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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Bij het gedenken van de gestorvenen

Dat ons zorgen en werken
ergens toe dienst
dat ons leven hangt aan Iemand
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede
Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt
onze liefde stoelt op Iemand
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede
Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan
dat ons lijden voert tot Iemand
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede
Lied 736
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VANUIT DE GEMEENTE
Zieken
Bij mij is bekend dat Ria Groeneveld, Hoevenallee 2 een paar dagen in het
ziekenhuis heeft gelegen, vanwege onduidelijke klachten. Ria is gelukkig weer
thuis en we wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Namen van zieken en mensen die graag eens een bezoekje willen kunnen altijd
aan mij of aan de ouderlingen worden doorgegeven.
Geboren
Op 5 september werd bij Rianne en Jos
Eekhuis-Tiedink, Molendwarsstraat 11 in
Twello een dochter geboren. Haar naam is
Suus Jojanneke en ze is het zusje van Elin.
Van harte gefeliciteerd met de uitbreiding van
jullie gezin en we wensen jullie veel geluk en
plezier samen!
Doopdienst
Rianne en Jos hebben de doop aangevraagd voor Suus Jojanneke.
Deze doopdienst zal plaatsvinden op zondag 14 december. Als er nog andere
ouders zijn die hun kind op deze zondag willen laten dopen, dan hoor ik dat
graag uiterlijk 21 november. Op 26 november zal het doopgesprek
plaatsvinden. Zo hebben we voldoende tijd om de doopdienst voor te
bereiden.
Wij gedenken
Op 24 september kwam er een einde aan het leven van Berendina Johanna
Palm-Uenk. Zij mocht 93 jaar oud worden. Dien Palm woonde de laatste tijd op
de Martinushof. Daarvoor woonde zij aan de Zwanekamp in het huis dat zij
samen met haar man Hendrikus had gezet. Hoewel de laatste jaren voor haar
moeizaam waren, was zij tot die tijd een sterke vrouw. We herinnerden ons
hoe ze tot het einde voor haar man heeft gezorgd en ook in haar werkzame
leven was zij volop actief. Toen haar man overleden was, bleef Dien zeggen:
Ik ga door! En dat deed ze: breien voor de bazar en het kerkwinkeltje, het huis
op orde houden en werken in de tuin, en als ze viel kroop ze naar de paal van
de waslijn om zich daar weer aan op te trekken, of er kwam een buur voorbij
die haar weer overeind hielp.
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Veel goede herinneringen werden
uitgesproken bij haar uitvaart en we
stonden samen stil bij de woorden van
Psalm 23, bekende woorden gelezen
op één van de laatste dagen van haar
leven. Dat Dien Palm nu mag rusten in
de vrede van God. We wensen haar
dochters en kleinkinderen veel sterkte
toe.
Gedenken van de overledenen
Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze
zondag gedenken wij de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar.
We noemen de namen van wie in onze gemeenschap zijn gestorven.
Wanneer wij als kerk bij de uitvaart betrokken zijn geweest wordt voor en
eventueel door de familie een kaars aangestoken. De families hebben hierover
inmiddels bericht ontvangen
Dit jaar zullen de namen genoemd worden van:
Albert Teunis Veldhuis
Johanna Willemina Teunissen-Stapper
Willem Lugtenberg
Berendina Johanna Palm-Uenk
Andere leden uit onze gemeente die zijn overleden zijn
Willemina van Heusden-Dijk
Antonius Cornelis van Heusden
Jannetje Hendrika Schrijver-Teunissen
Voor hen zal een gezamenlijke kaars aangestoken worden onder het noemen
van hun namen.
Wanneer u bij het aansteken van deze ene kaars ook graag een naam of
meerdere namen genoemd wilt hebben, dan kunt u dit doorgeven (dit was
andere jaren niet zo, maar we hebben besloten dit voortaan zo te doen).
Dan graag even een berichtje, liefst via de mail: nobel45@hetnet.nl
Daarnaast is er in deze dienst in momenten van stilte en aandacht ook
gelegenheid hen te gedenken die u mist uit de kring van familie, vrienden of
dorpsgenoten.
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Daarna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die
wij missen in onze levens, nog maar kort of al veel langer. In ons leven krijgen
we allemaal te maken met verlies. Het is goed om daar in de gemeenschap van
de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten en te merken dat we niet alleen zijn
in ons verdriet en gemis. Daarom is deze dienst voor ons allemaal een moment
om stil te staan bij wie ons voorgingen en bij ons eigen leven, want hetzij wij
leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God.

