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De Paaskerkbode voor U 

We zien het overal om ons 

heen. de dagen worden langer, 

de bloemen bloeien weer, de 

bomen lopen uit. Licht wint 

het van het donker, en het 

leven wint het van de dood. 

Dat is wat de kerk met Pasen 

viert. Door het verhaal over de 

opstanding van Jezus weten we 

weer dat het echt zo is.  

Niet alleen vroeger, ooi, in een voor ons misschien wat vreemd verhaal, 

maar ook hier en nu. Mensen die in het donker leven door wat hen is 

overkomen, gaan op een gegeven moment weer lichtpuntjes zien. En als je 

dacht dat je leven op een dood spoor is gekomen: Kijk dan nog eens naar 

buiten en weet, zelfs hieruit kan nieuw leven ontstaan. 
 

Pasen vertelt ons ook dat we steeds weer opnieuw mogen beginnen.  

Waar anderen soms levenslang over ons oordelen vanwege iets dat fout is 

gegaan, of waar we onszelf in de weg lopen met alles wat zo graag anders 

zouden willen hebben, daar zegt de boodschap van Pasen ons: een nieuw 

begin is altijd mogelijk. Alles wat verkeerd is gegaan en verkeerd is gedaan 

mogen we achter ons laten. We mogen, zelfs midden in ons leven opnieuw 

beginnen. 
 

Ook al begrijp of geloof je het verhaal over de opstanding van Jezus niet, 

dit is iets wat alle mensen nodig hebben: hoop op betere tijden als het 

donker is, en verzoening met dat wat er in ons leven is gebeurd, door eigen 

toedoen, of door toedoen van anderen en geloof in de kracht van het leven, 

dat ieder jaar weer opnieuw uitbot en gaat bloeien om tenslotte zaad en 

vrucht te dragen. Dit alles vieren we ook in onze kerkdiensten. U bent er 

van harte welkom! 
 

Namens de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht 
een gezegend Pasen toegewenst!        

Ds. Betsy Nobel 
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Wie is Jezus? 
 

Toen men de huidige paus 
Franciscus vroeg wat hij 
gelooft, antwoordde hij: 
“Jezus Christus houdt van 
je, hij gaf zijn leven om je te 
redden en nu leeft hij 
dichtbij je, elke dag.  
Om je te verlichten, te 
versterken en te bevrijden.”  
 

De meeste christenen zullen dit onderschrijven. Zij zien Jezus als de 
meest goddelijke mens: hij was zo afgestemd op God, dat hij volmaakt 
liefdevol was. Dat was nog geen mens ooit gelukt en daarom is dit de 
beslissende doorbraak in de geschiedenis – dat “redden”, waar de 
paus het over heeft. Voor het eerst was hier de hemel opa arde, 
blijkbaar is dat mogelijk. Sindsdien is deze kracht van Jezus voor 
iedereen beschikbaar. Dat noemen christenen de heilige Geest. Met 
die Geest kan ieder mens iets van Jezus’ volmaakte liefde ervaren en 
uitdragen. 
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Jezus ontmoeten in de stilte 

 “Als ik zou weten dat Jezus nu ergens in 
de buurt was? Dan zou ik gauw naar Hem 
toegaan. En nee, ik zou niets vragen.  
Zeker niet praten. Gewoon, alleen maar 
vasthouden, omarmen, zijn energie 
voelen. Meer hoeft niet, want als je 
iemand aanraakt, dan weet je alles.  
Hij heeft ook geen antwoord denk ik.  
Al die woorden. Ze zijn zo vervelend, want 
ze zijn zo gevaarlijk, het is een vastleggen 
van een moment.  

En daar kunnen honderden mensen vervolgens iets van vinden. Iets 
anders mee doen. Interpreteren.  

Woorden zijn de oorzaak van alle ellende. Ik leef van woorden, ja, 
maar het zijn ook de wapens waardoor ik beschadigd ben. Ik heb ze 
leren hanteren om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Of om er 
tegenwicht aan te bieden, maar ik hou er niet van. En in het dagelijks 
leven heb ik ze niet nodig. Als ik nooit meer iets zou hoeven zeggen, 
ben ik helemaal blij. Dus laat staan dat ik een gesprek met Jezus zou 
willen. Helemaal niet. Dat is helemaal niet nodig. We begrijpen 
elkaar zo ook wel.” 

