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De Kerstkerkbode voor U
Deze foto komt u
vast niet onbekend
voor. Het is onze
prachtige
Middeleeuwse
Dorpskerk van
Terwolde.
Misschien komt u
er regelmatig,
misschien soms, en
misschien bent u er
nog nooit binnengeweest.
Dan nodigen we u van harte uit dat eens te doen. Zeker in de
komende maand zijn er vele mogelijkheden om de kerk te
bezoeken, tijdens kerkdiensten of andere activiteiten. In deze
Kerstkerkbode leest u er meer over.
We willen u ook graag laten weten dat we als kerk graag midden
in de gemeenschap van onze Dorpen Terwolde en De Vecht
willen staan. We zijn er niet alleen voor onze leden, maar ook
anderen kunnen een beroep op ons doen.
Het gedicht “Herberg onderweg”dat u op de volgende pagina
vindt, vertelt hoe wij graag kerk willen zijn. Kijk ook eens op
onze website www.kerkterwolde.nl. Daar is nog veel meer te

ontdekken!

Namens de protestantse gemeente
Terwolde-De Vecht
een gezegend Kerstfeest toegewenst!
Ds. Betsy Nobel
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Herberg onderweg
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven.
Plaats tegen de neerslachtigheid
een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd.
Dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase.
Hier kan men putten nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
A.F. Troost
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Als ik aan Kerst denk
Als ik aan Kerst denk
dan denk ik niet aan die vluchtelingen bij mij om de hoek,
gered van een verdrinkingsdood in de Middellandse Zee
niet aan honger en verdriet
dan verlang ik naar rust en stilte
naar geborgenheid en licht
Ik denk niet aan ebola, ziekte en dood
maar dan verlang ik naar lekker eten
met reerug en rollade, van de Jumbo of
de Albert Heijn
Ik denk niet aan armoede en
eenzaamheid
Want ik heb het gezellig en vrolijk
bij het licht van kaarsen en een boom vol ballen
Als ik aan kerst denk, dan denk ik niet aan bed, bad en brood
voor iedereen die dat nodig heeft.
Ik denk al helemaal niet aan een kind in een stal
en een moordende koning
of aan herders op een veld, met engelen van licht
Als ik aan kerst denk …..
Waarom denk ik eigenlijk?

Erik Nobel
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Het Kerstevangelie volgens Lucas
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van
de stad.
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Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een
redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken
zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen
waren teruggegaan
naar de hemel, zeiden
de herders tegen
elkaar: ‘Laten we naar
Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat
er gebeurd is en wat
de Heer ons bekend
heeft gemaakt.’ Ze
gingen meteen op weg,
en troffen Maria aan
en Jozef en het kind
dat in de voederbak
lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was
gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies
zoals het hun was gezegd.
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in
de schoot van zijn moeder was ontvangen.
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Om steun
Voor de dagen dat we de weg
kwijt zijn,
dat we niet doorzien wat we doen,
dat we doen wat we niet willen,
dat we zelfs doen wat we haten.
Zend ons uw engel, God,
en leid ons op onze levensweg.
Voor de dagen dat we wanhopen,
dat we geborgenheid en beschutting missen,
dat we niet waakzaam, niet standvastig zijn,
en niet kunnen komen tot gebed.
Zend ons uw engel, God,
en leid ons op onze levensweg
Voor de dagen dat we ons laten leiden
door kortzichtigheid en eigenbelang,
dat we geen onderdak geven
aan uw Geest van Liefde.
Zend ons uw engel, God,
en leid ons op onze levensweg.
Zend uw engel
dat hij ons vooruit mag gaan,
ons mag beschermen op onze weg
en ons mag brengen
naar de plaats die U hebt bereid
Rob van Uden
8

DIENSTEN DECEMBER 2014
Zondag

7 december

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

2de Advent

Zondag

14 december

10.00u - Ds. B.K. Nobel
DOOPDIENST
mmv: Zangver. 'Eendracht'
Extra-collecte: Onderhoudsfonds

Zondag

14 december

16.00u - OECUMISCHE KERSTZANGDIENST
Zaal de Groot, De Vecht
mmv. CGZ 'O. & S.' uit Nijbroek
en Muziekver. 'Ons Genoegen'

Zondag

21 december

10.00u - Ds. B.K. Nobel

Woensdag

24 december

19.00u - KINDERKERSTFEEST

Woensdag

24 december

22.00u - Ds. B.K. Nobel
KERSTNACHTDIENST
M.m.v. 'Ons Genoegen'
Extra-collecte: Orgelfonds

Donderdag

25 december

10.00u - Ds. B.K. Nobel
KERSTFEEST
Extra-collecte: Kinderen in de Knel

Zondag

28 december

10.00u - dhr. E. Fokkema, Twello (zie blz. 29)