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 hebben inmiddels persoonlijk
bericht gehad. De eerste aanmeldingen zijn binnen. We maken er weer een
vrolijke middag van!
Brief van Dr. Arjan Plaisier, scriba van de synode van Protestantse kerk
Nederland
De scriba van de synode onze protestantse kerk in Nederland stuurde een brief
naar gemeenteleden, kerkenraden en ambtsdragers over het ambt. In deze
kerkbode geef ik een samenvatting weer van zijn brief aan de gemeenteleden.
Op de website kunt u de hele brief lezen (www.kerkterwolde.nl)
De brieven aan de kerkenraden en ambtsdragers zullen binnenkort op de
kerkenraadsvergadering besproken worden. U leest hier later meer over.
Beste gemeenteleden
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen.
Ambtsdragers, noemen we ze. Hoe staat het er voor met dat ambt. Een klein
onderzoek leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen
van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we
het over ‘knelpunten en uitdagingen’ rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg.
Volgens mij hebben veel vragen over ‘het ambt’ vooral te maken met de vraag
wat eigenlijk een kerk, een gemeente is?
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De kerk
De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van
zusters en broeder in Christus’ naam. Midden in de wereld bevindt zich een
gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen
als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de
eerste gemeente in de Bijbel staat:
De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed
(Hand. 2:42).
De inhoud
Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar
dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Er staat dat de
leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Dat is
een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen
wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te
gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er
woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de
schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die
woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken.
Het brood
Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een
prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je
bijvoorbeeld door samen ‘het brood te
breken’, te eten dus. Voor het gevoel van
veel mensen zijn we in onze protestantse
kerken erg ‘praterig’.
Rond de tafel van de Heer worden we stil.
Daar geven we onszelf aan de Heer en
daar ontdekken we elkaar opnieuw als
broeders en zusters.
Het gebed
Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het
is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart
te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt,
ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God
te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om
te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel
persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.
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Vele vormen
Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de
tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig.
Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel
organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw
ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding
van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die
spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor
zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het een groep
gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken,
in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan
overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.
Ambt van alle gelovigen
Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we
het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en
de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke
gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van
alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door
ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van
God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9).
En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden
uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen
elkaar op en helpen elkaar om samen
gemeente te zijn, naar binnen en naar
buiten. Er is dus een ambt van alle
gelovigen. Ik hoop dat u, ook als het
tij tegenzit, met elkaar de kerk als
geloofsgemeenschap opnieuw mag
ontdekken. En dat u opnieuw het
voorrecht ervaart van die
gemeenschap een levend lid te
mogen zijn. Ik wens u daarbij veel
Geest en kracht toe.
Met vriendelijke groet,
Dr. Arjan Plaisier,
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
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Bij de diensten
Nog één keer lezen we uit Genesis over Abraham en Sara, Daarna gaan we
richting het einde van het kerkelijk jaar, verhalen over de voleinding tot dat we
aan het eind van de maand de Adventstijd binnengaan.
Zondag 2 november Kleur: Groen
Bezoek van Abraham Leorenz uit Indonesië (zie ook verderop in de kerkbode)
Liederen van de maand: Lied 729 en 423.
We lezen Genesis 21: 1-21 Sara krijgt een zoon en ze lacht (opnieuw). Hagar
daarentegen huilt, God ziet beide vrouwen.
Zondag 9 november Kleur: Groen
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Liederen van de maand: Lied 729 en 423
We lezen Matteüs 25: 14-30 en we vragen
ons af: waar investeren wij in en hoe gaan
we om met de dingen die ons zijn
toevertrouwd?
Op deze zondag verleent het koor Con Amore uit Deventer haar medewerking.
Na afloop zijn er broodjes gezond te koop t.b.v. ons Kerk in actie project
Yabima
Zondag 16 november Kleur: Groen
Liederen van de maand: Lied 729 en 423
Matteüs 25: 31-46 staat op het rooster. Als je mensen helpt die het moeilijk
hebben, help je daardoor ook Jezus.
Op deze zondag gaat Mw. T. Urbach-Plantinga uit Deventer bij ons voor.
Zondag 23 november. Kleur: Wit
LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR, WE GEDENKEN DE
OVERLEDENEN
Liederen van de maand: Lied 729 en 423
We lezen Matteüs 24: 14-35. Als je goed kijkt kun je zien wat er gaat gebeuren.
Als de vijgenboom blad krijgt weet je dat de zomer in aantocht is. Zo zijn er
ook tekenen die laten zien wanneer de dag van God aanbreekt.
Naar die dag kijken wij uit als wij onze geliefden gedenken.
Zondag 30 november, eerste zondag van Advent. Kleur: Paars
Liederen van de maand: Lied 729 en 423
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In de adventsperiode lezen we verhalen over verderkijkers. Mensen die zien
wat niet iedereen ziet. Vandaag lezen we Marcus 13: 24-37. Daarin gaat het
over een deurwachter die dag en nacht op de uitkijk staat tot de dag waarop
zijn Heer thuis zal komen. Zo kunnen en mogen wij ook vol verwachting leven.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
1 en 2 nov.
3nov.
9 nov.
11 nov.
13 nov.
13 nov.
25 nov.
26 nov.

