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DIENSTEN MAART 2015 
 

 

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

3de zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: Binnenlands Diaconaat 

          

Zondag 15 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

4de zondag - 40dagentijd   BIDDAG 

        Uitgangscoll.: Werelddiaconaat 

          

Zondag 22 maart 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst, Barchem 

5de zondag - 40dagentijd   DIALECTDIENST 

  

    Uitgangscoll.: Binnenlands Diaconaat 

          

Zondag 29 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

6de zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: Kerk in Actie 

Palmzondag       
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

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

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

VANUIT DE PASTORIE 
 
De grote opwarming 
 
Vastentijd is oefentijd 
Is wakker worden na winterslaap  
en je opengeeuwen  
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.  
Is je ogen opendoen  
voor wat aan het gebeuren is  
in het diepste van jezelf  
en in de wereld om je heen,  
en zicht krijgen op het Eeuwige Licht  
dat doorbreekt aan de horizon.  
 
Is in voorjaarsstilte  
je eigen grond omspitten  
en klaarmaken voor een nieuwe lente,  
en het zaad van vrede  
en menswaardigheid  
ontkiemen laten in je hart.  
 
Vastentijd is trainingstijd:  
hart en handen soepel maken  
voor verbondenheid  
met God en mensen;  
vingeroefening in solidariteit.  
 
Dat en zoveel meer  
is vastentijd:  
de grote opwarming  
om te herleven. 
 
uit: Open je handen, veertigdagentijdkalender van de PKN. 
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Afwezigheid i.v.m. cursus 
Op maandag 9 maart zal ik afwezig zijn i.v.m. een cursusdag Wandelcoaching. 
Op deze dag kunt u geen beroep op mij doen.  
 

 
VANUIT DE GEMEENTE 


Zieken 
 

In de afgelopen maand werd Dick Hemeltjen, Kuiperstraat 21 opgenomen met 
een stevige longontsteking. Nu is hij weer thuis om verder aan te sterken.  
 

Miranda Veldhuis van de Bandijk moest een zware operatie ondergaan. Ook zij 
moet nu thuis verder herstellen.  
Voor hen en voor allen  die voor korte opnamen, onderzoeken of chronische 
ziekte ondergaan bidden wij en laten we vooral ook naar elkaar omzien.  





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. Tot en met 14 maart 
hangen er afbeeldingen en lijsten in de kerk, zodat u 
uw stem kunt uitbrengen, de kaars met de meeste 
stemmen zal worden aangeschaft.  
 
 
Liturgisch bloemschikken gaat helaas niet door 
 

Vanwege persoonlijke omstandigheden van degene die voor ons de avond 
liturgisch bloemschikken zou begeleiden, kan deze activiteit op dit moment 
niet doorgaan. We proberen in het najaar een nieuwe datum te plannen. 
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Wijkavonden 
 

Nog één avond te gaan over het thema geloof en geweld. We hebben al mooie 
avonden gehad. Soms was de groep wat groter, dan weer wat kleiner, maar 
iedereen die aanwezig was vond het fijn om elkaar eens op een andere manier 
te ontmoeten en samen te praten over dingen die ons bezig houden.  
 

De laatste avond is op 12 maart, de wijk van Willy Jansen 
(teunjansen45@live.nl) is aan de beurt. Maar als u nog niet in de gelegenheid 
bent geweest één van de wijkavonden te bezoeken in uw eigen wijk dan bent 
ook u van harte welkom op deze avond die gehouden wordt bij de fam. van 
der Horst, Ossenkolkweg 17 .Van 19.45 inloop, vanaf 20.00 beginnen.  
Laat u als u voor deze avond een uitnodiging hebt gekregen even weten of u 
wel of niet komt? 

 
 
Gemeenteavond  
 

Op woensdag 25 maart bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk voor de 
gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met gelegenheid om de 
stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de vergadering. Op deze avond zullen 
de jaarrekeningen 2014 van de diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage 
liggen en besproken worden.  
 
