        Extra-collecte: Orgelfonds  

          

Zondag 17 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Extra-collecte: Zomerzendingscollecte  

          

Zondag 24 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        e.v. DOOPDIENST 

        Extra-collecte: Alg. Kerkewerk  

          

Zondag 31 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Extra-collecte: ZWO Project  

 

 

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

Predikant 
 

ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
Kolkweg 19b 

7396 AH  TERWOLDE 
Tel. (0571) 29 22 13 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Van droefheid genezen (een tip voor de zomer) 
 
Er is een droefheid die je zelf kweekt 
Ze komt voort uit gehechtheid aan jezelf, 
en aan materiële dingen. 
Je krijgt zelfmedelijden. 
Je gaat negatieve gevoelens koesteren. 
Je wordt wrevelig en kwaad tegen mensen, 
die schijnbaar geen aandacht voor je hebben. 
Je wordt jaloers als je nagaat 
hoeveel méér de anderen hebben. 
Je krijgt spijt. 
Je vindt het leven zwaar 
en de mensen zuur. 
 
En toch zijn er zoveel bomen en bloemen, 
zoveel vogels en vlinders, 
zoveel weiden en bossen, 
zoveel wonderen om ons heen, 
die wachten,  
om een mens van droefheid te 
genezen. 
Leer de namen van de bloemen, 
van de planten en de bomen, 
de namen van de vissen en de vogels 
en de naam van God. 
Open je geest voor het licht. 
Open je hart voor de liefde. 
 
   Phil Bosmans 
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Vakantie 
Dit jaar heb ik vakantie van 7 juli tot en met 4 augustus. Wanneer u in deze 
periode een dominee nodig heeft, kunt u contact op nemen met  
Ds. Jan Lammers, Kerkplein 12, 7397 NH Nijbroek. Telefoon 0571 290715,  
e-mail:  janrlammers@hetnet.nl. Hij zal mij in deze periode vervangen 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
Overgangsdienst 
 

Samen met Sjoerd, Jarne, Sybren, 
Kim, Tiem en hun ouders hebben 
we de overgangsdienst 
voorbereid. Een veelkleurig 
clubje dit jaar dat naar de 
middelbare school gaat!  
Dat willen we vieren en natuurlijk 
nemen deze jongeren nu ook 
afscheid van de Kinderneven-

dienst. Het is altijd leuk als er veel mensen zijn om de jongeren succes te 
wensen op hun nieuwe school.  
We maken er een kleurrijke dienst van! 
 
Geslaagd!  
 

Een flink aantal jongeren heeft het diploma van de 
middelbare school gehaald. Sommigen hadden het 
verwacht, anderen waren blij verrast. Gefeliciteerd 
en veel succes op je nieuwe opleiding! 
Niet geslaagd?  Sterkte en succes, ook jij komt er! 
 
Doopdienst 
 

De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 24 augustus (i.p.v. 31 augustus 
zoals op de dienstlijst staat). Als er ouders zijn die op deze zondag graag hun 
kinderen willen laten dopen, willen zij dit dan uiterlijk 12 augustus bij mij 
melden, dan hebben we genoeg tijd om samen de doopdienst voor te 
bereiden. 
 
  

mailto:janrlammers@hetnet.nl
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Wij gedenken 
 

Op 23 mei kwam er een einde aan het leven van Johanna Willemina Teunissen-
Stapper. Annie Teunissen is 87 jaar geworden. Annie was een echte 
doorzetter. De laatste jaren heeft zij erg getobd met haar gezondheid, maar ze 
bleef optimistisch en ging er altijd weer voor. Het was typerend voor haar dat 
ze zich ‘terugvocht’ vanuit het verpleegtehuis naar het verzorgingshuis Het 
Grotenhuis.  
Zo hebben we ons haar ook herinnerd: een lieve zorgzame vrouw. Samen met 
haar man Jo kreeg zij zes kinderen, maar ook voor anderen stond de deur altijd 
open. De bloemen bij haar uitvaart spraken ook van haar leven.  