Weekend Bridging Gaps met Abraham Leorenz
20.00Moderamenvergadering
bij Kees
15.30 Muziek op schoot
Kerk Terwolde
20.00 Kerkenraad
Consistorie
10.00 ZWO vergadering
Consistorie
14.00 Oecumenische werkgroep
De Vecht
Najaarsvergadering Classicale ZWO
20.00 Doopgesprek

Ik wens u allen een goede tijd toe!
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1-nov
5-nov
12-nov
13-nov
15-nov
22-nov

Dhr. H. Koldenhof, Wijkseweg 20
Dhr. L. van Weeghel, Sint Maartenserf 85-K 113
Mevr. F. Doeve-de Wilde, Twelloseweg 82-A
Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis, Beentjesweg 13
Dhr. L. Nijhof, Zwanekamp 14
Dhr. C.W. Hartgers, Leliestraat 2

87
81
83
85
86
92

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

40

jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
28-nov Dhr. en Mevr. Berends-Koldenhof, Bandijk 11

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst!
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.
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MUTATIES:
Ingeschreven:
Dhr. K. van Leeuwen, Haverkampsweg 7-B, vanuit Putten
Dhr. H.J. Lugtmeijer, Binnenweg 12 blok C
Verhuisd:
Dhr. J.K. de Groot, Beentjesweg 14 naar Sint Maartenerf 85, Twello
Dhr. L. van Weeghel, Bandijk 20 naar Sint Maartenserf 85,Twello
Vertrokken:
Dhr. M.P. Brummel, Everwijnstraat 45 naar Vaassen

