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DIENSTEN  NOVEMBER 2015 
 

 

Zondag 1 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.: Najaarszendingsweek  

          

Zondag 8 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        DANKDAG 

        Uitgangscoll.: KiA: Werelddiaconaat  

          

Zondag 15 november 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen 

        Uitgangscoll.:Binnenlands Diaconaat 

          

Zondag 22 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Laatste zondag kerkelijk jaar   Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Zondag 29 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

1ste Advent     Uitgangscoll.: Orgelfonds  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   43ste Jaargang  

 Tel. (0571) 29 22 13  November 2015  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 

Gastvrijheid 
Voor de eerste 
christengemeenten was 
gastvrijheid niet alleen een 
werk van barmhartigheid; het 
was één van de 
eigenschappen waaraan de 
kerk herkenbaar is(!). Deze 

praktijk van gastvrijheid in de kerk heeft oude papieren: zij gaat terug op 
het oude testament: Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten 
immers zelf hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf 
vreemdelingen zijn geweest in Egypte. (Exodus 23:9). Op deze oud 
testamentische ervaringen grijpt Hebreeën 13:2 terug: “Vergeet de 
gastvrijheid niet. Door haar hebben sommigen zonder het te weten 
engelen onthaald”. Gastvrijheid is dus niet alleen een middel om goed te 
doen, maar ook om goed te ontvangen. Gastvrijheid geeft ruimte aan 
het nieuwe, het onverwachte. Het is de kans om los te komen uit oude 
beelden en vaste patronen. 
Toch is het omgaan met vreemdelingen van oudsher ook ambivalent: 
het is een teken van belofte en een teken van risico. Het gaat hier om 
een oeroude angst. Waar de vreemde in onze ruimte komt, stelt hij  of 
zij als vanzelf vragen  aan ons. Want de vreemde is anders dan wij: in 
kleding, in taal, in godsdienst. Dat trekt én maakt wantrouwig. Wat wij 
doen en hoe wij het doen kan blijkbaar ook anders. 
Gastvrijheid is daarom een spannende onderneming, maar het geeft ons 
ook de kans geloofservaringen op te doen. Zoals de ander anders is, is 
immers ook God anders. De vreemdeling stelt vragen aan onze 
zekerheden en opent daarmee voor ons nieuwe perspectieven.  
Met gastvrijheid weet je nooit goed wat je te wachten staat, maar zeker 
is dat het je leven rijker maakt.  
Durven wij het aan op weg te gaan met die ander die zo anders is dan 
wij? Als het antwoord “Ja” is zullen wij vast op onze tocht ook de Ander 
ontmoeten. 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Adventswandeling in stilte 
 

Op zondag 29 november, de eerste zondag van advent, organiseren 
Hermien Teunissen en Betsy Nobel een stiltewandeling. De adventstijd 
is van oudsher een tijd van bezinning en inkeer. Daar past deze 
wandeling goed bij.  
Om 11.15 kunt u in de kerk een kopje koffie of thee komen drinken, 
daarna vertrekken we per auto of fiets naar de Zeedijk 9. Daar begint 
onze wandeling. Deze wandeling wordt in stilte gewandeld, maar 
onderweg stoppen we een paar keer en geven we u een gedachte of 
vraag mee waarover u kunt mediteren of nadenken tijdens het 

wandelen. Deze vragen 
cirkelen rondom het thema 
“Keuzes maken vanuit je 
kern”. We gaan van de drukte 
van het leven naar de kern en 
van daaruit hopen we een 
concrete stap te kunnen 
zetten in ons eigen leven, die 
past bij die kern. 

 

Het laatste gedeelte van de wandeling is er gelegenheid ervaringen en 
vragen uit te wisselen.  
Tussen 13.00 en 13.30 zijn we weer terug bij de Zeedijk 9. Daar eten we 
samen nog een kop soep. 
 

Spreekt je dit aan, kom dan gerust meedoen. Je hoeft geen ervaring 
met meditatie te hebben, ook hoef je geen lid te zijn van de kerk. 
Iedereen kan meedoen en neem ook gerust je buurman, buurvouw, 
vriend of vriendin mee! 
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Wij gedenken 
Op 8 oktober overleed Jan Dirk Wijnhoud, 97 jaar oud. Johan Wijnhoud 
woonde sinds 1991 aan het Ieuwland. Eerst met zijn vrouw Jo, later, 
toen zij overleden was, alleen. Tot op hoge leeftijd kon Johan fietsen en 
in zijn tuin werken. Pas de laatste twee jaar werd zijn gezondheid 
langzaam aan minder. De laatste twee weken ging hij hard achteruit.  
Al die tijd mocht Johan zich gesteund weten door zijn vier dochters en 
hun gezinnen. Johan Wijnhoud was een boer in hart en nieren.  
Hij groeide op in Welsum waar hij en zijn vrouw ook de boerderij 
hadden. Het was een man van het achterhuis, maar hij kon ook erg 
genieten van mensen om zich heen. Zelf was hij bescheiden, wat 
teruggetrokken zelfs. Maar dat betekende niet dat hij niet van het leven 
genoot. Toen hij niet meer hoefde te werken maakte hij een paar mooie 
reizen en hij onderhield zijn sociale contacten door regelmatig even bij 
iemand een kopje koffie te gaan drinken. We lazen samen de tekst uit 
Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd”. Wanneer je zo oud mag worden, dan 
heb je al die tijden meegemaakt. Tijden van blijdschap en verdriet, tijden 
van werken en tijden van rusten, tijden van eenzaamheid en tijden van 
verbondenheid. Johan zag het leven als een kringloop: je wordt 
geboren, je werkt hard en je takelt weer af totdat je sterft. Talloze 
malen had hij het op de boerderij zo zien gaan en het gold ook voor zijn 
eigen leven. Mar die kringloop heeft hem wel veel moois gebracht, 
waarvoor hij en zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ook 
dankbaar waren en zijn. Zij zullen hem missen in hun midden en wij 
bidden voor hen om kracht. 
 