De anthurium die ze altijd van haar man Jo kreeg op 
hun huwelijksdag, anjers, waar ze veel van hield en 
ook de prachtige orchidee. Zo leefde Annie het 
leven dat aan haar was toevertrouwd. Een leven 
met bloemen van geluk, maar ook een leven waarin 
bloemen werden geknakt. Zo waren het plotselinge 
verlies van haar man Jo en het vroege overlijden 
van haar zoon Hennie een groot verdriet voor haar.  
We stonden stil bij haar leven met woorden uit 
Genesis 1: 26- 2: 1 en met het mooie lied van Rob de 
Nijs ‘Zo zal het zijn’.  
 

Alle kinderen, kleinkinderen, en anderen die Annie Teunissen zullen missen 
wensen we Gods kracht toe. 
 
 
ZWO-dienst 
Op 31 augustus is er een dienst die is voorbereid door de ZWO-commissie. Het 
wordt een interactieve dienst, waarin we met elkaar in gesprek zullen gaan 
over verschillende vormen van diaconaat. Hierover leest u meer in  
“Bij de diensten”. Natuurlijk bidden en zingen we ook samen. Er zijn prachtige 
liederen over vrede en gerechtigheid te vinden in het Nieuwe Liedboek. We 
hopen op een inspirerende dienst! 
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Startzondag, alvast even lezen! 
 

Op 21 september starten we het nieuwe seizoen op met een inspirerende 
dienst. Het thema van deze dienst zal zijn: De wereld op zijn kop, naar 
aanleiding van het verhaal over de werkers in de wijngaard (Matteüs 20: 1-16). 
U weet wel dat verhaal waarin de laatste werkers evenveel uitbetaald krijgen 
als de eerste.  
Als u het leuk vindt, kunt u tijdens de zomer kijken of u dingen tegenkomt die 
bij dit thema passen. Als u er dan één of meerdere foto’s van maakt en naar mij 
opstuurt via de mail, maak ik er voor de startdienst een Powerpointpresentatie 
van.  
 

Omdat het zo gezellig is, willen we ook dit jaar na de kerkdienst samen 
genieten van een high tea/coffee. We willen u vragen allemaal een aantal 
lekkere hapjes (zoet of hartig) mee te nemen. Zet u de datum van de 
startzondag vast in uw agenda! 
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Bij de diensten 

Deze zomer staan de verhalen uit het evangelie van Matteüs centraal. Matteus 
maakt ons op vele manieren duidelijk hoe het Koninkrijk van God er uit ziet. 
Vanwege vakantie en gaspredikanten zal het rooster niet altijd gevolgd 
worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op het rooster staan. 
 
Zondag 6 juli  Kleur: Groen 
OVERGANGSDIENST 
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is zo’n moment in 
het leven om even bij stil te staan. Het is altijd een feest om te zien wat de 
jongeren zelf inbrengen om dit echt tot hun dienst te maken. Maak het mee! 
 

Zondag 13 juli Kleur: Groen 

Een zaaier gaat uit om te zaaien. Matteüs 3: 1-9 en 18-23. Het maakt nogal 
verschil of het zaad in goede aarde valt of niet.  
Op deze zondag gaat Pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor. 
 
Zondag 20 juli  Kleur: Groen 

ook als het zaad opschiet, kan het nog steeds verdrongen worden, door 
onkruid bijvoorbeeld. Maar wanneer kun je zien of iets onkruid is of gewas? 
Matteüs 13: 24-30 vertelt ons er meer over.  
Op deze zondag gaat Mw. T. Urbach-Plantinga uit Deventer bij ons voor. 
 
Zondag 27 juli  Kleur: Groen 
Wie vertelt over Gods Koninkrijk lijkt op een man die uit zijn huis allemaal 
bijzondere voorwerpen haalt om ze te laten zien. Er is zoveel te zien en te 
vertellen! Op het rooster staat Matteüs 13: 44-52. 
Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons voor. 
 
Zondag 3 augustus Kleur: Groen 
Is het koninkrijk van God misschien gewoon zitten in het gras terwijl Jezus het 
brood breekt en deelt voor velen? In ieder geval komt het Koninkrijk hier 
dichtbij, Matteüs 14: 13-21. 
Op deze zondag gaat Pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor. 
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Zondag 10 augustus Kleur: Groen 
Matteüs 14: 22-33, de leerlingen van Jezus komen met hun boot in een storm 
terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. 
Op deze zondag gaat Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor. 
 
