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DIENSTEN FEBRUARI 2015 
 

 

Zondag 8 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

     

          

Zondag 15 februari 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen 

        Uitgangscoll.: Zendingsbuscollecte  

     

          

Zondag 22 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

1ste zondag - 40dagentijd    Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie: 

        

Noodhulp 

 

          

Zondag 1 maart 10.00u - dhr.  E. Fokkema, Twello 

2de zondag - 40dagentijd     

Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie:  

Voorjaarszendingsweek  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 

 7396 AH  TERWOLDE   43ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  februari 2015  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Een gedicht 
omdat het soms zomaar gebeurt/gebeurd kan zijn 
 
Finish 
 
De atleet stond op het veld 
en rekte zijn oude benen 
toen de dood langzaam kwam en wenkte: 
Dag jongen, loop je even mee? 
 
Een korte steek in de zij  
dat was alles. Hij bukte zich 
om zijn veters aan te trekken, 
maar de schoenen waren al leeg 
en hij rende de lucht in. 
 
Gewichtloos en zonder 
ooit buiten adem te raken 
zwom hij door de sterrenzee, 
fietste de melkweg rond 
en liep ten slotte 
in de witte tunnel van de zon, 
als vuur door wind gedragen. 
 
En bij de finish waren vele gezichten 
die hem aankeken met zachte ogen, 
en die zich verheugde, 
want hij was er. 
 

Alexis de Roode 
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Afwezigheid i.v.m. cursus 
Op maandag 9 februari en maandag 9 maart zal ik afwezig zijn i.v.m. 
cursusdagen Wandelcoaching. Op deze dagen kunt u geen beroep op mij 
doen.  
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 

Geboren 
Op 30 januari is bij Piet en Adriëtte Winterman, Wijkseweg 96 een dochter 
geboren. Ze heet Dieke Elisabeth en ze is het zusje van Ben en het 
halfzusje van Anneke en Marion. 
Op het kaartje staat: 
Midden in de wintertijd 
is ons kind geboren 
met een hart vol blijheid 
laten wij iedereen het horen. 
Piet en Adriëtte, van harte gefeliciteerd met jullie dochter. We wensen 
jullie samen met jullie gezin veel geluk en liefde toe! 


Samen kiezen we een Paaskaars 
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de kerk  
worden binnengedragen, maar welke paaskaars zal het 
zijn. Net als vorig jaar hebt u het voor het zeggen. Vanaf 
8 februari hangen er afbeeldingen en lijsten in de kerk, 
zodat u uw stem kunt uitbrengen, de kaars met de 
meeste stemmen zal worden aangeschaft.  

 
Wij gedenken 
Op 8 januari kwam er een einde aan het leven van Henk Groeneveld, 
Hoevenallee 2, Henk had al langere tijd klachten, maar kort voor zijn overlijden 
bleek dat Henk ongeneeslijk ziek was. Ria en de kinderen hebben hem 
verzorgd tot het einde. Henk was een man die hield van mensen en van de 
natuur. Voor Henk was er een groot verschil tussen “mensen tegenkomen” en 
“mensen ontmoeten”. Maar als je Henk echt had ontmoet dan ontdekte je dat 
je met een bijzonder mens te maken had. Ria en de kinderen hebben veel van 
die bijzondere kanten van hem verwoord in de afscheidsdienst. Iedereen die 
Henk goed gekend heeft zal hem ontzettend missen, in het bijzonder natuurlijk 
Ria en de kinderen. Hen wensen wij veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
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Liturgisch bloemschikken (let op datum is veranderd!) 
Een bloemstuk maken dat past bij de tijd van het (kerkelijk) jaar.  
Dat is de uitdaging die je aangaat als je meedoet aan een avond liturgisch 
bloemschikken. Op 10 maart zal er in onze kerk zo’n avond worden gehouden. 
Een mooie bezigheid voor iedereen die van bloemen houdt. 
Schrijf de datum al vast in uw agenda. Het is op dinsdagavond 10 maart, let op 
dit is een andere datum dan in het jaaroverzicht vermeld stond. In de volgende 
kerkbode leest u er meer over. 
 