Arthur Japin in het magazine ‘Jezus’ 
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Het Paasevangelie        
volgens Johannes 
 

Vroeg op de eerste dag van de week, 

toen het nog donker was, kwam Maria 

uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de 

steen van de opening van het graf was 

weggehaald. Ze liep snel terug naar 

Simon Petrus en de andere leerling, 

van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze 

hebben de Heer uit het graf 

weggehaald en we weten niet waar ze 

hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en 

de andere leerling gingen op weg naar 

het graf. Ze liepen beiden snel, maar 

de andere leerling rende vooruit, 

sneller dan Petrus, en kwam als eerste 

bij het graf. Hij boog zich voorover en 

zag de linnen doeken liggen, maar hij 

ging niet naar binnen.  

Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.  

Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht 

bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 

andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf 

gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit 

de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.  

De leerlingen gingen terug naar huis. 

 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het 

graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het 

hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van 

Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze 

hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben 

neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar 

ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek 

je?’  
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Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt 

weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 

hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 

zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei 

Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar 

mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 

Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God 

is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb 

de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

 

 

 

On kissing terms-Over ver-zoen-ing 
 
In het Paasevangelie wordt gesproken over verzoening. Verzoenen is 
een mooi woord. Het komt van zoenen en betekent: de vrede, de relatie 
herstellen. “Krijg ik nu een zoentje?”, vraagt de dreumes die net in de 
hoek is gezet en hoopt op het herstel van de gezelligheid in huis.  
Hij zoekt naar ver-zoen-ing. Verzoenen is het opheffen van de toorn, de 
haat of de verwijdering die tussen mensen is ontstaan. Berouw en 
vergeving gaan er aan vooraf. Zijn die een feit, dan is men weer  
on kissing terms. Want een echte zoen is niet 
zomaar een paar smakken in de ruimte, of , om 
met Huub Oosterhuis te spreken: “een zoen is 
meer dan de perfecte vorm van de lippen”. Een 
echte zoen is een statement. Je hoort bij elkaar.  
 
Liefde en vriendschap worden wereldkundig gemaakt. Oprechtheid is 
wel een vereiste: een onoprechte zoen is een Judaskus.  
Niet te vertrouwen, zo’n kus kun je beter achterwege laten. 
 

Onverzoend leven, leven in onmin en onvrede vraagt veel energie. 
Alleen daarom al is verzoening altijd het overwegen waard, zelfs als de 
persoon die je heeft gekwetst of zelfs echt kwaad heeft gedaan buiten 
beeld is of geen berouw toont.  
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Vier stappen om zelf met verzoening te beginnen zijn: 
 
1. Sta stil bij je boosheid en het feit dat het terecht is (!). Voel je 

trouwens alleen boosheid of ook verdriet?  
 
2. Ga na hoe de persoon en de gebeurtenis in kwestie je dagelijks 

leven beïnvloeden. Is het dat waard? Hoe zou het zijn als die pijn 
er niet was? 

 
3. Probeer je in te leven in de ander. Wat heeft hij/zij bedoeld? 

Waar is hij/zij bang voor? Bedenk: begrip is niet hetzelfde als 
goedkeuring! 

 
4. Kies er voor om los te laten. Adem uit en stel je voor dat de pijn 

je verlaat, adem daarna in en voel de ruimte die er is ontstaan. 
 
 
Zo wordt de boodschap van verzoening  
een boodschap van bevrijding. 
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CHRISTUS ALS HOVENIER 

Zij dacht dat het de hovenier was. Joh. 20:15 

Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 

de Christus met de grote hoed 

wandelend in de ochtendstond. 

En, naar erbij geschreven stond: 

Hij was een hovenier.  

En nòg laat ik mijn tranen gaan 

als in de gaarde ik Hem zie staan, 

en -wat terzijde- in stille schrik 

die éne, zij die dacht als ik: 

Het was de hovenier. 

O kinderdroom van groen en goud- 

géén die ontnam wat ik behoud. 

De laatste hoven naderen schier 

en ijler wordt de ochtend hier. 

Hij is de hovenier. 

Ida Gerhardt 
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DIENSTEN OKTOBER 2015 

 
 

Donderdag 2 april 19.30u  - Ds. B.K. Nobel 

Witte donderdag     HEILIG AVONDMAAL 

          

Vrijdag 3 april 19.30u - Ds. B.K. Nobel 

Goede vrijdag 

 

      

          

Zaterdag 4 april 20.30u - Ds. B.K. Nobel 

Stille zaterdag 

 

      

          

Zondag 5 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pasen  
 

    mmv: Gospelkoor 'Spring' uit Apeldoorn 

  

    Uitgangscoll.: JOP  

          

Zondag 12 april 10.00u - Ds. K. van Middendorp-Sonneveld, Elst 

  

 

    Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Zondag 19 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

  

 

    Uitgangscoll.: KiA Totaal  

          

Zondag 26 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        DOOPDIENST 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

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

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

VANUIT DE PASTORIE 
 

Afwezigheid i.v.m. studie 
Op maandag 13 april heb ik weer een cursusdag wandelcoaching. Op deze dag 
ben ik niet beschikbaar voor het gemeentewerk. 

