DIENSTEN JUNI 2015
Zondag

7 juni

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel
HEILIG AVONDMAAL
Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie

Zondag

14 juni

10.00u

-

Ds. H.A. Marsman, Deventer
Uitgangscoll.: KiA: Zending

Zondag

21 juni

10.00u

-

OPENLUCHTJEUGDDIENST
mmv. Het 'Kidsgear Childrens Choir’
uit Oeganda
Uitgangscoll.: Jeugddienstcommissie

Zondag

28 juni

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel
OVERGANGSDIENST KND
Uitgangscoll.: Jeugdwerk KND

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

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

43ste Jaargang
Juni 2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Pelgrims
Na Pinksteren is het tijd voor de leerlingen om naar buiten te gaan en de
goede boodschap te verspreiden over de wereld. Ook wij kunnen en
mogen ons geloof niet binnen de muren van de kerk, de muren van ons
huis houden. Daarom deze oproep vanuit de United Congregational
Church in Zuid Afrika.
Ga mijn volk,
sta klaar om de zeilen te hijsen
jullie land is niet van hier.
Jullie zijn een zwerversvolk,
vreemdelingen, nooit geworteld op één plek,
pelgrims op weg naar de eeuwige stad.
Ga voort mijn volk,
ga en bid onderweg,
liefde is jullie lied,
en het leven jullie feest.
Ga, jullie zijn het huis van God,
stenen gehakt naar de
maat van Gods liefde.
Jullie worden verwacht mijn volk,
en Ik zeg jullie, volk van God
Ik ga met jullie.