 
Wijkavonden 
 

Nu ik dit schrijf zijn er inmiddels twee wijkavonden geweest. Het onderwerp 
“geloof en geweld” blijkt genoeg gespreksstof op te leveren over hoe wij 

leven in onze tijd en hoe wij omgaan 
met verschillen in geloof  en manieren 
van leven. Heel belangrijk op deze 
avonden is ook de ontmoeting met 
elkaar. Zeker ook voor mensen die 
(nog) niet zoveel mensen kennen is 
het een mooie manier om een aantal 
mensen wat beter te leren kennen.  
De volgende avonden staan nog op 
het programma: (U weet dat wanneer 
u niet in uw eigen wijk kunt, u ook bij 
een andere wijk kunt aanschuiven.) 
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  
 
Van 19.45 inloop, vanaf 20.00 beginnen. 
 
We hopen u op één va de avonden te ontmoeten! 

mailto:ljuenk@online.nl
mailto:fennyvanassen@hotmail.com
mailto:teunjansen45@live.nl
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Bij de diensten 

Nog een paar weken volgen we de brief van Paulus aan de Kolossenzen.  
De brieven zijn niet altijd even gemakkelijk te lezen, maar tegelijkertijd geven 
ze een mooie inkijk in het gemeenteleven van de eerste christenen.  
Wat kunnen wij daar nu nog van leren als gemeente in deze tijd?  
Daarna gaan we de 40-dagentijd in. Samen met de kinderen volgen we het 
thema “Met open handen”. Wat kun je allemaal wel niet met je handen doen? 
De kinderen gaan ons dat allemaal laten zien. 
 

Zondag 1 februari  Kleur: Groen 
Liederen van de maand: Lied 923 en alvast vooruitlopend op de 40-dagentijd 
Lied 290 en 539. Niet alle liederen zullen elke zondag gezongen worden, maar 
we oefenen ze al vast, zo dat ze ook in de 40-dagentijd een plek kunnen 
krijgen. ZWO-dienst. 
Aan de hand van de Bijbellezingen Kolossenzen 1; 24: 2:5 en Marcus 1: 14-20 
vragen we ons af wat zending in deze tijd eigenlijk is. Geloof brengen met het 
zwaard, daar hebben we nu wel genoeg van gezien, maar hoe dan wel.  
Jezus heeft ons immers wel de boodschap gegeven zijn goede woorden door 
te geven. Een mooie zoektocht! 
In deze dienst zal ook een update worden gegeven van ons Kerkinactie 
Interactief project “Yabima, rijstboeren op Zuid-Sumatra”. Deze dienst wordt 
met de ZWO-commissie voorbereid. 
 

Zondag 8 februari  Kleur: Groen 
Liederen van de maand: Lied 923 en alvast vooruitlopend op de 40-dagentijd 
Lied 290 en 539. 
We lezen  Kolossenzen 2: 20-3:4. In het gelovige leven gaat het niet om allerlei 
regeltjes die mensen hebben bedacht, maar richten wij onze blik naar boven. 
Wat is daar allemaal te ontdekken? 
 

Zondag 15 februari  Kleur: groen 
Liederen van de maand: Lied 923 en alvast vooruitlopend op de 40-dagentijd 
Lied 290 en 539. 
Op het rooster staat Kolossenzen 3: 5-17, waarin Paulus heel duidelijk beschrijft 
hoe wij als christenen in deze wereld kunnen leven. Sommige dingen moeten 
we afleggen, andere moeten we aanleren tot heil van onszelf en onze naaste. 
Op deze zondag gaat Ds. J.R. Lammers uit Nijbroek  bij ons voor. 
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Zondag 22 februari  Kleur: Paars  
Eerste zondag van de 40-dagentijd 
Liederen van de maand: Lied 290 en 539. 
We lezen Marcus 1: 12-15. Jezus wordt 
verzocht in de woestijn, maar hij gaat er 
met open handen in. Hij weet wat zijn 
opdracht is en laat zich niet van de wijs 
brengen.  
 
Ook maken we vandaag kennis met Eef, zij zoekt haar opa, maar hij lijkt zich 
telkens voor haar te verstoppen. De veertigdagentijd is een tijd van 
verwachten en uitzien en je afvragen waar je al de tekenen van Gods bevrijding 
kunt zien. 
 