Woensdag

31 december

19.00u - Ds. B.K. Nobel
OUDEJAARSDIENST
Extra-collecte: Alg. Kerkewerk

3de Advent

4de Advent

Zondag

4 januari

10.00u - Ds. B.K. Nobel
NIEUWJAARSDIENST
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Opleiding tot wandelcoach
In januari start ik in het kader van de Permanente Educatie (verplichte
nascholing voor predikanten) een opleiding tot wandelcoach.
Een wandelcoach voert al wandelend gesprekken met mensen over het
leven of bepaalde gebeurtenissen daarin. De natuur en de weg die je
gaat is daarbij een hulpmiddel om duidelijk te krijgen waar je tegen aan
loopt in je leven en hoe je weer verder kunt komen. Ik verwacht dat ik
de dingen die ik daar leer in praktijk kan brengen in het pastoraat, maar
ook voor mensen van buiten de kerk is het mogelijk zo’n traject af te
spreken. De opleiding duurt een half jaar en in die tijd ben ik enkele
dagen echt weg op cursus. Andere opdrachten kan ik vanuit huis
uitvoeren.
De dagen dat ik weg ben zijn de volgende maandagen:
12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 18 mei en 15 juni.
Dat deze cursus in het kader van de Permanente educatie door de
Protestantse Kerk is erkend betekent dat ik deze cursus in werktijd doe,
maar deze wel zelf moet betalen.

Opgetekend gesprek

- in de supermarkt-

Overgenomen uit Trouw
“Ga je weer schaatsen in de ijshal?”
“Ja.”
“Elke maandagavond?”
“Nee, sinds een paar jaar op zondagmorgen.”
“Op zondag dus.”
“Ja, de zondag is mij heilig.”
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VANUIT DE GEMEENTE

Geboren
Op 19 oktober werd Sep van Vemde geboren. Hij is
de tweede zoon van Marcel en Yvette van Vemde
en broertje van Jef. Ze wonen aan de Wijkseweg 23.
Namens Jef staat op het kaartje:
Samen lachen, samen spelen,
Samen met jou alles delen.
Ik heb een broertje lief en klein
Wat ben ik trots om zijn grote broer te zijn!
We wensen jullie samen als gezin veel geluk, plezier en Gods zegen toe!
Wij gedenken
Op 13 november kwam er een einde aan het leven van Jan Karel de
Groot. Bij velen welbekend vanwege Café de Groot dat hij samen met
zijn vrouw Jannie vele jaren runde en uitbouwde. Jan de Groot mocht
89 jaar oud worden. De laatste tijd was hij ook echt oud geworden. Het
was goed dat er in de laatste maanden van zijn leven een plek voor hem
was in Casa Bonita, nadat hij jarenlang liefdevol was verzorgd door zijn
kinderen en kleinkinderen. Ook buurtgenoten hielden een oogje in het
zeil.
Typerend voor Jan was de liefde voor mensen, voor de natuur en voor
God. Voor hem was ieder mens gelijk. Ook voor de kerk heeft hij veel
gedaan, voor de zending, bij de restauratie en niet te vergeten al die
plantjes die hij heeft opgekweekt om te verkopen op de rommelmarkt.
Samen met de kinderen en kleinkinderen hebben we met liefde
teruggekeken op zijn leven. We lazen 1 Korintiërs 13 in een bewerking
van Karel Eykman en de trouwtekst van Jan en Jannie Galaten 5: 13b.
Dient elkander door de liefde. Na de kerkdienst begeleidden we Jan
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Terwolde. We
spraken het geloof en het vertrouwen uit dat hij in de liefde van God is
opgenomen tot in eeuwigheid. We wensen de familie en allen die Jan de
Groot zullen missen veel sterkte en Gods kracht toe.
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Ontmoetingsavonden in de wijk.
Geloof en geweld

De laatste tijd worden we er steeds weer mee geconfronteerd: Geloof en
geweld. Ook de Bijbel is bepaald niet vrij van geweld.
Is het waar wat sommigen beweren dat alle geweld in de wereld eigenlijk
voortkomt uit religie?

Maar waarom is Noord-Korea, een atheïstische staat, dan nog geen
paradijs op aarde?
Graag willen we de ontmoetingsavond in de wijk gebruiken om met

elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Zijn religies er nu
om de vrede te dienen, of wakkeren zij alleen maar oorlogen aan.
Karen Armstrong schreef er een interessant boek
over: “Fields of blood”, in januari ook in het
Nederlands verkrijgbaar onder de titel “In naam
van God”. Een boek over de geschiedenis van
geloof en geweld in de wereldgodsdiensten.
U hoeft het boek niet te lezen, maar in de

inleiding op het thema zullen we er wel enkele
gesprekspunten uit halen.
Komt u ook?
Dit voorjaar organiseren we een aantal wijkontmoetingsavonden. We
willen u hier voor van harte uitnodigen.

Als u lid bent van de kerk, krijgt u voor uw eigen wijk een uitnodiging,
maar als een ander moment u beter uitkomt, bent u ook welkom op één

van de andere data. In de kerkbode kunt u zien bij welke wijk u hoort. De
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Bent u geen lid, dan bent u ook van harte welkom op één van de avonden,
noteer dan onderstaande data vast in uw agenda!