 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 

Nacht zonder dak 
Op vrijdagavond 17 april maken we ons weer klaar voor een Nacht 
zonder dak. In de jeugdkrant leest u er meer over, maar we vinden het 
ook heel leuk als u ons komt aanmoedigen.  
 

Zo tussen 19.00 en 21.00 bent u van harte welkom om een kijkje te 
nemen in ons dozenkamp bij de familie Teunissen, Zeedijk 9.  
Rond 20.00 zal een presentatie worden gegeven over het doel 
waarvoor de jongeren sponsorgeld hebben binnengehaald: dit keer 
straatkinderen in Bolivia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto van nacht zonder dak 2014 
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Doopdienst 
 

Op zondag 26 april vieren we een doopdienst. Twee dopelingen zijn al 
aangemeld: Dieke Elisabeth Winterman, dochter van Adriëtte en Piet 
Winterman en zusje van Ben, Wijkseweg 96 en Jesper Alexander Arjen 
Veldhoen, zoon van Sander en Barbara Veldhoen en broertje van Hugo 
en Joris, Wijkseweg 86. 
 

Wilt u op deze zondag ook uw kind(eren) laten dopen neem dan uiterlijk 
7 april contact op met Ds. Betsy Nobel, dan hebben we nog tijd genoeg 
om samen de dienst voor te bereiden. 
 
Zieken 
 

Mw. H. Veldwijk, Kadijk 12 moest plotseling worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Haar herstel duurde lang, maar nu mag zij thuis weer verder 
aansterken. 

 

Bij de diensten 

 

DE STILLE WEEK 
 

De Stille week, 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 
beklemming 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. 

 
 
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 
 
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. 
 
  



 15 

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! 
Na Pasen lezen we verder uit het prachtige boek Hooglied. 
 
Alle diensten op een rij: 
 
2 april  Witte Donderdag 19.30  Kleur: wit 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden.  
We vieren samen de Maaltijd van de Heer. 
 
3 april Goede Vrijdag 19.30  Kleur: rood 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden.  
We lezen samen het lijdensevangelie. 
 
4 april Stille Zaterdag 20.30  Kleur: wit 
Hier boven kunt u een uitgebreide 
beschrijving van deze dienst vinden.  
We dragen het nieuwe Paaslicht in de kerk 
binnen! 
 
Paaszondag 5 april. Kleur: wit 
Wat is er gebeurd in de Paasnacht?  
We weten het niet precies, want niemand 
was er bij. Maar als de leerlingen ’s morgens bij het graf komen, is het graf 
leeg. Jezus is opgestaan uit de dood. Het leven wint het van de dood, dat 
vieren we met Pasen in een feestelijke dienst.  
Gospelkoor Spring verleent haar medewerking. 
 
Zondag 12 april Beloken Pasen Kleur: wit 
Op het rooster staan Hooglied 5: 2-8 en Johannes 20: 19-31 In beide verhalen 
wordt wel gehoord, maar niet gezien. Wat kun je dan geloven? Op deze 
zondag gaat Ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld bij ons voor 
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Zondag 19 april Derde zondag van Pasen Kleur: wit 
Vandaag lezen we Hooglied 1:1-8. Als je ziet hoe iemand naar je kijkt, ga je jezelf 
ook anders zien. In hooglied vertelt de vrouw dat ze hard moet werken, maar 
toch is ze een prinses. Het is maar hoe je het bekijkt. 
 

Zondag 26 april Vierde zondag van Pasen Kleur: wit 
DOOPDIENST 
We lezen Hooglied 2: 8-17. Het gaat over het feest van de 
liefde: er voor elkaar zijn. Dat geldt voor partners, maar 
ook voor ouders en hun kinderen. Dat beloven ze vandaag 
in de doop en bovenal weten we ook dat God er altijd 
voor ons zal zijn. Dat is ware liefde. 
 

Tot ziens in de diensten! 
 
 
AGENDA 
 1 april 20.00 Moderamen   bij Kees 
 8 april 20.00 Kerkenraad  Consistorie 
 14 april 9.30 Oec. werkgroep  Nijbroek 
 30 april 14.00 Ouderlingenvergadering  Consistorie 
 
     Ds. Betsy Nobel 

 
 
Even voorstellen…. 

