DIENSTEN JANUARI 2015
Zondag 11 januari 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Orgelfonds
Zondag 18 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
HEILIG AVONDMAAL
Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie
Zondag 25 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
e.v. DOOPDIENST
Uitgangscoll.: Leprazending

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

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
Tel. (0571) 29 22 13

43ste Jaargang
Januari 2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Een tekst van Mariska van Beusichem,
gelezen op 4 januari in de kerkdienst.

Als een ster je verlangen wekt,
komt er een moment
dat je niet kunt blijven waar je bent,
alsof er onweerstaanbaar aan je getrokken wordt
zonder te weten waarheen.
Denk niet te snel
dat je gevonden hebt wat je zoekt
Je reis voert je steeds dieper
in onbekend gebied
met dorre vlaktres en oases,
valkuilen en vergezichten,
engelen en demonen.
Machten proberen je
in hun greep te krijgen.
Als je verlangen
sterker is dan je angst,
zul je de liefde vinden,
even weerloos als een kind.
Alles gevend
zul je alles ontvangen
waarnaar je hebt gezocht.
Vertrouw je droom.
Keer niet terug.

Ik wens u allen een
goede reis door
2015
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Afwezig i.v.m. studie.
Op maandag 12 januari en maandag 9 februari zal ik afwezig zijn i.v.m. studie.
Op deze dagen kunt u geen beroep op mij doen.
VANUIT DE GEMEENTE
Geboren
Op 28 november werd bij Sander en Barbara Veldhoen, Wijkseweg 86, een
zoon geboren. Zijn naam is Jesper Alexander Arjen. Zo kregen Hugo en Joris er
een broertje bij. Van harte gefeliciteerd!
Op het kaartje staat:
De derde belhamel op een rij
is deze keer weer een hij.
Beretrots laten we jullie weten
dat hij Jesper zal gaan heten.
Wij wensen jullie samen veel geluk toe en ook
wijsheid bij het opvoeden van jullie kinderen!
Zieken
Mw. Hanekamp van den Breem, Bandijk, ligt al langere tijd op bed. Slijtage aan
haar rug maakt dat ze niet veel meer kan. Gelukkig wordt ze goed verzorgd
door haar kinderen en kleinkinderen en de thuiszorg.
Henk Groeneveld, Hoevenallee heeft slecht nieuws gekregen. Hoe het verder
gaat is nog onzeker.
Ook voor Irma Hendriks en haar gezin, Zeedijk, zijn het onzekere tijden.
Goede en slechte dagen wisselen elkaar af.
Voor deze zieken en voor hen die korte tijd waren opgenomen, wachten op
uitslagen, behandelingen moeten ondergaan bidden wij. Laten we elkaar niet
vergeten.
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?
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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. 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 fam. Zweers, Wijkseweg 10
4 februari, Wijk Lien Uenk (ljuenk@online.nl)
bij fam van der Haar, Lochemsestraat 34
16 februari, Wijk Andries van Assen (fennyvanassen@hotmail.com)
Bij 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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Doopdienst
Op 25 januari staat de eerstvolgende doopdienst
gepland. Ouders die hun kinderen in die dienst willen
laten dopen kunnen tot uiterlijk 12 januari contact
met mij opnemen. Dan maken we een afspraak om
de doopdienst voor te bereiden. Eén aanmelding is
er al: Op deze zondag zal de doop bediend worden
aan Sep van Vemde.