Vanaf ongeveer 20.45 zal Mw. Joke Noorlag uit Twello ons meer vertellen over 
de rol van de kerk bij een uitvaart. Ook zal zij ons meenemen langs 

verschillende tradities rondom 
overlijden en verschillende 
mogelijkheden bij het afscheid van 
uw geliefden. Joke Noorlag is 
voorzitter van de protestantse kerk 
in Twello en heeft verschillende 
jaren als uitvaartleidster gewerkt. 
Voor dit gedeelte is iedereen, ook 
niet-leden, van harte uitgenodigd. 

  

mailto:teunjansen45@live.nl
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Bij de diensten 

De 40-dagentijd is begonnen en we zijn 
samen met de kinderen op weg naar Pasen. 
De kinderen volgen Eef, die haar opa zoekt, 
maar steeds lijkt hij weer weg te glippen. Zo 
gaan wij ook op weg naar Pasen. Steeds 
vangen we een glimp van Jezus op, maar 
wie is Hij nu eigenlijk precies? 
In ieder geval gaan we deze tijd in met open 
handen, om veel te ontvangen. Maar er is 

meer dat je met handen kunt doen, dat horen we ook, week na week. Iedere 
week gaat een kind ons voor in het drempelgebed. 
Een vast lied door deze weken heen is lied 290, een lied over het Licht van 
Pasen, waar we naar op weg zijn.  
 
Zondag 8 maart  Kleur: Paars 
Derde zondag van de veertigdagentijd 
Liederen van de maand: Lied 290 en 542  
We lezen Johannes 2: 13-22. Jezus ziet dat er handel gedreven wordt op het 
tempelplein. Maar de tempel is geen plek om te graaien, maar een plek om te 
bidden.  Hier is voor Jezus een grens bereikt. 
 
Zondag 15 maart Kleur: paars 
Vierde zondag van de veertigdagentijd 
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID  
Liederen van de maand: Lied 290 en 542  
Op deze zondag verleent het Koor Eendracht 
medewerking aan de dienst.  
We lezen Johannes 6: 4-15. Jezus deelt van het 
weinige dat er is overvloedig uit. Zo leert hij ons 
het weinige dat wij hebben in te zetten en 
tegelijkertijd leert hij ons te ontvangen. In delen 
en ontvangen blijkt er meer dan genoeg te zijn 
voor iedereen. 
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Zondag 22 maart Kleur: Paars  
Vijfde zondag van de veertigdagentijd 
Liederen van de maand: Lied 290 en 542  
DIALECTDIENST 
Op deze zondag gaat Ds. J.H. Leijenhorst uit Barchem ons voor in een 
dialectdienst die samen met een aantal gemeenteleden is voorbereid.  
Na de dienst is er voor iedereen koffie/thee. 
 
19.00 Oecumenische Paasvesper in de school op De Vecht 
De oecumenische werkgroep heeft een meditatieve Paasvesper voorbereid 
met mooie kruiswegstaties van Sieger Köder. Daarbij worden teksten gelezen, 
zingen we en bidden we. Een meditatief moment in de veertigdagentijd. Na 
deze bijeenkomst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.  
 
Zondag 29 maart Kleur: Paars 
PALMPASEN, Gezinsdienst 
We zingen lied 290 en 554. In deze gezellige gezinsdienst horen we hoe Jezus 
Jeruzalem binnentrekt. Een toch met twee kanten: heden Hosanna, morgen 
kruisigt hem. Neem vooral je palmpasenstok mee naar de kerk, want na de 
dienst is er de palmpasenoptocht met een echt ezeltje! 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
Alvast een vooruitblik op de stille week, omdat de volgende kerkbode  pas kort 
van tevoren uit komt. 
 
DE STILLE WEEK 
De Stille week, dit jaar van donderdag 2 april tot en met Pasen, 5 april, onze 
opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk. Witte donderdag, Goede vrijdag, 
Stille zaterdag en dan wordt het Pasen. Elke dienst in de Stille week heeft  een 
eigen karakter. Het zijn zeker geen vier “zondagse diensten” achter elkaar. Er 
wordt niet of nauwelijks gepreekt, maar we laten ons meenemen in het 
gebeuren naar Pasen toe. Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier. De 
diensten vormen samen een opgang naar het Paasfeest en in de diensten 
komen verschillende aspecten van de lijdenstijd naar voren. 
 
