
  

 
  



   2 

 

DIENSTEN SEPTEMBER 2014 
 

 

Zondag 7 sept. 10.00u - Ds. I. van Middendorp, Den Helder 

        Extra-collecte: Onderhoudsfonds  

          

Zondag 14 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Extra-collecte: JOP  

          

Zondag 21 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        

STARTDIENST 

Thema: ‘De wereld op zijn kop’ 

    Mmv: Zang/Gospelkoor ‘Inspiration’ 

        Extra-collecte: KiA: Vredesweek  

          

Zondag 28 sept. 10.00u - Ds. A. Galle-van Luttikhuizen, Schalkhaar 

        Extra-collecte: KiA: Kerk en Israël  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   42ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  September 2014  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
De wereld staat in brand, wat doet de kerk? 
 

Het was een mooie zomer, de zomer van 2014, maar ook een 
verschrikkelijke zomer. De onrust in de 
wereld wordt almaar groter. Karin van 
den Broeke, onze Synodevoorzitter van 
de Protestantse kerk in Nederland 
kreeg bovenstaande vraag voorgelegd: 
De wereld staat in brand, wat doet de 
kerk? Wilt u haar hele commentaar 
lezen, dan kunt u dat vinden op 

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Commenta
ar-bij-de-tijd-De-hand-aan-de-ploeg.aspx. Geïnspireerd door haar artikel 
en door eigen ervaringen binnen het ZWO-werk, wil ik u daar het 
volgende over vertellen. 
 
Het lijkt soms misschien of de kerk zwijgt, maar dat is zeker niet het 
geval. Wel is de kerk voorzichtig met het doen van al te stellige 
uitspraken. Het valt immers niet altijd mee om in één oogopslag te 
beoordelen wie aan de goede en wie aan de verkeerde kant staan.  
In de wereldgeschiedenis zien we maar al te vaak dat vijandschappen 
verkeren in bondgenootschappen en omgekeerd en niet zelden liggen 
daar economische motieven aan ten grondslag. En wie heeft een 
eenduidig oordeel over de conflicten tussen de Israëli’s en de 
Palestijnen? Ik in ieder geval niet.  
In de kerk gaat hem om mensen, dat wil niet zeggen dat de kerk zich 
afzijdig moet houden van politieke vraagstukken, zeker niet, maar de 
kerk kan alleen spreken als zij werkelijk weet wat er onder de mensen 
leeft en wat de mensen nodig hebben in hun situatie. En geloof me, dat 
weet de kerk. Overal ter wereld zijn mensen actief vanuit hun geloof om 
mensen bij elkaar te brengen. Overal ter wereld vinden we 
dialoogprogramma’s om mensen uit verschillende bevolkingsgroepen 
met elkaar in contact te brengen, om zo hun onderlinge 
verstandhouding te verbeteren.  

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Commentaar-bij-de-tijd-De-hand-aan-de-ploeg.aspx
http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Commentaar-bij-de-tijd-De-hand-aan-de-ploeg.aspx
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Overal ter wereld heeft de kerk kleinschalige projecten in de landbouw, 
de industrie, projecten voor scholing en overal ter wereld biedt de kerk 
zich aan om mee te praten over maatschappelijke vraagstukken.  
De Protestantse kerk in Nederland 
doet dat (via Kerk in Actie) niet in 
haar eentje, daarvoor is zij 
verbonden met partnerkerken 
overal in de wereld.   
 

Het werk van de kerk is dus niet altijd duidelijk zichtbaar, niet altijd 
spectaculair, maar wel een vasthoudende manier van aanwezig zijn in 
situaties van geweld en nood. Daarnaast zijn er natuurlijk de collectes 
voor noodhulp. Die springen meer in het oog en zijn ook heel hard 
nodig. Maar dat is dus zeker niet het enige werk dat door de kerk verzet 
wordt in een wereld die lijdt onder armoede en geweld. 
 

Dat het werk van de kerk met zoveel vasthoudendheid gedaan kan 
worden, heeft voor mensen die dit werk doen alles te maken met hun 
geloof in God en het voorbeeld van Jezus Christus. Wie in de een ander 
een kind van God ziet, kan dit werk niet loslaten, ook niet als resultaten 
uitblijven of zelfs weer teniet worden gedaan.  
Gelukkig zijn er ook veel mensen die vanuit een andere levensvisie even 
vasthoudend zijn. Met zulke mensen werkt de kerk ook overal ter 
wereld samen. 
 