Zondag 17 augustus Kleur: Groen 
Jezus is in het gebied van Tyrus en Sidon. Een vrouw vraagt om de kruimels 
van het koninkrijk en eist zo haar rechtmatige deel op. We lezen het in Matteüs 
15: 21-28 
 
Zondag 24 augustus Kleur: Groen of wit (doop) 
Eventueel DOOPDIENST 
In het koninkrijk van God blijf je leren. Dat geldt ook voor Petrus. Als je denkt 
dat je alle antwoorden weet, komt er toch weer een nieuwe vraag, Dat blijft zo 
of je nu jong of oud(er) bent. Matteüs 16: 21-27. 
 
Zondag 31 augustus  Kleur: Groen  
ZWO-dienst 
En bijzondere en interactieve dienst. We gaan met elkaar in gesprek over 
verschillende vormen van diaconaal bezig zijn. 
Henriëtte Nieuwenhuis, werkzaam op Zuid Sumatra 
heeft daar veel aandacht aan besteedt in haar werk. 
Deze ZWO-dienst lijkt ons een mooie gelegenheid 
om er samen ook eens wat dieper in te duiken: geef 
je gewoon, geef je in samenwerking of nog een 
stapje verder geef je in samenwerking en probeer je 
de oorzaken aan te pakken. De bijbellezing die we 
daarbij lezen is Lucas 9: 1 t/m 6. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
AGENDA 
 

Behalve de diensten staan er bij mij voor deze maanden nog geen vaste 
afspraken of vergaderingen in de agenda.  
 
Ik wens u allen een goede zomer toe! 
              Ds. Betsy Nobel 
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BETHEL 

Een tijdje geleden, na afloop van de kerkdienst, meldde Aalt van der Haar dat 
er nog mensen niet op de hoogte zijn hoe het verder is  gegaan met de 
verkoop van Bethel. In de kerkenraad van 10 februari 2014  en op de 
gemeente-avond, dd. 2 april 2014,  is het wel uitgebreid met elkaar gedeeld, 
maar daarom hierbij nog een keer kort samengevat het proces van afstoten 
van Bethel. 
 

Het gehele verkoopproces is begeleid en uitgevoerd door het Kantoor der 
Kerkelijke Goederen (KKG) van de PKN. Nadat Bethel eerst was aangeboden 
aan de leden van de Protestantse Gemeente Terwolde – De Vecht en daar 
geen enkele beangstellende zich had gemeld, is het gebouwtje in de openbare 
verkoop gezet. Daarop zijn enkele reacties binnengekomen en hebben een 
aantal belangstellenden het gebouwtje bezichtigd.  
Daaruit is een onderhandeling voortgekomen met een belangstellende die 
daadwerkelijk tot aankoop wilde overgaan. De onderhandelingen hebben 
eind 2013 uiteindelijk tot overeenstemming geleid over de koopprijs en de 
voorwaarden. Het was de bedoeling dat de acte van overdracht eind 
december 2013 zou passeren bij de notaris, maar dat is niet gehaald door een 
communicatie storing met het Bureau voor de Kerkelijke Goederen van de 
PKN, die haar toestemming moest geven voor de verkoop. Die toestemming is 
toch nog eind december 2013 gekomen, maar toen kregen we het tijdstip 
voor de afhandeling niet meer rond bij de notaris. Dat is daarom januari 2014 
geworden. 
 

Bethel is verkocht voor € 55.000,- kk aan Jolanda Veldwijk uit De Vecht.  
Zij gaat het gebouwtje gebruiken voor haar eigen bedrijf en -voor zover ik 
weet- mogelijk ook nog een functie laten vervullen voor gemeenschaps- 
activiteiten in De Vecht. 
De opbrengst is volgens de van te voren afgesproken verdeelsleutel gedeeld 
tussen de bloot eigenaar van de ondergrond (fam. Van Oorspronk) en de 
eigenaar van het gebouwtje (de Protestantse Gemeente Terwolde – De 
Vecht).  
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Van de opbrengst zijn allereerst de kosten van het begeleiden en uitvoeren 
van het verkoopproces afgehaald voor de KKG (€ 1.250,-).  
Van het deel van de opbrengst dat aan de kerk is toegevallen heeft de 
kerkenraad besloten daar de volgende bestemmingen aan te geven: 
 
1. Aanschaf en installatie van een nieuwe moderne (digitale) 

geluidsinstallatie in de kerk met moderne mogelijkheden om diensten op 
te nemen of ter beschikking te stellen. Het College van Kerkrentmeesters 
heeft opdracht gekregen van de kerkenraad om dit uit te voeren. 
 