Zondag 1 maart Kleur: Paars 
Tweede zondag van de 40 dagentijd 
Liederen van de maand: Lied 290 en 539 
We lezen Marcus 9: 2-10 
Je kunt je handen openen om iets te geven, maar ook om iets te ontvangen. 
Dat blijkt soms haast nog moeilijker dan geven. Je moet je immers afhankelijk 
opstellen. Je hebt het heft niet zelf in handen. Petrus zou dat wel graag willen, 
maar Jezus wijst hem op de berg terecht. Op deze zondag gaat Dhr. Egbert 
Fokkema uit Twello bij ons voor 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
AGENDA 
 2 februari 20.00 Moderamen   bij Kees 
 4 februari 19.45 Wijkavond wijk Lien  Lochemsestraat 28 
 6 februari 20.00 Inleveravond Kerkbalans  Consistorie 
 11 februari 20.00 kerkenraad   Consistorie 
 13 februari Overleg met organisten 
 16 februari 19.45 Wijkavond wijk Andries  Twelloseweg 101a 
 18 februari 9.30 ZWO-vergadering   Consistorie 
26 februari 20.00 Gez. Moderamen   Nijbroek 
 
U allen een goede tijd toegewenst!      
    Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

3-feb Dhr. A.J. Witteveen, Tuindorp 10 82 jr. 

7-feb Dhr. J.G. Hamer, Molenweg 48 85 jr. 

10-feb Mevr. D.A. Horstman-Boeve, Zwanekamp 16 89 jr. 

26-feb Mevr. H.J.M. Janssen-Hassink, Ieuwland 13 89 jr. 

    2-mrt Dhr. A.A. Roetert, Wolterkampsweg 31 95 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: 
 

Dhr. W.J. Vorselman, Deventer 

 

Verhuisd: 
 

Dhr. J. Smeenk, Tuinstraat 51, Voorst naar Binnenweg 2/0021, Twello 

 

Overleden: 
 

Dhr. H.J. Groeneveld, Hoevenallee 2 op 8 januari 
 

 

 
 

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! 
 

 

OPNAME-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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Beste gemeenteleden, 
 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Terwolde – De Vecht wil dit jaar in 
de  40-dagentijd (vastentijd) stilstaan bij de stille armoede in Terwolde en 
omstreken die bij de Voedselbank Deventer zichtbaar wordt. Daarom willen 
wij in de periode vanaf 22 februari tot en met 05 april (1e Paasdag) een actie 
houden voor de Voedselbank in Deventer.                                                                                                        
 

De Voedselbank Deventer verstrekt iedere 2 weken een voedselpakket aan 
ruim 370 gezinnen in Deventer en omliggende dorpen 

(waaronder dus ook Terwolde) en aan nog eens 60 
gezinnen voor de regio Raalte. Men is voornemens 
om binnenkort over te schakelen op een wekelijkse 
uitgifte in plaats van iedere 2 weken. Dit betekent 
dat er per saldo meer voedsel zal worden 
uitgedeeld aan mensen die uit bittere noodzaak 

een beroep moeten doen op de Voedselbank. Hoe hoog die 
noodzaak is wordt duidelijk wanneer iemand in aanmerking komt voor 
ondersteuning door de Voedselbank.  
 

Zo wordt er kritisch gekeken naar de hoeveelheid leefgeld die iemand te 
besteden heeft (= inkomen na aftrek van de vaste lasten). Men werkt met een 
rekenmodule die als volgt wordt gehanteerd: de grens voor één volwassene  
€ 180,--, iedere volgende volwassene € 60,-- en elk kind € 50,--.  
Een gezin met 2 kinderen kan een beroep op de Voedselbank doen als het 
maximaal € 340,-- aan leefgeld per maand te besteden heeft. Dus maximaal  
€ 340,-- in de maand om alle eten, kleren, sport cadeautjes enz. van te 
betalen. 
De overgang naar een wekelijkse uitgifte is voor de klanten van de 
Voedselbank dan ook een ‘goede’ ontwikkeling. Voor de Voedselbank 
betekent dit wel dat er een grote druk op de voedselverwerving komt te 
liggen. 
 
Daarom vragen wij uw hulp om in de periode van 08 maart t/m. 05 april 2015 
zoveel mogelijk  lang houdbaar voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. 
  



   10 

Waar moet u aan denken:  
 

- Broodbeleg (jam/pindakaas/appelstroop)  
- Groente/fruit in blik  
- Kruidenmix (nasi/bami/macaroni)  
- Pastasaus/soep in blik  
- Koffie/thee  
- Pasta/rijst   
- Vlees in blik   
- Peulvruchten in blik of pot  
- Afwasmiddel/zeep/wasmiddel 
 
 Producten moeten tenminste houdbaar zijn tot minimaal september 2015 
 
Vanaf 08 maart staan er in de toren van de kerk een aantal winkelkarren en 
dozen waarin u/je uw/jouw lang houdbare producten in kunt deponeren.  
 