Wat doet de kerk? Zij werkt met een bijna onmenselijk geduld aan 
menselijke fundamenten voor deze aarde. Laten we bidden dat Gods 
Geest ons de kracht geeft ook zelf van zulke bouwers te zijn.  
  
Conferentie Bruggen Bouwen in wijk of dorp in Oslo 
Van 8 t/m 11 september ben ik in de gelegenheid gesteld een conferentie 
te bezoeken in Oslo. Deze reis wordt geheel bekostigd uit het Grundtvig 
-EU-project en sluit aan bij de cursus die ik die voorjaar volgde met 
hetzelfde thema. Ook in onze gemeente denken we na hoe we nog 
meer dan voorheen kerk in onze gemeenschap kunnen zijn en hoe we 
bruggen kunnen bouwen tussen overheidsinstanties, verenigingen en 
particulieren ook met het ook op de veranderende samenleving.  
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Ik vind het erg leuk dat ik deze gelegenheid krijg en maak er graag  
gebruik van. Mocht u in deze week een predikant nodig hebben dan 
kunt u terecht bij Ds. Jan Lammers uit Nijbroek.  
Als ik terug ben, hoort u er meer over!  
 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Startzondag 
 

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). We beginnen op deze dag ook  met de 
verhalen over Abraham. 
Heeft u naar aanleiding van de vraag in de zomerkerkbode nog foto’s 
gemaakt over dit onderwerp, dan ontvang ik ze graag uiterlijk 14 
september, het liefst digitaal. Als er genoeg binnenkomt maak ik er een 

powerpointpresentatie van. 
Ook dit jaar willen we 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.  
 
 
 
 
 

Activiteitenfolder 
 

De activiteitenfolder voor het winterwerk is nog in de maak. 
 U krijgt hem in de komende maand in de bus. Nog niet het hele 
programma is ingevuld. Suggesties voor thema-avonden, 
tentoonstellingen, activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, etc. 
zijn van harte welkom. 
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Zieken 
 

Ik denk niet dat alle berichten over ziekte en ziekenhuisopnames mij in 
de afgelopen maanden bereikt hebben. De volgende namen zijn bij mij 
wel bekend. Lùa Rodriguez, Bandijk 60, kwam na een ongelukje in de 
speeltuin op de intensive care in Groningen terecht. Na enige tijd kon ze 
naar Deventer, maar ook daar moest ze nog een aantal dagen blijven. 
Gelukkig is ze nu weer thuis en kan ze daar verder herstellen.  
 

Henk Panhuis, Molenweg 3 onderging een operatie, waarvan hij nu thuis 
verder herstelt.  
 

Riet Visser, Kosterij 3 had al voor de zomer vervelende klachten, ook in 
de zomer moest ze regelmatig naar het ziekenhuis voor onderzoek en 
het bijstellen van de medicatie. Gelukkig gaat het nu weer wat beter. 
Alle zieken en hun geliefden wensen we veel sterkte en kracht toe. 
 
 
Het blijft belangrijk dat u ziekte en 
ziekenhuisopnames aan mij of aan de 
ouderlingen blijft doorgeven. Opnames 
worden steeds korter, maar dat betekent 
vaak wel een langere periode van herstel 
thuis. Graag willen we u in die tijd ook 
ondersteunen. Een mailtje of een 
telefoontje is altijd welkom.  
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Bij de diensten 

We lezen nog even door uit het evangelie van Matteüs, daarna gaan we 
verder met de verhalen over Abraham. Abraham hoort de stem van God 
en gaat een onzekere toekomst tegemoet.  

 
Voor Abraham 
heeft geloven 
alles te maken 
met geduld en 
met de zekerheid 
dat God hem 
heeft geroepen. 
 