2. Het overblijvende deel wordt voor 50% toegevoegd aan het Pastoraal 
Fonds en voor 50% aan het Onderhoudsfonds. 

 
Piet Winterman, College van Kerkrentmeesters. 

 

 

ROMMELMARKT 2014 
 

Wat was het een prachtige dag op de zaterdag voor Pinksteren 2014. 
Geweldig mooi weer, zonovergoten, een heerlijke temperatuur en een fijne 
en gemoedelijke sfeer. Traditie kunnen we het wel noemen.  
De zaterdag voor Pinksteren dan is de Rommelmarkt voor de kerk van 
Terwolde-De Vecht.  
Als je er niet bent geweest dan heb je echt iets gemist. Zo voelt dat ook.  
De gezelligheid en het hele gebeuren in de tent, op het veld, met de veiling, 
pannenkoeken eten en muziek erbij. 
Het is geweldig dat er zoveel mensen helpen en zich inzetten om er een echte 
mooie gebeurtenis van te maken.  
 
Dank, heel veel dank is op z’n plaats voor al die vrijwilligers die helpen met 
spullen bij elkaar brengen, met sorteren en beprijzen, met spullen klaarzetten 
en met verkopen. Koffie en thee zetten en taarten bakken en broodjes 
smeren; het gebeurt allemaal.  
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Maar ook heel veel dank voor de mensen die hun schuur ter beschikking 
stellen voor de opslag van de spullen gedurende het gehele jaar. Immers 
daardoor kunnen we elk jaar weer een groot en divers aanbod realiseren. 
De familie Kloosterboer ontzettend bedankt voor het mogen  gebruiken  van 
de mooie locatie. 
 

Bovenal natuurlijk een heel groot DANK JE WEL voor de Rommelmarkt-
commissie. Zij zorgen voor een vlekkeloze organisatie en dat alles weer loopt 
en tot een succes wordt. Je kunt daar nauwelijks een voorstelling van maken. 
Eigenlijk ben je er het hele jaar mee bezig. En de laatste dagen voor het echt 
gebeurt, is het toch weer spannend. Hoe zal het gaan? Hoe zal het weer zijn? 
Zullen we veel verkopen? Zal het allemaal goed lopen? 
 

Hulde en nog eens hulde voor allen die ook dit jaar weer hebben 
meegeholpen om een zo mooie rommelmarkt met elkaar in het dorp te 
kunnen beleven. Het is een gebeuren van  gezamenlijkheid, gemoedelijkheid 
en blijdschap.  
En het draagt bij aan een tweede of misschien wel derde of vierde leven van 
spullen, die nog van waarde zijn voor anderen. Fijn, goed, gelukkig. En met 
elkaar dragen we zo ook bij aan de instandhouding van onze waardevolle en 
monumentale kerk in het dorp. 
En dan een opbrengst van ruim € 18.000,-. Dat is super. Met elkaar en voor 
elkaar is een gezegde dat hier prima bij past.  
Het geeft een blij gevoel en met vertrouwen kijken we weer uit naar de 
volgende editie in 2015. Dan zal  het de 35ste rommelmarkt zijn en hopen we 
er weer iets bijzonders van te maken met z’n allen. 
 
Namens het College van kerkrentmeesters, 
 
Piet Winterman. 
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
 

Samenwerking jeugd uit Nijbroek en Terwolde/De Vecht.  
Na de zomervakantie gaan de jeugdouderling van Nijbroek (Rudi Dijkgraaf) 
en Terwolde/De Vecht op zoek naar verdere samenwerkingsvormen.  
Bij de jaarlijkse verkoop van potgrond voor Roemenië zijn al jongeren uit 
zowel Terwolde/De Vecht als Nijbroek betrokken. Ook de openlucht 
jeugddienst van 22 juni jl. rond de muziektent in Terwolde met thema 
“Terwolde – De Vecht – Nijbroek Gods Talent” is samen voorbereid door 
de jeugddienst commissies. 
 