Bij de diensten
In de maand januari staan verhalen over Jezus uit het evangelie van Marcus op
het rooster, maar we laten ons ook meenemen door de brief van Paulus aan de
Kolossenzen. In de roosters zijn de brieven
nogal ondergeschikt geworden. Het is
interessant om ze er weer eens bij te pakken.
De brieven zijn niet zo gemakkelijk te lezen,
daarom zullen we ze soms lezen uit de pas
uitgekomen “Bijbel in de gewone taal”.
Zondag 11 januari, eerste zondag na Epifanie
Kleur: Wit
Liederen van de maand: Lied 516 en 521.
Marcus 1: 1-11. Er klinkt een stem in de
woestijn. Johannes de doper roept de mensen op om zich te laten dopen.
Ook Jezus komt naar hem toe. Als hij gedoopt wordt, gaat de hemel open.
Op deze zondag gaat pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor.
Zondag 18 januari, tweede zondag na Epifanie Kleur: Groen
MAALTIJD VAN DE HEER
Liederen van de maand: Lied 516 en 521
We Lezen Johannes 2: 1-11. Het verhaal over de bruiloft in Kana, waar de wijn
op raakt. Water verandert in wijn, het smaakt beter dan ooit tevoren. Ook wij
mogen er in het avondmaal van proeven. Daarnaast lezen we Kolossenzen
1 : 9-23. Paulus wil de gemeente een fundament onder de voeten geven.
Iets waar je op kunt bouwen.
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Zondag 25 januari, derde zondag na Epifanie Kleur: wit
DOOPDIENST
Liederen van de maand: Lied 516 en 521
Marcus 1: 14-20 en Kolossenzen 1: 24-2:5 Leerlingen verbinden zich met Jezus
door in zijn voetspoor te gaan en Paulus leert ons op onzemanier onze
verbinding met Jezus te zoeken. ook in de doop worden we verbonden met
Christus en zijn gemeente. Dat mag een feest zijn!
Zondag 1 februari, vierde zondag na Epifanie Kleur: groen
ZWO-DIENST
Marcus 1: 21-28 en Kolossenzen 2: 6-19. In de synagoge
is een man met een onreine geest. hij kan alleen maar
schreeuwen. Jezus legt de geest het zwijgen op
en leert de man te luisteren naar zijn stem Ook in ons
kan de wereld van Christus opengaan, wanneer we
luisteren naar zijn stem.
Met de ZWO-commissie vragen we ons af wat dat in
onze tijd en onze wereld betekent.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
5 januari
12 januari
14 januari
14 januari
21 januari
21 januari
28 januari
29 januari
2 februari
4 februari

20.00 Moderamenvergadering
20.00 Kerkenraad
10.00 ZWO vergadering
20.30 KND vergadering
10.00 Ouderlingenvergadering
19.45 Wijkavond wijk Klazien
19.45 Wijkavond wijk Hannie
20.00 Gezamenlijk moderamen
20.00 Moderamen
19.45 Wijkavond, wijk Lien

bij Kees
Consistorie
Consistorie
Consistorie
zie boven
zie boven
Nijbroek
bij Kees
zie boven

Een hartelijke groet vanuit de pastorie en een gezegend 2015 gewenst!
Ds. Betsy Nobel
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Kerkbalans 2015
In het vorige nummer van ons kerkblad hebben al even aandacht
gevraagd voor de actie Kerkbalans 2015. Deze wordt in de periode van
14 tot 31 januari 2015 weer gehouden.
Het thema is dit jaar: Mijn kerk ….
In hoeverre is ‘de
kerk’ ook úw kerk,
míjn kerk? Veel
kerken, en ook de
onze, staan om
verschillende
redenen financieel
onder druk. Toch
zouden velen, en
niet alleen actieve
kerkleden, het
jammer vinden als
de plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies
dat verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappelijk en
sociaal samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad,
dorp of een bepaalde wijk. Uit een onderzoek naar armoede in
Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed
zijn voor 30 miljoen euro, besteed aan concrete hulpvragen en voor 53
miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied.
Dit is mogelijk als het met de lokale kerken goed gaat want dat kost
geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans
is een investering die rendeert.
Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, maar ook aan pastorale
zorg, plaatselijke projecten en activiteiten.
Bovendien zoeken wij als kerk van Terwolde-De Vecht actief naar
samenwerking met plaatselijke activiteiten en initiatieven.
Het kerkenwerk is breder dan alleen zorg voor leden van de kerk.
Graag willen we ook een positieve bijdrage leveren aan onze
plaatselijke samenleving.
Hopelijk ervaart u de kerk in onze dorpen Terwolde en De Vecht ook als
úw kerk en wilt u ons ook dit jaar weer helpen om een goed begin te
maken aan het jaar 2015. De actie kerkbalans is het belangrijkste
onderdeel van de inkomsten van de kerk.
Mede door de actie Kerkbalans zijn we met elkaar in staat om de dingen
te doen waar we ons aan het begin van een kerkelijk jaar voor
verantwoordelijk voelen.
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We moeten tevreden zijn met alles wat we krijgen. Maar…… wat we niet
uit het oog mogen verliezen is dat jaarlijks alles duurder wordt: gas,
water, elektra, contributies, afdrachten etc. Hierdoor zitten we al een
paar jaar met een begroting die niet meer sluitend is. De zoektocht
naar extra inkomsten levert nog onvoldoende succes op. We hebben al
een aantal bezuinigingen doorgevoerd, maar hier is de bodem in zicht.
Als het zo doorgaat moet er nog drastischer ingegrepen worden en
kunnen we niet meer waarmaken wat we tot nu toe doen.
Een succesvolle actie Kerkbalans helpt echt om zaken beter aan te
kunnen met elkaar. Denk hier a.u.b. aan als u uw gift voor komend jaar
weer opgeeft.
Als kerkrentmeesters vinden we het best moeilijk om in tijden waarin
de laatste jaren de kosten vaak harder gegroeid zijn dan de inkomens
toch een extra bijdrage te vragen voor het kerkenwerk in onze
gemeente en daarbuiten. En we begrijpen ook heel goed dat het soms
moeilijk is om een afweging te maken aan welk goed doel u uw geld
uitgeeft.
Toch hopen we dat u ons ook voor het komend jaar weer wilt helpen
om een goede basis onder de begroting te leggen. Dat geeft ons als
kerkenraad de mogelijkheid om onze gemeenschap levend en zoveel
mogelijk bloeiend te houden voor jong en oud. Er gebeurt best wel veel
in onze gemeenschap: 65+ club, Doe-club, Club 2000, Muziekmiddag
voor de allerkleinsten met hun ouders, jeugddiensten, ziekenbezoek,
hulp waar nodig enz.
Wij wensen u in alle opzichten een goed en gezond 2015 toe met liefde
en mededogen voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Terwolde – De Vecht.
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
15-jan
18-jan
24-jan
28-jan
31-jan

