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DIENSTEN  OKTOBER  2015 
 

 

Zondag  4 oktober 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.: Kia: Kerk en Israël  

          

Zondag 11 oktober 10.00u - Ds. J.R. Lammers 

        OECUMENISCHE DIENST 

mmv. The News Singers, Voorst 

        Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie 

          

Zondag 18 oktober 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.: Werelddiaconaat 

          

Zondag 18 oktober 19.00u - NIJBROEK:  

Gezamenlijke JEUGDDIENST  

          

Zondag 25 oktober 10.00u - dhr.  E. Fokkema, Twello 

        Uitgangscoll.: Ned. Bijbelgenootschap  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   43ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Oktober 2015  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Wees toch… 
 

In deze onzekere tijden, 
waarin er veel gaande is in 
deze wereld en wij vaak zelf 
niet goed weten hoe we ons 
tegenover dit alles moeten 
verhouden is het goed elkaar 
te bemoedigen met de 
woorden die we ook in de 
ZWO dienst hebben 
voorgelezen. 
 
 
 

                                                                          Goudvink tussen de dorens Mary McCleary 
 
 

Mensen zijn soms onredelijk, onlogisch en egocentrisch: 
houd toch van hen. 
Als je vriendelijk bent, verdenken mensen je van bijbedoelingen:  
wees toch vriendelijk. 
Als je succes hebt, zul je onechte en echte vrienden krijgen: 
wees toch succesvol. 
Als je eerlijk en open bent, zullen mensen je bedriegen: 
wees toch eerlijk en open. 
Wat je in jaren hebt opgebouwd, kan iemand in één moment vernietigen: 
bouw toch op. 
Als je oprecht bent en geluk hebt gevonden, zullen mensen jaloers zijn: 
wees toch gelukkig. 
Het goede dat je vandaag doet, zullen mensen morgen vergeten zijn: 
doe toch het goede. 
Mensen hebben hulp nodig maar kunnen je aanvallen als je daadwerkelijk 
wilt helpen: 
help toch. 
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Geef de wereld het beste wat je hebt en je krijgt stank voor dank:  
geef toch het beste. 
Als je vrij door de wereld danst, zullen anderen je laten struikelen: 
maak het deel van je dans. 
 

(naar een tekst op een poster aan de muur van Shishu Bhavan, kindertehuis van moeder 
Teresa in Calcutta) 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 

Activiteitenfolder 
Als het goed is heeft u allemaal de activiteitenfolder in de bus gekregen. 
Voor wie een nee-nee sticker heeft: je kunt de folder nog bij mij 
opvragen. Zit er iets voor u/jou bij stuur me dan zo snel mogelijk een 
berichtje dat kunnen we tijd en plaats organiseren. 
 
Thema- avonden voor 30-45-jarigen 
 

Stilstaan bij wat er werkelijk toe doet in een hectische fase van het 
leven. We spraken samen al over “druk, druk, druk” en er staan nog 
twee avonden op het programma 
 

De tweede avond gaat 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 leeftijdgenoten 

een belangrijk doel. De leiding is in 
handen van ds. Betsy Nobel en ds. 
Janneke Herweijer.  
De avonden zijn gepland op 
woensdag 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. 
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Doopdienst 
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 1 november.  Als er 
ouders zijn die op deze zondag graag hun kinderen willen laten dopen, 
willen zij dit dan uiterlijk 18 oktober bij mij melden, dan hebben we 
genoeg tijd om samen de doopdienst voor te bereiden. 

 
Muziek op schoot 
 

Op zondag 11 oktober van 
15.30-16.30 uur zijn alle 
kinderen van 0   t/m 3 jaar met 
hun ouders uitgenodigd in de 
kerk voor een gezellig uurtje 
muziek maken, een verhaal uit 
de peuterbijbel en knutselen.  
 

Voor de ouders is er ook de mogelijkheid materialen voor geloofs-
opvoeding in te zien. 
 