De avonden zijn op de volgende data en adressen.
Van 19.45 inloop, vanaf 20.00 beginnen.
21 januari, Wijk Klazien Ketelaar, (klazienketelaar@gmail.com)
bij de fam. Schrijver, Kadijk 6
28 januari, Wijk Hanny Zweers (d.zweers5@chello.nl)
bij de fam. Zweers, Wijkseweg 10

4 februari, Wijk Lien Uenk (ljuenk@online.nl)
bij de fam. Van der Haar, Lochemsestraat 34

16 februari, Wijk Andries van Assen (fennyvanassen@hotmail.com)
bij de fam. van Assen, Twelloseweg 101a
12 maart, Wijk Willy Jansen (teunjansen45@live.nl)
bij de fam. van der Horst, Ossenkolkweg 17
U kunt u aanmelden via bovengenoemde e-mail adressen, (een briefje in
de bus of een telefoontje kan natuurlijk ook. Ook bij Betsy Nobel).
Graag uiterlijk een week van tevoren.

Wij hopen u te zien op één van deze ontmoetingsavonden
Ouderlingen en Ds. Betsy Nobel
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Uitvaart vanuit de kerk
Als er iemand is overleden moeten er in korte tijd veel keuzes gemaakt
worden. Eén van die keuzes is: Waar houden we de rouwdienst?
Het lijkt ons goed om u te laten weten dat onze kerk beschikbaar is voor
rouwdiensten en niet alleen voor leden van de kerk.
De kerk is een mooie en warme
plaats om afscheid te nemen
van uw geliefden.
Ook als u een eigen invulling
wilt geven, bijvoorbeeld met
uw familie, kan de kerk hiervoor
gebruikt worden.

Wij beschikken sinds kort over een nieuwe geluidsinstallatie en ook is
het mogelijk foto’s of filmpjes via schermen te laten zien.
Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op dominee Betsy Nobel
om de dienst te leiden, of u te helpen bij de voorbereidingen van de
gedachtenisbijeenkomst.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met Henk Stormink (h.stormink@voorst.nl) of met Betsy Nobel
(nobel45@hetnet.nl).
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Bij de diensten
In deze Adventsperiode lezen we verhalen over ‘verderkijkers’.
Mensen die zien wat niet iedereen ziet. Verschillende mensen vertellen
over wat zij hebben gezien en we kijken met de kinderen mee door de
verrekijker of het kerstfeest al in zicht komt.
Zondag 7 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars
We lezen Johannes 1: 19-28
Liederen: “Kijk eens in de verte”en Lied 420 en 453
Johannes de Doper doopt mensen, maar hij is niet de Messias. Die zal na
hem komen en zal groter zijn dan hij. Op deze zondag gaat pastor.
H.J.M. de jong uit Terwolde bij ons voor.
Zondag 14 december, Derde zondag van Advent Kleur: Wit
DOOPDIENST
We lezen Jesaja 65: 17-25
Liederen: “Kijk eens in de verte” en
Lied 420 en 453
Jesaja ziet het voor zich: er komen
andere tijden. De mensen zullen
gelukkig zijn en overal is vrede.
Aan deze dienst werkt het koor
Eendracht uit Terwolde o.l.v. Hans Mol mee.
Het belooft een feestelijke dienst te worden.
Kerstzangdienst bij De Groot om 16.00
De oecumenische werkgroep nodigt u uit voor de 50e(!) oecumenische
kerstsamenzang. Medewerking zal verleend worden door het koor
Oefening en Stichting uit Nijbroek o.l.v. Lucas Dalhuisen en
muziekvereniging “Ons Genoegen” uit Terwolde o.l.v. Maarten van de
Kolk. Het thema is Vrede. Iedereen is welkom om ons zo samen voor te
bereiden op het kerstfeest!
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Zondag 21 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars
We lezen Lucas 1: 26-38
Liederen: “Kijk eens in de verte” en Lied 420 en 453
Maria krijgt een bijzonder bericht. Wat zal de toekomst zijn van het kind
dat zij mag ontvangen?
Woensdag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit
We beginnen het kerstfeest met een feest voor de kinderen en hun
ouders, opa’s en oma’s en iedereen die zich nog jong voelt. Het thema
van dit jaar is: “Een fijne kerst voor ouwe Cor” .
De Kinderkerstfeestcommissie heeft er weer een sfeervolle dienst van
gemaakt, die jong en oud zal aanspreken. Natuurlijk ontbreken een
verhaal, zang, en een toneelspel ook deze keer niet en na afloop is er
voor iedereen warme chocolademelk en een koek op het sfeervol
verlichte kerkplein.
Woensdag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst. Kleur: wit
Op handen gedragen wordt het kind dat is
geboren. Voelen wij ons ook wel eens op
handen gedragen? Door God misschien?
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ en organist
Bert Riphagen zullen de samenzang
begeleiden. De kerstnachtdienst is dé
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het
goede nieuws van Kerst te horen.
Donderdag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit
ook de herders zien meer dan zij kunnen geloven. Maar zij gaan wel op
weg, het kerstkind tegemoet! In deze dienst zullen de kinderen van de
kindernevendienst een belangrijke rol vervullen. ook Zwier van de
Weerd zal voor en met ons zingen. We maken er met elkaar een mooi
kerstfeest van!
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Zondag 28 december Kleur: wit
Over deze dienst kunt u op een andere plaats in de kerkbode meer
lezen. Dhr. Egbert Fokkema gaat bij ons voor en zal met u samen een
‘top 2000’ samenstellen voor deze kerkdienst. Een goede gelegenheid
om samen mooie liederen te zingen. Geeft u ook een lied aan Egbert
door?
Woensdag 31 januari 19.00, Oudejaarsavond. Kleur: wit
Met je naam wordt je genoemd en in de naam van God krijgen wij
gedurende ons leven steeds weer de zegen van hem mee. Zo verlaten
wij op deze avond het oude jaar en kijken uit naar het nieuwe.
Zondag 4 januari Nieuwjaarsdienst Kleur: Wit
We lezen het verhaal over de wijze mannen uit het Oosten die op zoek
gaan naar het Koningskind, Matteüs 2: 1-12.
Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar om elkaar een gezegend
nieuw jaar te wensen.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
1 december
8 december
12 december