 
Mijn naam is Janneke Herweijer en sinds half maart loop 
ik af en toe mee in de gemeente met ds. Betsy Nobel.  
Ik ben zelf ook predikant en heb eerst lang in de gezond-
heidszorg als geestelijk verzorger gewerkt en zo vooral 
pastorale ervaring opgedaan. Zeven jaar geleden heb ik 
de overstap gemaakt naar het gemeentepredikantschap. 
Om bepaalde kanten van het werk van een gemeente-
predikant nog eens beter te bekijken mag ik de komende 
maanden in Terwolde een kijkje “in de keuken” nemen. 

Ik zal vooral vergaderingen bijwonen en ook een bescheiden rol spelen in de 
vieringen in de Stille Week.  
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Ik vind het erg leuk om eens bij een andere gemeente te gast te zijn en op weg 
naar Terwolde heb ik al een paar keer genoten van het voorjaar en de mooie 
omgeving.  
Ik ben 54 jaar, woon sinds 12 jaar in Nijmegen, en werk in Bemmel. Ik ben 
getrouwd met Robert en we hebben 
drie kinderen; de oudste twee wonen al op kamers. De jongste, Steven van 16, 
woont nog thuis. 
In mijn vrije tijd roei ik graag en speel ik altblokfluit in een groep. 
 
 

 

Paaszondag zingt Gospelkoor Spring: 
 

 
 

Het Gospelkoor Spring bestaat 12 1/2 jaar. 
 

Het koor bestaat uit een groep enthousiaste 45-plussers, die het fijn 
vinden om samen te zingen en die passie graag met anderen willen delen.  
Het repertoire bestaat uit rustige, meest Engelstalige gospels, afgewisseld 
met Nederlandstalige liederen afkomstig uit de kerkelijke muziekwereld.  
Dirigent van het koor is Arjan van der Roest. Winny Martens begeleidt hen 
op piano.  
We repeteren op Maandagavond (20.00 u tot 22.00 u) in het Bolwerk,  
aan de Ravelijn te Apeldoorn . 
(mochten er nog mannen zijn die zin hebben om bij ons koor aan te 
sluiten, die zijn van harte uitgenodigd een repetitie avond bij te wonen!) 
 

Overige informatie over het koor is te vinden op: www.springapeldoorn.nl 
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Zondag 24 mei 
Pinkster Jubileum Viering 35 jaar Rommel- en Antiekmarkt 

 

Terwolde/De Vecht – In de geest van de viering van 1050 jaar Terwolde in 
2010, zal op het terrein aan de Kuiperstraat  op zondag 24 mei 2014 aanvang 
10:00 uur in een tent een speciale Pinkster en Jubileum Viering plaatsvinden. 
Na de 35e editie van de Rommel- en Antiekmarkt op de zaterdag voor 
Pinksteren zal aansluitend op deze zondag (1e Pinksterdag) speciaal aandacht 
worden geschonken aan 35 jaar Rommel- en Antiekmarkt.  
Er zal vanzelfsprekend ook aandacht zijn voor de mannen van het eerste uur, 
die vanaf 1980 een start maakten met deze inmiddels in verre omstreken 
bekend staande gezellige en zeer druk bezochte markt. 
 

Alle trouwe huidige 125 medewerkers, commissieleden en oud-commissieleden 
zullen worden uitgenodigd voor het bijwonen van deze speciale viering 
aanvang 10:00 uur. Lokale muziek- en zangvereniging zullen hun bijdrage 
leveren. Ook de kinderen van de Doe club en Club2000 en hun ouders worden 
voor dit bijzondere evenement uitgenodigd. Tijdens het informele gedeelte zal 
in de vorm van een receptie een hapje en een drankje worden aangeboden. 
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 de kerk in het hart 
van Terwolde.  
De markt zal dit jaar voor de 21e maal worden georganiseerd op het terrein van 
de familie Kloosterboer aan de Kuiperstraat. Ook dit is een bijzonder dankbaar 
feit en een moment om bij stil te staan. Verder zal in verschillende presentatie 
vormen ingegaan worden op alle opslag- en verkooplocaties welke in de 
periode 1980 – 2015 de revue zijn gepasseerd. Een mooie foto tentoonstelling 
en leuke anekdotes zullen de jubileum viering compleet maken.  
De organisatie van deze speciale Pinkster en Jubileum viering wordt verzorgd 
door een aantal leden uit de kerkenraad van de Protestante Gemeente 
Terwolde / De Vecht en is een dank je wel naar alle trouwe vrijwilligers. 
Daarnaast helpen Aalt van der Haar en Anton ter Mate bij de voorbereidingen.  
Het beloofd een bijzondere viering te worden in de tent aan de Kuiperstraat, 
waar over een aantal jaren nog steeds in positieve zin over zal worden 
nagepraat met een goed gevoel.  
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Zorg dat je erbij bent op deze zondag 24 mei. We starten om 10:00 uur. 
Alle mensen die dit leuk vinden of goede herinneringen hebben aan de 
Rommel- en Antiekmarkt of die deze Pinkster Jubileum viering graag willen 
meemaken, zijn bij deze van harte uitgenodigd. 
 

