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DIENSTEN  MEI 2015 
 

 

Zondag 3 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Zondag 10 mei 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Zondag 17 mei 10.00u - Ds. H.E.J. de Graaf, Heerde 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Zondag 24 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
Pinksteren       TENTDIENST aan de Kuiperstraat 

        Uitgangscoll.: KiA: Zending  

          

Zondag 31 mei 10.00u - Ds. H.A. Marsman, Deventer 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   43ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Mei 2015  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Pinksteren 
 
Ik zat in een bos 
en hoorde hoe bomen 
met krakend geheugen vertelden 
hoe alles ooit 
 
Ik hurkte bij een beekje 
en zag hoe de stroom 
met zachte vingers polijstte 
wat stroef en scherp 
 
Ik lag op een duin 
en voelde hoe de wind 
met ingehouden kracht 
mij de adem 
 
Toen stond ik op 
en volgde de klokken 
die mij van ver 
 
lokten 
tot achter een open deur 
       Pinksterbloem 

Daar zongen mensen 
van schepping, water, geest 
 
alsof zij, net als ik 
ook elders waren geweest 
 
  Christien  Crouwel 
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Vier mee met het feest van verbinding!  
 
Het Pinksterweekend wordt één 
groot feest. Op zaterdag de 35e! 
Rommelmarkt, waaraan zoals 
altijd weer een enorm aantal 
vrijwilligers zal meehelpen en 
op zondag: Feest in dezelfde 
tent. Vanaf 10.00 is er een 
feestelijke Pinksterviering.  
Ons Genoegen is zich al aan het 
warm blazen, en Inspiration 
polijst haar stem, om dit feest 
van verbinding kracht bij te 
zetten. Want wat een 
verbinding met elkaar geeft de 
Rommelmarkt ons ieder jaar 
weer. Verbinding tussen mensen van allerlei leeftijden, afkomst, geloof. 
Verbinding tussen binnen en buiten, zoals in het bovenstaande gedicht 
zo mooi wordt verwoord. Verbinding tussen het dorp en de kerk, dat 
prachtige gebouw dat van en voor ons allemaal is. Zoiets moeten de 
mensen ook ervaren hebben die op het tempelplein naar de leerlingen 
van Jezus kwamen luisteren. Allemaal verschillend, maar iedereen kon 
het verstaan en begrijpen.  
Dat willen we samen vieren, in de viering, maar ook in de feestelijk-
heden daarna. Iedereen is uitgenodigd voor deze mooie morgen, 
waarop vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, leuke anekdotes 
verteld worden over 35 jaar rommelmarkt (en er gaan nogal wat mooie, 
en zelfs pikante verhalen de ronde!) 
Vanaf 11.00 is er koffie, zijn er een paar sprekers en horen we mooie 
verhalen. Daarna is er nog tot 13.00 de gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een hapje en een drankje. Ook zal er dan een foto expositie te zien 
zijn over 35 jaar rommelmarkt. Altijd leuk om uzelf en anderen terug te 
zien. Op deze manier wordt het ook een soort reünie van allerlei 
mensen. Als dat geen feest wordt! Zorg dat je er bij bent! 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Bedankt! 
In de Paasnacht werd de nieuwe paaskaars binnengedragen. De kaars 
die we met elkaar hebben gekozen. Ook dit jaar is 
de kaars gesponsord door een gemeentelid. Ook 
het optreden van Inspiration in de Paasnacht is 
gesponsord. Bedankt voor deze bijdragen!  
 
Ook wil ik nog even Wessel van Veelen noemen, 
die het prachtige kruis heeft gemaakt dat we 
hebben gebruikt op Goede Vrijdag en nu in de 
paastijd nog steeds in de kerk staat als teken van de opgestane Heer. 
 
 
 
Enquête onder leden van de protestantse kerk 

 

Maar liefst 18.000 mensen vulden de enquête 
over de toekomst van de protestantse kerk in 

Nederland in. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van 
de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open 
te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. 
 

 
Behoefte aan verandering 

 

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die 
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook 
ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor 
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden 
(76%). 
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Kerntaken kerkzijn. 
 

Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid 
van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn.     
Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten.  
Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. 
Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar  de meeste behoefte aan 
veranderingen bestaat. Ongeveer de helft van de mensen die behoefte 
heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de 
kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste 
invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun 
kerkgemeenschap. Zo’n 39% 
verwacht dat vernieuwing in de 
opzet van de kerkdienst 
gevoelig ligt. 
Een vernieuwde vorm van de 
kerkdienst zou voor 37% van de 
mensen die nooit of bijna nooit 
meer naar de kerk gaan een 
reden zijn om vaker een 
kerkdienst te bezoeken. 
 

Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (landelijk bestuur): 
“We kunnen rustig stellen dat de leden van de Protestantse Kerk in 
Nederland over het algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar 
liggen er kansen op het gebied van de invulling van kerkdiensten. 
Interessant om hier goed over na te denken met elkaar.” 
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Lichtere organisatiestructuur 
 

In de enquête werden ook diverse scenario’s geschetst die 
samenhangen met de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk.  
Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden van de 
Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als gastlid.  
Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na te denken over het 
aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het 
makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de 
Protestantse Kerk.  
Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van. 
 

Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt 
qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats 
van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het 
denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in 
huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is. 

Kortom genoeg om over na te denken. In de synode, maar zeker niet 
minder op het plaatselijke vlak, dus ook hier in Terwolde en De Vecht. 
Veel mensen in onze kerk zijn al geïnspireerd op zoek naar nieuwe 
wegen, naast de vertrouwde wegen, die ook velen nog altijd veel geven. 

Suggesties zijn altijd welkom! 
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Bij de diensten 

De Paastijd, van Pasen tot Pinksteren heeft 
dit jaar een extra vrolijk tintje door de 
lezingen uit het boek Hooglied. 
Liefdespoëzie van de bovenste plank, die ons 
tegelijkertijd iets leert over de verhouding 
tussen God en mensen, tussen Jezus en zijn 
kerk. Met Pinksteren vieren we dan het feest 
van de kerk, dit jaar in een tent! Elders leest u 
meer over deze bijzondere dag. 
 

3 mei, vijfde zondag van Pasen. Kleur: Wit 
Liederen van de maand: Lied 103e en 667 
Op deze zondag lezen we Hooglied 2: 1-7 en Johannes 15: 1-8. Gevoelens 
zijn moeilijk onder woorden te brengen, soms moet je ze proeven. 
Appels en rozijnen, zegt de vrouw uit Hooglied, dat is de smaak van zijn 
gevoel. In de evangelielezing vergelijkt Jezus zich met een wijnrank, zijn 
volgelingen zijn de ranken. 
 

10 mei,  zesde zondag van Pasen Kleur: Wit 
Liederen van de maand: Lied 103e en 667 
Op deze zondag staan Hooglied 7:1-8:4 en Johannes 15: 9-17 op het 
rooster. Hoe vaak zeggen we: Ik heb je lief!. In het Hooglied zeggen de 
jongen en het meisje het tegen elkaar en Jezus vertelt over Gods liefde 
voor de mensen. Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte 
Broekland bij ons voor. 
 

17 mei, zevende zondag van Pasen, Wezenzondag  Kleur: wit 
Liederen van de maand: Lied 103e en 667 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet wezenzondag. 
Immer Jezus is naar de hemel gegaan en de Heilige Geest is nog niet 
gekomen. Ook in het Hooglied zien we een voortdurende beweging van 
elkaar vinden en elkaar weer kwijtraken, een mooi beeld van onze 
relatie met God. Op deze zondag gaat Ds. H.E.J. de Graaf uit Heerde bij 
ons voor. 
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24 mei, Pinksteren, Kleur: rood 
TENTFEEST! 
Vandaag vieren we in de tent van de rommelmarkt de verbinding met 
elkaar. Op blz. 4 kunt u er alles over lezen. 
 
Zondag 31 mei, Zondag Trinitatis, Kleur: Rood 
Op het rooster staat Johannes 3: 1-16. In de nacht komt Nikodemus naar 
Jezus toe. Hij heeft veel vragen. Op deze zondag gaat Ds. H.A. Marsman 
uit Deventer bij ons voor 
 
AGENDA 
 

1 mei 19.00 Liederen oefenen Kerk 
6 mei 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
8 mei 14.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
11 mei 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
11 mei 19.30 JDC en stichting GAVE Kleine consistorie 
23 mei Rommelmarkt Kuiperstraat 
24 mei 10.00 Feest van verbinding Tent Rommelmarkt 
 
U allen een inspirerende maand gewenst! 
    Ds. Betsy Nobel 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

 

4-mei Mevr. J.E. Ruiterkamp-Willemsen,  Vaassenseweg 8 87 jr. 