We hopen dat er zondag 05 april a.s. een grote oogst zal zijn, zodat één en 
ander kan worden uitgedeeld in onze omgeving. 
 

Namens de diaconie en Voedselbank Deventer en omstreken alvast hartelijk 
dank voor uw/jullie hulp en inzet. 
 

Rik Brummel, diaken  
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 
 

 
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). 

 
Postzegels 
 

Een onbekende gever heeft in de doos voor ZWO achterin de kerk twee 
postzegelalbums gelegd en een sigarendoos vol met postzegels.  
Hiervoor hartelijk dank. 
 
In de beide albums zitten ongeveer alle postzegels van 1970 tot 2000. Veel ervan 
is nog postfris. In de doos zitten veel dubbele postzegels uit dezelfde periode.  
Is er iemand die (tegen betaling) belangstelling heeft voor deze verzameling?  
Kan iemand ons kan adviseren hoe we zoveel mogelijk geld voor Kerk in Actie 
kunnen krijgen voor deze verzameling? Als u wilt kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Kees Visser (Tel.: 0571-290720) 
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UITNODIGING VOOR DE 65+ Groep. 
 

 

 
De 65 + Groep: gaat op stap.  
 

Op donderdag middag 19 Februari wordt voor de 65+ groep een 
actieve middag georganiseerd.  
 

We brengen een bezoekje aan De Vosselhoeve te Epe, waar we vriendelijk 
worden ontvangen door Dick Vosselman. We spelen daar een spel: 
namelijk Balle Kúl´n. Een spel waar iedereen aan mee kan doen. Mevrouw 
Horstman was de vorige keer de winnares. Op 15 januari hebben een 
grote groep Dames en Heren zich al opgegeven.  
 

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld: het kan nog tot vrijdag 13 
februari. 
 

Kosten voor u: 5 euro per persoon. 
 

Om half twee verzamelen bij de Kerk, waar we gezamenlijk vertrekken 

naar de Vosselhoeve, Oude Oenerweg 9, 8161 PL  Epe. 
 

Terugblik stamppottenbuffet. Gezien de leuke reacties van de aanwezigen 
hebben we Familie de Groot de complimenten doorgegeven voor het 
heerlijke buffet. Na de heerlijke maaltijd bracht Duo Canbesso 
ons geheel in stemming met gezellige meezing nummers.  
Kort samen gevat, het nieuwe jaar is voor de 65+ Groep goed begonnen. 
 

Agenda. 
19 februari Balle kúl´n bij Vosselman 
5 maart Laat u zich verrassen?????????. 
2 april   Paas Lente viering. 
 
Tot ziens: Willie Slijkhuis 291074  -  Mini van der Horst 291335. 
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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. 
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E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
 

 
LAAT HET ONS WETEN………. 
 

 als er een kindje is geboren 

 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of 

 als u langdurig ziek thuis bent. 

 
GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE: 
 

Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met 

Henk Stormink: Tel. 0650 666 612, 

of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl  

 
ROMMEL- en ANTIEKMARKT: 
 

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

rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande 

medewerkers. 

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

G. de Groot (055) 323 1261 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

8 feb. PK Wilp 10.00u 

15 feb. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

22 feb. PK Voorst 10.00u 

    
1 mrt. PK Wilp 10.00u 

 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende 

contactpersonen:  

Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde, tel. 29 16 62 

Ria Groeneveld, Hoevenallee 2, Terwolde, tel. 27 28 79 
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BANKNUMMERS:   
 

CvK  NL77 RABO 0347 6019 52 NL82 INGB 0000 9153 88  

DIACONIE NL79 RABO 0347 6057 96   

KERKBODE   NL98 INGB 0004 1652 79 
 

Stortingen bestemd voor het Onderhouds- of Orgelfonds kunnen 

gedaan worden op het nummer van de KRM, onder vermelding van 'Gift 

Onderhoudsfonds' of  'Gift Orgelfonds'. 

 

 

COLLECTEBONNEN: 
 

Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen. 

U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste 

bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwolde-De 

Vecht, met vermelding van het aantal. 