Namens de kerkenraad, 
 

Betsy Nobel 
Rik Nobel 
Alie Ensink 
Piet Winterman 
Harry van der Haar 
 

 
VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

10-apr Mevr. H.B. Veldwijk - Veldhuis,  Avervoordseweg 12 87 jr. 

12-apr Mevr. H.G. Ooink op den Dijk-Prangsma, Ieuwland 16 80 jr. 

14-apr Dhr. J. Smeenk, Binnenweg 2, Twello 87 jr. 

21-apr Mevr. T. Bieleman-Kloezeman, Grotenhuisstraat 18 81 jr. 

23-apr Dhr. H. Hekkert,  Wellinkhofweg 8 89 jr. 

28-apr Dhr. W.G.F. Wentink,  Rozendaalseweg 19 83 jr. 
 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 
 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

11-apr   Dhr. en Mevr. Grandia-Linde, Rozendaalseweg 10 40 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst! 

 

Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op 

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 
MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Dhr. W. van Essen, Vollehandsweg 9-A, vanuit Hoog Soeren. 

 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Mevr. A. Willems, Wijkseweg 9, naar Deventer 

  



   20 

Gemeenteavond 
 

Betsy Nobel opent de avond en heet speciaal Joke Noorlag van harte welkom. 

Berry Bellert licht vervolgens de jaarcijfers van het college van kerkrent-

meesters toe. 

Een paar posten trekken de aandacht. Uit de verkoop van Bethel is de nieuwe 

beeld- en geluidsinstallatie betaald en is de nieuwe berging bekostigd.  

Vooral de nieuwe installatie geeft veel mogelijkheden. 

Om de tekorten niet teveel te laten oplopen is een derde van de predikants-

kosten betaald uit het pastoraal fonds. 

Een andere opvallende post was het lagere bedrag van de energiekosten.  

Dit is te verklaren uit de zachte winters en de dubbele beglazing. 

Het tekort loopt niet echt op, maar waakzaamheid blijft geboden en de 

kerkrentmeesters proberen tot een evenwichtige begroting te komen. 

Op een vraag uit de gemeente wat er te doen is aan de niet- of weinig 

betalende leden aan de actie kerkbalans, antwoordt Berry dat de kerkenraad 

bezig is na te denken over beleid. Er moet immers per lid toch € 17,50 

afgedragen worden aan de PKN. 
 

Hierna krijgt Henk van der Scheer de gelegenheid de jaarcijfers van de 

diaconie toe te lichten. De jaarcijfers van de diaconie vertonen (op een lichte 

teruggang van de collecteopbrengsten na) weinig verandering t.o.v. vorige 

jaren. De grootste uitgavenpost zijn de bijdragen aan Kerk in Actie 

wereldwijd. 

Zowel Berry als Henk worden bedankt voor hun werk aan de cijfers.  

Voor Berry was het overigens de laatste keer. 
 

Na de pauze krijgt Joke Noorlag het woord. Zij houdt een boeiend verhaal 

over rituelen vroeger en nu rondom het omgaan met de dood. Het laatste deel 

van haar verhaal is vooral gewijd aan de veranderende rol van de kerk hierbij. 

De kerk heeft een eeuwenlange traditie hierin en moet recht doen aan allerlei 

nieuwe vormen. Vooral kan de kerk een pastorale rol blijven vervullen, ook al 

zijn mensen niet meer kerkelijk meelevend. De kerk is altijd nog de plek van 

troost en bezinning. Ze kan troost geven bij een ingrijpende gebeurtenis als 

de het overlijden van iemand. 

Tenslotte praten we nog wat na bij een drankje en een hapje. 

 

Kees Visser, scriba 
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Zondag 22 maart beleefden we een mooie dialectdienst met elkaar. De heer Jan 
Leijenhorst uit Barchem ging voor. De dienst had als thema ‘Zaod en roet’.  
 

En tijdens de dienst werd een verhaal in het plat voorgelezen. Op verzoek van 
gemeenteleden hieronder het verhaal dat is voorgelezen: 
 

Zand en steen’n. 

Een verhaal oaver twee kammeroaj’n. 
 