We gaan het komende seizoen proberen voor de Doe Club en Club 2000 ook een 
gezamenlijke activiteit met Nijbroek te organiseren. Op zaterdag 19 september 
2015 zullen we in samenwerking met een theatergezelschap samen een 
Kindermusical gaan opvoeren.  
 

Op de zaterdag voor Pinksteren in 2015 hopen we voor de 35e keer de Rommel- 
en Antiekmarkt in Terwolde te mogen organiseren. Met de jeugd van 
Terwolde/De Vecht en Nijbroek is het misschien leuk om in dit jubileum jaar een 
speciale activiteit op het terrein van de Rommelmarkt voor te bereiden.  
Dit staat letterlijk nog in de kinderschoenen en moeten we samen nog verder 
uitwerken samen met de rommelmarkt commissie. 
 

De jeugd van 16 jaar en ouder willen we uitnodigen voor een gezamenlijke 
barbecue op de vrijdagavond in Nijbroek, tijdens het weekend van de startdienst 
in september 2014. Indien mogelijk willen we hier dit jaar al mee starten. Lukt dit 
niet dan in ieder geval in september 2015. 
 

Maar eerst nemen we afscheid van vijf kinderen in de kindernevendienst op 
zondag 6 juli in de kerk van Terwolde. Kinderen die de basisschool en 
kindernevendienst gaan verlaten en na de vakantie als jongeren naar het 
voortgezet onderwijs gaan. We hopen dat deze jongeren ook een plekje zullen 
vinden op andere plekken binnen onze kerk. We organiseren voor jullie speciale 
jeugddiensten en er is Club 2000, maar je bent uiteraard ook elke week van harte 
welkom in de kerk. 
 

We leven in een wereld waarin kerkgebouwen hun deuren sluiten. In De Vecht 
heeft gebouw ‘Bethel’ dit jaar een andere eigenaar en bestemming gekregen.  
Het definitieve einde van een tijdperk met evangelisatie gebouwen binnen onze 
gemeente.  
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De R.K. Kerk in De Vecht zal ook haar deuren sluiten. Daarom is samenwerking 
met andere gemeenten belangrijk om onze krachten samen te bundelen.  
 

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een mooi gezegde. Gelukkig zijn er 
binnen onze gemeente veel oudere jongeren met een jong hart.  
Als jeugdouderling vraag ik ook uw steun om onze jeugd te blijven inspireren de 
kerk een plekje in hun leven te blijven geven. De wereld draait door en veranderd 
continu. Als kerk zullen we hier ook tijdig op moeten blijven inspelen.  
 

Open staan voor veranderingen om jongeren te blijven prikkelen, te blijven 
inspireren en positieve energie mee te geven in hun zoektocht naar innerlijke 
rust, een gelukkig en gezond leven op deze mooie planeet waarop we mogen 
samen leven. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Harry van der Haar 
Jeugdouderling Terwolde/De Vecht. 

 

 

UITNODIGING: 
 

De Prot. Gemeente Terwolde-De Vecht ontving onderstaande uitnodiging. 
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Ds. van Middendorp was 8 jaar predikant in Terwolde-De Vecht. Van 1989–1997.  
 

Wie bij deze dienst aanwezig wil zijn kan zich aanmelden bij de scriba van de 
Johanneskapel: E-mail: scriba-jk@pkndenhelder.nl of tel. 0223-615636. 
 

Of contact opnemen met Harry van der Haar, die namens de kerkenraad met 
partner naar Den Helder gaat.  
 

Het adres: Johanneskapel, Waddenzeestraat 2, 1784 VB  Den Helder 

 
 

 
VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

8-jul Mevr. H.A. Verbeek-Dommerholt,  Binnenweg 2/0001 86 jr. 

8-jul Mevr. J.H. Willemsen-Schrijver,  Ossenkolkweg 8-A 85 jr. 

12-jul Mevr. G.J.H. van 't Einde,  Kon. Wilhelminastr 40 84 jr. 

30-jul Mevr. W.T. Witteveen-Pannekoek,  Tuindorp 10 81 jr. 