 
 

GIFTEN: 
 

 

Bloemengroet via: T. Veldhuis 10,00 

 

  

L. Uenk 10,00 

 

  

A. van Assen 5,00 

 

  

W. Jansen 10,00 35,00 

     Collecten 

 

CvK 233,13 

 

  

Diaconie 152,45 

 

  

Orgelfonds 88,50 

 

  

Werelddiakonaat 40,65 

 

  

Leprazending 45,89 560,62 

    
  

   

TOTAAL   595,62 

      
      

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Compost en potgrondactie, Vrienden van Loamnes; 
Nijbroek/de Vecht en Terwolde. 

 

Hoewel de temperaturen er soms wel op beginnen te lijken. is het toch nog 
geen voorjaar om in de tuin te werken, maar de werkgroep Vrienden van 
Loamneş is al wel weer bezig met de attributen voor het voorjaar, n.l. de 
compost en potgrond voor uw tuin. 
 

Zij hebben de data gepland voor de jaarlijkse compost en potgrondactie en wel 
op zaterdag 7 maart in Nijbroek en de Vecht en zaterdag 14 maart in 
Terwolde. 
Het doel van dit jaar is om geld bijeen te brengen voor het onderhoud en de 
renovatie van de scholen in de gemeenten Loamneş en Hoghilag. 
Het motto is daarom:  
 

Goede grond voor uw gras en violen …… is geld voor de 8 scholen. 
 

Wij hopen dit jaar ook weer op de hulp van vrijwilligers met eventuele 
aanhangers achter de auto en met name de jeugd vanaf 12 jaar ( zij kunnen ons 
heel goed helpen met afrekenen bij de klanten, terwijl wij de compost en/of de 
potgrond op de plaats brengen). 
 

De prijs van de compost en de potgrond is dezelfde als de voorgaande jaren en 
wij verkopen ook gardebezems voor 6.00 euro per stuk: 
 

Voor de compost betaalt u 2.50 euro per zak; 5 zakken voor 10 euro. 
Voor de potgrond betaalt u 3.50 euro per zak; 3 zakken voor 10 euro. 

 

Mocht u een afname in gedachte hebben van meer dan 10 zakken, wilt u dan  
contact opnemen met W. v.d. Snel, tel: 0571-291556 of mail wvdsnel@planet.nl 
en de hoeveelheid wordt apart gebracht (dit geldt ook voor als u niet thuis 
bent en toch wilt afnemen). 
 

De actievoerders gaan om 8.30 uur de karren laden en dan eerst even koffie 
drinken en om 9.15 gaan zij met de huis aan huis verkoop beginnen. 
 

Hartelijke groeten namens de werkgroep Vrienden van Loamneş,  
Wim van der Snel   
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Zangavond  ‘Eendracht’. 

 

Op zaterdag 28 februari 2015 organiseert de gemengde 

zangvereniging ‘Eendracht’ een zangavond  

in de Protestantse Kerk van Terwolde. 
 

De deelnemende koren deze avond zijn: 

Gem. Zangvereniging ‘Harmonie’  uit Welsum, 

Gemengd koor ‘OZON’ uit Apeldoorn. 

Mannenkoor ‘De Heeren van Salland’ uit Raalte en 

Gem. Zangvereniging ‘Eendracht’ uit Terwolde. 
 

De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. 
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Wie is Wie. 
 

Naar aanleiding van de foto’s in de vorige kerkbode kregen we direct 

een reactie van Rikie Koers-Lubberts, die veel namen wist.  

Ook kwam er een reactie uit Den Haag van Jo van Tongeren, die zelf op 

de onderste foto staat.  

We missen echter nog één naam. Wie helpt ons ! 
 

 

Kerkenraad:  
 

Voorste rij (v.l.n.r.):  

Durant  

Mevr. van Rossem 

Ds. van Rossem 

G. Nijhof 

Jan Mulder 
 

Achterste rij: 

Wentink  

Tinus Lubberts 

J. Rensink  

v. Ommen, Organist 

Willem Willemsen 

 

Belijdeniscatechisanten: 
 

Eerste rij: 

Cobi Pellenberg, Jans Huiskamp, ds. van Rossem, Geertje Voskamp,  

Jan Roskam (sr.), Jet van Beek 

 

Tweede rij: 

Frida Hazelaar,  

Alie Boon, 

Dina Schoterman,  

Jo van Tongeren,  

Annie Lubbers,  

Heintje Vos. 

 

Derde rij: 

Lena van de Breem,  

Gerrie Stegeman,  

Marietje Brink,  

??  

Gerard Draaijer  
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 2 MAART vóór 16.00 uur  

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