Dit verhaal geet oaver twee kammeroaj’n die un ende ging’n loop’n 

langs de Iessel. 

Op un gegeven ogenblik kreeg’n ze onderweg ruzie met mekare. En un 

eent sloeg un ander’n veur de kop. Den die e’slaag’n was, vuul’n zich 

aarig belazerd, mar zonder iets te zegg’n, schreef e in ut zand:  

“VANDAGE SLOEG MIEN BESTE KAMMEROAD MIE VEUR DE KOP”. 
 

Zee liep’n eff’n later weer verder. Mar ut was warm en zee ging’n eff’n 

zwemm’n in un ank un endje van de Iessel af. D’n eent die e’slaag’n 

was, raak’n vaste in de modder en hee sol bienoa verzoep’n. Mar zien 

kammeroad kon um nog net bie de kladden griep’n en redd’n um.  

Noa dat’e bie e’komm’n was, krass’n de in un grote keie:  

“VANDAGE HEF MIEN BESTE KAMMEROAD MIE UT LÈV’N E’RED”. 
 

De kammeroad die had e’slaag’n en die doarnoa zien beste kammeroad 

had e’red, vroeg an um: “Noa dat ik oe had e’slaag’n, schreef ie in ut 

zand en noe schrief ie op een grote keie. Wörrum doe’j dat?” 
 

De andere kammeroad , die e’slaag’n was, zei: “As iemand oe zeer dut, 

mo’j ut in ut zand schriev’n, woar ut water van de Iessel ut met de 

golfslag zo weg spuult. Dat is ut water van de vergeving dat uutvlakt 

wat ’r is gebeurt”.  

“Mar as iemand iets goeds veur oe dut, dan mo’j dat in een keie 

krass’n. Doar kan gien water ut ooit wegspuul’n of uut wiss’n”. 
 

LEER UM WAT OE ZEER HEF E’DOAN  IN UT ZAND TE SCHRIEV’N EN 

WAT OE GOED HEF E’DOAN IN UN KEIE TE KRASS’N. 
 

Zie zegt dat dur een minuut veur neudig is um biezundere mens’n te 

vind’n: En un uur um ze te waardeer’n, 

 En un dag um van ze te holl’n, 

 Mar doarnoa un heel lèv’n um ze te vergèet’n. 
 

Geef zon keie an de mens’n die’j nooit zölt vergèet’n. Ut is mar un kort 

bericht um ze te loat’n weet’n, da’j ze nooit zölt vergèet’n. 

A’j zon keie an niemand geef, dan wul dat zegg’n da’j hoas heb en oe 

kammeroaj’n vergèet’n bint. 
 

Nem de tied um te lèv’n. 
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 

 
Talentenmarkt 
 

Wat hadden we weer een gezellige avond! Jammer voor degenen die niet 
geweest zijn. De opbrengst van de avond was ook mooi. De verkoop van de 
taartpunten bracht € 79 op. De veiling bracht € 334 euro netto op.  
 

Met dank aan veilingmeester Wessel van Veelen en degenen die hun talenten 
of producten beschikbaar hebben gesteld. Erg leuk was ook dat er nog een 
vervolg komt met allerlei andere activiteiten. Dit levert niet alleen geld op, 
maar geeft ook een stuk gezelligheid en saamhorigheid.  
Daarnaast hoor ik dat er hier en daar ook al goed gegeten is van de maaltijden 
die door de ‘koks’ gekookt zijn. 
 

De taartenbakwedstrijd is gewonnen door Sjoerd Gronert met zijn 
schitterende paastaart. Hij krijgt de door B&B De Aze beschikbaar gestelde 
bakset van onze dorpsmolen. 
Hermien Teunissen en ik hebben ook een presentatie van het rijstboeren-
project gegeven in een aantal groepen van basisschool De Bongerd.  
Het gevolg was dat Josse en Finn zich aangemeld hebben als autowassers.  
Dit lijkt ook flink geld in het laatje te gaan brengen. 
 
Kees Visser 
Tel.: 0571-290720 
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VAN DE DIACONIE: 
 

 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s 

Kledingactie in Terwolde  

en steun Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh! 

 
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven, waaronder 
Bangladesh. Hier wonen mensen in het grootste bewoonde deltagebied van de 
wereld. Tijdens het regen- en cycloonseizoen worden regelmatig hele stukken 
land weggespoeld en vele mensen verliezen hun huizen en bezittingen.  
Sam's Kledingactie zet zich in voor deze mensen.  
 