Wat vieren we nu precies? 
Ik zet het even voor u op een rijtje: 
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WITTE DONDERDAG 
Waar gaat het over? 
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond. 
Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken hoe Jezus het 
joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde. We voelen ons zelf ook 
als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel. We horen dat Jezus onze 
dienaar wil zijn in het verhaal van de voetwassing, en we voelen de beklem-
ming als we horen dat één van de leerlingen Jezus zal verraden. Wie is het?  

Zijn wij het soms zelf? 
 
GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag 
om stil te staan bij het 
lijden en sterven van 
Jezus. In lezingen, 
liederen en gebeden 
volgen wij zijn 
lijdensweg. Dan, 
wanneer we horen dat 
Jezus sterft, wordt de 

paaskaars gedoofd. De kerk wordt stil en donker.  
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd worden. We voelen het lijden van 
Jezus ook op onze schouders drukken. Tegelijkertijd herkennen we daarin ons 
eigen lijden en troost het ons dat ook Jezus daar weet van heeft. 
Dit jaar zullen de zeven kruiswoorden van Jezus centraal staan. 
 
STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over? 
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar 
belangrijkste feest gevierd. Een nieuwe paaskaars 
wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We 
geven elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid 
van Pasen mogen we al op deze avond meevoelen. 
Ook voor kinderen en jongeren is dit een mooie dienst 
om mee te maken. 
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS 
WAARLIJK OPGESTAAN 
Het koor ‘Inspration’ zal medewerking verlenen aan deze dienst. 
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De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter. Wie er 
ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze manier van 
voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan. Ook wanneer het niet 
mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker de moeite waard om eens één 
van deze diensten bij te wonen. 
 
Voor wie niet gewend zijn deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen vragen: 
denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of deze diensten of 
één van deze diensten misschien ook iets voor u zouden kunnen zijn. Zelf 
beleef ik door deze diensten het Paasfeest altijd heel intens en ik weet dat dat 
ook geldt voor diegenen die vertrouwd zijn geraakt met deze diensten in de 
Stille Week. Weet u welkom! 
 

DOE OOK MEE MET DE KERKENWANDELING!  
Een wandeling langs Cosmas en Damianus 
 

Elk jaar wordt er vanuit de Protestantse  gemeente Dieren een zgn. Kerken-
wandeling georganiseerd, bestemd voor leden van de prot. gemeente Dieren 
en  voor alle gemeenteleden van o.a  kerken langs de route van dat jaar.  
Dit jaar voert de kerkenwandeling ons van station Deventer via de 
Lebuïnuskerk naar Terwolde, waar we lunchen bij Kriebelz en een korte 

rondleiding krijgen in de Middel-
eeuwse Cosmas en Damianuskerk. 
Deze kerk heeft prachtige oude 
muurschilderingen. Cosmas en 
Damianus waren tweelingbroers die 
zich bezig hielden met het 
verplegen van zieken. Ze werden 
omwille van het geloof gemarteld 
en gedood onder keizer 
Diocletianus (284-305). Ze zijn de 
patroonheiligen van het 
apothekersgilde. Van Terwolde 
lopen we naar Twello. Daar  
besluiten we in de oude Dorpskerk 
de dag met een vesper. Een korte 
wandeling voert ons tenslotte naar 
het station, waar we weer op de 
trein stappen naar huis. 
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De wandeling wordt aangeboden aan de gemeenteleden van de Protestantse 
gemeenten  Deventer, Dieren, Terwolde, Twello en Zutphen. Een aardige 
manier om met elkaar als leden van verschillende gemeenten kennis te maken. 
U moet rekenen op een stevige tocht van ca. 19  km. We lopen voor een flink 
deel over onverharde graspaden. Een goede wandelconditie en waterdicht 
schoeisel is dus een vereiste!  
  
Omdat er meerdere gemeenten meedoen en vanwege de grote belangstelling 
in de afgelopen jaren is het maximum aantal deelnemers dit jaar ook weer 60 . 
Wacht u niet te lang met aanmelden, want vol is vol. 
  
