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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Een verhaal uit Oslo

In september mocht ik met een collega en twee docenten vanuit de
Protestantse theologische universiteit naar een conferentie in Oslo over
bruggen bouwen in wijk en dorp. Een prachtige kans, voor mijzelf, maar ook
voor onze gemeente. Bruggen bouwen in ons dorp is één van de speerpunten
in ons beleidsplan. Deze conferentie gaf mij in ieder geval weer een boost dit
speerpunt serieus te nemen en mogelijkheden te leren zien.
Het hoofdonderwerp was multiculturaliteit en je zou dus al snel kunnen
denken dat wij daar in Terwolde en De Vecht niet zoveel mee te maken
hebben. Immers in onze dorpen wonen niet veel allochtonen, of liever gezegd:
mede-landers. Maar multiculturaliteit reikt veder dan etnische afkomst.
Het heeft ook te maken met uit wat voor een gezin je komt: arm of rijk,
belezen of zonder één boek, agrarisch of stedelijk opgegroeid. Op welke
manier kan iedereen zich thuis voelen in een buurt, op een school of in een
kerk? Daar is ontzettend veel over te vertellen, en we hebben elkaar als
mensen uit Estland, Bulgarije, Roemenië, Italië, Noorwegen en Nederland dan
ook vele verhalen verteld en we hebben elkaar ook vele vragen gesteld.
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U gaat er vast meer over horen in het komend seizoen. Deze keer een kort
voorbeeld van hoe eenvoudig het allemaal kan zijn, als je je ogen en oren maar
openhoudt voor de kansen die er liggen.
In een kerk in Noorwegen was er een vrouw bijgekomen. Eigenlijk paste ze
niet zo goed in ‘het kringetje’ van meestal goed opgeleide tweeverdieners die
het hoofdbestanddeel van deze gemeente vormde. Zij was alleenstaand, niet
zo rijk en dat kon je ook wel aan haar zien. Hoewel iedereen even aardig was,
bleef ze toch een beetje een buitenstaander.
In die kerk was ook een kinderkoor, het was ooit leuk begonnen, maar er
kwamen steeds minder kinderen. Overwogen werd om er maar mee te
stoppen. Voor die paar kinderen was er niet zoveel meer aan en het kostte zo
ook nogal veel moeite zonder veel resultaat.
In het gesprek hierover probeerde de diaken (een betaalde functie in de
lutherse kerk) met anderen te analyseren waarom er zo weinig kinderen
kwamen. Het was niet dat ze niet van zingen hielden, juist in de Noorse
(lutherse) kerk is zingen heel populair. Al pratend kwamen ze tot de conclusie
dat het de drukte in de gezinnen was die ervoor zorgde dat er nauwelijks nog
kinderen kwamen. Als de ouders thuis waren moest er nog gegeten worden en
dan nog weer op pad met de kinderen naar het koor, het was gewoon teveel.
Toen dachten ze aan de
vrouw in de kerk. Was zij
niet kok geweest? Als zij
nu eens zou koken en de
gezinnen zouden worden
uitgenodigd voor een
maaltijd terwijl hun
kinderen in het koor
zongen… Het werd een
groot succes. De kinderen
kwamen weer, ouders
konden uit hun werk zo
aanschuiven en
ontmoetten elkaar en de vrouw die er altijd maar een beetje bij hing werd de
spil in het gebeuren. Zonder haar zou dit stuk kerkenwerk niet mogelijk zijn.
Nu werd ze niet alleen meer vriendelijk gedoogd, maar maakte ze werkelijk
een onmisbaar onderdeel uit van de gemeenschap.
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Zo simpel kan het zijn…. en het paste ook precies bij het motto van een andere
predikant die ik daar ontmoette en die in een ‘krachtwijk’ werkte. ‘Als iets niet
werkt, maar het is wel één van je kerntaken, schaf het dan niet af, maar maak
het groter, intensiveer het.’ Mocht het dan nog niet lukken dan kun je het altijd
nog afschaffen, maar onze eerste opdracht is: investeer in je kerntaken, ook al
gaat het soms nog zo moeizaam!
Ik heb er veel aan gehad!

