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6 september 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag 13 september 10.00u - Ds. B.K. Nobel
ZWO Dienst
Uitgangscoll.:
KiA: Werelddiaconaat
Zondag 20 september 10.00u - Ds. B.K. Nobel
STARTDIENST
Uitgangscoll.: Vredesweek
Zondag 27 september 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland
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VANUIT DE PASTORIE
Kailash Satyarthi

Tijdens onze vakantie bezochten wij in Oslo het Nobel Vredescentrum.
Zoals u wellicht weet worden alle Nobelprijzen in Stockholm, Zweden
uitgereikt, behalve de Vredesprijs, die wordt in het Raadhuis van Oslo,
Noorwegen uitgereikt.
De laatste Nobelpijswinnaars (2014) waren Malala en Kailash Satyarthi.
Malala is u wellicht bekend, het jonge meisje dat opkwam voor de
rechten van kinderen en daarbij bijna het leven verloor. Kailash Satyarthi
is veel minder bekend geworden, maar zijn speech tijdens de uitreiking
van de vredesprijs was indrukwekkend.
Hieronder vindt u een gedeelte uit zijn lezing. Op de site
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/satyarthilecture_en.html kunt u zijn hele speech lezen.
Vrienden, Het Nobelprijscomité is zo vriendelijk geweest mij uit te
nodigen voor een lezing. Met alle respect, ik ben niet in staat dat te
doen. Ik vertegenwoordig hier het geluid van de stilte. De schreeuw van
de onschuldige. En het gezicht van het onzichtbare.
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Ik ben hier gekomen om de dromen te delen van onze kinderen, ja, onze
kinderen, want het zijn allemaal onze kinderen. Ik heb in hun angstige
en uitgeputte ogen gekeken. En ik heb hun dringende vragen gehoord.
Twintig jaar geleden, aan de voet van de Himalaya, ontmoette ik een
kleine, magere jongen. Hij vroeg mij: Is de wereld zo arm dat zij mij niet
een stuk speelgoed en een boek kan geven, maar in plaats daarvan mij
dwingt een wapen of een werktuig in mijn handen te nemen? Hij was
ontvoerd door een extreme militie. Zijn eerste training bestond uit het
gedwongen vermoorden van zijn vrienden en familie. Hij vroeg mij:
“Wat heb ik verkeerd gedaan?” Twaalf jaar geleden vroeg een kindmoeder uit de straten van Colombia, slachtoffer van mensenhandel,
slavernij en verkrachting mij: “Ik heb nooit een droom gehad, zal dit wel
weggelegd zijn voor mijn kinderen?”
Er is geen groter geweld dan het ontkennen van de dromen van
kinderen. Het enige doel in mijn leven is dat ieder kind kind kan zijn, vrij
op kan groeien en zich kan ontwikkelen, vrij om te eten, te slapen,
daglicht te zien, vrij om te lachen en te huilen, vrij om te spelen en vrij
om te leren, vrij om naar school te gaan en bovenal vrij om te dromen.
Alle grote religies zeggen
ons dat we voor onze
kinderen moeten zorgen:
Jezus zei: “Laat de
kinderen tot mij komen,
verhinder ze niet, want
aan hen behoort het
Koninkrijk van de hemel.
De Koran zegt: “Laat je
kinderen niet sterven
vanwege armoede”
Ik weiger te accepteren dat alle tempels en moskeeën en kerken geen
plaats hebben voor de dromen van kinderen. Ik weiger te accepteren
dat de wereld zo arm is, terwijl het bedrag dat in één week wereldwijd
aan wapens wordt besteed, genoeg is om onze kinderen naar school te
laten gaan.
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Ik weiger te accepteren dat alle wetten en constituties, en de rechters
en de politie niet in staat zijn onze kinderen te beschermen. Ik weiger te
accepteren dat de boeien van slavernij sterker zullen zijn dan de roep
om vrijheid. IK WEIGER DIT TE ACCEPTEREN.
Ik ben bevoordeeld dat ik mag werken met vele moedige mensen, die
ook weigeren dit te accepteren. We hebben nooit opgegeven, ondanks
dreiging en aanvallen, en we zullen nooit opgeven. Zeker is dat er
vooruitgang is geboekt in de laatste tientallen jaren. Het aantal kinderen
dat niet naar school gaat is gehalveerd. Kindersterfte en ondervoeding
onder kinderen is afgenomen en vele miljoenen kinderen zijn gered van
de dood. Het aantal kindarbeiders is met éénderde afgenomen.
Maar vergis u niet, er zijn nog veel uitdagingen over.
Kailash Satyarthi