Bezoekwerk 
Door verschillende redenen heb ik in de komende maand niet zoveel 
kerkdiensten waarin ik voor ga. Dat betekent dat er meer tijd is voor 
bezoekwerk. Wilt u graag een keer een bezoekje van mij, of weet u 
iemand voor wie zo’n bezoekje fijn kan zijn, stuur me dan even een 
berichtje via de mail of de telefoon, dan kan ik afspraken maken. 
 

Zieken  
In de afgelopen tijd hebben verschillende 
mensen behandelingen in het ziekenhuis 
ondergaan. Het zijn Mw. H.J. Koers-
Lubberts, Twelloseweg 56, Mw. A. 
Nieuwenhuis-Fransen, Kuiperstraat 29,  
Dhr. Kees Visser, Kosterij 3, en Mw. Jo 
Schrijver-Voorhorst, Haverkampsweg 2.  
Allen zijn op dit moment aan het revalideren, 
hetzij thuis, het zij op een andere locatie. 
Veel sterkte en geduld gewenst.  
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Mw. W. Hanekamp-van den Breem is verhuisd naar de Martinushof, 
omdat thuisverzorging niet langer mogelijk bleek.  
We wensen haar veel sterkte toe.  
 

Deze zieken en anderen die nog wachten op onderzoeken, of thuis ziek 
zijn wensen wij Gods kracht toe en mensen die om hen heen staan in 
deze moeilijke tijd. 
Blijft u vooral namen van zieken doorgeven, dan weten wij wat er 
speelt. 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 

Rondom Jezus gebeurt er van alles met allerlei soorten mensen: jong, 
oud, ziek gezond, rijk, arm. In de komende weken lezen we daarover uit 
het evangelie van Marcus. 
 
4 oktober Kleur: Groen 
Marcus 10: 13-16. Jezus zegt dat niemand de kinderen tegen moet 
houden om bij hen te komen. Juist kinderen begrijpen vaak meer van 
het koninkrijk van God dan volwassenen 
 
11 oktober Kleur: Groen 
OECUMENISCHE DIENST IN TERWOLDE 

 
In deze gezamenlijke dienst met 
Nijbroek en De Vecht gaat Ds. Jan 
Lammers voor. Het thema is: “Gered 
om te leven”, een thema dat aansluit 
bij de huidige vluchtelingenstroom die 
door Europa trekt. The News Singers 
uit Voorst verlenen hun medewerking.  
 

Verderop in deze kerkbode leest u meer over deze dienst 
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18 oktober Kleur: Groen 
Op het rooster staat Marcus 10:32-45. Jakobus en Johannes gaan voor 
de beste plaatsen, maar Jezus vertelt dat het bij God anders gaat.  
De eersten zijn de laatsten en de laatsten de eersten.  
Op deze zondag gaat Pastor H.J.M. de Jong bij ons voor. 
 

19.00 Gezamenlijke jeugddienst in Nijbroek 
Iedereen van jong tot oud is van harte welkom! 
 
25 oktober Kleur: Groen 
Op het rooster staat Marcus 10: 46-52. Het verhaal over de blinde 
Bartimeüs.  
Op deze zondag gaat Dhr. E. Fokkema uit Twello bij ons voor. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
 
AGENDA 
5 oktober 20.00 Moderamenvergadering  Consistorie 
15 oktober 20.00 Kerkenraadsvergadering  Consistorie 
29 oktober   9.00 ZWO-vergadering  Consistorie 
 
Voor iedereen een hartelijk groet! 
 

    Ds. Betsy Nobel 
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UITNODIGING 

 

Op 21 oktober a.s. zal vertoond worden in de Kerk van Hall  

 de indrukwekkende film 

 

 “Des hommes et des Dieux” 
 (Mensen en Goden)  

 

19.15 uur: koffie, thee. 

19.30 uur: begin van de film. 

Na de film een korte discussie. De toegang is gratis.  
 

De film Des Hommes et des Dieux. (Mensen en goden) speelt in Algerije in 

1996 en is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 

Een groep van acht Franse monniken leeft in een bergdorp in harmonie met 

de  islamitische dorpsgemeenschap.  