9-mei Dhr. G.J. Veldhuis, Grotenhuisstraat 18, Twello 83 jr. 

10-mei Mevr. A.J. Roetert-Stegeman,  Wolterkampsweg 31 89 jr. 

10-mei Dhr. G. van Essen,  S Schotanusstraat 10 84 jr. 

13-mei Dhr. A.L. Jonkman,  Zwanekamp 10 90 jr. 

16-mei Mevr. W. Hanekamp-van den Breem,  Bandijk 47 94 jr. 

20-mei Mevr. J. Schrijver-Voorhorst,  Haverkampsweg 2 83 jr. 

21-mei Dhr. H.G. Spijker,  Kraaigraafstraat 6-A 84 jr. 
 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
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MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Dhr. A.G. Karrenbelt, Kolkweg 1, vanuit Deventer 

Dhr. R.H. Koetsier, Bekendijk 16-A, vanuit Apeldoorn 
 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Dhr. J.H. Mekelenkamp, Heegsestraat 16, naar Vianen 

Mw. H.E.F. Hofmeijer, Ben. Kruisweg 4-A, naar Wilp 

Dhr. H.A. Steenbergen, Zwanekamp 1, naar Deventer 
 
 

 

Inzameling ten behoeve van de Voedselbank Deventer en omstreken 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Zoals u weet heeft de diaconie onlangs in de 40 dagentijd voor Pasen een 
inzamelingsactie voor de Voedselbank Deventer en omstreken gehouden. 
We kunnen niet anders zeggen dan dat de actie zeer geslaagd is en hebben 
we na Pasen in een afgeladen auto alle voedingsproducten weggebracht. 
 

Namens de heer A. Kleinjan van de Voedselbank willen wij u hartelijk 
danken voor de concrete hulp die u geboden hebt, om de mensen die het 
financieel erg moeilijk hebben van noodzakelijke voedselpakketten te 
voorzien. De inzamelingsactie die is gehouden wordt dan ook zeer 
gewaardeerd en geeft aan hoe zeer u meeleeft met de arme kant van de 
samenleving. 
De heer Kleinjan geeft in zijn schrijven nog aan dat, als u geïnteresseerd 
bent hoe de Voedselbank al dit werk organiseert, u de 6e juni van harte 
welkom bent aan de Harderwijkerstraat 21 te Deventer. 
 

Als diaconie hebben we de actie vorige week geëvalueerd en zijn voor-
nemens om volgend jaar voor de Pasen wederom een gelijkwaardige actie 
te houden. Het zou mooi zijn als we dan met 2 volle auto’s  richting 
Deventer zouden kunnen rijden. Dus wat ons betreft begint u alvast met 
het verzamelen van houdbare voedselproducten (tenminste houdbaar tot 
2016).   
 

Namens de diaconie PKN Terwolde-de Vecht, 
Rik Brummel, (diaken)  
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Pelgrims naar Santiago de Compostella 
 

Enige tijd geleden viel mij op toen ik de kerk binnenkwam, dat er in de hoek 

onder de toren een grote rugzak met een staf stond.  
 

Na de dienst kwam Jan de Weerd naar me toe met de vraag: heb jij een 

stempel van de kerk?  

Hij legde mij na mijn verbaasde blik uit dat er een pelgrim in de consistorie 

aan de koffie zat. De man vertelde dat hij als pelgrim op weg was naar 

Santiago de Compostella in Noord Spanje.  

Hij was zijn tocht begonnen in Sint Jacobi parochie in het noorden van 

Friesland. Het bleek dat onze kerk in zijn routeboek staat beschreven als één 

van de kerken op de route naar Santiago. In zijn boekje is voor elke kerk die 

men aandoet ruimte voor een stempel.  

Ik heb zijn boekje afgetekend en hij ging weer met staf en rugzak op weg.  