20.00 Moderamen
20.00 Kerkenraad
18.00 kerstmarkt Nijbroek

bij Kees
Consistorie

Ds. Betsy Nobel
Advents-app
Kerk in Actie heeft een gratis
advents-app uitgebracht. De app
is bedoeld voor mensen die op
een inspirerende manier willen
toeleven naar kerst. Iedere dag
in de advents-periode kunt u een
nieuw luikje openen waarachter
een ‘cadeautje’ te vinden is.
Deze cadeautjes kunt u
vervolgens weer doorgeven aan een ander. Zo gaan we samen op weg naar
kerst door te ontvangen en te delen. Wij wensen u een goede voorbereiding
op het kerstfeest!
Kijk op http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/advents-app
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1-dec
2-dec
10-dec
14-dec

Mevr. A. Kelderman-Balk, Kerkekamp 5
Dhr. J.H. Ooink op den Dijk, Ieuwland 16
Mevr. G.T. van der Heijden-de Graaf, Kolkweg 15
Mevr. A.J. v.d. Bovenkamp-Voorhorst, Schoolstraat 27

3-jan Mevr. Boveree-Bomhof, Lage Kamp 27
5-jan Mevr. A.C. Feenstra-Schoonenboom, Dorpsstraat 75

80
81
80
82

jr.
jr.
jr.
jr.

80 jr.
84 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.

MUTATIES:
Ingeschreven:
Mw. W. Kraaijenhof-Burgers, Molenweg 15 vanuit Apeldoorn
Verhuisd:

Dhr. C.J.A. Teunissen, Zeedijk 9, naar Dronten
Dhr. G.W. Teunissen, Zeedijk 9, naar Enschede

Overleden: Dhr. J.K. de Groot, Sint Maartenshof 85 op 13 november.