Datum: zaterdag 21 maart 2015 van ca. 9.30  tot 18.00 uur 
Plaats: Deventer, Terwolde, Twello 
Leiding: Jolanda Buitenhek, ds. Kees Bochanen Dieren) , ds. Ingrid de Zwart 
(Deventer) mmv. ds. Betsy Nobel en ds. Emma Rijks 
Kosten: ca. € 20,-- 
Aanmelden bij:Jolanda Buitenhek, tel. 0313-414128 
email: jol.buit@planet.nl of bij eigen predikanten.  
Aanmelden: vóór 10 maart 2015  

 
 
AGENDA 
4 maart 20.00 Moderamen  bij Kees 
11 maart 20.00 kerkenraad   Consistorie 
12 maart 14.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
12 maart 19.45 Wijkavond wijk Willy Ossenkolkweg 17 
17 maart 20.00 Gez. Moderamen  Nijbroek 
21 maart Kerkenwandeling Deventer Terwolde Twello 
25 maart 19.30 Gemeenteavond  Kerk 
 
 
Ik wens u veel inspiratie in deze veertigdagentijd! 
 

      Ds. Betsy Nobel 
 

 

 

 

 

mailto:jol.buit@planet.nl


 11 

Oecumenische Paasvesperdienst 
 

Op zondagavond 22 maart a.s. om 19:00 uur wordt de oecumenische 

paasvesper gehouden  in de  Multifunctionele ruimte bij de school in De 

Vecht. Aan de hand van de lijdensweg van Jezus, verbeeld in de vijftien 

staties zullen wij stilstaan, bij de laatste tocht van Jezus naar Golgotha,  

waar Hij tenslotte aan het kruis zal sterven. 

Ook nu gaan mensen nog steeds gebukt onder een “kruis” dat zij hebben te 

dragen.  

Nog steeds dreigen mensen te bezwijken aan het lijden, nog steeds hebben 

moeders en vaders verdriet. Maar gelukkig wordt ook nog steeds troost en 

hulp geboden.  

Al deze elementen uit de staties zullen verbonden worden met teksten en 

ervaringen van nu. We hopen op een inspirerende viering, die u en ons de 

gelegenheid geeft in deze stille tijd even werkelijk stil te staan tijdens de  

voorbereiding op het Paasfeest.  

Gun uzelf dit moment van bezinning. De oecumenische werkgroep van De 

Vecht, Nijbroek en Terwolde, nodigt u van harte uit deze viering mee te 

maken. 
 

Namens de werkgroep Ben Pas. 

 
VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

17-mrt Mevr. W. Oosterbroek-Smeenk,  Ieuwland 3 83 jr. 

25-mrt Mevr. H.A. Bronkhorst-Veldwijk,  Kerkstraat 33 87 jr. 

25-mrt Mevr. T. Nijdeken-Egberts,  Everwijnstraat 59 93 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. S. Berenschot, Oude Wezeveldseweg 28-A, vanuit Deventer 

 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Dhr. H. Vermeer, Tuindorp 23, naar Apeldoorn 
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 
 
 

Talentenmarkt 
 

Vergeet U het niet? Vrijdag 13 maart om 20.00 start de talentenmarkt in het 
Dorpshuis! Er zijn weer een flink aantal mensen die hun talenten te koop 
aanbieden. Ook voor de veiling hebben we een aantal mooie producten en 
talenten in de aanbieding. We horen dat al verschillende mensen weer 
meedoen aan de taartenbakwedstrijd (Heel Terwolde bakt!). De jury (Bastiaan 
en Marina Böckers uit de molen) hebben weer hoge verwachtingen: stelt u ze 
niet teleur! Komt u allemaal? We hebben veel kopers nodig. Proef van de 
heerlijke taarten en schrijf u in bij de talentaanbieders. Als u meedoet aan de 
taartenbakwedstrijd, levert u dan de taart voor half acht in? De jury kan dan 
rustig beoordelen. 
We hopen velen van u te ontmoeten om zodoende een mooie opbrengst te 
krijgen voor Yabima. 
 

Doop 
 

We kregen bericht dat zondag 1 maart Abram, de zoon van ds. Henriette 
Nieuwenhuis, op Sumatra gedoopt is. Zij heeft inmiddels ook haar werk weer 
hervat. Binnenkort zult u ongetwijfeld op haar weblog hier meer van kunnen 
zien en lezen. 
 
Kees Visser 
Tel.: 0571-290720 
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UITNODIGING voor de 65+ groep. 
 