 
Aan zijn staf had hij een Jacobsschelp, genoemd naar Sint Jacob, de 

beschermheilige van o.a. de pelgrims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Later hoorde ik dat er wel eens vaker pelgrims op een dag in de week voor de 

gesloten kerkdeur hebben gestaan. Om de pelgrims tegemoet te komen, ligt er 

nu bij De Lelie een stempel en staat er op een kaart in de publicator aan de 

kerk waar een pelgrim een stempel kan halen en dat hij bij mij eventueel meer 

informatie kan krijgen. 

 

Kees Visser 
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Uitnodiging    
 

De kerkenraad Terwolde - de Vecht heeft het genoegen om alle  medewerkers 

(oud en huidig) van de Rommel- en Antiekmarkt Terwolde specifiek uit te 

nodigen op zondag 24 mei aanvang 10.00 uur in de tent aan de Kuiperstraat,  

voor de speciale Pinkster Jubileum Viering in het kader van 35 jaar jubileum van 

de Rommel- en Antiekmarkt in Terwolde. 
 

Aan deze viering zullen muziekvereniging Ons Genoegen en Gospelkoor 
Inspiration uit Terwolde hun actieve medewerking verlenen. De viering start deze 
ochtend om 10.00 uur en er is voldoende parkeergelegenheid voor fietsers en 
auto’s in het weiland aan de Kuiperstraat. 
 

Vanaf 11.00 uur is er voor een ieder koffie en thee met een lekkernij. Tijdens dit 
informele receptie gedeelte zijn er een aantal sprekers en horen we samen 
mooie verhalen. Ook is er een foto expositie over 35 jaar Rommel- en Antiek-
markt in Terwolde. Voor de inwendige mens wordt uiteraard gezorgd in de vorm 
van een drankje en een hapje.  
 

Naast alle medewerkers zijn natuurlijk ook alle mensen die dit leuk vinden of 
goede herinneringen hebben aan de Rommel- en Antiekmarkt, of die deze 
Pinkster-Jubileum viering graag willen meemaken, hierbij van harte uitgenodigd 
aanwezig te zijn.   
 

Medewerkers die (nog) geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen:  
gelieve dit bericht in de kerkbode als zodanig te beschouwen als uitnodiging voor 
de Pinkster Jubileum Viering. 
 
Wij zien u graag op deze zondag 24 mei a.s. aanvang 10.00 uur. 
 
Namens de kerkenraad, 
  

Betsy Nobel 
Rik Brummel 
Alie Ensink 
Piet Winterman 
Harry van der Haar. 
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ACTIE KERKBALANS 2015 
 

In januari hadden we weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dat is altijd 

spannend hoe het zal gaan. We leven met z’n allen in een tijd die niet voor 

iedereen rooskleurig is. Toch heeft de Actie Kerkbalans dit jaar tot nu toe 

een bemoedigend resultaat opgeleverd. Er is bijna  € 40.000,- toegezegd 

aan vrijwillige bijdragen voor dit jaar. Daar zijn we heel dankbaar voor.  

Met elkaar hebben we het bedrag bij elkaar gelegd, dat ook in onze 

begroting voor 2015 was opgenomen. 

Zoals u weet wordt hiermee niet het exploitatietekort gedekt. Ten opzichte 

van de kosten komen we feitelijk zo’n € 16.000,- tekort. In de exploitatie 

brengen we dat terug door gelden uit ons vermogen aan te wenden. Daar 

kun je natuurlijk niet lang mee doorgaan, want dan komen we binnen een 

aantal jaren met elkaar aan de grond te zitten. Maar toch is het fijn dat u 

ook in deze tijd het werk van de kerk mogelijk blijft maken. Dank u wel 

daarvoor. 
 

Er past ook een hartelijk  “dank je wel” voor de ‘lopers’. De mensen onder 

ons die elk jaar weer de enveloppen persoonlijk rond brengen en weer 

ophalen. Waardering dat jullie dat toch maar weer doen en je tijd daarvoor 

geeft.  

Het is toch ook heel menselijk dat we op deze persoonlijke manier werken 

aan ons gezamenlijke belang. 

 

Met deze opbrengst en met het gevoel van dankbaarheid dat we er samen 

achter staan, gaan we dit jaar verder met enthousiasme en zin om het weer 

zo goed mogelijk te doen met elkaar.  