NIEUWS VAN HET KERKWINKELTJE
Met een fijn gevoel kijken we terug naar de geslaagde verkoop van de
zelfgemaakte en ingebrachte spullen.
De voorlopige opbrengst is € 830.00
De mand met boodschappen is gewonnen door Alie Ensink
Door fijne samenwerking en gezelligheid, waardoor het geheel tot stand
kwam hebben we weer een mooi bedrag bijeen gebracht om iets in de
kerk te realiseren.
Iedereen die wat gemaakt, gebakken of geschonken heeft hartelijk
dank en natuurlijk ook dank voor alle helpers.
Dank voor onze bezoekers die ons weer van veel spullen afhielpen.
Bent u niet geweest of hebt u het vergeten bijv. kaarten te kopen, er is
nog wat over, geef een seintje aan ons dan gaan we met u mee en kunt
u alsnog slagen bij het kerkwinkeltje.
Hartelijke groeten en tot volgend jaar,
Fenny, Fem en Alie
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AKTIE KERKBALANS 18 – 31 Januari 2015
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante
gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de
plek waar je viert en rouwt, waar je rust zoekt of tot bezinning komt. Waar je
geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als je
daar behoefte aan hebt. De plek waar je kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor
elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Het zijn de waarden van het leven.
De waarden die elk mens heeft en voor de ander kan vervullen. De kerk kan
daarbij een centraal punt zijn. En die kerk moeten we wel onderhouden. Dat kost
inzet, maar ook geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de
verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten
die gemaakt worden om de gemeenschap te ondersteunen, de kerkdeuren open
te houden, en jou en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de
Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een
beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven
voor hun eigen plaatselijke kerk.
Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Doordat leden en
vrijwilligers goed samenwerken halen we gelukkig elk jaar weer een belangrijke
basis van inkomsten bij elkaar. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke
kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de
samenleving.
Wij hebben de kerk nodig en de kerk heeft u nodig. We bloeien op van een
gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te
blijven, is het ook nodig om naar draagkracht middelen bij te dragen.
Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De
kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.
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SCHENKEN EN ERVEN
Denkt u ook wel eens na over hoe u kunt bijdragen aan een goede wereld?
Misschien zet u zich in voor anderen. Of biedt u hulp en steun aan wie het nodig
hebben. Ook kan het door uw hoofd spelen wat u met het geld kunt doen, dat u
heeft verdiend of waar u over beschikt. Zeker in de huidige tijd van zorgen en
economische problemen zijn er best veel mensen die hulp nodig hebben. De kerk
wil er ook voor die mensen onder ons zijn. Maar de kerk verdient zelf geen geld.
De kerk is afhankelijk van wat mensen aan haar geven, schenken of nalaten.
Daarom brengen we de mogelijkheden nog eens onder uw aandacht om aan de
kerk te schenken of na te laten.
Onlangs kwam in een televisie uitzending aan bod dat het bij een overlijden
voor een langstlevende vervelend kan uitpakken als die een hoge erfbelasting
moet betalen. Ook voelt het voor sommige mensen niet fijn als zij op hun
vermogen moeten interen wanneer ze worden opgenomen in een
(verzorgings)instelling die wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om te voorkomen dat hun familievermogen
opgaat aan die eigen bijdrage willen mensen soms hun vermogen verkleinen,
vaak ten gunste van de kinderen, door middel van het doen van schenkingen.
Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
 Belastingvrij schenken aan een kerkelijke instelling. Deze schenking kan
onder voorwaarden zelfs worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.
Voor een periodieke schenking die aftrek oplevert moet wel een akte
worden opgemaakt.
 Het vermogen (of een deel ervan) door middel van een testament nalaten
of legateren aan een kerkelijke instelling. Ook dan hoeft de kerk geen
erfbelasting te betalen omdat de kerk wordt aangemerkt als een
zogenaamde "algemeen nut beogende instelling" (ANBI).
Als u aan de kerk wilt schenken of vererven dan kunt u –als u dat wilt- ook
gericht aangeven waar uw geld voor ingezet zou kunnen worden, bijvoorbeeld
door het toe te voegen aan één van de fondsen: het orgelfonds, het pastoraal
fonds, het onderhoudsfonds voor het kerkgebouw of voor de diaconie.
De regelgeving op deze gebieden is ingewikkeld. Het is verstandig om u goed
te laten voorlichten door uw belastingadviseur of notaris als u van één van de
genoemde mogelijkheden gebruik wenst te maken. Meer informatie kunt u
bijvoorbeeld krijgen bij Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat
(info@dnsnotarissen.nl).
College van kerkrentmeesters.
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VANUIT DE KERKENRAAD:
De diaconie heeft zich beziggehouden met de vragen die op ons afkomen nu de
overheid, zowel plaatselijk als landelijk, allerlei veranderingen in de zorg en
bijv. de WMO gaat doorvoeren. Naast de primaire taak van de overheid moet
ook die kerk c.q. de diaconie de oren en ogen goed open houden als het gaat om
de veranderingen in de zorg voor de naaste.
Het collecterooster voor 2015 is door de kerkenraad goedgekeurd.
Eén van de veranderingen is dat we na elke dienst een uitgangscollecte
houden.
De toegevoegde collectes zijn bestemd voor diaconale doeleinden en voor het
college van kerkrentmeesters.
De zendingsbus bij de uitgang gaat verdwijnen, maar hiervoor komen twee
uitgangcollectes voor de zendingsbus terug.
Een tweede verandering is dat de collectes voor de kerkrentmeesters bij de
uitgang nu niet meer over drie fondsen verdeeld worden, maar dat alle
uitgangscollectes van de kerkrentmeesters in 2015 gestort worden in het
orgelfonds. Na 2015 wordt een ander fonds gekozen.
We hopen hiermee te bereiken dat, ondanks de langzaam teruglopende
aantallen kerkbezoekers, de opbrengsten van de collectes toch gelijk blijven.
Tenslotte zijn de begrotingen van het college van diakenen en het college van
kerkrentmeesters voor 2015 goedgekeurd. De begroting van de diaconie wijkt
nauwelijks van de huidige. In de begroting van de kerkrentmeesters is een
groter bedrag aan het pastoraal fonds onttrokken om zo het langzaam steeds
oplopende tekort flink terug te brengen.
Kees Visser, scriba

VAN DE DIACONIE:
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN:
Als u van de 'autodienst' gebruik wilt maken om naar de kerk te kunnen
gaan, belt u dan tijdig naar: 29 10 74;vervoer zal dan worden geregeld!
CASSETTES-EREDIENSTEN:
Als u een cassette van een bepaalde kerkdienst (of iedere zondag)
wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met diaken Jan Roskam
tel. 27 16 80.
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UITNODIGING 65+ Groep, voor Dames en Heren
uit Terwolde - De Vecht en Twello

Elkaar ontmoeten, samen een Kerstviering, dat kan bij de 65+Groep,
in de DORPSKERK van TERWOLDE.
U wordt Uitgenodigd voor een Kerstviering op VRIJDAG 19 december
om twee uur, in de Kerk van Terwolde.
In de verwarmde prachtige versierde Kerk zal de Zanggroep NOSTALGIE
uit Vaassen een optreden verzorgen. De Groep bestaat uit totaal 15
personen, als begeleiding 2 accordeonisten en 1 gitarist.
Het sfeervolle repertoire dat Nostalgie ten gehore brengt bestaat uit
Nederlandstalige Kerstliederen. Onder het genot van chocolade melk met de
nodige versnaperingen zult U genieten van de Kerstviering .
Dat iedereen van HARTE WELKOM is, is vanzelfsprekend . KERST is

voor iedereen.