7 september Kleur: Groen 
Op het rooster staat Matteüs 18: 1-20. God is zuinig op mensen. Is er één 
verdwaald dan gaat Hij hem/haar zoeken. Op deze zondag leren we 
weer twee nieuwe liederen: Lied 805, dat gaat al vast over Abraham en 
lied 1013 een mooi lied over vrede. Op deze zondag gaat Ds. Ineke van 
Middendorp-Sonneveld bij ons voor. Voor velen een weerzien. 
 
14 september Kleur: Groen 
We lezen Matteüs 18: 21-35. Jezus vertelt een verhaal over vergeven.  
Op deze zondag nemen we afscheid van onze organist Gerard Beelen. 
Verderop in de kerkbode leest u er meer over. 
 
21 september, Eerste zondag van de herfst Kleur: Groen 

STARTDIENST 
Nu zo ongeveer iedereen terug is van vakantie gaat het winterwerk 
weer van start. We sluiten het evangelie van Matteüs af en beginnen 
met de verhalen over Abraham. We lezen Genesis 11:27-12:9. 
Het koor Inspiration zingt in deze dienst. Zo maken we er samen een 
mooie startdienst van. Zie voor verdere bijzonderheden zie pagina 5. 
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28 september, tweede zondag van de herfst. Kleur: Groen 
Op het rooster staat Genesis 12: 10-13:1. Abram en Sarai komen in Egypte 
terecht. Welke wetten gelden nu. Die van de farao, of toch die van God? 
Op deze zondag gaat Ds. A. Galle-van Luttikhuizen uit Schalkhaar bij ons 
voor. 

    Tot ziens in de diensten! 
 

AGENDA 
 

1 september 19.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
10 september 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
11 september 14.00 Oecumenische werkgroep Nijbroek 
 

Voor iedereen een hartelijk groet! 
                        Ds. Betsy Nobel 

 
Afscheid van Gerard Beelen als organist in Terwolde-De Vecht 

Gerard heeft van 2005 tot midden dit jaar gespeeld in Terwolde. Hij 

heeft de diensten altijd goed begeleid. En zoals elke organist had ook 

Gerard zijn geheel eigen manier van spelen: zorgvuldig en gedragen. 

Hij is een man die vindt dat men zich aan gemaakte afspraken moet 

houden. Je kunt van hem op aan en dat verwacht hij ook van anderen. 

Zo moest bijvoorbeeld de liturgie altijd vóór vrijdag aangeleverd 

worden, zodat Gerard zich gedegen kon voorbereiden op de dienst. 

Eigenlijk ging dat altijd goed met Betsy. Maar als er andere 

voorgangers waren, kon het wel eens mis gaan met de tijdige 

aanlevering. Dat was iets wat Gerard niet kon waarderen, omdat hij dan 

in de knoop kon komen met zijn zorgvuldige voorbereiding.  

De laatste tijd kampte Gerard met rugklachten en daarnaast had hij zelf 

wat moeite met delen van het nieuwe liedboek. Al met al voor Gerard, 

mede op advies van zijn arts, reden om te stoppen met het begeleiden 

van de diensten in Terwolde-De Vecht en Nijbroek.  

Namens de gemeente danken we Gerard voor zijn inzet en bijdragen 

aan de zondagdiensten en speciale diensten in onze kerk in de 

afgelopen ruim 8 jaar.  

Wij wensen hem een goede tijd en gezondheid in de toekomst. 

In de dienst van zondag 14 september a.s. willen we met elkaar 

afscheid nemen van Gerard als organist in de gemeente Terwolde-De 

Vecht. 

 

Piet Winterman, college van kerkrentmeesters. 
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NIEUWE ORGANIST  

 

Bert Riphagen. 

 

Beste gemeenteleden, 
 

Mij is gevraagd om iets over mijn 

muzikaal verleden aan u door te geven. 
 

Als 14 jarig broekie ben ik als organist begonnen in de N.H. kerk in 

Emst.  

Mijn vader was daar toen 40 jaar organist. 

In Nijkerk 25 jaar als organist en begeleider van een gemengd koor en 

het n.w. Veluwe mannenkoor, waarvan Martin Mans nu dirigent is . 

Tevens mede oprichter in 1976. 

Vanaf 1989 woonachtig in Apeldoorn en verbonden als organist in De 

Hofstad, en vaste organist van de maandelijkse bekende zangdiensten. 