3-aug Dhr. S.H. Kamphuis,  Lage Kamp 14 83 jr. 

8-aug Mevr. A. Schuitert-Wielink,  Emstermate 19 83 jr. 

11-aug Dhr. T. de Ruiter,  Drostendijk 71 82 jr. 

25-aug Mevr. J.H. van Essen-Gerrits,  Kolkweg 9 81 jr. 

26-aug Mevr. B.M. Wassink-Veldhuis,  Bandijk 39 87 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 
 

11-jul Dhr. en Mevr. Bossenbroek-Roelofs, Ganzevlesweg 8 45  jr. 

    12-aug Dhr. en Mevr. Rutgers-Schuitert, Dorpsstraat 43 45  jr. 

14-aug Dhr. en Mevr. Junte-Sijbrand, Everwijnstraat 3 50  jr. 

21-aug Dhr. en Mevr. v. d. Haar-Veldwijk, Lochemsestraat 28 50  jr. 

29-aug Dhr. en Mevr. van Vemde-van Werven, Veenweg 11 45  jr. 

30-aug Dhr. en Mevr. Panhuis-Albers, Molenweg 3 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. 

 

mailto:scriba-jk@pkndenhelder.nl
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MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Dhr. R.J. Kruissink, Kuiperstraat 9 vanuit Twello 
 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Dhr. H.J. Lugtmeijer, Avervoordseweg 14, naar Twello 

Dhr. W. Lugtenberg, Kerkekamp 3, naar Schalkhaar 

Mw. L.M. Spijker, Kraaigraafstraat 6 naar Twello 
 

Overleden: 

Mevr. J.W. Teunissen-Stapper, Binnenweg 2 op 23 mei 2014. 

 
 

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. 
 
 

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. 
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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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Voor de gemeenteleden van De Vecht 
 

Als ouderling van De Vecht wil ik jullie vragen om mij te helpen dingen 

te signaleren, b.v. ziekte en eenzaamheid. Ik woon niet midden tussen 

jullie in maar aan de zijkant en om nu niet aan de zijkant te blijven 

staan heb ik jullie hulp nodig. Vind je het fijn als ik op bezoek kom, een 

telefoontje en we maken een afspraak. Ik vind het ook fijn om bij 

mensen op bezoek te komen. Dit geld voor jong en oud, eenzaam en 

samen, het maakt niet uit hoe u in het leven staat. Als u kennis wilt 

maken,  over de kerk en geloof wilt praten of over de dagelijkse dingen 

die ons bezig houden, graag; mijn telefoonnummer is 0571-271382.  

Ik hoop dat ik het heel druk krijg in mijn wijk De Vecht.    

 

Hartelijke groeten,  Lien Uenk, Wijkouderling van De Vecht. 

 

Naar aanleiding van dit stukje vonden de andere ouderlingen eigenlijk 

ook wel dat ze niet alle mensen in hun wijk kennen en ook niet weten  

of ze het op prijs stellen om bezocht te worden.  

Dus hebben we bedacht dat het stukje niet alleen voor De Vecht geldt 

maar ook voor Terwolde. De telefoonnummers staan op de vorige 

pagina.   

Nu hoop ik dat iedereen er gebruik van maakt en we heel druk worden 

met bezoeken. 

  
 

 

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  
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 ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 
In de week van: 7 jul. Mevr. Borgonje Heegsestraat 7 

  

Mevr. Koers Twelloseweg 56 

  

Mevr. ter Mate Dorpsstraat 49 

  

Mevr. de Weerd Pr. Hendrikstraat 6 

     In de week van: 4 aug. Mevr. Fridrichs IJsbaanweg 51 

  

Mevr. Bosman Wellinkhofweg 5 

  

Mevr. Wijngaards Wijkseweg 62 

  

Mevr. Kloosterboer Wellerweg 6-A 

 
 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

Vakantiestop 
 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Vakantiestop 

 
 

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: L. Uenk 10,00 

 

  

H. Steenbergen 10,00 

 

  

K. Ketelaar 10,00 

 

  

R. Brummel 10,00 40,00 

     Collecten 

 

CvK 253,53 

 

  

Diaconie 208,31 

 
 

 Orgelfonds 35,80 

 
 

 KiA: Zending 81,60 

 
 

 Jeugddienstcommissie 126,30 

 
    

705,54 

Zendingsbus 
   

- 

    
  

   

TOTAAL   745,54 

      
      

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 
 

 

 

KERKBALANS 2014 
     

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

  

40.000 

41.508 

29.519 

Begroot

Toezeggingen

Ontvangsten
t/m 28 juni
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OPRO
EP 

!