Wilt u voor deze middag vervoer, laat het ons weten. Wij zorgen er voor.
Tot ziens op vrijdag 19 december 2014.
Een hartelijke groet : Willie en Mini.

OPROEP

-------

OPROEP

-------

OPROEP

-------

OPROEP

Welke vrijwilliger ( M/V ) wil op donderdag 18 december de
traditionele kerstattentie afhalen en daarna te bezorgen bij zieken
en 80 jarigen en ouder. De attenties worden afgegeven tussen half
tien en half elf in de consistorie van de Kerk. Uw hulp wordt
bijzonder op prijs gesteld, alvast onze dank.
De attentie wordt mogelijk gemaakt door de diaconie.
Opgave voor 15 december i.v.m. planning route.
Willie Slijkhuis tel. 291074
Mini van der Horst tel. 291335
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht
Bezoek student theologie
Zaterdag 1 november en zondag 2 november hebben we Abraham Leorenz uit
Indonesië op bezoek gehad in onze gemeente. Zaterdag hebben we Deventer en
de geitenboerderij bezocht. Een groep jongeren heeft een echt Hollandse
stamppotmaaltijd verzorgd en heeft daarna met Abraham de kerk verkend.
Zondagmorgen heeft Abraham in de dienst medewerking verleend, o.a. met een
presentatie over vooral de geschiedenis van Indonesië. Na de koffie hebben we
nog met een groep gemeenteleden gekeken naar en gesproken over een
presentatie die ging over de ontwikkeling in Indonesië en de verschillende
problemen waar de kerk daar mee te maken heeft. Boeiend en inspirerend, het
hele bezoek!

Broodjes gezond!
Zondag 9 november na afloop van de kerkdienst verkochten we weer net als
andere jaren de bekende broodjes gezond. We hielden een netto opbrengst van
€ 100,26 voor ons project van Kerk in Actie/Yabima.

Stand opbrengsten Yabima
De talentenmarkt heeft nu inmiddels ruim € 1000 opgebracht. De totale opbrengst
van alle acties, collectes, enz. voor Yabima is nu opgelopen tot € 3.417,31.
In de tijd dat we dit project steunen (tweeëneenhalf jaar) een mooie opbrengst!

Talentenmarkt 2015
Zo goed als zeker gaan we in 2015 onze talentenmarkt houden op vrijdag 13
maart. Denkt u al vast na over uw in te zetten talent(en)?

Kerstmarkt Nijbroek
Vrijdagavond 8 december staan we weer met onze kraam op de kerstmarkt in
Nijbroek. Komt u ons met een bezoek vereren?
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Kerstgroet
Namens ons willen we een kerstgroet sturen naar de gemeente van Daya Murni
op Zuid-Sumatra. Op deze manier willen we als gemeente proberen het contact
met die gemeente te onderhouden.
U kunt op de zondagen 30 november en 7 december ook uw groet bijvoegen.
Ook zullen we een groet sturen naar ds. Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid-Sumatra.
Zij heeft op dit moment zwangerschapsverlof.

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

ADVENT COLLECTES:
Ook dit jaar zullen de kinderen van de
Kindernevendienst bij de uitgang van de kerk staan
met een grote kaars. De opbrengst van deze collectes is voor de werkgroep
”Vrienden van Loamneş”.
Zij bestemmen het geld dit jaar voor de zeer vele arme kinderen in Roemenië.
Veel kinderen groeien op in gezinnen die leven onder het bestaansminimum.
Er is nog steeds heel veel armoede. Daarnaast zijn er ook kinderen die door hun
ouders in de steek worden gelaten. Als ze geluk hebben worden ze in een tehuis
opgevangen. Soms blijven ze tot hun vierde jaar in een ziekenhuis liggen.
Daar krijgen ze een minimale verzorging.
Als ze al naar school kunnen hebben ze helemaal niets. De werkgroep wil het geld
besteden aan schoolspullen, pennen, potloden, kleurtjes enz.. Het is in Roemenië
allemaal te koop, als je maar geld hebt.
Mocht u ons ook willen steunen met een gift, dan kunt u het ook overmaken op
rekening NL 13 INGB 0001 0235 24 van de Diaconie Hervormde Gemeente
Terwolde met de vermelding t.a.v. “Vrienden van Loamneş”.
Namens de werkgroep,
Riet Visser – Veenendaal,
secretaris
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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

UITZENDROOSTER
7
14
21
28

dec.
dec.
dec.
dec.

PK
PK
PK
RK

OOV:

Klarenbeek
Voorst
Twello
H. Hartkapel, 't Wezeveld

10.00u
10.00u
10.00u
9.30u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende
contactpersonen:
Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde, tel. 29 16 62
Ria Groeneveld, Hoevenallee 2, Terwolde, tel. 27 28 79

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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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'.