VANUIT DE GEMEENTE
Geboren
Op 25 juni werd bij de familie Fiets, Veenweg 17a een tweeling geboren.
Twee zonen voor Barend en Nienke, twee broertjes voor Sarah. Hun
namen zijn Niels Berend en Chris Roelof. Niels en Chris moesten nog
even verder aansterken in het ziekenhuis, maar mochten al snel mee
naar huis. Op het kaartje staat:
Eén is al uniek
Twee een dubbel wonder.
Dat we jullie mochten krijgen,
vinden wij heel bijzonder.
Gefeliciteerd met deze uitbreiding van het
gezin en samen veel geluk en plezier gewenst!
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Startweekend
Dit jaar niet alleen activiteiten op
zondag, maar ook op vrijdag en
zaterdag in samenwerking met Nijbroek.
Op vrijdag worden alle jongeren van 16+
uitgenodigd voor een gezamenlijke
barbecue en op zaterdag zien we de 4-12
jarigen schitteren in de musical David en
Goliath.
Meer hierover vindt u verderop in deze kerkbode.
Startzondag en bevestiging ambtsdrager
Op 20 september starten we het nieuwe seizoen op met een
inspirerende dienst. Er staat van alles te gebeuren. Gemengde
Zangvereniging Eendracht zal met en voor ons zingen, en we zijn heel
blij dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden in de persoon
van Ben Hiddink, Kolkweg 16. Hij zal in deze dienst bevestigd worden.
Na lang zoeken is er iemand bereid gevonden het werk dat Berry Bellert
trouw is blijven doen over te nemen.
Ook dit jaar willen we na de kerkdienst samen genieten van een high
tea/coffee. We willen u vragen
allemaal een aantal lekkere
hapjes (zoet of hartig) mee te
nemen. Bovendien is aan alle
groepen in de kerk gevraagd
hun werk te presenteren op een
kleine markt die hopelijk van
buiten, door de kerk heen naar
de nieuwe schuur leidt. Op deze
dag willen we ook de schuur
feestelijk openen, waar door
velen onder leiding van Harry Steenbergen zo hard is gewerkt.
Hebt u nog vragen over de presentatie van uw groep of over een ander
deel van de feestelijkheden, laat het dan gerust horen.

6

Activiteitenfolder
De activiteitenfolder voor het winterwerk is nog in de maak. U krijgt
hem in de komende maand in de bus. In ieder geval starten we met een
drietal gespreksavonden voor 30-45 jarigen.
Thema- avonden voor 30-45-jarigen
Druk, druk, druk. Dit lijkt het levensmotto in het
spitsuur van het leven, wanneer je in beslag wordt
genomen door werk, zorg voor je gezin, hobbies
en vrienden.
Maar wanneer sta je stil bij ‘wat er werkelijk toe
doet” en waar laat je je door bepalen bij de keuzes
die je maakt.
Op drie avonden willen we aan de hand van de
volgende thema’s hierover in gesprek gaan.
De eerste avond zal gaan over “tijd en prioriteit”,
de tweede over “welk beeld heb ik (nog) van God?” , en de derde over
“alleen of samen”.
Op een creatieve manier willen we het gesprek beginnen. Naast gesprek
is ontmoeting met leeftijdsgenoten een belangrijk doel. De leiding is in
handen van ds. Betsy Nobel en ds. Janneke Herweijer. De avonden zijn
gepland op woensdag 9 september, 7 oktober en 4 november.
Het begint om 20.00 uur. De plaats wordt in overleg bepaald.
Sommige gemeenteleden zijn persoonlijk al benaderd, maar aarzel niet
als je belangstelling hebt om je op te geven bij ds. Betsy Nobel, tel. 0571
292213 of nobel45@hetnet.nl. Kun je niet alle avonden, maar heb je wel
interesse, meld je dan toch aan, er zijn meer deelnemers die niet elke
avond kunnen.
Zieken
Het blijft belangrijk dat u ziekte en ziekenhuisopnames aan mij of aan de
ouderlingen blijft doorgeven. Opnames worden steeds korter, maar dat
betekent vaak wel een langere periode van herstel thuis. Graag willen
we u in die tijd ook ondersteunen. Een mailtje of een telefoontje is altijd
welkom.
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Bij de diensten
Deze maand staan de verhalen over de profeet
Elia op het rooster. Mooie verhalen uit de tijd dat
er veel onrust was in het land Israël.
6 september Kleur: Groen
Op het rooster staat 1 Koningen 18:20-40. Elia
laat het volk samenkomen op de Karmel. De
Baäl-priesters en de profeet van Heer, Elia staan
tegenover elkaar. Wie zal het sterkste zijn?
Op deze zondag gaat Dhr. C. Boers bij ons voor.
Hij is een theologisch geschoold gemeentelid en woont aan de
Wijkseweg. Een mooi moment om elkaar beter te leren kennen.
13 september Kleur: Groen
In deze dienst wordt het nieuwe ZWO/Kerkinactie project
gepresenteerd. Verderop in de kerkbode leest u er meer over
20 september Kleur: Groen
STARTDIENST
M.m.v. Gemengde zangvereniging Eendracht o.l.v. Hans Mol.
Een dienst waarin van alles staat te gebeuren, zie ook hier boven.
Naast het paleis van koning Achab ligt de wijngaard van Nabot.
De koning wil de wijngaard graag kopen, maar Nabot wil de wijngaard,
die van zijn familie is, niet kwijt. Koningin Izebel legt zich er niet bij neer.
27 september Kleur: Groen
Op het rooster staat 2 Koningen 2: 1-18. ook na Elia’s hemelvaart gaat
zijn profetenwerk door. Elisa neemt de mantel over. Op deze zondag
gaat Dhr. R. Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
2 september
4 september
7 september
9 september
9 september
15 september
18-20 september