VANUIT DE KERKENRAAD
Kerkvisitatie
Op 11 november staat (voorlopig) de periodieke kerkvisitatie gepland. De
datum en de tijdstippen zijn op het moment van schrijven nog niet helemaal
zeker, maar als het definitief doorgaat wordt dit in de kerk afgekondigd.
Dit “huisbezoek” van de kerkvisitatoren (een ouderling en een predikant van
elders uit de kerkprovincie) heeft als doel te spreken met de predikant, de
kerkenraad en de gemeenteleden over allerlei zaken die in de gemeente
spelen. Wederzijds is er de gelegenheid over het wel en wee van de gemeente
van gedachten te wisselen. U als gemeenteleden bent van 19.00 tot 20.00 uur
in de gelegenheid met de visitatoren te spreken. Vooraf spreken de
visitatoren met ds. Betsy Nobel en na 20.00 uur met de kerkenraad.
Overleg tussen de moderamina van Terwolde-de Vecht en Nijbroek
In oktober hadden we ook weer ons overleg met het moderamen van Nijbroek.
Vooral de samenwerking op het gebied van het jeugdwerk kwam weer aan de
orde. U hebt al eerder kunnen lezen over allerlei gezamenlijke activiteiten van
de jeugd.
Verder hebben we met elkaar gesproken over mogelijke samenwerking op het
gebied van ouderenwerk, thema-avonden, groot huisbezoek en activiteiten op
het gebeid van vorming en toerusting. Tijdens een volgende vergadering
proberen we concretere resultaten te boeken.
Ook hebben we met elkaar afgesproken activiteiten die ook voor de andere
gemeente belangrijk zijn, in elkaars kerkbladen te publiceren.
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Heeft u dus iets waarvan u denkt: dat is ook belangrijk voor gemeenteleden in
Nijbroek, meld het dan bij de redactie (of de scriba).
Kees Visser, scriba

VAN DE DIACONIE:

Kerstpakketten 2014
Vanuit de Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht participeert
ondergetekende namens de diaconie ook in Naastenhulp Voorst. Deze
instantie wil er onder andere zijn voor mensen in de gemeente Voorst die
vanwege beperkte financiële middelen en ondanks alle hulp van andere
instanties toch tussen wal en schip dreigen te geraken.
Onlangs werd mij gevraagd om een tiental adressen in onze kerkelijke
gemeente Terwolde-De Vecht aan te leveren van mensen die het niet
breed hebben en waarbij het ontvangen van een Kerstpakket
een echt kerstgeschenk is.
Naar aanleiding van het vorengenoemde wil ik u vragen om mij voor 15
november 2014 een naam/namen met adres/adressen aan te leveren per
brief of per mail.
De brief kan worden verstuurd aan Diaconie Protestantse Gemeente
Terwolde-De Vecht p/a: Rik Brummel, Everwijnstraat 45, 7396 AE
Terwolde of naar het mailadres r.brummel@chello.nl.
Uiteraard zal alle binnengekomen post en/of e-mail vertrouwelijk worden
behandeld.
Bij voorbaat willen wij u bedanken voor uw medewerking.
Namens de diaconie,
Rik Brummel.
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN:
Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te kunnen
gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden geregeld!
CASSETTES-EREDIENSTEN:
Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam
tel. 27 16 80.
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht
Bezoek student
Elders in het kerkblad leest u ook over het bezoek van Abraham Suriadikusuma
uit Indonesië. Abraham studeert in Nederland met een beurs van Bridging Gaps
(kloven overbruggen) drie maanden aan de Vrije Universiteit, samen met een
groep studenten uit landen over de hele wereld. Zaterdag ontvangen we hem en
laten Deventer zien. Ook willen we hem een modern Nederlands zuivelbedrijf
laten zien.
’s Avonds gebruiken we een maaltijd die door onze jongeren verzorgd wordt.
Ondertussen hebben we gesprekken over allerlei onderwerpen. Zondagmorgen
heeft Abraham ook een aandeel in de viering. Na afloop tijdens de koffie kunt u als
gemeente met hem kennismaken en spreken. Na de middagmaaltijd vertrekt hij
weer naar Amsterdam. Wij hopen met u op een inspirerend weekend.
Broodjes gezond!
Zondag 9 november na afloop van de kerkdienst verkopen we weer net als andere
jaren de bekende broodjes gezond. Met de opbrengst steunen we ons project van
Kerk in Actie/Yabima.
Mobieltjes, ansichtkaarten, postzegels, munten en inktcartridges
Rondslingerende guldens, een oud mobieltje of lege cartridges in de la, een
vergeelde ansichtkaart …. Gooi ze niet weg, maar stop ze in de doos van Kerk in
Actie achterin de kerk. Vrijwilligers van kerk in Actie sorteren uw kaarten,
postzegels, munten, cartridges en telefoons en verkopen deze via vaste
verkoopkanalen. De opbrengst van de munten, mobieltjes en cartridges is
bestemd voor het werk van Kerk in Actie, die van postzegels en kaarten voor het
zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond).
Kees Visser