Ook mag ik dirigent van de 30 leden tellende cantorij zijn. 

10 Jaar dirigent/organist van 3 katholieke koren, wat nu verleden tijd 

is. 

Ben zeer verheugd, dat ik toe mag treden in de rij van organisten van 

Terwolde. Jullie bezitten een pracht orgel in een mooie kerk, met een 

uitstekende akoestiek. 

Hoop dan ook dat ik nog lang mijn gekregen talenten mag gebruiken tot 

verrijking van Gods eer. 
 

Sterkte voor Gerard gewenst. 
 

Een muzikale groet, Bert 

 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

17-sep Dhr. E.H. Hekkert,  Haverkampsweg 7  89 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

10-sep Dhr. en Mevr. Ham - Goedhart, Kerkstraat 8 50  jr. 

14-sep Dhr. en Mevr. Kers - Plette, Wijkseweg 60 25  jr. 

20-sep Dhr. en Mevr. Spijker - Kerkvliet, Kraaigraafstraat 6 25  jr. 

22-sep Dhr. en Mevr. Broers - van de Beek, Dorpsstraat 47 25  jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst! 
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Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op 

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Mevr. F. Hulsing, Everwijnstraat 45 vanuit Apeldoorn 

 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

L.R. Nobel, Kolkweg 19b naar Nijmegen 

 

Overleden: 

Dhr. A.C. van Heusden, Wijkseweg 66 op 4 juli 

 

 
 

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: 
 

In 2013 was de totaal opbrengst aan kaarten en postzegels 23.275 

euro. Vorig jaar was dat 33.359 euro.  

De inzameling van mobieltjes, cartridges en oud en buitenlands geld 

bracht vorig jaar 2.938 euro op (vorig jaar 1.016 euro). 

 

U kunt nog steeds fotokaarten (liefst met postzegel ) van gebouwen, 

steden, natuur, klederdrachten etc. inleveren. Geen fantasie kaarten, 

kerstkaarten of 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.  
 

Alvast bedank voor uw inbreng. 
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UITNODIGING VOOR DE 65+ Groep. 
 

 

Na een prachtige zomertijd, een periode van rust waarin veel dingen 
‘anders dan anders’ waren. Velen hebben de draad weer opgepakt. 
Voor de 65+ groep is de eerste bijeenkomst op donderdag–middag  
18 september, waarbij we WIJKAGENTE mevr. Roos Kok hebben 
uitgenodigd, Misschien wel heel belangrijk om eens met haar kennis 
te maken. Mevr. Kok wil graag vertellen wat haar werk precies 
inhoud.  
De Wijkagent speelt een belangrijke rol in het contact tussen politie 
en bewoners van Terwolde en omgeving. Deze middag wordt u in de 
gelegenheid gesteld om vragen aan haar stellen. Ook met klachten 
kunt u bij haar terecht. Deze middag is van HARTE AANBEVOLEN .  
Hierbij is natuurlijk iedereen van Harte Welkom. 

Ook voor deze middag is de drempel laag. 
 

Tot ziens: op 18 september om twee uur in de Kerk van Terwolde. 
 

Hebt u geen vervoer: dan kunt u contact opnemen met Willie Slijkhuis 
tel. 291074  of Mini van der Horst tel. 291335.  
 
Agenda: 
 

donderdag 18 september - Wijkagent. 
donderdag 16 oktober - Voorlichting voor Senioren door de Rabo 
bank 
donderdag 20 november - Creatieve middag met mevr. Fem Pas. 
donderdag 18 december - Kerstviering met Nostalgie. 
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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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LAAT HET ONS WETEN………. 
 

 als er een kindje is geboren 

 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of 

 als u langdurig ziek thuis bent. 

 
GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE: 
 

Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met 

Henk Stormink: Tel. 0650 666 612, 

of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl  

 
ROMMEL- en ANTIEKMARKT: 
 

Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse 

rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande 

medewerkers. 