9.00 ZWO-vergadering
8.00 Verg. Startdienst
20.00 Moderamenvergadering
14.30 Oec. Werkgroep
20.00 30-45 jarigen
20.00 Kerkenraadsvergadering
Startweekend

Consistorie
Bij Klazien
Bij Kees
De Vecht
In overleg
Consistorie

Voor iedereen een hartelijk groet!
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
17-sep Dhr. E.H. Hekkert, Haverkampsweg 7
19-sep Mevr. C.A. Teunissen-Tiemens, Zeedijk 9-A

90
80

jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
21-sep

Dhr. en Mevr. Teunissen-van Voorst, Zeedijk 9

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:
Mevr. H.M. Jansma, Bandijk 65, vanuit Amersfoort
Verhuisd/Overgeschreven:
Dhr. A.W.C. Ruiterkamp, Vaassenseweg 8, naar Nijbroek
Mevr. W. Hanekamp-van den Breem, Bandijk 47, naar Twello
Overleden:
Mevr. G.H. Hendriks, Zeedijk 46, op 23 juni
Dhr. J. Smeenk, Binnenweg 2, op 26 juni
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UITNODIGING voor de 65+ Groep
en andere belangstellenden!

Ons voornemen is om op DONDERDAG 17 september `t Veluws
zandsculpturenfestijn in te Garderen te gaan bezoeken.
Dit jaar hebben ze het thema ‘GROOTMOEDERSTIJD’.
Een unieke kans voor u; het is echt de moeite waard om mee te gaan.
De dag wordt voor u compleet verzorgd.
- Ontvangst met koffie met wat lekkers,
- Bezichtigen van de zandsculpturen en beeldentuin
- Lunch
Verzamelen: 10.00 uur bij de Kerk.
Vertrek:
10.15 uur
Kosten:
15,00 euro pp
alles inbegrepen: entree, koffie en lunch en vervoer
Opgave voor 9 september bij:
of:

Willie
Mini

291074
291335.

Wij stellen het zeer op prijs als er nog vrijwilligers zijn die voor vervoer
willen zorgen, uiteraard worden de kosten vergoed.
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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,
Hannie 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

ROMMEL- en ANTIEKMARKT:
Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse
rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande
medewerkers.
J. van Oorspronk (055) 323 1711 - E. Slijkhuis (0571) 29 10 74
G. de Groot (055) 323 1261

UITZENDROOSTER
6
13
20
27

sep.
sep.
sep.
sep.

RK
PK
PK
RK

OOV:

H. Hartkapel, 't Wezeveld
Terwolde
Nijbroek
Duistervoorde

9.30u
10.00u
9.30u
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:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
of
DIACONIE
KERKBODE

NL77
NL82
NL79
NL98

RABO 0347 6019 52
INGB 0000 9153 88
RABO 0347 6057 96
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'.
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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: T. Veldhuis
L. Uenk
W. Jansen
A. Fridrichs
K. Ketelaar (1x5; 1x10)
A. van der Haar
??

10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
25,00
15,00

95,00

50,00
10,00
51,10

111,10

Alg. Kerkewerk via: B. Nobel
B. Nobel
Bank 23.07

150,00
5,00
50,00

200,00

Collecten

301,67
271,98
256,33
45,60
38,00

913,58

TOTAAL

1.319,68

Onderh. Fonds via: B. Nobel
A. Ensink
Melkbus

CvK
Diaconie
Orgelfonds
Zending
JOP

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht
Nieuw project!
Na drie jaar Yabima in Indonesië gaan we nu een project in het noorden van
Kameroen (Afrika) steunen. Kameroen ligt in Midden-Afrika.
Kameroen is ongeveer zo groot als Frankrijk en heeft
ruim vier keer zoveel inwoners als Nederland.
Ongeveer de helft van de bevolking leeft onder de
armoedegrens. Er zijn veel vluchtelingen in het land
door de onrust in de buurlanden Nigeria, Mali, en de
Centraal Afrikaanse Republiek.
Doordat in het noorden de watertoevoer uit de
bergen stopt, verdrogen de rivieren.
De droogte heeft echter ook te maken met de manier van waterbeheer.
De Christenen in het noorden leven als minderheid tussen de moslims. Men
leeft tot nu toe, afgezien van enkele ernstige incidenten, vreedzaam naast
elkaar. Toch begint ook in Noord-Kameroen de radicale moslimbeweging Boko
Harem meer invloed te krijgen vanuit de buurlanden.
We gaan via Kerk in Actie de Lutherse Broederkerk in het noorden van
Kameroen steunen. Er zijn ongeveer 250.000 leden in 1300 kerken. Zij zijn
actief betrokken bij het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouwontwikkeling. Via Kerk in Actie steunen we twee van hun programma’s:
duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.
In de ZWO-dienst van 13 september zullen we het project verder
introduceren. In de volgende kerkbladen zullen we als werkgroep u verder
informeren.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser
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Ben jij ook klaar voor de start?
In het weekend van 18, 19 en 20 september starten we het seizoen 2015 –
2016 in de kerk. In dit startweekend wordt voor alle jongeren van 16 jaar
en ouder op vrijdagavond 18 september een barbecue georganiseerd.
Jullie krijgen hiervoor allemaal een persoonlijke uitnodiging met daarin de
locatie en het tijdstip.
Op de zaterdag de lang verwachte Musical. Om 10.15 uur starten we in
MFA (school) met de repetities. Je kunt je opgeven bij de organisatie (zie
elders in de jeugdkrant/kerkbode). Alle kinderen uit Terwolde, De Vecht,
Nijbroek en omstreken van 4 – 12 jaar kunnen meedoen. Er is nog steeds
plaats voor talenten. We hebben speciaal professionele acteurs
uitgenodigd die ons komen helpen die dag.
Op zondag 20 september houden we onze jaarlijkse startdienst in de kerk.
Wisten jullie wel dat er heel veel voor kinderen en jongeren is te doen?
De Doe-Club, Club2000, Kindernevendienst, Oppasdienst en
Jeugddienstcommissie organiseren ook dit seizoen weer vele leuke
activiteiten. Na de startdienst stellen al deze groepen zich voor en kun je
een praatje met ons komen maken.
Ben jij ook klaar voor de start? We hopen dat je met ons meedoet.
Tot gauw.
Harry van der Haar
Jeugdouderling Terwolde/De Vecht.

15

Uitnodiging Kindermusical
Zaterdag 19 september om 16.00 uur treden kinderen in een flitsende
musical David en Goliath voor u op in de nieuwe gymzaal van het A.M.F
gebouw in Terwolde.
Kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar uit Terwolde - De Vecht en Nijbroek
spelen hierin de hoofdrol met spel, zang en dans. De musical staat onder
leiding van professionele acteurs van “De Vliegende Speeldoos.” De hele
dag wordt er gewerkt aan deze musical door te oefenen en te knutselen
aan hun outfit. De dag wordt afgesloten met de opvoering van de musical.
U bent van harte uitgenodigd om deze musical te komen bekijken en de
kinderen uit Terwolde – De Vecht en Nijbroek te zien schitteren!
Een voorstelling die gaat over luisteren naar God,
over angst en moed en reusachtige gevolgen.
Deze voorstelling is gebaseerd op 1 Samuel 16 en 17.