13

GEVOLG VAN DE TALENTENMARKT:
Mannenweekend aan de Zeedijk.
Op zaterdag 27 sept heb ik samen met mijn vader een nachtje in de hut in de
wei geslapen bij Ab en Hermien Teunissen aan de Zeedijk. D’r zaten heel veel
kikkers in het gras.
Mijn vader had zich op de talentenmarkt ingeschreven voor een overnachting
+ ontbijt.
We gingen er ‘s middags al heen omdat we nog mochten trekker rijden in de
wei onder begeleiding van Ab. Hij had van allerlei oefeningen bedacht.
Ik moest slalommen en proberen de trekker in een schuur te parkeren.
Achteruit was moeilijker dan vooruit d’r in rijden. Ook moesten we een ijzeren
pin verplaatsen, vooruit en achteruit.
‘s Avonds hadden we een kampvuurtje gemaakt. Er stond een vuurkorf bij het
hutje die we mochten gebruiken. We hadden hout gesprokkeld en we
mochten ook wat hout uit de schuur pakken. Mijn vader had ‘s middags al
brooddeeg klaargemaakt, zodat we broodjes konden bakken. Ook hadden we
een worstje gebakken en appels gepoft. In de hut hebben we nog een potje
stratego gespeeld met de zaklantaarns erbij aan want het werd al donker. Om
22.30 uur gingen we lekker slapen in het bed onder de klamboe.
‘s Morgens om 8 uur werd mijn vader
wakker van het gebonk van mijn hoofd
tegen de rand van het bed. Hermien
en Mirjam kwamen een lekker ontbijt
brengen. We hadden het vuurtje weer
aangemaakt en nog wat brood erbij
gebakken, want het brooddeeg was
nog niet op. Na het ontbijt mochten
we nog een keer trekker rijden met Ab!
Ik heb me prima vermaakt.

Groetjes van Sjoerd Gronert.
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UITNODIGING VOOR DE 65+ Groep.

We Gedenken.
Tijdens de bijeenkomst van 26 oktober j.l. hebben we Mevrouw Berendina
Johanna Palm Uenk genaamd ‘Dien’ herdacht. Ze mocht de hoge leeftijd van 93
jaar bereiken. Na een werkzaam leven, kon en mocht ze van rust genieten in haar
woning op de Kerkenkamp. Doch daar stonden haar handen ook niet stil, ze
haalde zelfs haar eigen groente uit haar eigen bewerkte groente tuin. Ook voor
de Vrouwenvereniging heeft ze veel kunnen betekenen. Vele breiwerken
kwamen van haar hand, en mocht ze een steentje bijdragen ten goede voor de
Kerk.
Ze was een hele trouwe bezoekster van de 65+ groep. Samen met haar
Buurdames en Buurman kwam zei naar de bijeenkomsten.
Dezelfde Buurdames en Buurman waren het laatste jaar voordat ze verhuisde
naar de Martinushof min of meer haar Mantelzorgers. Wij zullen Mevrouw Palm
gedenken en in herinnering bewaren als een trouwe bezoekster van de 65+
groep. Als 65+ groep leven we mee met de dochters , en kleinkinderen die hun
moeder en oma moeten missen.
Op 20 november komen we weer bij elkaar voor een creatieve middag. Deze
wordt dan verzorgd door mevr. Fem Pas. Onder haar leiding gaan we een
vogelkrans maken. Zij zorgt voor alle materialen. De kosten voor u zijn 6 euro.
Vele aanwezigen van 26 oktober hebben zich al opgegeven. Mocht u echter het
ook leuk vinden om op deze middag in ons midden te zijn, u bent van Harte
Welkom.
Opgave is nog mogelijk tot en met Maandag 10 november. Dit i.v. m. in te kopen
materiaal.
Tot ziens: op donderdagmiddag 20 november om twee uur in de Kerk van
Terwolde.
Willie Slijkhuis tel: 291074 of Mini v/d Horst tel: 291335.
Agenda:
20 november - creatieve middag met mevr. Fem Pas.
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