Gedenken van de overledenen 

Zondag 22 
november is de 
laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. 
Op deze zondag 
gedenken wij de 
overledenen van 

het afgelopen (kerkelijk) jaar. We noemen de namen van wie in onze 
gemeenschap zijn gestorven. 
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Wanneer wij als kerk bij de uitvaart betrokken zijn geweest wordt voor 
en eventueel door de familie een kaars aangestoken. De families hebben 
hierover inmiddels bericht ontvangen 
 

Dit jaar zullen de namen genoemd worden van: 
Hendrik Hekkert 
Jan Dirk Wijnhoud 
Gerritje Hermina Hendriks 
Hendrik Jan Groeneveld 
Reinier van Triest 
Hendrik Marten Veldwijk 
 
Andere leden uit onze gemeente die zijn overleden zijn 
Hendrikus Vermeer 
Johannes Vorderman 
Albert Antonie Roetert 
Johan Smeenk 
Hendrika Stuurman-de Wilde 
 
Voor hen zal een gezamenlijke kaars aangestoken worden onder het 
noemen van hun namen. 
Wanneer u bij het aansteken van deze ene kaars ook graag een naam of 
meerdere namen genoemd wilt hebben, dan kunt u dit doorgeven.  
Dan graag even een berichtje liefst via de mail nobel45@hetnet.nl 

 
 
Daarnaast is er in deze dienst in 
momenten van stilte en aandacht 
ook gelegenheid hen te gedenken 
die u mist uit de kring van familie, 
vrienden of dorpsgenoten.  
Daarna is er voor iedereen 
gelegenheid een lichtje aan te 
steken voor hen die wij missen in 
onze levens, nog maar kort of al 
veel langer.  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies. Het is goed om 
daar in de gemeenschap van de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten 
en te merken dat we niet alleen zijn in ons verdriet en gemis. Daarom is 
deze dienst voor ons allemaal een moment om stil te staan bij wie ons 
voorgingen en bij ons eigen leven, want hetzij wij leven, hetzij wij 
sterven, wij zijn van God. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
We lezen nog drie zondagen verder uit het evangelie van Marcus.  
Dan volgt de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we onze 
overledenen gedenken. Dan begint de Adventstijd. Dit jaar is het thema: 
“Hoe laat is het?” 
 
1 november Kleur: Groen 
We lezen Marcus 12: 18-27. De Saduceeën vragen aan Jezus hoe het 
precies zit met het leven na de dood. Maar dat kun je niet precies 
uitleggen: het is heel anders dan je je voorstelt. God is een God van het 
leven. 
 
8 november Kleur: Groen 
DANKDAG 
Op deze zondag danken we God voor alles wat hij ons geeft op deze 

aarde. Het voedsel dat wij eten, maar ook het 
werk dat wij zelf mogen doen. Waar kunnen 
wij allemaal dankbaar voorzijn en hoe voelt het 
om daar eens echt bij stil te staan? 
De ZWO-groep verkoopt op deze zondag 
broodjes gezond t.b.v. ons nieuwe project in  
Kameroen. Neem dus uw portemonnee mee! 
 

15 november Kleur: Groen 
Op het rooster staat Marcus 12: 38-13:2. Een arme vrouw gooit twee 
kleine muntjes inde offerkist. Toch heeft zij meer gegeven dan anderen. 
Op deze zondag gaat Ds. Jan R. Lammers bij ons voor. 
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22 november Kleur: Wit 
GEDACHTENISZONDAG 
In deze dienst gedenken we onze overleden geliefden en gemeente-
leden. Hier boven leest u er meer over. We zijn als gemeente bij elkaar 
om met elkaar gemis en verdriet te delen. Zo opent de toekomst zich 
weer. Deze dienst is dus beslist niet alleen bedoeld voor mensen die 
kort geleden een geliefde zijn verloren. Ieder van ons draagt gemis in 
zijn of haar leven mee. Het is fijn als er op deze zondag veel mensen in 
de kerk zijn. