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DIENSTEN  JULI & AUGUSTUS 2015 
 
 

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

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 12 juli 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 19 juli 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 26 juli 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 2 augustus 10.00u - Mw. ds. C.A. Boonstra, Deventer 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 9 augustus 10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 16 augustus 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.: Zomerzendingscoll.  

          

Zondag 23 augustus 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        e.v. DOOPDIENST 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Zondag 30 augustus 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

  

 

    HEILIG AVONDMAAL 

        Uitgangscoll.: JOP  
 

    
 

 

 
 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   43ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Juli/Aug. 2015  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 

Onderstaande tekst werd mij aangereikt door Anita Bensink, de zus van Irma 
Hendriks. Deze tekst wordt in de afscheidsdienst van Irma voorgelezen.  
Maar de tekst is meer dan een afscheidstekst. Het opent ook onze ogen voor 
mensen en dingen die we op onze levensreis tegenkomen. Juist in de zomer 
gaan velen van ons op reis en ontmoeten nieuwe mensen en gaan nieuwe 
dingen zien.  
Al die dingen gaan mee op onze levensreis. Van sommige mensen nemen we 
weer afscheid, anderen blijven deel uit maken van ons leven. Als we met een 
open blik op reis gaan, staan ons veel mooie ontmoetingen te wachten.  
Ik wens u allen in deze zomer zo’n reis toe, of u nu ver weg gaat, of thuisblijft. 
Geniet van Gods schepping en van de mensen die Hij op onze weg brengt. 
 

Het leven is als een treinreis 
Het leven is als een treinreis. 

Mensen stappen op en mensen 

stappen af. Er zijn haltes met een 

gelukkig weerzien, en haltes met 

een droevig afscheid. Als we 

geboren worden stappen we op de 

trein en ontmoeten onze ouders.  

En we denken dat ze de hele reis 

bij ons zullen blijven.  

De realiteit is echter anders. 

Ze stappen uit op een station. 

Ze laten ons achter in de trein, 

zonder hun gezelschap, liefde en 

genegenheid. 
 

Maar er stappen andere mensen in. 

Mensen die tijdens de verdere reis 

voor ons heel belangrijk zullen zijn. 

Het zijn onze broers en zussen, 

onze vrienden en al de andere 

mooie mensen die van ons houden.  
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Voor sommigen is de reis een leuke uitstap. Voor anderen is het een 

vervelende reis met zware bagage.  Anderen staan klaar om te helpen. 

Sommigen laten naar het uitstappen een grote leegte achter. Herinneringen 

zijn alles wat ons rest. Anderen stappen in en onmiddellijk weer uit en geven 

ons enkel de tijd om hen slechts vluchtig te kennen. Soms zijn we verrast dat 

bepaalde medereizigers waarvan we houden in een ander rijtuig gaan zitten 

en ons verder alleen laten reizen. Natuurlijk houdt niemand ons tegen om hen 

in het andere rijtuig te gaan opzoeken. Soms kunnen we echter niet naast hen 

gaan zitten, als die plaats al is ingenomen. Dat is niet erg, zo is de reis nu 

eenmaal: vol dromen en verrassingen, vol ontmoetingen en afscheid nemen, 

mee- en tegenvallers. 

Maar er is geen terugreis. Laat ons de reis zo aangenaam mogelijk maken. 

Laten we proberen onze reisgenoten te begrijpen, en laten we zoeken naar de 

mooiste kanten van elk van hen. Weet dat er op elk moment van de reis één 

van onze reisgezellen ons begrip nodig kan hebben. Ook wij kunnen op een 

bepaald moment behoefte hebben aan iemand die ons begrijpt. Het grote 

mysterie van de reis is dat we niet weten wanneer we moeten uitstappen. 

We weten ook niet wanneer onze reisgezellen uitstappen. Zelfs niet degene 

die naast ons zit. Afscheid nemen van alle mensen die je ontmoet kan pijnlijk 

zijn. Vrienden, laat ons er een mooie reis van maken! Droom van de 

bestemming. Geniet van de fascinerende reis en je medereizigers en zie de 

schoonheid van het nu. Versuf niet door de cadans van de trein. Ben alert en 

laat anderen in levenskracht delen. Laat ons ervoor zorgen dat we mooie 

herinneringen achterlaten op het moment dat we uitstappen. 

Aan allen die in mijn trein zitten wens ik een goede reis  

 
 
 
 
 
Vakantie 
Dit jaar heb ik vakantie van 18 juli tot en met 15 augustus. Wanneer u in deze 
periode een dominee nodig heeft, kunt u contact op nemen met  
Ds. Jan Lammers, Van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen. Telefoon 055-
8441679, e-mail: jan@jrlammers.nl. Hij zal mij in deze periode vervangen.  
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VANUIT DE GEMEENTE 
 

Overgangsdienst 
Stijn van de Pol en Piet Berends maken dit jaar de 
overstap naar de middelbare school. Samen met hen en 
hun ouders hebben we daar een feestje van gemaakt, 
want het is toch mooi dat je groeit en zo steeds een 
stapje verder gaat. Stijn en Piet we wensen jullie alle 
goeds toe op jullie nieuwe school. Succes met leren en 
vergeet ook vooral niet om plezier te maken! 

 
 
Geslaagd!  
Een flink aantal jongeren heeft het diploma van de 
middelbare school gehaald. Sommigen hadden het 
verwacht, anderen waren blij verrast.  
Gefeliciteerd en veel succes op je nieuwe opleiding! 
Niet geslaagd?  Sterkte en succes, ook jij komt er! 
 
 
Doopdienst 
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 23 augustus.  Als er ouders 
zijn die op deze zondag graag hun kinderen willen laten dopen, willen zij dit 
dan uiterlijk 16 augustus bij mij melden, dan hebben we genoeg tijd om samen 
de doopdienst voor te bereiden. 
 
 
Wij gedenken 
Op 9 juni kwam er een einde aan het leven van Hendrik Marten Veldwijk.  
Het grootste deel van zijn leven heeft hij aan de Avervoordseweg in De Vecht 
gewoond. De laatste jaren woonde hij aan de Badijkstraat in Twello. Hendrik 
Veldwijk is 81 jaar geworden. Hij groeide op met een broer en drie zussen. 
Lange tijd woonde Riek en Harmen bij hem in. Dat vond hij gezellig, zeker ook 
toen Gerrie werd geboren. Hendrik ging zijn eigen gang door het leven.  
Het contact met Riek bleef altijd intensief. Ze belden elkaar dagelijks om met 
elkaar de dag door te nemen. En als er moeilijke tijden waren vroegen ze 
elkaar om te bidden. Toen zijn gezondheid achteruitging kreeg hij ook hulp van 
thuiszorg. Daardoor kreeg hij een goede band met de families Westra, 
Hulleman en Sanchez. Ook zij hebben veel voor hem betekend.  
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We namen afscheid in het uitvaartcentrum met de woorden uit Psalm 23.  
De grazige weide en het water, dat zo vertrouwd was voor Hendrik, maar  
ook de troost en de verzekering dat God over ons zal waken.  
Zo voelde Hendrik dat ook. Hij was niet bang om te sterven. Hendrik werd 
begraven op de begraafplaats in Terwolde. 
We wensen allen die hem zullen missen, 
in het bijzonder ook zijn zus Riek veel 
sterkte en Gods kracht toe. 
 
 
Na een lang ziekbed is op 23 juni Irma 
Hendriks, Zeedijk 46a overleden. Irma is 
37 jaar geworden. Zij was de vrouw van 
Ben Mouw en moeder van Thijs, Anna en 
Bente. Ze laat een grote leegte achter.  
Al de jaren dat Irma ziek was heeft ze er voor gestreden om kwaliteit van leven 
en duur van het leven zo goed mogelijk in balans te houden. Natuurlijk wilde ze 
er zo lang mogelijk zijn, in het bijzonder voor haar kinderen, maar ze wilde er 
ook écht zijn. Alle energie die ze had gebruikte ze om het thuis gezellig te 
maken en om leuke dingen te doen met elkaar. Het viel haar zwaar om 
afscheid te nemen, ze wilde nog zoveel. Tegelijkertijd heeft Irma altijd veel 
troost en kracht gevonden in haar geloof. Ze was er zeker van dat ze verder 
zou leven bij God, nu zonder pijn en moeite en verdriet. Op de moeilijke dagen 
kon ze daar soms ook naar uit zien.  
 

Voor de afscheidsdienst heeft Irma zelf veel mooie liederen uitgezocht onder 
andere De kracht van uw liefde en Ik ben zo dankbaar Heer.  Op het moment 
dat ik dit schrijf, moet de afscheidsdienst nog plaatsvinden, maar zeker is dat 
daar naast verdriet ook troost zal zijn. We mogen schuilen bij elkaar en bij God.  
 

We wensen allen die Irma zullen missen, in het bijzonder Ben, Thijs, Anna en 
Bente, Gods kracht en troost toe en laten we er ook vooral zijn voor elkaar. 
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Bij de diensten 

Deze zomer lezen we verder uit het evangelie van Marcus 
Vanwege vakantie en gaspredikanten zal het rooster niet altijd gevolgd 
worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op het rooster staan. 
 

Zondag 5 juli  Kleur: Groen 
We lezen Marcus 6:1-6. Jezus is in zijn geboortestad. De mensen kunnen niet 
geloven dat die timmerman die ze immers hebben zien opgroeien wonderen 
kan doen. Soms is iets dichterbij dan je denkt, maar kun je het dan ook nog 
zien? 
 
Zondag 12 juli Kleur: Groen 

We lezen Marcus 6: 6b-13 
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal te vertellen over het koninkrijk 
van God. Ze hoeven niet veel mee te nemen. Onderweg zal voor hen worden 
gezorgd. Op deze zondag gaat Drs. H.J. Boon uit Zelhem bij ons voor. 
 
Zondag 19 juli  Kleur: Groen 

We lezen Marcus 6: 30-44. Er zijn vijfduizend mensen bij elkaar. Hoe kunnen zij 
ooit te eten krijgen? Jezus bidt, breekt en deelt. Er is voor iedereen genoeg.  
Op deze zondag gaat pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor.  
 
Zondag 26 juli  Kleur: Groen 
We lezen Marcus 6: 45-52. Terwijl Jezus aan het bidden is, varen de leerlingen 
op het meer. Aan het einde van de nacht komt hij over het water naar hen toe: 
je hoeft niet bang te zijn.  
Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons voor. 
 
Zondag 2 augustus Kleur: Groen 
We lezen Marcus 7: 1-23. De Farizeeën maken zich druk om regels, Jezus richt 
zich op de mensen.  
Op deze zondag gaat Ds. C.A. Boonstra uit Deventer bij ons voor. 
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Zondag 9 augustus Kleur: Groen 
We lezen Marcus 7: 24-30. Jezus is in gesprek met een niet-joodse vrouw.  
Zij wijst hem er op dat ook niet-joden recht hebben op de kruimels van 
het brood.  
Op deze zondag gaat Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor. 
 
Zondag 16 augustus Kleur: Groen 
We lezen Marcus 7: 31-37. Jezus ontmoet een man die doof is en niet goed kan 
praten. Hij neemt hem apart en zegt: “Ga open”. De man is genezen.  
 
Zondag 23 augustus Kleur: Groen of wit (doop) 
Eventueel DOOPDIENST 
Deze zondag beginnen we in het boek Koningen. We lezen Koningen 16:29-
17:6. Elia wordt op pad gestuurd naar koning Achab. Hij moet hem vertellen 
dat de koning de Heer moet dienen en niet Baäl 
 
Zondag 30 augustus  Kleur: Groen  
MAALTIJD VAN DE HEER 
We lezen 1 Koningen 17: 7-14. de profeet Elia komt bij een weduwe. Het meel 
en de olie raken niet op. God zorgt voor zijn mensen. In dat licht delen wij 
vandaag brood en wijn. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
AGENDA 

 
8 juli  9.00 ZWO-vergadering  Consistorie 
 
Ik wens u allen een goede zomer toe! 
 

     Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

 

8-jul Mevr. H.A. Verbeek-Dommerholt,  Binnenweg 2/0001 87 jr. 

8-jul Mevr. J.H. Willemsen-Schrijver,  Ossenkolkweg 8-A 86 jr. 

12-jul Mevr. G.J.H. van 't Einde,  Kon. Wilhelminastr 40 85 jr. 

30-jul Mevr. W.T. Witteveen-Pannekoek,  Tuindorp 10 82 jr. 

3-aug Dhr. S.H. Kamphuis,  Lage Kamp 14 84 jr. 

7-aug Dhr. J.H. Buitenhuis, K. Doormanstraat  42 83 jr. 

8-aug Mevr. A. Schuitert-Wielink,  Emstermate 19 84 jr. 

11-aug Dhr. T. de Ruiter,  Drostendijk 71 83 jr. 

25-aug Mevr. J.H. van Essen-Gerrits,  Kolkweg 9 82 jr. 

26-aug Mevr. B.M. Wassink-Veldhuis,  Bandijk 39 88 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

3-jul     Dhr. en Mevr. Roskam-Dekker, Vollehandsweg 9 45  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. 
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 

 
 
Afsluiting project Yabima 
 

De afgelopen drie jaar heeft de werkgroep (en u als gemeente!) Yabima 
gesteund. We hebben u geprobeerd te informeren over het werk van 
Yabima onder de rijstboeren en het werk van de GKSBS, de kerk op Zuid-
Sumatra. U hebt kennis gemaakt met het werk van ds. Henriette 
Nieuwenhuis, de vanuit Kerk in Actie uitgezonden predikant om de GKSBS 
te ondersteunen.  
We hebben ook geld ingezameld via collectes, de talentenmarkten, de 
broodjes gezond, enz. Dit alles heeft in drie jaar tijd € 4368,86 opgebracht! 
(Dit is nog niet helemaal het eindbedrag: we verwachten nog ongeveer  
€ 250 van activiteiten voortvloeiend uit de talenmarkt). 
 
Uit de jaarverslagen die we via kerk in Actie van Yabima ontvangen, 
kunnen we de conclusie trekken dat het geld goed besteed wordt. Als u het 
volledige jaarverslag wilt lezen, moet u kijken op de website van de kerk bij 
kerkblad en publicaties. 
Jammer is dat de contacten met de gemeente van Darja Muni niet echt 
van de grond gekomen zijn. Het blijkt ook in de andere gemeentes in 
Nederland die contact hebben gezocht met een gemeente op Zuid-
Sumatra erg moeilijk te zijn om een relatie op te bouwen. 
 
Het nieuwe project wordt een project in Kameroen. Hierover leest u meer 
in het kerkblad dat eind augustus verschijnt. In de ZWO-dienst van 
september hopen dit project te introduceren. 
 
Tenslotte nog een verhaal uit het jaarverslag van Yabima. 
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De ondernemers vam Ambon Kuning 

Meneer Sujarno is een van de leden van de Ambon Kuning Cooperatie. Vader 

van 3 zoons en dochters is hij ooit begonnen als bananenverkoper. Na een jaar 

besloot hij om groentenhandelaar te worden, want in zijn omgeving zijn nogal 

wat mensen die groenten verbouwen. In 2013 kreeg meneer Sujarno van 

Yabima een lening van 20 miljoen roepia om zijn bedrijfje op poten te zetten, 

in samenwerking met de Cooperatie KKPE BRI Ambon Kuning.  

Een deel van dit kapitaal wordt door meneer Sujarno ter beschikking gesteld 

aan boeren om bepaalde groenten te verbouwen. Meneer Sujarno brengt deze 

groenten vervolgens op de markt, en deelt de winst met de boeren van de 

cooperatie.  

 

Onlangs heeft meneer 

Sujarno een vrachtwagentje 

gekocht met behulp van een 

microkrediet, zodat hij de 

groenten sneller en 

effecienter op de markt kan 

aanleveren. Meneer Sujarno 

vertelt hoe zijn leven ten 

goede veranderd is en dat hij 

zijn gezin nu veel beter kan 

onderhouden, sinds hij tot de 

cooperatie is toegetreden. 

Het is een kwestie van wederzijds vertrouwen en dat is een basisprincipe voor 

samenleven, zegt hij. 
 
Kees Visser 
Tel.: 0571-290720 
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Terugblik op de jongerendienst met thema GAST-VRIJHEID 
 

We begonnen op deze zondag de 21e juni om 10.30 uur met de schoenen uit. 
Iedereen in de kerk, dus geen aparte KND en oppas maar allemaal gastvrij bij 
elkaar. Mathilda heette ons welkom en vertelde waarom we voor het thema 
GASTVRIJHEID hadden gekozen.  Het is een thema waar we het komende jaar 
op verschillende manieren steeds op terug zullen komen. Harry deelde zijn 
persoonlijke ervaringen over 24 uur op de vlucht in een tentenkamp. 
Tussendoor mochten alle aanwezigen hun schoenen weer aantrekken om  
“op de vlucht” rondom de kerk na te denken wat je mee zou nemen als je 
daadwerkelijk op de vlucht zou moeten. Mathilda vroeg na binnenkomst, 
waarbij iedereen op een andere plek moest gaan zitten , aan een aantal 
jongeren wat ze mee zouden nemen. Iedereen gaf een ander antwoord. 

 

Geheel spontaan kwam het Oegandees Kidsgear Children’s Choir vanuit 
Heerde ineens binnenvallen. Met hun enthousiaste zang en dans was het 
moeilijk om stil te blijven zitten in de kerkbanken. Buiten was een kraam 
opgebouwd waar je hele leuke Afrikaanse spullen kon kopen. Met veel 
applaus werden de optredens door het bijzondere koor telkens ontvangen. 
Na hun vertrek vertelde Jaap ons van alles over de reis van een vluchteling.  
Hij had een speciale gast deze ochtend meegebracht, waar we na afloop mee 
konden kletsen. Met veel passie vertelde Jaap ons over het harde leven van 
vluchtelingen en de Asiel Zoekers Centra in Nederland. Ook over verschillende 
culturen en hoe we ons kunnen verrijken door te leren van en leven met 
andere culturen.  
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Na afloop van de jongerendienst konden we zeer uitgebreid genieten van alle 
baksels die door mensen uit Terwolde, De Vecht en Nijbroek waren gemaakt. 
Heerlijk ….echt lekker en fijn dat zoveel mensen hun best hadden gedaan om 
een ieder op deze wijze gastvrij te ontvangen. Wessel, Piet en Teun hadden 
voor de dienst een grote tent opgezet, die we best wel kunnen gebruiken 
toen de regen met bakken uit de lucht kwam vallen. Ester en Brenda zorgden 
voor lekkere koffie, thee, limonade en melkproducten. Ester stopt met de 
jeugddienstcommissie en op een ander moment zullen we haar nogmaals 
bedanken.  
 
Het was een bijzondere jongerendienst, waarin veel anders was dan we 
normaal gewend zijn. We begonnen later, je kon vooraf eerst koffie en thee 
drinken, er was geen organist en we hebben niet samen gezongen. Wel was 
iedereen opgewekt en gastvrij en konden we samen in vrijheid genieten van 
elkaar, mooie woorden, het geweldige koor en de aanschuifmaaltijd. Toen we 
uiteindelijk om 14:30 uur echt klaar waren met opruimen werd het droog en 
begon de zon te schijnen.  
Mathilda van Triest en Jaap van de Kamp maakten deze jongerendienst voor 
ons zeer bijzonder en we waren heel blij dat zij ook onze speciale gasten 
waren.  
Ook de kinderen van het Kidsgear Children’s Choir uiteraard en dank aan 
Stichting Tamara die dit voor ons mogelijk maakte. Allen hartelijk dank 
hiervoor. Volgend jaar proberen we de openlucht jongerendienst te plannen 
op een andere zondag, waarop geen voetbaltoernooi in Terwolde wordt 
georganiseerd. Dan kunnen ook de voetballers onder ons erbij zijn.  
 
G A S T - V R I J H E I D  blijft op onze agenda staan en kun je elke dag in de 
praktijk brengen. Wees gewoon aardig voor elkaar. Groet elkaar als je mekaar 
tegenkomt. Zeg gewoon “dank je wel” als je iets krijgt. Het zijn hele kleine 
dingen die het leven uiteindelijk zo mooi maken.  
 
Ik wens u allen een fijne vakantie periode toe.        
 
Harry van der Haar 
Jeugdouderling PKN Terwolde-De Vecht. 
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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: 3 aug. Mevr. Veldwijk Avervoordseweg 12 

  

Mevr. Fridrichs IJsbaanweg 51, Twello 

  

Mevr. Veldhuis Quabbenburgerweg 22 

  

Mevr. Koers Twelloseweg 56 

  

Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

  

Mevr. Bosman Wellinkhofweg 5 

  

Mevr. Wijngaards Wijkseweg 62 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

Vakantiestop 

 
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: 
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

      of 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 CvK, 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: H. Steenbergen 5,00 

 

  

J. Roskam 10,00 

 

  

K. Ketelaar 2,00 17,00 

     Onderh. Fonds via: A. Ensink 10,00 10,00 

     Orgelfonds via:  Bank 5.6 100,00 

 

  

A. Ensink 10,00 110,00 

     Pastoraat via:  Bank 5.6 100,00 100,00 

     Collecten 

 

CvK 152,60 

 

  

Diaconie 158,67 

 

  

Orgelfonds 32,20 

 

  

Zending 32,55 

 

  

Jeugddienst 227,55 

 

  

Jeugdwerk KND 50,45 654,02 

    
  

   

TOTAAL   891,02 

      
      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Leven 
 

Avond en morgen, 

Opstaan en slapen gaan, 

nacht en dag, 

licht en duisternis, 

komen en gaan, 

vechten en vreugde, 

een lach en een traan, 

dat alles glijdt tussen mijn wijdopen vingers door, 

zoals zand voor de zon. 
 

Nacht en stilte 

wijken bij mijn eerste stappen 

door de vroege morgen; 

mijn blik en mijn woord 

luisteren naar het licht. 

Heel nabij wenkt het leven. 

Dat leven van mij 

zoekt naar warmte en wederliefde. 
 

Heer, 

maak dat wij elkaars woorden horen, 

laat ons niet aan de treurwilg hangen. 

Maar laat ons luisteren 

naar de symfonie van het leven 

en meespelen, meezingen in uw koor, 

van avond naar morgen, 

Iedere keer opnieuw. 

 

Uit het boekje: ‘Kruimels van de tafel’ van Theo Willemen.                                                                                                                                                                                                                      
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ABONNEMENT KERKBODE  
 

Bij deze kerkbode is een acceptgiro gevoegd voor de periode 

september 2015 t/m augustus 2016 
 

Als u de Kerkbode wilt blijven ontvangen,  

dan graag uiterlijk 15 augustus betalen.  
 

Minimaal € 5,- / meer mag ! 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 31 AUGUSTUS vóór 16.00 uur  

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