GIFTEN:
Bloemen

via: K. Ketelaar
D. van Baak
W. Jansen (1x10; 1x15)

10,00
5,00
25,00

40,00

Pastoraal Fonds via: B. Nobel
Bank 14.11

40,00
1.000,00

1.040,00

Onderh. Fonds

70,00
1.000,00

1.070,00

100,00
100,00
100,00

300,00

via: B. Nobel
Bank 14.11

Gift uitvaartdienst

Alg. Kerkewerk
Collecten

Diaconie
Orgelfonds
Kerkvoogdij

via: F. Hemeltjen
CvK
Diaconie
Zambia
ZWO-project
Binnenl. Diaconaat
Orgelfonds
Alg. Kerkewerk

10,00
261,42
269,64
43,29
41,75
31,20
63,37
32,55

Zendingsbus
TOTAAL

743,22
10,15
3.213,37

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Kerstzangdienst in De Vecht, 50 jaar.
Op zondagmiddag 14 december a.s. organiseert de oecumenische
werkgroep Terwolde/De Vecht en Nijbroek weer de jaarlijkse
Kerstzangdienst. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste
gezamenlijke Kerstviering werd gehouden, de eerste jaren bij Garage
Veldhuis in Terwolde, door het groeiend aantal bezoekers wordt de
Kerstzangdienst alweer vele jaren gehouden in zaal “De Groot” in De
Vecht.
Ook dit jaar mogen we daar weer te gast zijn en begint de dienst om
16:00 uur. Het thema van de Kerstzangdienst is: Vrede. Ds. B. Nobel
zal de korte overdenking verzorgen, verdere medewerking verlenen
Pastor D. Brylak, Ds. J. Lammers en leden van de oecumenische
werkgroep.
De koorzang wordt verzorgd door de gemengde zangvereniging
‘Oefening en Stichting’ uit Nijbroek. Muziekvereniging ‘Ons
Genoegen’, uit Terwolde, zorgt evenals voorgaande jaren voor de
begeleiding van de samenzang.
De collecte is dit jaar bestemd voor de bestrijding van Ebola.
Na afloop is er, in de Serre, gelegenheid om onder het genot van een
kopje koffie of thee, met iets extra’s, nog wat na te praten. De zaal is
vanaf 15.30 uur open.
Wij hopen dat weer velen van u aanwezig zullen zijn, om zo
gezamenlijk op weg te gaan naar het komende ‘Kerstfeest’.
Namens de Oecumenische Werkgroep Ben Pas.
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Wordt u gast of gastgezin met Tweede kerstdag?
Voor veel mensen vormt de maand december dé maand van het jaar:
kerstvieringen, gezelligheid, lekker eten en samenzijn. Dit geldt helaas
niet voor iedereen. Dichterbij dan u denkt zijn er ouderen en
alleenstaanden en ook families die tegen kerst opzien, omdat ze deze
dagen eenzaam zijn of niet de mogelijkheid hebben kerst te vieren.
Inmiddels wordt het al de zevende keer dat Frits en Mathilda van Triest
in samenwerking met een team andere vrijwilligers een gezellige Tweede
kerstdag organiseren. Voor het tweede jaar doen zij dit nu in de vorm van
gastgezinnen. Wilt u kerst een diepere betekenis geven? En wilt u uw huis
openstellen voor een ander? Overweeg dan om mee te doen met ons
Kerstproject! Tweede kerstdag vanaf 14.30 tot ‘s avonds een gast
opnemen in uw gezin! We zoeken gastgezinnen die in de dorpen van de
gemeente Epe, Heerde en Terwolde gasten willen ontvangen om samen met
hen kerst te vieren.
Of word jij onze gast? Zit jij alleen met kerst of heb je niet de
mogelijkheid dit met iemand of je gezin te vieren? Dan willen we je van
harte uitnodigen om dit met ons samen te vieren! Of misschien ken je
mensen/gezinnen uit je straat of buurt die alleen zitten met kerst of het
financieel moeilijk hebben en wil je deze personen enthousiasmeren en
aanmelden als gast? We beginnen om 13.30 gezamenlijk bij café
restaurant Dorpzicht te Oene als vanouds met koffie en thee met wat
lekkers en daarna vertrek je samen met je gastgezin naar hun huis om de
viering daar voort te zetten. Vervoer zal daarbij zo mogelijk geregeld
worden.
Geef je kerstpakket een tweede kans: Wil jij je kerstpakket doorgeven
aan iemand die het beter kan gebruiken? Dan mag je dit tot uiterlijk
maandag 22 december brengen bij: Decohome van Triest Vaassen, of bij
Familie van Triest, Kolkweg 2 in Terwolde, of bij de Zorgboerderij Oene.
Wilt u zich aanmelden om kerst met ons te vieren of uzelf opgeven als
gastgezin en/of nadere informatie, graag een berichtje voor 16 december
naar fritsmathilda@vantriest.com of bel met 0571 849 900 / 0645 490
352
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Een lied dat je raakt en ontroert…
Bijzondere viering op 28 december door u, jou en mij samengesteld
MijnKerk.nl nodigt op zondag 28 december plaatselijke kerkgemeenten uit
mee te doen aan een soort Top 2000 kerkdienst.
Als gastvoorganger in Terwolde op 28/12 leek het mij wel mooi om u en
jullie te vragen hieraan in een bepaalde vorm mee te doen en bij te dragen.
Het lukt natuurlijk niet om tientallen liederen of songs in één viering onder
te brengen. Maar ik wil vragen een lied dat u of jou raakt, dat emotie