 

Als u ook zin heeft om actief mee te doen met een activiteit of met het 

organiseren van dingen in onze gemeenschap, schroom dan niet en neem 

gerust contact op met iemand van de kerkenraad of de predikant.  
 

Elke hulp en samenwerking helpt; er is veel te doen om onze gemeenschap 

levend en liefdevol te houden en er te zijn voor elkaar. 

 

Nogmaals hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Piet Winterman, voorzitter. 
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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  

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

3 mei RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

10 mei PK Voorst 10.00u 

17 mei PK Terwolde 10.00u 

24 mei PK Nijbroek 9.30u 

 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende 

contactpersonen:  

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

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

 

 

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. 
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GIFTEN: 
 

 

Bloemengroet via: A. van Assen 5,00 

 

  

W. Jansen (1x5; 1x10) 15,00 

 

  

H. v.d. Haar 10,00 30,00 

     Onderh.fonds via:  A. Ensink 15,00 15,00 

     Collecten 

 

CvK 286,91 

 

  

Diaconie 274,15 

 

  

JOP 147,71 

 

  

Orgelfonds 36,70 

 

  

Kia Totaal 50,45 

 

  

Stichting Leergeld 155,95 951,87 

    

  

   

TOTAAL   996,87 

      
      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 
 

 
KERKWINKELTJE 
 

Hoewel de winterverkoop nog ver weg lijkt, 27 en 28 november, kunt u 
toch al wel beginnen met het maken van iets leuks.   
Op de rommelmarkt  liggen elk jaar weer veel poppen, koop dit jaar een 
pop en kleed deze aan, haken, breien, naaien: veel is mogelijk.  
Maak eventueel nog een leuk extra setje kleren. Wij verkopen deze pop 
weer eind november. Zo hebben  kinderen en u, straks weer plezier met 
een mooi aangeklede pop.  
 

Ziet nog andere spullen die we na een opknap beurt kunnen verkopen,  
dan is dat natuurlijk ook altijd welkom. 
 
Succes. 
Fem Pas. 
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Onderstaand gedicht werd ook voorgedragen tijdens de dialectdienst.  

 

 

Belangriek: 
 

Un mense is as un boom 

Hee wil mor steeds weer greuien 

Den enen rap, den andren traag 

Mor veurnaamste is  

Ut bleuien 

De mense is as un plante 

De wortels griept zich vast 

en hold ut leaven zoo in stand 

De bloome: 

Hee bleuit, verrast 

De mense is as ut grös 

Ut greuit noar alle kante 

Vandage nog greun 

Zoas ut was 

Moar margen meit de meijer (maaier) 

Bin iej vandage de ZEIJER (zaaier) ? 
 

~~~ 

 

 

Uut ut buuksken:  

‘Hande tut Voeste’ (Handen tot Vuisten) van Jack Vreugdenhil. 
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   ROMMEL- en ANTIEKMARKT            
 

   2015 
 

        ten behoeve van  het onderhoudsfonds  
                           van de Dorpskerk 

 

Zaterdag 23 mei a.s., op het terrein van de fam. Kloosterboer aan de 
Kuiperstraat. 
 

Aanvang verkoop 9.30 uur     -         Aanvang veiling 11.00 uur 
 

Einde markt 14.00 uur 
 
 
 

Nog een berichtje van de rommelmarktcommissie: 
 

Diverse vrijwilligers zijn al weer druk aan het uitpakken, sorteren, 
schoonmaken, afwassen, oppoetsen en weer inpakken van de binnen-
gebrachte spullen.  
 

Stoelen, banken, kasten e.d. zijn al op wagens gepakt en elders 
opgeslagen. Dit om ruimte te maken voor de overige spullen die nog 
steeds binnenkomen. 
 

De komende weken wordt de rest zoveel mogelijk opgeladen, zodat we 
donderdag 21 mei snel kunnen werken met het lossen van de spullen. 
 
Mocht u ons nog kunnen en willen helpen, neem dan contact op met:  
 

Wilma Veldwijk, tel. (055) 323 1961   -   mail: veldw003@kpnmail.nl 
 

of 
 

Evert Slijkhuis tel. (0571) 29 1074   -   mail:  e.slijkhuis@telfort.nl 
 

~~~ 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 1 JUNI  vóór 16.00 uur  

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

 