OOV:
Nu de zomervakanties weer tot het verleden behoren, is ook de
Oecumenische Omroep weer gestart met de wekelijkse zondag ochtenduitzendingen. Iedere zondagmorgen kunt u de OOV vanaf 9.00 uur tot
12.00 uur beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM.
Om 9.00 uur start het programma met gevarieerde (geestelijke) muziek,
afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken. Om 10.00 uur (of
halftien, afhankelijke van het tijdstip waarop de kerkdienst in de
betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één
van de bij de OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden.
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een
verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de – vrijwillige –
presentatoren of –trices. Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor
een vriend, familielid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te
sturen of telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u
dit vóór woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor
u gedraaid.
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De contactpersonen zijn:
Omgeving Terwolde: Mevr. J. Brouwer, Kerkenkamp 10, 7396 CD
Terwolde, tel. 0571 291662 en Mevr. R. Groeneveld, Hoevenallee 2, 7296
NP Terwolde, tel. 0571 272879, e-mailadres: ria.groeneveld@hetnet.nl
Omgeving Nijbroek: de heer J.H. de Weerd, Middendijk 40a, 7297 NC
Nijbroek, tel. 0571 291884, e-mailadres: johandeweerd@chello.nl
Mocht u belangstelling hebben om het vrijwilligersteam van de OOV te
komen versterken, dan kunt u inlichtingen vragen bij Wim en Heleen
Nieuwenhuis, Adr. van Ostadestr. 43, 7391 BH Twello, e-mailadres:
wimenheleennieuwenhuis@concepts.nl
UITZENDROOSTER:
2
9
16
23

nov.
nov.
nov.
nov.

PK
PK
PK
PK

Klarenbeek
Terwolde
Wilp
Nijbroek

10.00u
10.00u
10.00u
9.30u

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 het Coll. van Kerkrentmeesters
(CvK) 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
Orgelfonds

via: D. van Baak
H. van der Scheer

25,00
10,00

35,00

via: J&M de Weerd
200,00

Concert 27 september

Collecten

CvK
Diaconie
NBG
Werelddiaconaat

122,90
102,00
44,75
36,15

Zendingsbus
TOTAAL

305,80
25,40
566,20

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

KERKWINKELTJE
Voor wie het leuk vind, we gaan weer kaarten maken. Maandagmiddag
10- en 17 november om 13:30 uur in de consistorie van de Kerk.
We vinden het fijn als u ook iets wilt maken, dat we kunnen verkopen.
Elk jaar brengt het toch weer een mooi bedrag op.
Gemaakte ‘dingen’ kunt u vrijdag 28 november vanaf 9:30 uur in de Kerk
brengen.
Alie, Fenny en Fem.
Tijdens de laatste ouderling vergadering heb ik onderstaande tekst
voorgelezen als opening. Het is geschreven in 1927 door Max Ehrmann
(1872-1945). In 1956 gebruikte de predikant van De St. Pauluskerk in
Baltimore, Maryland, het gedicht in een verzameling stencils met
inspiratiemateriaal voor zijn gemeente.
Mogelijk kan het ook een inspiratie zijn voor de trouwe lezers van onze
kerkbode in de seizoen overgang naar de herfst en voor sommigen de
herfst van hun leven. We kalm temidden van het lawaai en bedenk welk
een vrede er in stilte kan heersen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder het leven.
Harry van der Haar,
Jeugdouderling Terwolde/De Vecht.
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'Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk, welk een
vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder
jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk, en luister
naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je
je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er
zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel
van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor
je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in
het veranderlijk fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen
streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch
over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het
gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die
achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag
beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf
een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een
kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het
recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het
heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je
werk en aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige
verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen
dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees waarachtig.
Streef naar geluk.

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 1 december vóór 16.00 uur bij
Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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