Mevr. G.J. Witteveen-ten Velde, Quabbenburgerweg 25
Dhr. E.T. Bieleman, Grotenhuisstraat 36
Mevr. A.D. Alfrink-Schoterman, Badijkstraat 101
Mevr. R. Hartgers-Hamer, Leliestraat 2
Mevr. D.G. Veldhuis-van Vemde, Grotenhuisstraat 18

81
83
86
88
81

jr.
jr.
jr.
jr.
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:
Mevr. L.J.A. Terwel en kinderen Frey, Lieve en Zilver Zweers,
Wijkseweg 56.

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.

Vakantiebrochures diaconie
De diaconie heeft weer twee brochures ontvangen met vakantiemogelijkheden voor mensen die niet aan een vakantie toekomen, hetzij
door beperkingen op lichamelijk of geestelijk gebied, hetzij door gebrek
aan financiële middelen. Ook voor mantelzorgers en hun partners zijn
er mogelijkheden.
De brochures liggen onder de toren in de kerk en zijn ook in bezit van
ondergetekende. Wilt u meer informatie over mogelijkheden, neemt u
dan contact op met de diakenen.
Kees Visser
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UITNODIGING voor de 65+ Groep.
Op donderdag 15 januari om 12.00u in de Kerk van Terwolde.
Na ontvangst en een toost op het nieuwe jaar staat de tafel gedekt voor
het Stamppotten Buffet.
Zoals voorgaande jaren wordt het buffet met toebehoren bereidt in de
keuken van Restaurant de Groot, met natuurlijk een overheerlijk
nagerecht. Gezien de positieve reacties van voorgaande jaren zal het
ongetwijfeld weer heerlijk smaken.
Na de maaltijd zullen Evert Kluin en Annie Berenschot, ons allen wel
bekend als duo ´t Canbesso, voor ons optreden. Ze zullen ons een gezellig
Terwolds onderonsje bezorgen met liedjes van de IJssel en andere
bekende nummers.
Kosten voor deze gezellige dag: 11 euro per persoon.
Hebt u zich nog niet opgegeven: het kan nog tot 12 januari.

Terugblik. Wij willen de Vrijwilligers Hartelijk Dank zeggen voor het
bezorgen van de cyclamen, bij zieken en 80 jarigen en ouder.
Ook vriendelijk dank voor de giften die mee werden gegeven voor de 65+
groep.