OPROEP !
OPROEP !

OPROEP !

 

    
 

     
 
 
 

Wij zij op zoek naar mensen die handig zijn in het digitale gebeuren van de 
computer, Ipad  en degelijke apparatuur. En die tijd hebben om mee te helpen 
om te zorgen voor  een goede werking van de van de nieuw aan te schaffen 
audio- en video installatie voor in de kerk. 
 

Op dit moment zijn we druk in de weer met de aanschaf van een nieuwe 
geluidsinstallatie ter vervanging van de huidige, in gebruik zijnde installatie in 
de kerk. 
We gaan (mogelijk) over tot aanschaf van een video projector, LCD schermen + 
accessoires. Een  nieuwe, digitale kerk geluidsinstallatie inclusief CD speler  en  
audio recorder apparatuur.  En kerktelefoon met internet verbinding.  
Voor de aanschaf en vooral ook het bedienen van de apparatuur zoeken we 
vrijwilligers die de werking  makkelijk oppakken en in  de daarop volgende 
periode ook meehelpen om alles in de praktijk goed  kunnen  laten verlopen en 
daarna ook aan de andere gebruikers uit kunnen leggen hoe het allemaal  
hoort te werken. 
 

Bij de uitleg over een degelijke installatie in de Dorpskerk in Twello is verteld 
dat het voor de gebruikers niet echt ingewikkeld is, maar enige  basiskennis is 
wel nodig. De gehele installatie is volgens kenners  gebruiksvriendelijk . 
 

Dus alle lezers gebeuren (of die iemand kennen in hun omgeving ) die handig 
zijn met het digitale vragen wij om zich te melden. 
 
namens de kerkrentmeesters 
Henk Stormink  
 
Tel. 0650 666 612 
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2
de

 Oproep 
 

Zoals jullie allicht wel weten komt er een nieuw bijgebouw bij de kerk. Hiervoor 

zoeken wij nog vrijwilligers voor hand en spandiensten voor het slopen en het 

bouwen van het nieuwe bijgebouw. Iedereen die wil en goede motivatie heeft kan 

helpen. Er is altijd wel iets te doen; van opruimen tot schilderen, timmeren, 

grondwerk of vasthouden en aangeven. Dus iedereen kan helpen.  

De werkzaamheden starten half augustus. 
 

U kunt zich aanmelden bij Harrie Steenbergen. 

Tel: 0612311149/(0571-)292084 of per mail: hzsteenbergen@live.nl 

 

ZEER GESLAAGDE ROMMELMARKT. 
 

Na maanden van voorbereiding was het dan zaterdag 7 juni weer zover dat er 
voor de 34e maal de jaarlijkse Rommelmarkt zou plaatsvinden. 
Rond 7 uur kwamen weer veel vrijwilligers naar het terrein om te helpen met 
lossen van de wagens en het uitstallen van de weer vele opgehaalde spullen. 
Een stralend zonnetje lachte ons toe en rond 9 uur stonden de eerste 
koopjesjagers al te dringen om het terrein op te mogen. Klokslag  9.30uur was 
het dan zover en stroomden enkele duizenden personen het terrein op opzoek 
naar hun favoriete waar. 
Het gevoel was dat er behoorlijk werd verkocht en de veiling liep ook weer 
voortreffelijk we kregen vele complimenten voor de overzichtelijke opstelling. 
Na de sluiting rond 14.00uur waren er gelukkig nog veel mensen om 
gezamenlijk de spullen op te ruimen en werd er een gezellig muziekje 
gespeeld. 
Tijdens het gezellig samenzijn maakte voorzitter Evert Slijkhuis het mooie 
resultaat van € 18.000,00 bekent en was er een ontlading van trots dat we dit 
met alle vrijwilligers hebben mogen bereiken. Hier kan de Kerkvoogdij weer 
het nodige onderhoud aan onze Kerk door laten verrichten. 
Langs deze weg willen we dan ook alle medewerkers hartelijk danken voor 
hun inzet. Natuurlijk mogen we de Fam. Veldwijk niet vergeten voor de 
beschikbaar stelling van de schuur en de vele koffie die we daar hebben 
mogen drinken en de Fam. Kloosterboer voor het weer beschikbaar stellen van 
het terrein. 
Nogmaals allen hartelijk dank en hopelijk volgend jaar weer. 
 