Het gaat prima totdat een fundamentalistische terreurgroep een groep 

buitenlandse werknemers in de buurt van het dorp vermoordt.  

De Franse monniken en de dorpsgemeenschap realiseren zich, dat ook het 

klooster een doelwit kan worden. Hoe groot is het gevaar? Moeten ze trouw 

blijven aan hun roeping? Moeten ze voor terreur wijken? Moeten ze het 

land verlaten?  De autoriteiten en de militairen geven raad.  

Na heftige onderlinge gesprekken besluiten de monniken te blijven. 

Dan slaat het noodlot toe….  

 

 

 

Een indrukwekkende film door de 

fascinerende camerabeelden, door 

intense onderlinge gesprekken en de 

actualiteit van de problematiek. 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

2-okt Mevr. H. Klijn-van Tongeren,  Kon. Wilhelminastr. 25 87 jr. 

15-okt Mevr. J. Veenendaal-Wilmink,  Twelloseweg 9 95 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 
HUWELIJKSJUBILEA: 
 
 

29-okt Dhr. en Mevr. van Baak-Boon, Lochemsestraat 2 A 40 jr. 

30-okt Dhr. en Mevr. Vorderman-Drost, Wijkseweg 7 A 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. 

 

 
MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Mw. L.M. Spijker, Rijksstraatweg 159, Twello 

 

Uitgeschreven: 
 

Mw. P.M. Brummel,  Everwijnstraat 45, naar Twello 

 

Verhuisd: 
 

Mw. A.H.M. Teunissen, Zeedijk 9, naar Arnhem 
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 
 

Nieuw project! 

Via Kerk in Actie gaan we de Lutherse Broederkerk in Noord Kameroen steunen. 

Tijdens de ZWO-dienst van 13 september hebben we het project geïntroduceerd. 

De Lutherse Broederkerk is actief betrokken bij het onderwijs en de 

gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en de 

verstrekking van microkredieten aan kleine ondernemers. 

De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in 

vijftien lokale talen. 

Zo is de kerk een plaats voor begroei, bezinning en gebed geworden voor de 

boerengemeenschap van Noord Kameroen. 

Via kerk in Actie steunen wij twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor 

voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.  

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij 

doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele 

landbouworganisaties en vrijwilligers. 

De kerk hecht eraan om met de verbeterde predikantenopleiding aan te sluiten bij 

de vragen die spelen in de eigen omgeving, waar veel moslims wonen en de 

Christenen een kleine minderheidsgroep zijn. 
 

Reis naar Kameroen? 

Kerk in Actie is van plan een reis naar Kameroen te organiseren. Wie heeft 

belangstelling om eventueel mee te gaan? Over kosten, tijdstip, duur van de reis 

weten we nog niets. Reiskosten komen (uiteraard) voor eigen rekening.  Laat maar 

van u horen. 
 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser 

 



 11 

 

 

De SNUFFELHOND komt op bezoek. 

 
 

Op donderdag 15 oktober zal de 65+Groep weer een bijzondere 

middag organiseren, waarbij iedereen van harte welkom is. 

 
Voor deze middag is de heer Osinga uit Oene onze gast. Hij zal u vertellen 
over de Snuffelhond.  
De Snuffelhond wordt ingezet om met zijn reukzin allerhande dingen op te 
sporen, vooral voor de politie. De heer Osinga heeft ons toegezegd om zijn 
snuffelhond mee te brengen. Een unieke gelegenheid om deze middag te 
bezoeken.  
Neem gerust uw buren of kennissen mee , onze drempel is laag.   
 

Langs deze weg willen we onze trouwe bezoekster mevr. Jo Schrijver een 
spoedig herstel toewensen. Ze werd onlangs geopereerd aan haar heup. 
Na revalidatie elders, hoopt ze na enige weken weer thuis te zijn op haar 
vertrouwde plek. 
 
Mevr. Annie Kelderman is door ziekte aan huis gebonden en heeft veel 
moeite om zich te verplaatsen. Wij willen haar namens de 65+ groep veel 
kracht en sterkte toewensen .  
 