Kerstviering. We waren heel verrast dat we vele Dames en Heren
mochten begroeten voor de kerstviering, met als thema Kerst is voor
iedereen.
Zanggroep Nostalgie zong sfeervolle Kerstliederen, afgewisseld met mooie
gedichten. Dit alles bracht ons helemaal in Kerststemming .
Na afloop kregen we leuke reacties.
Tevens willen wij iedereen bedanken voor de leuke attentie die Mevr. Ali
Ensink, namens u allen, ons aanbood.
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Nog één bedankje. Na afloop van de bijeenkomsten zijn er altijd Dames
en Heren die ons helpen met het opruimen, geweldig. Evert Slijkhuis;
verwarming, geluid, taxi chauffeur, en nog veel meer.
Reinie en Jannie; serveren van de drankjes met kerst, en Sari verzorging
Kerstliturgie. Vele handen maken licht werk.
Tot ziens op 15 januari 2015.
Willie Slijkhuis 291074. Mini van der horst 291335.
Agenda.
15 januari:
19 februari:
5 maart:
2 april:

Stamppottenbuffet en optreden duo ´t Canbesso.
Ballekuulen bij Vosselman in Oene.
Laat u zich verrassen ???????.
Paas Lente viering.

Adventscollecte
De 4 zondagen van advent hebben de kinderen van de kindernevendienst aan
het eind van de kerkdienst met de adventskaarsen gestaan.
Zo hebben de kinderen hun steentje bijgedragen voor de kinderen van
Roemenië. De opbrengst van die kaarsenactie is bestemd voor schoolspullen
voor de allerarmste kinderen die bijna niets hebben. Elke week kondigden de
kinderen zelf af hoeveel geld er de week ervoor in de kaarsen zat. Ze telden
zelf het geld onder toeziend oog van de leiding en hebben de afkondiging voor
de collecte voorgelezen.
De opbrengst van deze kaarsenactie bedraagt maar liefst € 323,96. Wat een
prachtig bedrag!
Wij als werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’ willen de kinderen, de leiding van
de KND en ook de kerkgangers hartelijk danken voor hun medewerking.
We zijn er erg blij mee.
Namens de werkgroep,
Riet Visser – Veenendaal, secretaris.
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht
Kerstmarkt Nijbroek
Vrijdagavond 8 december stonden we weer met onze kraam op de kerstmarkt
in Nijbroek. Ondanks het slechte weer hebben veel mensen onze kraam
bezocht.
De opbrengst van de avond voor Yabima was: € 145,25. We staan nu op een
totaalbedrag in tweeënhalf jaar van € 3562,56!!
Gezinsuitbreiding
Van ds. Henriette Nieuwenhuis en haar man Karel kregen we een
geboortebericht. Onlangs is in hun woonplaats op Zuid-Sumatra de eerste
zoon geboren. Namens ons allen hebben we een felicitatie gestuurd. Op haar
weblog bij kerk in Actie kunt u de bijzonderheden lezen en de foto’s zien.
Talentenmarkt
Op vrijdag 13 maart is het weer zover: de jaarlijkse talentenmarkt voor
Yabima!
Wij vragen iedereen weer zich aan te melden met zijn/haar talenten.
Ieder jaar komen er weer nieuwe talenten tevoorschijn. Ook uw al eerder
gebruikte talent is van harte welkom. De taartenbakwedstrijd was vorig jaar
een groot succes, dus organiseren we dit jaar weer een wedstrijd. Heel
Holland bakt, dus Terwolde kan niet achter blijven! Zet ook de datum in uw
agenda, want hoe meer zielen op de avond in het dorpshuis, hoe meer vreugd
(en hoe groter dus de opbrengst).
Kees Visser
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode steeds
een recent overzicht. Als u vragen, of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Lien Uenk-Voskamp,
Quabbenburgerweg 11-A

tel. 27 1382

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o.
Klazien Ketelaar-Menkveld
Twelloseweg 76

tel. 29 1617

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg
tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,
Kuiperstraat, Rozendaalseweg,
Hanny Zweers-Wijnbergen
Wijkseweg 10

tel. 29 1818

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Andries van Assen,
Twelloseweg 101-A
tel. 29 0575
Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk
Willy Jansen-Heuvelman
Everwijnstraat 17

tel. 29 1965

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR Terwolde, of naar het
mailadres.

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scriba@pknterwolde-devecht.nl
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl
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LAAT HET ONS WETEN……….
 als er een kindje is geboren
 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of
 als u langdurig ziek thuis bent.