VANUIT DE GEMEENTE
Wij gedenken
In de nacht van 14 op 15 september kwam er een einde aan het leven van Wim
Lugtenberg. Voor ons als mensen uit het dorp vooral bekend als ‘de bakker’,
maar Wim was meer dan dat. Hij was de man van Janke en de vader van Henk
en Jan-Willem, zij zullen hem missen net zoals de andere leden van de naaste
familie.
Velen kwamen afscheid nemen van Wim en in de gedachtenisdienst stonden
we stil bijzijn leven aan de hand van het verhaal over de Emmaüsgangers.
Zij herkennen Jezus bij het breken van
het brood. Zo herkennen wij mensen
aan de gewone dingen die ze doen,
hoe ze lopen, hoe ze praten, hoe Wim
altijd floot als hij met het brood langs
de deuren kwam. De laatste jaren
waren niet gemakkelijk. Complicaties
maakten dat hij een gedeelte van zijn
been moest missen en nadat hij een
ziekenhuisbacterie had opgelopen raakt hij meer geïsoleerd. De laatste tijd
woonde hij in Park Brabant, waar Janke hem iedere dag na haar werk ging
opzoeken. Steevast kwam dan de vraag: En hoe is ’t met de bakkerie-e?
Wim zal gemist worden dat is zeker, maar het is ook goed zo, omdat hem
verder lijden bespaard is gebleven. Als de Emaüsgangers Jezus herkennen zien
zij ook een nieuw perspectief. De toekomst gaat weer open. Wij wensen
Janke, Henk en Jan-Willem dat ook toe, dat een nieuwe toekomst zich voor
hen opent en dat er de troost mag zijn dat Wim nu mag wonen op een plaats
waar geen lijden en pijn meer is.
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Bijeenkomst ouderenbezoekers, en wie wil het team versterken?
In onze kerk is een flink aantal mensen actief als ouderenbezoeker.
Elke ouderenbezoeker heeft een klein aantal adressen (van 1-4 adressen p.p.).
Ouderen van 80 jaar en ouder worden in ieder geval één keer per jaar door hen
bezocht en mocht er iets bijzonders zijn dan kan de ouderenbezoeker dit altijd
doorgeven aan de ouderling of predikant. Niet alle ouderen zijn hetzelfde, dat
betekent ook dat de behoefte aan bezoek nogal wisselend is, en sommige
ouderen zijn zelf ouderenbezoeker. Op woensdag 22 oktober vanaf 19.30
houden we weer onze bijeenkomst voor ouderenbezoekers. er is eerst
gelegenheid wat bij te praten, vanaf
20.00 wisselen we ervaringen uit en
kijken we of alle ouderen uit onze
kaartenbak nog een ouderen
bezoeker hebben.
Bent u al ouderenbezoeker, dan
krijgt u hierover nog persoonlijk
bericht. Maar we kunnen ons ook goed
voorstellen dat er mensen onder u zijn,
die ook wel eens een paar ouderen willen
bezoeken. Lijkt het u iets, kom dan vrijblijvend
meeluisteren en praten op deze avond.
In de maatschappij keert steeds meer het besef terug dat we meer naar elkaar
moeten omkijken en meer voor elkaar moeten zorgen. Voor mensen van de
kerk is dat geen nieuws. Door de eeuwen heen heeft de kerk dit soort werk
gedaan. Gaat u meedoen dan stapt u dus in een lange traditie van omzien naar
elkaar. Vindt u het nog een beetje eng? Er zijn genoeg mensen met ervaring die
u een steuntje in de rug kunnen bieden. U zult het zien als u er aan begint
geeft dit werk al snel veel voldoening.
Tot ziens op 22 oktober.
Activiteitenfolder
Samen met de ouderlingen hebben we nog even gebrainstormd over de
activiteiten voor het komend seizoen. Daar zijn weer een paar goede ideeën
uit naar voren gekomen. De eerste activiteiten vindt u al hier in de kerkbode,
de rest volgt in de komende weken d.m.v. een flyer in alle brievenbussen van
Terwolde-De Vecht. U kunt dus gerust een buurman of buurvrouw vragen om
mee te gaan…ze weten er van!
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Leeskring ‘Stille Zaterdag’ van Désanne van Brederode
Een boek lezen kan een heerlijke vorm van ontspanning zijn, maar soms is het
ook leuk om samen met anderen hetzelfde boek te lezen en je leeservaringen
te delen.
Voor iedereen die dat leuk lijkt gaan we in drie avonden het boek ‘Stille
Zaterdag’ van Désanne van Brederode lezen. De data zijn 23 oktober en 6 en
20 november van 20.00 tot ongeveer 21.30.
En stukje uit de recensie van die boek uit de Volkskrant:

Zonder ironie beschrijft Désanne van Brederode hoe het christelijk geloof
twee mensen bindt, maar ook uit elkaar speelt.
Je moet maar durven: een roman schrijven waarin het
dilemma van geloven-in- deze-tijd bloedserieus wordt
genomen. Ook anderen refereren aan deze thematiek,
zoals dichter Willem Jan Otten en schrijfster Vonne van der
Meer, maar Désanne van Brederode trekt in haar zesde
roman Stille zaterdag alle registers open. Het moest
misschien eens gebeuren. Al in haar debuut, Ave verum
corpus/Gegroet waarlijk lichaam (1994), speelde Jezus een
rol en nadien heeft ze nooit een geheim gemaakt van haar
katholieke achtergrond en interesse in andere vormen van
spiritualiteit.
Ze weet wat haar te wachten kan staan. In Stille zaterdag beseft het mannelijke
hoofdpersonage al jong dat gelovigen niet meer serieus worden genomen.
Vijandigheid, ja zelfs 'giftige meewarigheid' is hun deel. En toch beschrijft Van
Brederode 251 pagina's lang, zonder een spoortje humor, ironie, laat staan
cynisme, hoe het geloof twee mensen bindt, maar uiteindelijk ook uit elkaar
speelt omdat hun hoge moraal hun verbiedt de consequentie uit de liefde te
trekken.
Nieuwsgierig geworden? Laat het even weten als u mee wil doen via
nobel45@hetnet.nl of 0571 292213, graag uiterlijk 15 oktober.
Het is prettig als u er voor zorgt dat het boek op de eerste bijeenkomst in uw
bezit is, via de boekhandel, de bibliotheek of misschien ook op marktplaats of
boekwinkeltjes.nl.
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Buitenlandse student op bezoek
In het weekend van 1 en 2 november zal de ZWO-commissie weer een gast uit
het buitenland ontvangen. Dit keer is het Abraham Leorenz, 24 jaar, een
theologiestudent uit Indonesië. Hij studeert in Jakarta en houdt zich op dit
moment vooral bezig met vragen rondom schaamte en schuld in de christelijke
ethiek Samen met hem zullen we een zinvolle invulling aan het weekend
geven.
Op zondagmorgen kunt u hem ook ontmoeten tijdens de kerkdienst en de
koffie daarna. Abraham komt hier in het kader van het programma van de Vrije
Universiteit Breuken en Bruggen (ook wel: bridging gaps). Dit programma
geeft studenten uit het buitenland de mogelijkheid christenen uit een ander
land en met een andere cultuur te ontmoeten. Dat is niet alleen voor deze
studenten, maar ook voor onze gemeente zeer leerzaam en inspirerend.
Wilt u een groter gedeelte van het programma meemaken, laat dat dan even
weten aan één va de leden van de ZWO-commissie