J. van Oorspronk (055) 323 1711  -   E. Slijkhuis (0571) 29 10 74 
 

G. de Groot (055) 323 1261 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 8 sept. Mevr. Koers Twelloseweg 56 

  

Mevr. Veldhuis Quabbenburgerweg 22 

  

Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

  

Mevr. Willems Wijkseweg 9 

  

Mevr. Veldwijk Avervoordseweg 12 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

7 sep. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

14 sep. PK Terwolde 10.00u 

21 sep. PK Nijbroek 9.30u 

28 sep. 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 
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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. 

 
 

GIFTEN: 
 

Bloemen via: A. Ensink 5,00 

 

  

W. Jansen 5,00 

 

  

H. van der Scheer 5,00 

 

  

D. van Baak 10,00 

 

  

J. Roskam (1x5; 1x10) 15,00 

 

  

K. Ketelaar 5,00 

 

  

NN 10,00 55,00 

     Collecten 

 

CvK 526,17 

 

  

Diaconie 284,33 

 
 

6-7 Jeugdwerk 62,62 

 
 

13-7 Alg. Kerkewerk 44,90 

 
 

27-7 Onderhoudsfonds 36,70 

 
 

10-8 Orgelfonds 44,50 

 
 

17-8 Zomerzending 36,08 

 
 

24-8 Alg. Kerkewerk 44,45 

 
 

31-8 ZWO-project 81,15 1.160,90 

Zendingsbus 
   

60,39 

    
  

   

TOTAAL   1.276,29 

      
      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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KERKWINKELTJE 
 

Hier zijn alvast een aantal data die u kunt noteren in de agenda of op de 
kalender. 
Kaartenmaken: maandagmiddag 10 november en maandagmiddag 17 
november om 13:30 uur in de consistorie. 
Verkoop in de Kerk: vrijdag 28 november van 13:30 uur tot 18:00 uur en 
zaterdag 29 november van 9:30 uur tot 12:00 uur. 
 

Fem Pas. 

 
Herhaalde 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 september. 

 
U kunt zich aanmelden bij Harrie Steenbergen. 
Tel: 0612311149/(0571) 292084 of per mail: hzsteenbergen@live.nl 
 

 
BEDANKT. 
 

Wim en Jannie van Vemde willen iedereen hartelijk bedanken voor de 

vele reacties naar aanleiding van hun 45 jarig Huwelijksjubileum in de 

vorm van bloemen, een kaartje, telefoon en mail. 

  



   16 

 

 

 
Vredesweek 2014: Hoe bewaren we de lieve vrede?  

Of zorgen met name verschillen in religie toch steeds 
opnieuw voor conflicten?   
 
Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst op  
23 september 2014 in de bibliotheek te Twello.  
 

 
Belangrijke vragen omdat we dagelijks geconfronteerd worden met berichten over 
onvrede, ver weg maar ook dichtbij.  
 

De bijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Vredesweek, een week om speciaal 
na te denken over het voorkomen en vooral het oplossen van conflicten. Veel 
mensen zijn in verwarring; over de ernstige conflicten ver weg, maar ook en vooral 
dichtbij in ons land. De kranten en de televisie berichten bijna dagelijks over de 
onbegrijpelijke tragiek van de ellende die mensen elkaar aan doen. Is de 
godsdienst daarvan de oorzaak? Ook in ons land is er soms sprake van conflicten 
tussen (groepen) mensen. Waarom? Waardoor? Tijdens deze bijeenkomst wordt 
daarover met elkaar nagedacht en gesproken. Hopelijk geeft dat de deelnemers 
energie en perspectief hoe we de lieve vrede in ons eigen land of onze eigen 
situatie kunnen bewaren of weer weten te realiseren.  
 

Mevrouw Manuela Kalsky is de inleider op deze avond. Van huis uit protestants 
theologe, maar al vele jaren directeur van het Studiecentrum voor Theologie en 
Samenleving van de dominicanen in Amsterdam. Ook is ze hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze schrijft als lid van het “Theologisch elftal” in 
dagblad Trouw geregeld over actuele thema’s in de samenleving. In vrede 
samenleven is haar passie. Ze wil verschillen verbinden. Daarom heeft zij het 
project “Nieuw-wij” ontwikkeld. Daarin staat het werken aan nieuwe vormen van 
vreedzaam samenleven centraal. Een vrouw dus met de benen op de grond en 
met een visie die inspireert. Zij reikt tijdens de bijeenkomst gedachten aan die 
kunnen helpen om de oorzaak van onvrede te herkennen en hoe we ons “met 
vrede kunnen wapenen”  zoals het thema van deze Vredesweek luidt.  
De bijeenkomst in de bibliotheek begint om 19.30 uur en eindigt ca 21.30 uur. De 
koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. De kosten zijn € 2,50 inclusief 2x 
koffie/thee. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de vredeswerkgroep PAX  - 
Twello samen met de oecumenische commissie Bezinning & Inspiratie Twello.  