Afwezigheid i.v.m. cursusdagen
In de maand juni heb ik nog één cursusdag, namelijk op maandag 15 juni.
Op deze dag zal ik naar verwachting het Certificaat Wandelcoach in
ontvangst mogen nemen.
Op deze dag ben ik niet beschikbaar voor werk in de gemeente.
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Wandelen met de dominee - een nieuwe vorm van pastoraat
Nu de Wandelcoachopleiding bijna is
afgelopen wil ik u ook een nieuwe vorm
van pastoraat aanbieden, naast de
andere vormen van pastoraat, die
gewoon blijven bestaan, zoals
ziekenhuisbezoek, huisbezoek etc.
Misschien loopt u, loop jij al lang met een
vraag rond, of zijn er zorgen rond werk,
gezin, relatie, verlies. Misschien wil je
eens verder praten over geloof en twijfel,
of ben je gewoon toe aan een beetje rust
en ruimte in je leven.
Wandelen, het zijn in de buitenlucht kan daarbij goed helpen. Bovendien
heb ik tijdens de cursus een aantal dingen geleerd die je zeker verder
kunnen helpen.
Misschien al met één wandeling, maar we kunnen ook een aantal
wandelingen afspreken om jouw vraag of probleem eens van meerdere
kanten te bekijken, met behulp van de natuur.
Deze vorm van pastoraat is geschikt voor iedereen van jong tot oud, die
graag in de buitenlucht is, of daar graag meer zou willen zijn en die een
eindje kan wandelen. Duur en afstand kunnen we altijd aanpassen aan je
fysieke mogelijkheden. Zelfs in een rolstoel is een heerlijke wandeling
mogelijk.
Pastoraat is zorg voor elkaar. Dat betekent dat pastoraat er niet alleen is
voor grote problemen. Ook van ogenschijnlijk kleine dingen kun je best
veel last hebben. Schroom dus niet om een afspraak te maken. Ik doe
het graag! Een mailtje naar nobel45@hetnet.nl of een telefoontje naar
0571 292213 is genoeg om een afspraak te maken.
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VANUIT DE GEMEENTE
Rommelmarkt en Pinksterjubileumviering
Anderen zullen er in dit blad
verderop meer over schrijven, maar
ook van mij een kort berichtje over
de rommelmarkt en de Pinksterjubileumviering. Het was weer
geweldig. Wat een inzet en wat een
mooi resultaat! En zondag een
geweldige opkomst om samen het
feest van 35 jaar Rommelmarkt te
vieren. Ons Genoegen en Inspiration verleenden hun medewerking en
ook na de dienst was alles geweldig geregeld: mooie foto’s, leuke
herinneringen, lekkere hapjes en drankjes en ook nog geweldig weer.
Iedereen die er aan mee heeft geholpen om dit feestweekend mogelijk
te maken enorm bedankt! Het is geweldig om zo samen gemeenschap
te zijn.
Wij gedenken
Op 24 mei, Eerste Pinksterdag kwam er een einde aan het leven van
Reinier van Triest. Reinier heeft bijna zijn hele leven aan de
Quabbenburgerweg gewoond. Negen jaar geleden verhuisde hij naar de
Benring in Voorst. Ook daar had hij het naar zijn zin. Want Reinier was
iemand die plezier in het leven had. Een patatje en een knakworst met
cola bij De Groot was voor hem een uitje. Reinier kon dankzij veel hulp
van zijn familie en anderen een zelfstandig leven leiden. Hij had zijn
boerderij en ging er graag op uit om andere mensen te ontmoeten. Als
hij dan wegging klonk zijn groet: “Aioooo”, vaak door anderen
beantwoord. Reinier wist heel goed wat hij wilde en als je hem daarin
hinderde kreeg je een andere kant van hem te zien. Dan kon hij flink
boos worden. Maar meestal was hij opgewekt en had hij schik in het
leven. We lazen bij zijn afscheid Deuteronomium 32:11 en 12, waar God
zichzelf vergelijkt met een arend, die zijn jongen uit het nest kiepert,
maar tegelijkertijd onder hen blijft vliegen om hen op te vangen als dat
nodig is.
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Zo ging Reinier ook door het leven, vrij, maar met een vangnet van
mensen die hem met plezier hielpen bij de dingen die hij niet zelf kon.
Ook lazen we uit Johannes 15 over Jezus die ons zijn vrienden noemt.
Reinier was een trouwe kerkganger, zowel in Terwolde, als op de
Benring. Reinier is in het bijzijn van geliefde mensen overleden. De dood
kwam op een barmhartige manier, dat werd aan zijn graf nog mooi
verwoord. We mogen geloven dat hij nu bij God zijn nieuwe woonplaats
heeft gevonden.
We wensen allen die Reinier zullen
missen veel sterkte toe.
Dinsdagochtend 26 mei overleed in het
bijzijn van twee van zijn kinderen
Hendrik Hekkert, Wellinkhofweg 8.
Zijn gezondheid liet het de laatste tijd
steeds meer afweten, totdat al zijn
krachten op waren en hij op 89-jarige leeftijd overleed. Hendrik Hekkert
was een man die hield van mensen, muziek en de natuur.
Een liefhebbende man voor Gerrie, een goede vader voor zijn kinderen
en schoonkinderen, Jan Willem en Yvonne, Paul en Anita en Henny.
En een lieve en leuke opa voor zijn kleinkinderen Lieke en Stijn. Bij zijn
uitvaart waren veel mensen aanwezig, familie vrienden en de buurt,
waarin hij heeft geleefd. We lazen Psalm 8. Die mooie psalm over de
mens die zich verbaast hoe hij een plaats inneemt in die overweldigende
schepping van God. Met dieren, bloemen en planten. Dat was ook waar
Hendrik het liefste was. Rondom zijn boerderij, zijn huis. Wandelen op
kleine paadjes. Hij kende uit zijn kindertijd, toen hij via die paadjes naar
school liep, nog vele namen van planten en bloemen. En hij kon in de
laatste jaren nog intens van de natuur genieten door gewoon op zijn
stoel te zitten en naar de natuur om zich heen te kijken.
Maar Hendrik heeft ook 400 uur in de kerk gewerkt aan de restauratie,
hij heeft de kalk van de muren gekrabd zodat de schilderingen weer
tevoorschijn gebracht konden worden en hij heeft meegeholpen met
het opknappen van de banken en de preekstoel, daar zijn we hem
dankbaar voor.
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Ook was Hendrik lange tijd lid van de Gemengde Zangvereniging
Eendracht, totdat zijn longen niet goed genoeg meer waren om mee te
zingen.
Tijdens zijn afscheid luisterden we ook naar mooie muziek, dat paste bij
hem. Stijn en Lieke kozen voor het nummer Home van Dotan.
Nu Hendrik Hekkert niet langer aan de Wellinkhofweg zijn thuis heeft,
mogen we geloven dat hij thuis is gekomen bij God. We bidden de
familie en anderen die Hendrik Hekkert zullen missen toe, dat dit hen tot
troost mag zijn.