Muziek op schoot
Op zondag 9 november van 15.30-16.30 is er
voor de allerkleinsten van 0 t/m 3 jaar en hun
ouders weer muziek op schoot. We leren
nieuwe liedjes, we dansen, spelen en maken
muziek. Voor de ouders is er gelegenheid
materialen voor geloofsopvoeding in te zien.
De ouders krijgen persoonlijk bericht. We
hopen op een vrolijke middag!
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Bij de diensten
Voorzichtig aan zijn we al begonnen met de verhalen over Abraham en Sara. In
de maand oktober zullen we hun leven verder volgen.
In het lied dat we de afgelopen maand zongen stond de regel: “En de volkeren
tesaam, vinden zegen in jouw (Abrahams) naam”. En zo is het ook. Abraham is
een belangrijke verbindende schakel tussen Jodendom, christendom en Islam.
En gelukkig, zelfs Abraham was niet perfect. Hij komt voor keuzes te staan die
wij in ons eigen leven nog maar al te goed herkennen. We lezen en leven met
hem en Sara mee!
Lied van de maand: Lied 164, Zij is een vrouw van naam in Israël
Kinderlied: Lied 806, Zomaar te gaan met een stok in je hand
Zondag 5 oktober Kleur: Groen
We vieren de Maaltijd van de Heer
Abraham en zijn neef Lot kunnen niet langer bij elkaar blijven. Aan Lot de keus
welke kant hij op wil gaan. (Genesis 13: 2-18)
Zondag 12 oktober Kleur: Groen
OECUMENISCHE DIENST
Dit jaar komen we samen in de kerk van Nijbroek. Het thema dat dit jaar door
de oecumenische werkgroep is uitgewerkt is: “Herfst…tijd van kleurenpracht
en tijd van stormen”. We lezen Matteüs 8, 23-27. Het koor Step by step uit
Bussloo verleent haar medewerking. We hopen op een drukbezochte dienst
waarin onze veelkleurigheid op een mooie manier tot uitdrukking zal komen!
Zondag 19 oktober Kleur: groen
Om 10.00 gaat in de kerk van Terwolde Drs. Boon uit Zelhem bij ons voor. Op
het rooster staat Genesis 18: 1-15. Drie mannen beloven aan Abraham dat Sara
een zoon zal krijgen…een ongelofelijk bericht
GEZAMENLIJKE JEUGDDIENST OM 19.00 IN NIJBROEK
Voorganger is dhr. Heinen uit Noordscheschut. Het koor van Groot
Schuijlenburgo.l.v. Zwier v.d. Weerd verleent haar medewerking. Volgens de
kenners uit Nijbroek een combinatie die aanstekelijk werkt! Deze dienst wordt
voorbereid door leden van de jeugddienstcommissies uit Nijbroek en
Terwolde.
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Zondag 26 oktober Kleur: groen
Abraham bidt voor de stad Sodom. Enkele rechtvaardigen zouden voor God
toch genoeg moeten zijn om de stad te sparen. Prachtig om te horen hoe
Abraham het lef heeft met God te onderhandelen, Genesis 18: 16-23
Zondag 2 november Kleur: groen
We ontvangen Abraham Leorenz uit Indonesië en we lezen over de vrouwen
van zijn naamgenoot: Sara en Hagar. Abraham Leorenz zal ook zijn
medewerking verlenen in deze dienst, Hoe precies, dat moeten we nog met
hem afspreken.
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
1 oktober
3 oktober
3 oktober
6 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
31 oktober
1 en 2 nov.

20.00
18.15
19.00
20.00
17.00
20.00
20.00
19.30
20.00

ZWO-vergadering
Doeclub in de kerk
instuderen nieuwe liederen
Moderamenvergadering
Wereldmaaltijd
Moderamen Terwolde en Nijbroek
Kerkenraad
Ouderenbezoekers
Leeskring ‘Stille zaterdag’
KR-uitje naar Talma Borgh
Kerkinactie-maaltijd
Bezoek Abraham Leorenz

Voor u allen een hartelijke groet!
Ds. Betsy Nobel
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Consistorie
Kerk
Bij Kees
AOC Twello
Consistorie
Consistorie
Consistorie
Consistorie
Laren

VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2-okt Mevr. H. Klijn-van Tongeren, Kon. Wilhelminastr. 25
15-okt Mevr. J. Veenendaal-Wilmink, Twelloseweg 9

86
94

jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
2-okt
4-okt
24-okt
31-okt

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

en
en
en
en

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Hamer-Schoterman, Broekhuizerstr. 11
Rodermond-Lengton, Twelloseweg 3
Bosman-Eijerkamp, Wellinkhofweg 5
Mouw-Steenman, Zeedijk 46

50
40
55
45

jr.
jr.
jr.
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:
Verhuisd:
Dhr. en Mevr. Fridrichs-te Wechel, Ieuwland 22, naar Twello

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,
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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.

UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP.
RABO SENIOREN SERVICE.
Zoals u weet gaan de Rabobank Gemeente Voorst en Rabobank Apeldoorn
samen verder. Wat betekend dat voor u? De Adviseurs Riet Vegterlo en
Brenda Oortgiesen, willen toelichten wat het één en ander inhoud.
Deze middag komen allerlei zaken aan de orde, zoals veilig bankieren,
preventietips, Rabo Geld Expres. Het is heel belangrijk dat Senioren hun
bankzaken goed kunnen blijven regelen. Dus echt een reden om deze
middag te komen. Hierbij is iedereen van Harte welkom .
WIJ ORGANISEREN MIDDAGEN VOOR ALLE GEZINDTEN.
Tot ziens: op donderdag middag 16 oktober om twee uur in de Kerk van
Terwolde.
Agenda:
16 oktober - voorlichting voor Senioren door de Rabo Bank.
20 november - Creatieve middag met mevr. Fem Pas.
18 December - Kerstviering met Nostalgie.
Willie Slijkhuis tel. 291074.
Mini v/d Horst tel. 291335.

12

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.

13

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scriba@pknterwolde-devecht.nl
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl

LAAT HET ONS WETEN……….
 als er een kindje is geboren
 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of
 als u langdurig ziek thuis bent.

GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE:
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met
Henk Stormink: Tel. 0650 666 612,
of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl

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: 5 okt. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
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de Groot
Veldhuis
van Oorspronk
Groeneveld
Fridrichs
Eekhuis
van Beek
Bosman

Avervoordseweg 3
Avervoordseweg 4
Beentjesweg 11-A
Hoevenallee 2
IJsbaanweg 51, Twello
Rozendaalseweg 12-A
Rozendaalseweg 6
Wellinkhofweg 5

UITZENDROOSTER
5
12
19
26

okt.
okt.
okt.
okt.

PK
PK
RK
PK

OOV:

Wilp
Twello
H. Hartkapel, 't Wezeveld
Voorst

10.00u
10.00u
9.30u
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
DIACONIE
KERKBODE

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96

NL82 INGB 0000 9153 88
NL13 INGB 0001 0235 24
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

Alg. Kerkewerk

via: A. Ensink (1x10; 1x20)
W. Jansen (1x5; 1x20)
H. Zweers (1x5; 4x10)
H. v.d. Scheer
L. Uenk
A. van Assen

30,00
25,00
45,00
10,00
10,00
10,00

via: F. Hemeltjen

Collecten

20,00

CvK
Diaconie
Onderhoudsfonds
JOP
Stichting 'TAMARA'
Kerk en Israël
Ond. Fonds (Mon. Dag)

168,68
130,14
32,70
46,45
108,16
15,15
30,05
531,33
-,-

Zendingsbus
TOTAAL

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

KERKBALANS 2014
Begroot

40.000

Toezeggingen
Ontvangsten
t/m 25 sept.
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130,00

41.728

35.287

681,33

Talentenmarkt
De definitieve opbrengst van de talentenmarkt is bekend. Op wat kleine dingen na
die nog binnen moeten komen of nog verrekenend moeten worden, is de
opbrengst bekend. Netto hebben we weer afgerond € 1000 bijeen gebracht.
Iedereen die op een of andere manier heeft meegewerkt hartelijk dank.
De rijstboeren uit het Yabimaproject zullen blij zijn!
Partnergemeente
We hebben tot nu toe geen reactie gehad op onze laatste brief naar Indonesië.
Waarom het contact (tijdelijk?) gestopt is weten we nog niet. Zodra we weer iets
horen, krijgt u ook weer informatie.
Kees Visser
ZWO-dienst 31 augustus
De ZWO-commissie ondersteunt, via Kerk in Actie, het project Yabima.
Een project voor onder andere rijstboeren in Zuid- Sumatra. Een ander belangrijk
onderdeel van het Yabima project is om te proberen een dialoog op gang te
brengen met een partner gemeente daar. Dominee Henriëtte Nieuwenhuis is onze
contactpersoon. Via haar zijn we al meer te weten gekomen over de omgeving en
de mensen die er wonen.
De ZWO-commissie organiseert verschillende activiteiten voor het project.
Ook wordt er een paar keer per jaar een ZWO-dienst gehouden.
Op 31 augustus was het weer zover: een dienst met het Yabima project als
uitgangspunt. In de kerkbode werd een interactieve dienst aangekondigd.
Een dienst dus waarin iedereen mee kan praten over het onderwerp. We gingen in
op het onderwerp ‘diaconaat’. Dominee Betsy heeft uitgelegd dat er 3 vormen zijn:
1) het geven van directe hulp (een brood of een vis), 2) mensen leren om zelf wat
te doen (zaaizaad geven of een vishengel) of 3) verandering van een situatie waar
de mensen zelf geen invloed op hebben (bijv. door maatregelen van de regering).