Voor wie zich op deze bijeenkomst wat meer wil voorbereiden is het kennisnemen 
van de volgende websites aan te bevelen. www.manuelakalsky.net en 
www.nieuwwij.nl.  

 

http://www.manuelakalsky.net/
http://www.nieuwwij.nl/
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BAZAR: 
 

In Terwolde kennen we het woord BAZAR als geen ander.  

In het verleden is hier heel vaak een bazar gehouden.  

Tegenwoordig is er geen bazar meer, maar de Rommelmarkt. 

Met het sorteren van de boeken voor de rommelmarkt, vonden we 

een krant uit 1933. Een speciale uitgave van de bazar in Terwolde. 

Hierin staat het verslag van de bazar. Ik vond dit wel leuk om het te 

vermelden in onze kerkbode. 

De krant ligt in de Consistorie. Er staat nog veel meer in over de 

bazar en hele leuke Advertenties. 
 

     Anno Fridrichs     
 

Bazar 
 

 

In de Ned. Herv. Kerk alhier heeft hedenmiddag de officiële 

opening plaatsgevonden van den bazar, waarvan de opbrengst 

zal worden besteed ten behoeve van het onderhoud van het 

orgel in het kerkgebouw. Nadat orgelspel ten gehoore was 

gebracht heeft de voorzitter der bazar-commissie, ds. P. 

Prins van Wijngaarden een openingsrede uitgesproken, waarin 

hij een woord van welkom toeriep  tot den burgemeester der 

gemeente Voorst, Mr. A.C. baron van der Feltz en de anderen 

leden van het ere-comité, verder tot de leden der verschil-

lende bazar-commissies en de overige aanwezigen. 

Zoo is dan het lang verbeide en het lang en door velerlei 

arbeid grondig voorbereide uur van de bazar voor restauratie 

van ons orgel aangebroken, aldus spr. 

Wij hebben gemeend voor deze opening geen geëigender plaats 

te hebben kunnen kiezen dan het kerkgebouw zelf, waar immers 

het doel ligt van dezen ganschen opzet. 

Voordat daarover iets gezegd wordt in de eerste plaats echter 

een woord van dank aan de leden van het eere-comité, dat zij 

hunne toestemming wilden geven hunne namen ter aanbeveling te 

schrijven boven den arbeid die wij ten bate van ons orgel 

wilden gaan ondernemen. Want de restauratie daarvan is 

dringend noodig waarvan gij u zoo dadelijk zult kunnen 

overtuigen. Zooals het programma vermeldt zal de organist, de 

heer Schurink uit Deventer, dan eenige registers doen hooren 

en niet-hooren (omdat ze de dienst weigeren) 

Dan zal ook blijken dat, indien het orgelspel waarmede deze 

bijeenkomst inzette, nog niet de indruk maakte zoo 

onbruikbaar te wezen, dit waarlijk niet zijn oorzaak vond in 

den gunstigen toestand, maar in de vertrouwdheid van den 

organist met zijn instrument. 
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Een behoefte is het mij om thans een ogenblik stil te staan 

bij den velen arbeid, geheel belangenloos verricht, welke de 

totstandkoming heeft mogelijk gemaakt. 

Namen noemen is onmogelijk. Maar het is treffend met welk een 

toewijding en inspanning velen zich aan dit werk hebben 

gegeven. 

Namens de ganschen gemeente breng ik hen dank. Dank ook aan 

de vele vrienden onzer gemeente in den omtrek, die zoo royaal 

hebben geholpen en gestemd. Tot ons leedwezen kwam van Ds. 