oproept of bemoediging geeft, aan mij door te geven. Dit kan ook een
betekenisvolle popsong, videoclip of muziekstuk(je) zijn.
Voorbeelden.
Ik sprak onlangs een ouder gemeentelid in Twello voor wie regels uit het
lied ´Wat de toekomst brengen moge´ heel veel houvast geeft. Telkens als
zij dit hoort of zegt, voelt ze zich veilig en geborgen.
Vlootpredikant Fred Omvlee (tevens pastor van MijnKerk.nl) is een groot
fan van wijlen Elvis Presley. Bij het zien en horen van de clip ´Hoe groot
zijt Gij´ raakt hij telkens zeer ontroerd.
Weer een ander luistert graag naar de tekst van het lied: ´volg me naar later,
volg me naar morgen´ op de melodie van ´Morning has broken´.
Iemand die het moeilijk had, noemde Ps 42 : ´evenals een moede hinde´ als
een rijk troostlied..
Zelf zong ik in diensten wereldwijd vaak vers 2 uit Gez. 305: ´o Heer, uw
onweerstaanbaar woord, drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook
verzinnen´.
Maar ook de youtube versie van Gerald Troost´s: ´Ik zie Goud in jou´
kan kracht, steun en troost geven.
´Dat ik je mis´ van Maaike Ouboter is eveneens een veelvertoonde lyric bij
allerlei gelegenheden.
Jongeren uit de gemeente van Terwolde hebben vast (nog) weer heel andere
favorieten, dat weet ik zeker.
Opgave van liederen of clips
Graag wil ik u en jullie vragen om een aansprekend lied of clip aan mij
door te geven, uiterlijk op zondag 7 december?
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Dat kan :
*per e-mail: egbertfokkema@kuiperserf.nl
*per post : Egbert Fokkema, Kuiperserf 28, 7391 PH, Twello
*telefonisch: 0571-272251
* via een ingevuld wensstrookje dat de komende weken in de kerk in
Terwolde zal liggen
Beamer en schermen
Een kort you-tubefilmpje, muziekfragment of videoclipje kan vertoond
worden via de beamer en de schermen in de kerk. Mooie beelden of muziek
zeggen vaak meer dan 1000 woorden!
Selectie en rode draad
Vanzelfsprekend kunnen niet alle wensen gehonoreerd worden.
Ik hoop uit alle inzendingen een thema en rode draad te destilleren.
Aan de hand daarvan stel ik dan een orde van dienst op.
Met veel zang en mooie verbindende teksten en een heel korte overdenking
( 5 minuten).
Ik denk voor de viering van 28 december aan bijvoorbeeld maximaal 10 of
12 nummers. Dus: wie het eerst komt…
Muzikale kerkdienst
Met uw/jullie hulp en bijdrage kan het – zo direct na kerst – een heel
bijzondere muzikale kerkdienst worden! Een feest, passend bij de komende
jaarwisseling .
Aansluitend bij het Top 2000 initiatief.
Maar bovenal een kerkdienst tot eer van God en ter bemoediging van
onszelf.
Ik heb al een voorlopig thema voor zondag 28 december in gedachten…
Laat je verrassen!
Ik ben reuze benieuwd naar jullie reacties! Iedereen mag meedoen!
Graag wens ik de leden van de gemeente van Terwolde en mensen uit het
dorp en omgeving alvast heel fijne en gezegende kerstdagen. Tot gauw!
Hartelijke groet,
Egbert Fokkema, Twello (gastpredikant 28 november)
P.C.O.B. Nieuws
De bijlage in de vorige kerkbode heeft 10 nieuwe leden opgeleverd.
De eerstvolgende bijeenkomst is in gebouw Irene op 17 december a.s.
om 2 uur. Spreker is dhr. Teeuwen uit Wenum, voormalig zendeling.
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Een prachtig kerstfeest voor Ouwe Cor.
Op 24 december, om 19 uur, is er in de kerk in Terwolde het
kinderkerstfeest van de Protestantse gemeente Terwolde / De Vecht.
Dit jaar kijken we zo de donkere huiskamer van Ouwe Cor in.
Eenzaam en alleen zit hij daar. Buiten branden de kerstlampjes en wordt
enthousiast Jingle Bells gespeeld en gezongen.
Jasmijn en Thomas hebben zo hun eigen idee over kerst. En brengen licht
en geluid in de donkere kamer van Ouwe Cor.
We nodigen jullie allemaal uit, om getuige te zijn van wat een prachtig
kerstfeest voor Ouwe Cor beloofd te worden.
Het jeugdorkest van muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ zal tijdens de
kerstdienst de muzikale begeleiding van de traditionele en verrassende
kerstliedjes verzorgen.
En na afloop branden buiten de kaarsjes. En is er voor iedereen een lekkere
beker warme chocolademelk met een kerstkrans.
Komt allen tezamen in Terwolde, voor een fijn, warm, vrolijk en gezellig
begin van kerst 2014.

Het Chr. Mannenkoor ‘Looft den Heere’ uit Vaassen,
dat op Zaterdag 17 oktober 2015 een concert gaat geven in de Terwoldse kerk
(noteer die datum alvast), geeft donderdag 18 december a.s. een Kerstconcert
in de Grote Kerk in Epe.

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 5 januari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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