17

De kerkgangers werden verdeeld in 3 groepen. Na de uitleg door dominee Betsy,
gingen de groepen op verschillende plekken in de kerk zitten. Men kreeg een
bepaalde situatie uitgelegd waarin mensen hulp nodig hebben. Door zich in te
leven in deze situatie, kon men zich goed voorstellen wat er aan de hand was en
wat mensen in zo’n situatie nodig hebben.
Daarna kreeg de groep hulp aangeboden (bijv. een brood of een hengel).
Het bleek dat de hulp die men kreeg volstrekt niet paste bij de situatie waarin men
zat. Dit gaf aanleiding voor veel vragen en goede gesprekken De conclusies
werden later door een woordvoerder van de groep aan de rest van de
kerkgangers verteld. Het bleek dat iedere situatie om een andere vorm van hulp
vraagt en dat het goed is om aan de mensen zelf te vragen wat ze nodig hebben.
Door op deze manier met het onderwerp ‘diaconaat’ bezig te zijn, werd een
heleboel duidelijk over ‘hulp geven’. De betrokkenheid van iedereen was groot.
Al met al een goede en bijzondere dienst.
Hermien Teunissen

Oecumenische dienst in Nijbroek
Op zondagmorgen 12 oktober a.s. wordt in de kerk van
Nijbroek, de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden.
De dienst begint om 09:30 uur en heeft als thema: Herfst, tijd van
kleurenpracht en van stormen.
De schriftlezing is deze morgen Mattheus 8 : 23-27.
Aan de dienst werken mee Ds. B. Nobel, Pastor D. Brylak, Ds. J.
Lammers en leden van de oecumenische werkgroep.
De koorzang wordt verzorgd door ‘Step by Step’ uit Bussloo.
Voor de allerkleinsten is er oppas in dorpshuis ‘De Arend’ en voor de
oudere kinderen is er nevendienst. Na afloop van de dienst is er in het
dorpshuis gelegenheid, om bij een kopje koffie of thee, nog wat na te
praten. Voor de kinderen is er natuurlijk ook wat te drinken.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Namens de oecumenische werkgroep,
Ben Pas.
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Uitnodiging voor deelname oecumenische gespreksgroep
Voor de achtste keer op rij zal er in 2015 een kortlopende oecumenische
gespreksgroep in de gemeente Voorst plaatsvinden.
Het is de bedoeling dat de groep in het vroege voorjaar 3 maal bij elkaar komt.
Het religieus en inspirerend boek ‘De mens als van stralend licht’, geschreven
door Nicolette en Paulus Rijntjes, zal besproken worden. De schrijfster kreeg
een diepgaand visioen waardoor het scheppingsverhaal volgens Genesis in een
verrassend licht kwam te staan. Er blijken inspirerende sleutels voor het leven
van nu in aanwezig te zijn. Het boek zal als leidraad dienen voor het gesprek
en kan aangeschaft worden via bol.com
Afgelopen jaren heeft laten zien dat door de verschillende kerkelijke,
maatschappelijke achtergronden en leeftijden van de deelnemers maar ook
door het open staan en luisteren naar elkaar het tot inspirerende en
verdiepende gesprekken is gekomen.
De gespreksgroep zal roulerend plaatsvinden bij één van de deelnemers thuis
en de tijd en plaats zal in overleg gaan. Waarschijnlijk zullen er weer 2 groepen
gestart worden. De ene groep zal op de woensdagavond en de andere kring
op de donderdagavond gehouden worden. Indien je een voorkeursavond
hebt kan je dit bij de aanmelding doorgeven.
Als je belangstelling hebt gekregen of vragen hierover hebt kan je bellen of
mailen met Marian Otten telefoon: 0571-270670 of e-mail naar
marianottentekelenburg@gmail.com
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De selfie

-

ie Self ……....