Bleeker  Apeldoorn; Ds. Goedhuis Epe; de heer F.J.C. 

Voorthuis Twello en de predikanten van Deventer; Ds. De Boer, 

Ds. ter Haar, en Ds. Werner bericht in dat zij tot hun spijt 

verhinderd waren tegenwoordig te zijn. 

Na de hoop te hebben uitgesproken dat velen zich mogen 

opmaken om alles, wat zoo gul gegeven werd – het is een berg 

– weder af te koopen, verklaarde spr. de bazar voor geopend. 

Hierna gaf de organist, de heer H.B. Schurink uit Deventer, 

een demonstratie van den slechten staat, waarin meerdere 

registers van het kerkorgel, zoals het Bourdon-, trompet-, 

prestant- en dulciaanregister zich bevinden. Duidelijk was 

dat door de aanwezigen waar te nemen, en het is dan ook geen 

overbodige weelde, te trachten om in dit Godshuis een beter 

orgel t.z.t. geplaatst te krijgen. De bijeenkomst werd 

gesloten met het gemeenschappelijk zingen van gezang 237 : 4. 

Vervolgens begaf men zich naar het Dorpshuis waar – zooals 

bekend - de bazar heden en morgen gehouden wordt. Het is 

ongelofelijk te zien hoeveel voorwerpen (ruim 1000 stuks) 

door de dorpelingen beschikbaar zijn gesteld. Vermelding 

verdiend een speciale bloemenstand, geheel belangeloos 

ingericht door de bloemisten van Putten en Rensen te 

Terwolde. De heer en Mevr. Mater hebben een theeschenkerij 

ingericht welken in geheel Japanschen stijl is gehouden.  

Er is een enorme voorraad kleedingstukken, huishoudelijke 

artikelen, haakwerk, boeken, schilderijen enz. op koopers te 

wachten. 

Natuurlijk ontbreken diverse attracties niet op het appel, 

zooals een touwtrekkerij met fraaie prijzen, een rad van 

avontuur, een sjoelbak, een hoepla-tent enz. Ook wijzen we 

nog op de loterij met als eerste prijs een rijwiel. Wij 

kunnen een bezoek aan dezen bazar niet genoeg aanbevelen. 

Niemand mag verzuimen hier een kijkje te nemen en naar 

vermogen bij te dragen tot het slagen van het voor oogen 

gestelde doel: 

 

Restauratie van het Kerkorgel. 
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De bazar-commissie bestond uit: 
 

Ds. P. Prins van Wijngaarden (voorz) 

G.A. Rensink  (secr.penn.mr) 

A.G. Dieperink 

A. Nijhof 

W. Willemsen Jr. 

 

 

Het ere-comité bestond uit: 
 

Mr. A.C. Baron van der Feltz, burgemeester de gemeente Voorst  

G. Berkhoff, voorz. Vrijz. Herv. Gem. te Emst 

Dr. C.J. Bleeker, voorganger Vrijz. Herv Gem. te Apeldoorn 

Ds. R.de Boer uit Deventer 

T. van Delden, oud president-kerkvoogd 

Ds. G.D. Goedhuis uit Epe 

Dr. H.W. ter Haar uit Deventer 

H.M. Neuyen president-kerkvoogd 

Dr. P.J.A. van der Pot, voorz. Ver. Ons Dorpshuis 

J. Prins van Wijngaarden uit Velp 

Ds. A.J. Scholte uit Olst 

Mr. J.P. Servatius 

F.J.C. Voorthuis, voorz. Vrijz. Herv. Gem. te Twello 

Ds. A.J. Werner uit Deventer 

J. Winters voorz. Vrijz. Herv. Gem. te Apeldoorn 

 

~~~ 
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 NIEUW SEIZOEN – NIEUWE VOORKANT ! 
 

Zoals al eerder bekend is gemaakt, is het ontwerp voor een nieuw logo 

en de voorkant van de kerkbode van Jolanda Veldwijk goedgekeurd. 

Omdat er voor de kerkbode nog wat aanpassingen gedaan moesten 

worden heeft dit wat langer geduurd, maar het resultaat ziet u op de 

voorkant. 

 

Redactie Kerkbode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 29 september vóór 16.00 uur 

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

 