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

ROMMEL- en ANTIEKMARKT:
Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse
rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande
medewerkers.
J. van Oorspronk (055) 323 1711 - E. Slijkhuis (0571) 29 10 74
G. de Groot (055) 323 1261

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 2 feb. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
4
11
18
25

jan.
jan.
jan.
jan.

PK
PK
RK
PK

Beentjesweg 11
Dorpsstraat 49
Kerkekamp 5
Kolkweg 13
Lochemsestraat 28
Twelloseweg 59
Veenweg 5
Veenweg 11
Wijkseweg 10

OOV:

Terwolde
Nijbroek
Duistervoorde
Voorst

1 feb. PK Twello

Vos
ter Mate
Kelderman
Plette
van der Haar
Vorselman
Braunius
van Vemde
Zweers

10.00u
9.30u
10.00u
10.00u
10.00u
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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

GIFTEN:
Bloemengroet

via: W. Jansen
H. Zweers
A. Fridrichs
A. ter Mate
J. Roskam (3x10)

10,00
10,00
10,00
7,00
30,00

67,00

via: H. Veldwijk
T. de Graaf
H. Ooink op den Dijk (3x5;1x10)
J. Aalpoel (2x5)
B. Hiddink
Mw. Koers
Mw. ter Mate (2x5; 1x25)
W. van Vemde (2x5; 1x10)
Onbekend

10,00
10,00
25,00
10,00
25,00
29,00
35,00
20,00
20,00

184,00

Onderh. Fonds via: Bank 9.12

75,00

75,00

Orgelfonds

75,00
25,00

100,00

Kerstgroet

Collecten

via: Bank 9.12
H. Veldwijk
CvK
Diaconie
Kinderkerstfeest
Orgelfonds
Kinderen in de Knel
Kaarsenactie Roemenië

Zendingsbus

522,62
425,73
271,40
116,60
142,94
323,96 1.803,25
18,05
TOTAAL 2.247,30

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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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'.

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.

OPSPORING VERZOCHT !
We zijn heel blij met al het werk wat gedaan wordt door vrijwilligers o.a. de
keukenwas zoals handdoeken, vaatdoeken en theedoeken.
Maar we zullen nog blijer zijn als het gewassen spul ook weer terug gebracht
wordt. We missen al enige maanden heel veel theedoeken.
Willen jullie eens in de kast kijken of er soms enige kerktheedoeken liggen,
vooral wit met lila, deze waren geschonken door het kerkwinkeltje.
Graag willen we die weer terug. Je mag ze bij mij brengen of in de consistorie
keuken leggen.
Groeten Alie Ensink
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Wie is wie ??
Op de open monumentendag in de kerk in Terwolde sprak ik de heer Roland van
Rossum uit Deventer. Hij vertelde mij dat hij de zoon is van ds. J. van Rossum,
die onze gemeente als predikant heeft gediend van 1942 tot 1946.
Bij het opruimen van oude spullen kwam hij een drietal foto’s tegen, waarvan
er hierbij twee afgedrukt staan.
Op de eerste foto staat de kerkenraad van Terwolde uit 1945. Toen ik de foto
zag dacht ik dat de kerk van Terwolde toen al behoorlijk vooruitstrevend was:
een vrouw als ambtsdrager! De vrouw op de foto bleek echter mevr. Van
Rossum te zijn.
Op de tweede foto staat als onderschrift: belijdeniscatechisanten uit 1947.
Misschien is het jaartal niet goed, omdat ds. Van Rossum volgens het
predikantenbord in de kerk vertrokken is in 1946.
Behalve ds. Van Rossum staat op de foto mevr. Jet van Beek, zittend rechts
tegen het hek van het liturgische centrum. Op één van de foto’s staat ook de
vader van Jan Roskam, onze diaken.
De overige personen op de foto zijn ons onbekend. Misschien herkent u één of
meer personen op de foto. Laat het ons weten!
U kunt bellen of mailen naar de redactie van het kerkblad Anno Fridrichs
(291712 / afridrichs@hetnet.nl ) of naar ondergetekende.
Als de foto door het afdrukken minder scherp is geworden, kunt u een
scherpere afdruk vinden in de kerkbode op de website.
Uiteraard kunt u ook het origineel zien bij mij.
We zijn erg benieuwd naar uw reacties.
Kees Visser, scriba
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 2 februari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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