Voor kinderen beneden de vier jaar is er oppas tijdens de uitvoering.
Veel kinderen hebben zich al opgegeven maar er kunnen er nog meer bij.
Meld je aan en doe mee!
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Wij zoeken ook nog vrijwilligers die willen helpen met knutselen.
We denken hierbij aan jongeren vanaf 13 jaar maar ook mensen die er
plezier in hebben om een dagje gezellig bezig te zijn.
We beginnen om 9.45 uur met de voorbespreking. We vinden het
geweldig als u of jullie komen helpen. Wilt u of willen jullie je dan
opgeven zodat we met de catering ook op jullie rekenen.
Voor Nijbroek:
Eefje van Eek,
jw63@hetnet.nl
tel. 29238

Minie v.d. Snel
wvdsnel@planet.nl
tel. 291556

Voor Terwolde /de Vecht:
Lien Uenk,
ljuenk@online.nl
tel. 271382

Marja Stormink,
marjavandragt@hotmail.com
tel. 275492
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Met cliënten naar de kerk bij Groot-Schuylenburg
's Heeren Loo Zorggroep zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking op een prettige manier kunnen wonen, werken of aan
activiteiten deelnemen. Midden in de samenleving of juist in een
beschermde omgeving, in 800 locaties verspreid door het hele land.
We begeleiden en ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen
met lichte en ernstige beperkingen. We kijken daarbij naar de wensen
en mogelijkheden van cliënten en stimuleren cliënten zich zoveel
mogelijk te ontwikkelen.
Binnen de regio Apeldoorn zij wij op zoek naar vrijwilligers die graag
met onze cliënten op zondag mee naar de kerk gaan. In verband met
alle veranderingen in de zorg is het helaas niet meer mogelijk dat onze
personeelsleden met de cliënten naar de kerkdiensten gaan.
De diensten zijn toegankelijk voor alle denominaties.
De diensten worden gehouden op de zondag van 10.30-11.30 uur in het
Vierhuis op ons terrein. Voorafgaand van de dienst haalt de vrijwilliger
de cliënten op de woning op het terrein van Groot-Schuylenburg en
erna worden ze door de vrijwilliger weer teruggebracht. De betreffende
vrijwilliger kan zelf aangeven in welke frequentie hij/zij dit wilt doen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat een vrijwilliger een cliënt naar de
eigen kerk wil meenemen.
Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u op maandag t/m woensdag
contact met Miriam Berentschot-Cozijnsen: 06-25126920.
Miriam Berentschot-Cozijnsen, coördinator vrijwilligers, ‘s Heeren Loo
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OPEN DAG
Op zaterdag 10 oktober zal de stichting Gered Gereedschap Voorst een open
dag organiseren.
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom aan de
Voordersteeg nr. 12 in Twello, bij de Fam. Winterman.
De stichting bestaat dit jaar twintig jaar, heeft hier sinds vier jaar haar
onderkomen en vindt het hoog tijd worden dat iedereen, die geïnteresseerd
is, kan zien wat zij met zo’n 31 vrijwilligers voor elkaar boksen.
Op deze dag zal men kunnen zien hoe oud gereedschap wordt opgeknapt en
kan men, indien gewenst, een rondleiding met uitleg krijgen door werkplaats
en magazijn. Ook zullen er foto- en videopresentaties zijn waarop de doelstellingen van GG en een aantal projecten worden belicht.
Om er voor het hele gezin een leuk uitje van te maken kan men meedoen, om
de namen of de functies van oude en of vreemde gereedschappen te raden,
die daarvoor op een speciale tafel worden uitgestald.
De stichting Gered Gereedschap Voorst is sinds 1995 actief in de gemeente
Voorst en de regio’s Zutphen, Apeldoorn, Vaassen en Epe.
De stichting houdt zich bezig met het inzamelen, opknappen en versturen van
gebruikt gereedschap, w.o. naaimachines, naar projecten in ontwikkelingslanden.
Met haar 31 medewerkers heeft GG Voorst in 2014 ongeveer tien projecten
afgerond, waarvoor zo’n 8500 stuks gereedschap en 200 naaimachines
werden opgeknapt.
De inzamelpunten voor oud gereedschap en naaimachines bij u in de buurt
zijn: de fa. Vorderman, Wijkseweg 7 in Terwolde, Multimate Klunder,
Molenstraat 1 in Twello.
Op deze feestelijke open dag zal ‘Gered Gereedschap Voorst’ u vol trots haar
eigen kleine koninkrijkje laten zien en u vorstelijk ontvangen met een kopje
koffie.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 28 september vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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