Wilt u graag gehaald worden op 15 oktober, dan kunt u contact opnemen 
met ons. 

Willie Slijkhuis   291074 
Mini van der Horst  291335 

  
Tot ziens op 15 oktober . Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in de Kerk van 
Terwolde. 
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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 OOV: 
 

4 okt. PK Wilp 10.00u 

11 okt. PK Twello 10.00u 

18 okt. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

25 okt. PK Klarenbeek 10.00u 

 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij de volgende 

contactpersonen:  

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

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

 

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'. 
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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: W. Jansen 10,00 

 

  

A. Ensink 10,00 20,00 

     Orgelfonds via: A. Ensink 10,00 10,00 

     Collecten 

 

CvK 207,53 

 

  

Diaconie 181,46 

 

  

Orgelfonds 38,20 

 

  

ZWO 67,62 

 

  

Vredesweek 77,70 572,51 

    
  

   

TOTAAL   602,51 

       

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 
KERKWINKELTJE 
 

De verkoop die het kerkwinkeltje houdt, is alweer over twee maanden 
en wel op: 

 

Vrijdag 27 november a.s. van 13:30 uur tot 18:00 uur en op 
Zaterdag 28 november a.s. van 9:30 uur tot 12:00 uur in de Kerk. 

 

De afgelopen jaren hebben we vooraf kaarten gemaakt. Dit jaar geen 
kaarten, maar kerststukjes en kransen. 
We willen deze kerststukjes en kransen gaan maken op 26 november 
a.s. , bij Alie Ensink, Kuiperstraat 5, in de verwarmde schuur.  
U begrijpt het al, we zoeken mensen met ‘groene vingers’ en zoeken 
groen. Bent u de persoon die mee wilt helpen? Of heeft u groen, u bent 
van harte welkom.  
We hopen u te zien op donderdagmiddag 26 november a.s. om 13:30 
uur aan de Kuiperstraat 5, of anders bij de verkoop in de Kerk. 
 

Namens de commissie, Fem Pas. 
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Nieuws van de werkgroep Vrienden van Loamneş.  
 
 

 

In 2011 zijn een aantal jongeren uit Terwolde, de Vecht en Nijbroek een 
week  naar Roemenië  geweest om te kijken hoe het daar is.  
Hoe de volwassenen en kinderen daar leven, met name op het 
platteland. 
Bij voldoende deelname is de werkgroep van plan om dit volgend 
voorjaar 2016 nog eens te doen. 
 
Om dit te doen moeten we eerst weten wie er mee zou willen; 
jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. 
Als je mee wil, moet je ook willen helpen als wij de actie houden van 
potgrond en compost verkoop  begin maart in Terwolde, de Vecht en 
Nijbroek. 
Dan kun je ook meemaken wat er moet gebeuren om aan geld te 
komen, om in Roemenië doelen te kunnen steunen. 
 
Heb je interesse, geef je dan op bij Riet Visser.  
e-mail: visser.terwolde@upcmail.nl   
of bel 0571-290720 voor 10 november 2015. 
 
In afwachting van jullie aanmelding, 
 
Namens de werkgroep Vrienden van Loamneş, Wim van der Snel 
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Oecumenische dienst in Terwolde 
 

 

Op zondagmorgen 11 oktober a.s. wordt in de kerk van Terwolde,  

de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden.  

De dienst begint om 10:00 uur en heeft als thema: Gered om te leven.   

De schriftlezing is deze morgen Lucas 5: 1-11. 

 

Aan de dienst werken mee: Ds. B. Nobel,  Ds. J. Lammers en leden van 

de oecumenische werkgroep.  

De koorzang wordt verzorgd door: The New Singers uit Voorst.  

 

Voor de allerkleinsten is er oppas en voor de oudere kinderen is er 

nevendienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid, om bij een kopje 

koffie of thee, nog wat na te praten.  

Voor de kinderen is er natuurlijk ook wat te drinken.  

 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 

  

Namens de Oecumenische Werkgroep, 

Ben Pas 
 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 26 oktober vóór 16.00 uur  

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