De Rommelmarktcommissie. 
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PERSBERICHT 
 

Mission Amicitia op 24 augustus 2014 met Sela 
 
De landelijk bekende band Sela treedt op zondagavond 24 augustus 

19.00 uur op in Nijbroek. Tijdens Mission Amicitia mag je meezingen, 

luisteren en elkaar ontmoeten! Iedereen is welkom, de toegang is 

gratis.  

 

Sela 

Sela schrijft liederen voor de kerk van nu. Een kerk van eenheid door 

elkaar te ontmoeten in liederen die over traditionele liedculturen, 

muziekstijlen én kerkmuren heen gaan. Deze liederen klinken op 24 

augustus letterlijk door de kerkmuren heen, want de avond zal plaats 

vinden in de tent waar het jaarlijkse Nijbroekse dorpsfeest Dikke Mik 

plaats vindt.  

Mission Amicitia wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente 

Nijbroek en is geen onderdeel van Dikke Mik.  

 

Missie  

Amicitia betekent vriendschap met een ieder. Mission Amicitia staat 

voor de missie die we hebben: vriendschap met een ieder, ook met 

God.   

 

Welkom! 

Kom je ook? Neem gerust vrienden en familie mee! De avond begint om 

19:00 uur en vindt plaats aan het einde van het Dorpsplein en het 

begin van de Dijkhuizenweg in Nijbroek.  Meer informatie vind je op 

www.missionamicitia.nl.  

 
EINDE PERSBERICHT 
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‘MUZIEK voor MUZIEK’ 
 
Geachte muziekliefhebbers, 
 

Op zaterdag, 27 september a.s. gaan wij samen met de culturele commissie 
van onze kerk weer een concert organiseren. Ruim 2 jaar geleden trad het duo 
‘Tangarine’ op in onze kerk en dit keer hebben wij de band ‘The Oldtime 
Stringband’ uitgenodigd om naar Terwolde te komen.    
 

De band is 3 jaar geleden 
opgericht en heeft reeds  
2 cd’s opgenomen en heeft 
al vele succesvolle 
optredens gehad,  vooral in 
Noord-Holland, Zeeland en 
in Engeland.  
De muziek bestaat uit een 
mix van country, folk en 
cajun (Louisiana) uit 
vroegere tijden maar ook 
uit eigen nummers.    
Deze zijn geschreven door 
de zangeres, Shelly O’Day, 
een Amerikaanse van 
geboorte.   

De leider van de band is de hr. Ton Knol.  De band wil met veel plezier en een 
vleugje humor haar muziek vertolken en het publiek vermaken. Naast de 
gitaren wordt op violen, contrabas, banjo, wasbord  en soms op een zingende 
zaag gespeeld.  
De avond begint om 20.00 uur en de entree zal Euro 10,-- in de voorverkoop 
gaan kosten.  In de pauze kan met een kopje koffie/thee kopen.   Het  evt. 
voordelige saldo van de opbrengst  van de kaartverkoop zal worden gestort 
op de rekening van het orgelfonds, teneinde het prachtige orgel  van  onze 
kerk in stand te houden:  ‘muziek voor muziek’ dus.   
U kunt nu al kaarten reserveren bij ons.  (Tel.: 0571 291888)   
Graag tot ziens op 27 september a.s.    
 

Een groet van Jan en Minie de Weerd.  
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ABONNEMENT KERKBODE  
 

Bij deze kerkbode is een acceptgiro gevoegd voor de periode 

september 2014 t/m augustus 2015. 
 

Als u de Kerkbode wilt blijven ontvangen,  

dan graag uiterlijk 15 augustus betalen.  
 

Minimaal € 5,- / meer mag ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 1 september vóór 16.00 uur bij 

Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E-mail: s.g.wolters@planet.nl 
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