Bij de diensten
Deze weken lezen we, voor zover er geen bijzondere diensten zijn uit
het Evangelie van Marcus. Hierin vertelt Jezus veel verhalen om duidelijk
te maken wie hij is en wat hij met deze wereld wil.
Maar we hebben ook veel bijzondere diensten. We hopen dat u er
zoveel mogelijk zult zijn, want aan deze diensten is hard gewerkt en ze
zijn zeker de moeite waard!
7 juni, Eerste zondag na Trinitatis. Kleur: Groen
We vieren de Maaltijd van de Heer
We lezen Marcus 3: 20-35, De schriftgeleerden denken dat ze weten wie
Jezus is, maar hoe goed kennen zij hem eigenlijk? Zelfs zijn eigen familie
kan niet altijd begrijpen wat Jezus doet.
14 juni, Tweede zondag na Trinitatis Kleur: Groen
Op deze zondag staat Marcus 4: 24-36
op het rooster. Met het koninkrijk van
God is het net als met zaad dat op een
akker wordt uitgestrooid. Het groeit
en komt tot bloei, zonder dat je ziet
hoe dat gaat.
Op deze zondag gaat Ds. H.A. Marsman
uit Deventer bij ons voor.
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21 juni, Eerste zondag van de zomer Kleur: Groen
OPENLUCHTJEUGDDIENST
Over deze dienst kunt u meer lezen
verderop in de kerkbode. Het
thema is: GAST-VRIJHEID Let op:
Deze keer is er inloop vanaf 10.00
uur om 10.30 begint de dienst.
Leest u vooral het artikel verderop,
want er staan veel mooie dingen te
gebeuren op deze dag!
28 juni, Tweede zondag van de zomer, Kleur: Groen
OVERGANGSDIENST MET DE JONGEREN VAN GROEP 8
Ook deze dienst mag u niet missen. De dienst wordt voorbereid samen
met de jongeren en hun ouders. We maken er samen weer iets moois
van!

AGENDA
1 juni
4 juni
7 juni
9 juni
22 juni

19.30 Moderamenvergadering
19.00 Overgangsdienst voorbereiden
14.00 Oecumenische wandeling
20.00 Kerkenraad
20.00 gez. moderamen

U allen een zonnige maand gewenst!
Ds. Betsy Nobel
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Consistorie
Consistorie
MFA De Vecht
Consistorie
Terwolde

VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3-jun
16-jun
18-jun
21-jun
24-jun

Dhr. W. Boveree, Lage Kamp 27
Mevr. A.J. Pas-v. Wenum, Kon. Wilhelminastr 27
Mevr. G. Hamer-Koopman, Molenweg 48
Dhr. J.D. Wijnhoud, Ieuwland 9
Mevr. H.G. Tiemens-Kers, Twelloseweg 18

82
86
80
97
86

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
3-jun Dhr. en Mevr. Hartgers - Hamer, Leliestraat 2
14-jun Dhr. en Mevr. Meeboer-Harmsen, Twelloseweg 110