De selfie is een zelfportret geschoten met een smartphone of webcam en
geplaatst op social media. Het is geen spontane foto, maar vaak enorm
geposeerd (hoofd schuin, duckface , twee vingers omhoog) en geselecteerd uit
vele takes. Lang was de selfie alleen onder jongeren en instagrammers populair,
maar toen kwamen de Oscars in maart 2014. Host Elle DeGeneres nam
‘spontaan’ een selfie met genomineerde celebrities, wat een record aan retweets
opleverde. De selfie is dus een zelfportret van jezelf. In onze streektaal betekent
“ie Self” ook jezelf. Het thema voor de jeugddienst van 19 oktober 2014 in Nijbroek
was hiermee een feit: Selfie - ie Self …….
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Selfie Jeugddienst 19 okt 2014 19.00 uur kerk Nijbroek
Het is ons een eer om deze avondjeugddienst het koor van Groot
Schuylenburg met dirigent Zwier van der
Weerd te mogen begroeten als speciale
gast.
Afgelopen week zijn we met de
jeugddienst commissies van Nijbroek en
Terwolde/De Vecht naar het plaatsje
Noordscheschut (provincie Drente)
geweest om de jeugddienst voor te
bereiden met onze voorganger dhr.
Heinen. Ook hij is een goeie gast voor
deze Selfie jeugddienst!

WhatsApp Groep (beheerder 653815264)

Selfie jeugddienst 19 oktober
Meld je aan voor de nieuwe WhatsApp groep Selfie jeugddienst 19 okt
door een bericht met naam + 06nr per Whatsapp te versturen naar
beheerder Harry van der Haar 0653815264 met omschrijving Selfie.
Nadat je toegevoegd bent als nieuwe deelnemer kun je direct jouw
zelfgemaakte originele Selfie op deze WhatsApp groep plaatsen.
Alle jeugd van 1 – 100 jaar uit Terwolde/De Vecht, Nijbroek en
omstreken mag meedoen om deze WhatsApp groep te vullen met de
meest leuke en originele Selfies.
Tijdens de gezamenlijke jeugddienst Nijbroek & Terwolde/De Vecht op
19 oktober 2014 aanvang 19.00 uur in de kerk van Nijbroek zullen we
alle Selfies aan jullie laten zien en bekend maken wie de meest originele
Selfie heeft gemaakt.
Kom jij ook? We zien en appen elkaar. Later!
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Oproep voor Assistenten Kindernevendienst/Kinderoppas

Het laatste jaar zijn er een aantal assistenten van de Kindernevendienst
gestopt. Dit maakt het werk voor de 4 overgebleven personen extra zwaar.
Nu zijn ze nl. bijna elke maand een keer aan de beurt. Daarom willen we
vragen of er misschien mensen zijn die ons willen ondersteunen. Het kost
weinig tijd, want je hoeft niks voor te bereiden, dat doet de leiding van de
Kindernevendienst. Het enige wat je hoeft te doen is om 9.45 uur aanwezig
te zijn en de kinderen voor de oppas op te vangen. Speelgoed en tekenspullen zijn aanwezig. Rond 10.20 uur komen de kinderen van de Kindernevendienst en mag je helpen met de knutselwerkjes of puzzels.
Als de dienst afgelopen is, zit jouw taak er weer op! En nog even opruimen
natuurlijk! Lijkt het je gezellig met de kinderen en wil je ons komen helpen,
meld je dan even bij de leiding van de Kindernevendienst.
Heb je nog vragen of wil je een keertje komen kijken, dan is dat natuurlijk
ook goed. Tot ziens!
Groeten Bianca, Bernadine, Miranda, Jolanda, Henny en Danielle.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 27 oktober vóór 16.00 uur bij
Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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