 

Laat u zich verrassen! 
 
Op donderdag middag 5 maart is het thema:’ laat u zich verrassen’.  
Een gezellige middag om elkaar weer te ontmoeten . Een middag vol 
gezelligheid en met elkaar aan de slag te gaan. 
 

Terugblik. 19 februari was zeer geslaagd. Ondanks afzeggingen vanwege 
de griep en persoonlijke omstandigheden, gingen we met een groep van 
20 personen naar de boerderij van de Familie Vosselman Balle Kúl´n.  
Het was een spannende strijd tussen de teams. Kort samen gevat het was 
een nuttige middag.  
Met Dank aan Dick Vosselman voor de hartelijke ontvangst. 
 

Agenda 

5 maart: Laat u zich verrassen. 
2 april: Paas Lente viering. 

 
Tot ziens op 5 maart om twee uur in de Kerk van Terwolde. 
 

Willie Slijkhuis 291074  - Mini van der Horst 291335. 
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Een nieuwe installatie in onze kerk 

Zoals velen van  u inmiddels gezien hebben zijn we in het bezit van een nieuwe 
Audio en Video installatie in de kerk. 
 

De geplaatste spraakmicrofoons op de lessenaar en op de kansel  zijn zelf-
regulerend wat betekend dat die zichzelf regelen. (het draaien van het hoofd heeft 
geen invloed op het geluid). Daarnaast is er 1 microfoon in het orgel en 1 aan de 
lamp voor de kansel geplaatst om sfeer en geluid van het orgel beter te kunnen 
opnemen. 
Bij de organist is nu ook een luidspreker geplaatst, zodat de organist ook beter 
kan horen wat er in de kerk gebeurd.[ 
 

De geplaatste schermen in de kerk worden aangestuurd vanuit een switser/scaler. 
Die scaler is nodig om bijvoorbeeld de camerabeelden te presenteren op de TV-
schermen of om naast een HDMI bron(pc) ook een tweede pc of laptop op 
HDMI/VGA als bron aan te sluiten  
Het biedt dus de mogelijkheid om video bronnen aan te sluiten op de schermen en 
deze naadloos te wisselen/schakelen met de beelden die de camera kan laten 
zien op dat zelfde scherm 
 

Bovendien kunnen we nu CD muziek vooraf programmeren en op het juiste 
moment laten afspelen en gelijktijdig alles van de gehele kerkdienst op een 
geluidsdrager ( USB stick) opnemen. 
Op verzoek is het dus, net als met de bandjes, weer mogelijk om de kerkdienst 
thuis te beluisteren. 
Het enige wat daarvoor thuis nodig is, is een PC of laptop. Is dat niet aanwezig 
dan hebben we daar wel een oplossing voor. 
 

Voor kerkdiensten, huwelijken of begrafenissen en andere bijzondere momenten 
is het nu ook mogelijk om die activiteit digitaal op te nemen en na afloop direct 
over te zetten op een DVD, zodat alles later op een moment thuis nog eens rustig 
bekeken en beluistert kan worden, daarvoor moet er dan wel een DVD recorder of 
pc in huis aanwezig zijn  
 

Er zijn nu veel dingen mogelijk met onze nieuwe installatie; met o.a. DVD 
recorder, een CD speler (zowel opname als weergave) en een nieuwe ringleiding 
voor slechthorenden, alsmede Internet met wifi en camera met joystick bediening. 
Dit alles met het doel de kerkdiensten meer interactief te maken en dat er voor elk 
wat wils mogelijk is tijdens de kerkdienst. 
 
Laten we hopen dat we er samen veel plezier aan mogen beleven  
 

Wij zijn nog wel op zoek naar vrijwilligers die de kosters willen helpen met het  
bedienen en uitvoeren van de taken, alsook de digitale voorbereidingen die 
daarvoor nodig zijn.  
 