65 jr.
25 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:
Mw. G.J.A. Schokkenkamp, Quabbenburgerweg 25, vanuit Welsum
Overleden:
Dhr. H. Hekkert, Wellinkhofweg 8, op 26 mei
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Rommelmarkt 23 mei 2015
Het was weer een prachtige gebeurtenis de rommelmarkt van de PKN
Terwolde - De Vecht op zaterdag 23 mei 2015. Fantastisch hoe de
organisatie loopt en hoe alle spullen op een overzichtelijke en aansprekende
manier waren uitgestald op het terrein van de familie Kloosterboer aan de
Kuiperstraat.
Het was dit jaar een jubileummarkt. 35 Jaar geleden begonnen en nog
steeds een gebeurtenis van belang in de wijde omgeving. Iets waar toch
zo’n 2000 mensen op afkomen. Met een prachtige opbrengst van ruim
€ 16.000,-. Geweldig toch.
Natuurlijk past daarbij een welgemeende dank aan de Rommelmarktcommissie, aan alle vrijwilligers die helpen in welke vorm dan ook en aan
de sponsors van de afgelopen 35 jaar, waarvan de families De Groot en
Lugtenberg al 35 jaar trouwe sponsors zijn. En natuurlijk de familie
Kloosterboer die elk jaar het terrein ter beschikking stelt en de familie
Veldwijk waar alles opgeslagen kan worden en in een gemoedelijke sfeer
gesorteerd wordt en die altijd voor koffie daarbij zorgen. Maar ook alle
mensen uit onze gemeenschap die spullen aan de rommelmarkt geven
verdienen een hartelijke dank. Immers door dat vertrouwen en die
vrijgevigheid van de schenkers kan de rommelmarkt alleen maar draaien.
Fijn dat zovelen bijdragen.
Het jubileum werd extra luister bijgezet door de jubileum pinksterviering
op eerste Pinksterdag aansluitend aan de rommelmarkt. Een prachtige
viering en een heel geanimeerde receptie met een aantal humorvolle
bijdragen over de afgelopen 35 jaar. Het was schitterend weer en het geheel
met het koor ‘Inspiration’ en de muziek van ‘Ons Genoegen’ maakte het tot
een onvergetelijke jubileumdag. Een heerlijke ontspannen sfeer. Mensen
die elkaar weer ontmoetten na soms vele jaren en samen herinneringen
ophaalden met een glaasje en een hapje. Verbondenheid tussen mensen met
allemaal verschillende achtergronden. Jong en oud en alle leeftijden er
tussenin samen delen van een stukje menselijke diepgang, humor en
blijdschap, en inzet voor een gezamenlijk doel. Fijn die mooie opbrengst in
geld, maar net zo fijn is het cadeau van de saamhorigheid, het samen bezig
zijn en samen beleven van mooie momenten.
Het onderhoud van de kerk wordt er mee gediend. En het onderhouden van
de verbinding tussen mensen krijgt er een sterke positieve impuls van.
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Er is een mooie groepsfoto gemaakt op de eerste Pinksterdag van allen die
zich verbonden voelen met het gebeuren. Die foto zal binnenkort te vinden
zijn via de website van de kerk www.pknterwolde-devecht.nl.
Dank je wel, allen.
Namens de Rommelmarktcommissie
en het College van kerkrentmeesters,
Piet Winterman

Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht
Jaarverslag Yabima
Wij kregen het jaarverslag van Yabima binnen. Eén verhaal vindt u hieronder.
Zo krijgt u een beeld van het werk dat Yabima doet.
In het volgende nummer van het kerkblad zullen wij het project Yabima afsluiten .
Het succesverhaal van meneer Sunardi
Meneer Sunardi hield het geiten houden
na verloop van tijd voor gezien.
Het programma werd na verloop van tijd
gewijzigd en men ging over op het fokken
van rundvee. Er waren wel wat twijfels
over de conditie van de koeien, en niet
alle leden van de coöperatie stemden met
de overgang in, maar meneer Sunardi
besloot uiteindelijk om koeien te gaan
weiden.
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Hij vertrouwde erop dat het hem met hard werken zou lukken, hiermee een
bestaan op te bouwen. Daarbij ontving hij steun van Yabima in de vorm van
trainingen. Ook voorziet Yabima in de noodzakelijke medicamenten. Meneer
Sunardi was er van overtuigd dat het hem vroeg of laat zou lukken, de
omstandigheden van zijn gezin ten goede te verbeteren. En al na een jaar
tijd begonnen de magere koeien wat vet op de botten te krijgen.
Meneer Sunardi is iemand die nooit opgeeft. Een van de koeien heeft een
stierkalfje ter wereld gebracht dat na tien maanden het eigendom van de
veehoeder wordt, als hij aan zijn verplichtingen tegenover Yabima heeft
voldaan.
En meneer Sunardi bleek in staat de kudde te onderhouden en bovendien zijn
aflossing aan Yabima te kunnen voldoen.
De eerste boreling van de kudde werd derhalve zijn eigendom. En naast het
hoeden van zijn vee kan meneer Sunardi nog andere werkzaamheden
verrichten. Omdat er zoveel voedsel voor het vee groeit, kan hij ook voedsel
opslaan en bewaren. De technische kennis daarvoor heeft hij opgedaan bij een
veehoeder training van Yabima.
Vanwege zijn ervaring hoedt meneer Sunardi op dit moment zeven koeien die
eigendom van Yabima zijn. Zijn vrouw vertelt dat zij erg blij is met de aanpak
van Yabima. Ook de boerencoöperatie is heel tevreden met het succes van
meneer Sunardi. Meneer Sunardi zelf zegt dat de economische
omstandigheden van zijn gezin aanmerkelijk verbeterd zijn. Hij kan zijn
oudste zoon naar de middelbare school laten gaan en het tweede kind zit
inmiddels op de basisschool. Bovendien beschikt hij tegenwoordig over een
brommer en een eigen rijstveld. En mevrouw Sunardi maakt bananenchips op
bestelling.
Volharding is de weg naar succes, aldus meneer Sunardi.

Kees Visser
Tel.: 0571-290720
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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
7
14
21
28

juni
juni
juni
juni

RK
PK
PK
PK

OOV:

Duistervoorde
Voorst
Twello
Klarenbeek

10.00u
10.00u
10.00u
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

BANKNUMMERS:
CvK
DIACONIE
KERKBODE

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96

NL82 INGB 0000 9153 88
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'.
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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: A. van der Haar
W.Jansen (1x5; 1x10)
D. van Baak
B. Pas
W. Slijkhuis
W. van Vemde
A. van Assen
NN

10,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00

100,00

Onderh.fonds

via: B. Nobel

50,00

50,00

Paasgroet

via: H. van der Haar
de Jeugd

5,00
7,50

7,50

301,13
225,10
420,58
55,75
39,60

1.042,16

TOTAAL

1.199,66

Collecten

CvK
Diaconie
Nepal
Orgelfonds
Kenia

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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OECUMENISCHE WANDELING
De oecumenische werkgroep Terwolde,
De Vecht en Nijbroek wil u uitnodigen
voor een oecumenische wandeling op
zondag 7 juni a.s. om 14:00 uur,
in de omgeving van De Vecht.
Per groep krijgt u enkele vragen mee. Het is de bedoeling al wandelend
met elkaar in gesprek te komen en van gedachten te wisselen.
Wij willen u graag in de Multifunctionele ruimte bij de school
ontvangen.
Na een welkomstwoord en uitleg sturen wij u, in groepjes, op pad.
De route is ongeveer 3,5 km lang en er is een rustpunt in de tuin bij de
fam. ten Have, Broeklanderweg 74.
Na afloop, circa 15:45 uur, is er koffie en thee en gelegenheid om nog na
te praten. Als wandelen een probleem is, mag u ook met de fiets naar het
rust- en/of eindpunt komen.
De oecumenische werkgroep nodigt u van harte uit voor deze wandeling.
Voorwaarde is wel mooi weer, bij regen zal de activiteit, vanaf 14:00
uur in de multifunctionele ruimte plaatsvinden.
Namens de werkgroep Ben Pas.
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Openlucht jongerendienst maar zeker ook voor de niet-jongeren:

GAST-VRIJHEID
Als je gastvrij wordt ontvangen geeft dat een fijn gevoel. Zelf wil je toch
ook gastvrij zijn voor anderen? Hoe gastvrij willen en kunnen wij zijn in
Terwolde, de Vecht en Nijbroek? En hoe gastvrij ben jij eigenlijk zelf?
En wat mag vrijheid je kosten? Op zondag 21 juni gaan we dat samen
be-LEVEN!
Vanaf 10:00 uur kun je de kerk inlopen en starten we met een
'multiculti-welkom'. Om 10.30u start de dienst, waaraan Jaap van de
Kamp (vrijwilligers Coördinator bij Stichting Gave, www.gave.nl) en
Mathilda van Triest ( actieve vrijwilliger uit Terwolde) hun invulling
zullen geven.
Het zal een interactieve dienst worden, waarin je niet stil(zwijgend)
kunt zitten en je actief mee mag doen en denken. De dienst zal op een
multiculturele manier afgesloten worden. Het swingende jongerenkoor ‘Het Kidsgear Childrens Choir’ uit Oeganda is op uitnodiging
van Stichting Tamara (www.stichtingtamara.nl), aanwezig deze dienst
en zal als afsluiting hun zang ten gehore brengen. Op www.up4s.nl lees
je meer over dit koor en het project wat daaraan verbonden is.
Aansluitend aan de dienst houden we met z’n allen een ‘gastvrije
aanschuifmaaltijd’. Het is de bedoeling dat de dagen ervoor

‘HEEL TERWOLDE, DE VECHT EN NIJBROEK BAKT’.
Zo gastvrij als we zijn, mag iedereen hiervoor een eigen baksel/
braadsel meenemen, zodat jijzelf maar ook de ander hiervan kan
meegenieten. We hopen dat er ook een paar multiculturele baksels op
tafel zullen verschijnen, laat je kookkunsten zien!
Onder het genot van ook een bakje koffie, thee, limonade of melkproduct gaan we hier samen van genieten.
Iedereen is welkom of je nu wel of (bijna) nooit naar de kerk gaat.
Het belooft een bijzonder speciale dienst te worden, die helemaal in het
teken zal staan van GAST-VRIJHEID! Gastvrijheid is een teken van
naastenliefde, een Bijbelse opdracht! En vrijheid is iets wat ge-VIERD
mag worden! Dat gaan we mét elkaar beleven!
Wees welkom!
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Niets is toeval, maar onderstaande activiteiten worden net voor deze
jongerendienst georganiseerd. Om je meer bewust te maken van wat
die ander doormaakt raden wij deze activiteiten zeker bij jullie/u aan.