In onze maatschappij hebben we een overvloed aan waardevolle kleding die vaak 
in de afvalstroom verdwijnt of commercieel wordt verhandeld. Door kleding in te 
zamelen genereert Sam’s Kledingactie geld dat direct besteed wordt om de nood 
in ontwikkelingslanden te verlichten. U kunt zo op een heel eenvoudige manier, 
zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren aan noodhulp-, wederopbouw en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. 

 

Help mee met uw oude textiel. Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s kledingactie 

kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbaren 

ondersteunen. 
 

Op vrijdagavond 10 april op zaterdagochtend 11 april vindt in Terwolde de 

kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie plaats. U kunt dan uw goede, nog 

draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 

afgeven onder de toren van de kerk in Terwolde. 

 
Vrijdagavond 10 april van 18.00 uur tot 19.00 uur en/of 

 
Zaterdagochtend 11 april van 9.00 uur tot 10.30 uur bij: 

 
PKN Kerk, Molenweg 2, Terwolde 

 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  
 
Namens de Diaconie  
 
Henk van der Scheer 
  

http://www.samskledingactie.nl/
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UITNODIGING VOOR DE 65+ Groep. 
 
 

                                 Paas Lente viering. 
 

PAASBRUNCH. 
 

Bij de vorige bijeenkomst hebben al wat Dames en Heren zich al 
opgegeven voor 2 april. We komen dan bij elkaar voor een Paasbrunch.  
 

Helaas komt voor de 65+groep de uitnodiging iets te laat, omdat de 
Kerkbode pas na woensdagmiddag 1 april wordt bezorgd.  
 

De Paasbrunch staat in het teken voor het komende Paasfeest. Om half 
twaalf wordt u verwacht voor een gezellige ontmoeting tussen leeftijds-
genoten, onder het genot van een heerlijke broodtafel. 
De kosten zijn voor u 6 euro per persoon. 
 

BIJEENKOMST OP 30 APRIL.  
 
 

Jarenlang werd er op 30 april Koninginnefeest gevierd, dus deze donder-
dag vieren we een klein beetje Koninginnenfeest. We begroeten Mevrouw 
Miny van der Zande uit Apeldoorn.  
Zij kan boeiend vertellen over de belevenissen van haar grootmoeder die 
als ‘Min’ voor de oude Koningin Emma werkte. Bent u nieuwsgierig wat 
een ‘Min’ is,  voor de Koningin, kom dan voor een gezellige samenzijn naar 
de bijeen-komst van de 65+ Groep. 
Uiteraard geven we in het teken van de Oranjes, een extra versnapering.  
 

Wij begroeten u graag in de Kerk van Terwolde.  
Aanvang twee uur. 
 

Agenda 
  2 april:  Paaslente viering. 
30 april:  Mevr.  Miny van der Zande.  
 
Hartelijk groeten van:  
Willie Slijkhuis, tel. 291074 en Mini v/d Horst, tel. 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. 

 

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  

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 13 april 

 

Mevr. Rutgers Dorpsstraat 43 

  

Mevr.  van Veelen Kievitsweg 2, Emst 

  

Mevr. Hemeltjen Kuiperstraat 21 

  

Mevr. van der Horst Ossenkolkweg 17 

  

Mevr. de Weerd Pr. Hendrikstraat 6 

  

Mevr. Uenk Quabbenburgerweg 11a 

  

Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

  

Mevr. Steenbergen Zwanekamp 1 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

5 apr. PK Wilp 10.00u 

12 apr. PK Twello 10.00u 

19 apr. PK Wilp 10.00u 

26 apr. 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: 
 

Bloemengroet via: K. Visser 10,00 

 

  

W. Jansen 10,00 

 

  

L. Uenk 10,00 

 

  

J. Roskam (1x5, 1x10) 15,00 

 

  

A. Ensink 5,00 

 

  

H. Stormink 10,00 

 

  

H. Zweers 10,00 70,00 

     Alg. Kerkewerk via:  Bank (12.2) 60,00 

 

  

Bank (2.3) 100,00 

 

  

B. Nobel 50,00 210,00 

     Orgelfonds via: Bank (2.3) 20,00 20,00 

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

     Collecten 

 

CvK 245,04 

 

  

Diaconie 188,89 

 

  

Voorjaarszendingsweek 35,25 

 

  

Binnenlands Diaconaat 67,45 

 

  

Werelddiaconaat 47,70 

 

  

Binnenlands Diaconaat 48,60 

 

  

Kerk in Actie 69,10 702,03 

      

   

TOTAAL   1.067,03 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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H E R H A A L D E   O P R O E P ! 
 