Namens de Kerkrentmeesters, Henk Stormink  
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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 mrt. PK Terwolde 10.00u 

15 mrt. PK Nijbroek 9.30u 

22 mrt. RK Duistervoorde 10.00u 

29 mrt. PK Klarenbeek 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: 
 
Alg. Kerkewerk via:  Bank 12.2 60,00 

 

  

B. Nobel 50,00 110,00 

     Orgelfonds via: Bank 2.3 20,00 20,00 

     Onderh.fonds via:  Bank 19.2 65,00 65,00 

     Collecten 

 

CvK 192,65 

 

  

Diaconie 130,95 

 

  

Yabima 62,15 

 

  

Orgelfonds 45,25 

 

  

Zendingsbuscollecte 32,65 

 

  

Diakonale Noodhulp 48,55 512,20 

    
  

   

TOTAAL   707,20 

      
      
 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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OUDE FOTO’S, FILMS, ARTIKELEN, ANEKDOTES 

35 jaar Rommel- en Antiekmarkt 

 

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is het voorstel aangenomen om 
extra aandacht te schenken aan de 35e editie van de Rommel- en 
Antiekmarkt in Terwolde. In overleg met de familie Kloosterboer is 
inmiddels positief gereageerd, om op zondag 1e pinksterdag (24 mei 2015) 
op het terrein aan de Kuiperstraat speciaal stil te staan bij deze jubileum 
editie.  
 

Als verrassing en blijk van dank naar huidige en oud commissieleden en 
trouwe vrijwilligers is het initiatief ontstaan binnen de kerkenraad om 
deze mijlpaal dit jaar extra luister bij te zetten. De jaarlijkse Rommel- en 
Antiekmarkt vormt een belangrijke verbindende en sociale factor binnen 
de dorpen Terwolde, De Vecht en omstreken. Velen van jong tot oud,  
zowel vrouw als man, ongelovig of gelovig, zowel blond als grijs dragen 
jaarlijks hun steentje bij om dit evenement succesvol te laten verlopen. 
Ook is de opbrengst van 35 edities van dit evenement van zeer groot 
financieel belang, als jaarlijkse bijdrage in het onderhoudsfonds van onze 
kerk. 
  

Conform de viering van 1050 jaar Terwolde in 2010,  zal deze speciale 
Pinksterdienst ook worden georganiseerd in en om een tent op het terrein 
aan de Kuiperstraat.  Via de culturele commissie wordt geprobeerd om 
zoveel mogelijk lokale zang- en muziekverengingen uit Terwolde en De 
Vecht hun medewerking te laten verlenen.  Aansluitend op deze dienst zal 
er speciale aandacht zijn voor 35 jaar Rommel- en Antiekmarkt in 
Terwolde. 
 

Ter voorbereiding zijn we inmiddels op zoek naar oude foto’s, films, 
krantenartikelen en vooral ook stoere verhalen en bijzondere anekdotes. 
Gelukkig zijn er nog ervaren (oud) commissie leden in ons midden, die alle 
edities hebben meegemaakt.     
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Vanuit de kerkenraad hebben Rik, Alie, Piet en Harry zich aangemeld voor 
de organisatie. Vanuit de culturele commissie is Anton aangeschoven.  
Aalt van der Haar wil zich ook inzetten om deze 35 jaar op een bijzondere 
wijze te herdenken. 
 

Wil je ons helpen bij de voorbereidingen, beschik je over oude foto’s of 
film materiaal, wil je leuke en vooral ook spannende anekdotes met ons 
delen, stuur dan bij voorkeur een emailbericht naar emailadres 
h.vanderhaar@chello.nl.  Wil je liever telefonisch contact, neem dan 
contact op met een van onderstaande nummers. 

Noteer naast zaterdag 23 mei, dus ook zondag 24 mei om 10:00 uur alvast 
in je agenda. Het beloofd een bijzondere 1e pinksterdag te worden. 

Met vriendelijke groet, 
 
Aalt van der Haar (06-44261014)  
Harry van der Haar (06-53815264) 
 
 
 
 
 
 
    
 

Werkgroep Vrienden van Loamnes, Compost en potgrondactie. 
 

Even ter herinnering de data van de compost en potgrond actie, deze zijn: 
 

in Nijbroek en de Vecht op zaterdag 7 Maart en  
 

in Terwolde op zaterdag 14 maart. 
 

Voor meer informatie zie kerkblad van Februari. 
 

 

 

 

mailto:h.vanderhaar@chello.nl
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 Maart vóór 16.00 uur  

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

 