Op zaterdag 13 juni: open dag AZC https://openazc.nl/
Heeft u altijd al eens een asielzoekerscentrum (azc) willen bezoeken?
Kom dan naar de landelijke open dag van de azc’s.
Overal in Nederland openen asielzoekerscentra hun deuren.
Op de website kan je zien welk centrum bij jou/u in de buurt op 13 juni
te bezoeken is.
Op vrijdag 19 juni: 24 uur op de vlucht
http://www.opdevlucht.nl/
Tijdens ‘Op de vlucht’ leef je 24 uur als vluchteling.
Dit zal een indrukwekkende ervaring zijn die je niet snel vergeet.
We zullen niet pretenderen dat het ‘echt’ lijkt. We zullen en kunnen
nooit echt nabootsen hoe het is om te rennen voor je leven terwijl de
bommen om je oren vliegen. Terwijl je niet weet waar je zus is, of
terwijl je je buurjongetje dood op straat ziet liggen. Hoe het is om
jarenlang in een vluchtelingenkamp te leven en niet te weten of je ooit
nog naar huis kan.
Wat je tijdens ‘Op de Vlucht’ gaat meemaken, noemen we daarom ook
een ‘glimp’. Je weet dat het 24 uur duurt – maar in die 24 uur zal het af
en toe best heftig zijn. Ga de uitdaging aan om zoveel mogelijk geld in
te zamelen om een gevlucht gezin te ondersteunen.
Doe samen met je vrienden en familie mee aan ‘Op de Vlucht’.
De minimale leeftijd is 16 jaar. Je inschrijving is compleet als je
minimaal € 50,- aan sponsorgeld op je teller hebt staan.
Een aanrader om samen met je vader of moeder te gaan doen.
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Kindermusical David en Goliath in Nijbroek en Terwolde-De Vecht
Musicalster worden?
Wel eens gedroomd een rol te krijgen in een echt toneelstuk?
Kom dan op zaterdag 19 september om 10.00 uur naar de Olde Schole in
Terwolde en doe mee aan de musical David en Goliath!
Tijdens het startweekeinde, op zaterdag 19 september, organiseren de
kerken van Nijbroek en Terwolde- De Vecht gezamenlijk een musical voor alle
kinderen van Nijbroek en Terwolde- De Vecht, die op de bassischolen gaan of
deze net dit jaar hebben verlaten. Ook kleinkinderen neefjes/nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes van elders zijn van harte welkom om mee te doen
aan deze musical die je in een dag instudeert.
Het oefenen gebeurt in de Olde Schole en de uitvoering is in de gymzaal in
Terwolde. Naast oefenen aan je rol maak je ook je eigen outfit! Vanaf 10.00
uur kun je onder speciale begeleiding oefenen en om 16.00 uur is de
uitvoering. Iedereen is welkom om jouw in een spetterende rol te zien
spelen. Deze musical staat onder professionele leiding van De Vliegende
Speeldoos. Zie voor info www.devliegendespeeldoos.nl
David en Goliath
Het is een spannende tijd in Israel. Het land
leeft voortdurend in angst door de oorlog met
de Filistijnen. En de koning van Israel, Saul,
mag niet langer koning blijven. Samuel de
profeet zalft in het geheim de nieuwe koning:
David. David is een herder, hij is jong en niet
bang. Intussen komt de dreiging van een
nieuwe Filistijnse aanval steeds dichterbij. De
Filistijnen hebben een geheim wapen, maar
als bekend wordt wat dat geheime wapen is,
wordt iedereen zo bang dat het hele land verlamd raakt van angst Een
voorstelling over luisteren naar God, over angst en moed en reusachtige
gevolgen. De voorstelling is gebaseerd op 1 Samuel 16 en 17.
Geef je op wanneer je mee wilt doen:
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Voor Terwolde - De Vecht:
Voor Nijbroek:
Lien Uenk
Marja Stormink
Eefje van Eek, Minie v.d. Snel
ljuenk@online.nl marjavandragt@hotmail.com jw63@hetnet.nl
wvdsnel@planet.nl
tel. 271382
tel. 275492
tel. 292388
tel. 291556
Mee helpen?
U begrijpt dat we dit evenement niet alleen kunnen organiseren. Wij hebben
hiervoor jouw hulp nodig om de kinderen te helpen met knutselen aan hun
outfit, en ook voor andere werkzaamheden kunnen wij uw inzet gebruiken.
Het zou fijn zijn als de jeugd daarbij wil helpen, 13 en 14 jarigen, jullie zijn van
harte welkom.
Namens de musical commissie,
Lien, Marja, Eefje en Minie.