 

 
OUDE FOTO’S, FILMS, ARTIKELEN, ANEKDOTES  

35 jaar Rommel- en Antiekmarkt 
 

Conform de viering van 1050 jaar Terwolde in 2010,  wordt er na de Rommel- en 

Antiekmarkt van de zaterdag voor Pinksteren, een speciale Pinkster & Jubileum 

viering georganiseerd op de aansluitende zondag 24 mei 2015. Deze Jubileum 

viering zal plaatsvinden  in de tent op het terrein aan de Kuiperstraat aanvang 

10.00 uur.  Diverse zang- en muziekverengingen uit Terwolde en De Vecht zullen 

hun medewerking verlenen. Tijdens deze viering is er speciale aandacht voor 35 

jaar Rommel- en Antiekmarkt in het dorpje Terwolde. 

Ter voorbereiding zijn we inmiddels op zoek naar oude foto’s, films, kranten-

artikelen en vooral ook stoere verhalen en bijzondere anekdotes.  

Gelukkig zijn er nog ervaren (oud) commissie leden in ons midden, die alle edities 
hebben meegemaakt.  Inmiddels zijn er al diverse foto’s binnen, maar er kunnen 
er zeker nog meer bij.   
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) 
    

 

mailto:h.vanderhaar@chello.nl
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MUSICAL DAVID EN GOLIATH 
 
 
De lente is nog maar net begonnen, 
maar we kijken al even vooruit naar 
september wanneer het winterwerk 
weer aanbreekt. 
 
 
Op D.V. 19 sept. hopen  wij als 2 gemeenten Nijbroek en Terwolde/de 
Vecht een musical te organiseren waarin de kinderen in de leeftijd 4 tot 12 
jaar de hoofdrol zullen spelen, dit onder professionele leiding van  
‘de Vliegende Speeldoos’. 
Dit zijn echte acteurs die de kinderen in één dag klaarstomen voor de 
musical David en Goliath. 
 

De hele dag zijn de kinderen bezig met repeteren en knutselen, dit alles 
voor het optreden dat om 16.00 uur plaats vindt. 
 

Iedereen is van harte welkom, het zou voor de kinderen erg fijn zijn 
wanneer ze voor veel publiek mogen dansen, zingen, acteren. 
Noteer daarom deze datum vast in uw agenda. 
Nadere informatie volgt, kinderen krijgen allemaal bericht via 
zondagschool, kindernevendienst en de basisscholen. 
 
Musicalcommissie, 
 

Lien Uenk-Voskamp        0571- 271382         ljuenk@online.nl 
 

Marja Stormink-vanDragt  0649854003  marjavandragt@hotmail.com 
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Netto opbrengst potgrond en compost actie. 
 
 

De werkgroep van ‘Vrienden van Loamneş’ kan u melden dat de  
potgrond- en compostactie, die gehouden werd op zaterdag 7 maart  
in Nijbroek en de Vecht en op zaterdag  14 maart in Terwolde het netto 
bedrag van € 3.945,50 heeft opgebracht. 
 

Ondanks het feit dat de verkoop in Terwolde wat stroever verliep - met 
name de compost - zijn er nog wat nabestellingen gekomen, waardoor 
toch alles verkocht is. 
Hierdoor heeft de actie een prachtig resultaat opgeleverd. 
 

De werkgroep wil dan ook alle vrijwilligers die mee geholpen hebben,  
zo’n 25 tot 45 personen, op beide dagen (buiten de werkgroep om),  
heel hartelijk bedanken voor hun inzet en vrije tijd om tot dit resultaat  
te komen. 
 

Ook alle afnemers van potgrond en de compost hartelijk bedankt, want 
zonder u gaat dit niet. 
De werkgroep kan weer veel plannen in Roemenië financieel onder-
steunen.    
 
 
Namens de werkgroep, 
W. van der Snel 
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Oud worden in deze tijd. 

 

Het is gewoon niet voor te stellen, 

Je moet met een mobieltje bellen, 

Je kunt er ook een tekst op lezen 

Je moet altijd bereikbaar wezen 

En dat kan dus niet gewoon 

Met een doodgewone telefoon. 
 

Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 

Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij, achter jou zie een rij 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 

 

Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uit geteld. 

Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent. 

Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren 

Allemaal voor jou gemak, heb je alles onder dak. 

Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 

 

Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer. 

Anders sta je buiten spel, op www.punt nl. 

Vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie. 

Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd. 
 

~~  
 

Met de tied metgoan is makkeluk; Iej hooft allenig mer elk’n dag te leavn. 
 

Met de tijd meegaan is gemakkelijk, je hoeft alleen maar elke dag te leven.  
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 27 April vóór 16.00 uur  

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

 