Zomerzangavonden in de Dorpskerk van Wilp.
Evenals voorgaande jaren zijn er dit jaar weer 5 zomerzangavonden in de
Protestantse Kerk van Wilp. U kunt die avonden uw eigen favoriete lied laten
zingen uit een speciaal samengestelde bundel.
Een organist begeleidt de samenzang op een prachtig Naber orgel.
De avonden worden gehouden op de volgende woensdagen: 24 juni, 8 en 22
juli, 5 en 19 augustus. Aanvang 20.00 uur.
De toegang is gratis en in de pauze is er gratis koffie of thee.
U bent van harte welkom.
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Een terugblik op de Pinkster Jubileum Viering
We kunnen samen met veel bezieling terugkijken op een bijzonder Pinkster weekend.
Als vertegenwoordigers van de kerkenraad zijn we als team erin geslaagd om de
onderlinge verbondenheid binnen de Protestantse Gemeente Terwolde – De Vecht
verder te versterken en over onze eigen kerkgrenzen heen te kijken.
Als gemeente zijn we zowel figuurlijk als letterlijk naar “buiten” getreden in de vorm
van een tentviering in de wijk. Een stukje evangelisatie en verbondenheid met alle
mensen om ons heen en in het speciaal voor een ieder die zich verbonden voelen
met de rommelmarkt van Terwolde.
Tevens zijn we als kerkenraad er prima in geslaagd om dit jaar extra aandacht en
waardering uit te spreken naar alle (oud) medewerkers en als dank je wel een hapje
en een drankje aan te bieden. Het geweldige weer en de heerlijke zon tijdens de
Pinkster Jubileum Viering staan symbolisch voor de warmte voor elkaar en de kracht
van samenwerking. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
Met de introductie van het KINDERPLEIN (speciaal dank aan creatief designer Wessel
van Veelen) tijdens de 35e editie van de Rommel- en Antiekmarkt is bewust meer
aandacht geschonken aan de doelgroep jeugd. Hierover kunt u meer lezen in de
bijgevoegde jeugdkrant.
We willen speciaal Aalt van der Haar en Anno Fridrichs danken voor het bijeen
brengen van alle foto’s waarmee de periode 1980 – 2015 in kaart is gebracht. Op de
valreep leverde Erik Nobel nog actuele foto’s aan, zodat ook de 35e jaargang
onderdeel uitmaakte van de collage. Achterin de kerk zijn de foto’s gedurende de
zomerperiode nogmaals te bewonderen, voordat deze gedigitaliseerd zullen worden
en retour naar de eigenaren. Uiteraard u ook dank voor het beschikbaar stellen van
dit unieke materiaal.
Evert Slijkhuis & Co hartelijk dank voor het mogen lenen van de geluidsinstallatie van
gospelkoor Inspiration tijdens de viering. Ook dank aan 3 jongeren uit De Vecht
(Remco Overvelde, Victor van Straaten, Remi van der Haar) die geheel vrijwillig ons
tijdens de reünie/receptie hebben voorzien van een hapje en een drankje. Ook dank
aan Gerrit de Groot voor zijn hulp bij het koffieschenken. Nadat aansluitend op de
dinsdag de emballage retour ging naar supermarkt De Lelie in Terwolde en de
klapstoelen door Aalt, Remi en Erik weer in de kerk waren gezet, kwam er een einde
aan dit lange en bijzondere Pinkster weekend.
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Onderstaand de groepsfoto, welke met alle aanwezigen op 1e pinksterdag, zondag 24
mei 2015 om 11.30 uur door Jolanda Veldwijk uit De Vecht (www.bethel42.nl) is
gemaakt. Deze foto zal op korte termijn op onze website www.pknterwoldedevecht.nl beschikbaar worden gesteld, zodat een ieder in de gelegenheid is
zelfstandig een exemplaar te downloaden en geheel conform uw eigen wensen af te
laten drukken. Een cadeau op maat conform uw eigen gewenste formaat.
We hebben als commissieleden ter voorbereiding op deze Pinkster Jubileum Viering
op een prettige wijze samengewerkt en kijken met een goed gevoel terug. We zijn
ook vooral dankbaar dat we dit bijzondere moment met zoveel mooie mensen samen
mochten vieren. De gastvrijheid van onze Kerk is op een positieve wijze uitgedragen
naar buiten. De Kerk is namelijk voor iedereen.
Op verschillende manieren is Harry als regisseur en organisator van de Pinkster
Jubileum Viering al bedankt. Maar bescheidenheid is hierbij op zijn plaats. Zonder
Betsy, Rik, Piet, Alie, Aalt en ook Erik als vliegende keeper was het niet gelukt. Met
een niet aflatende energie, groot enthousiasme en een vriendelijke manier van
samenwerken hebben wij u als commissieleden en vertegenwoordigers van de
kerkenraad een heel bijzonder cadeau willen geven.
Namens de gehele kerkenraad van de Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht,
Harry van der Haar.

- Pinksteren 2015 –
35 jaar Rommelmarkt PKN Terwolde-De Vecht - Feest van Verbinding
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 29 JUNI vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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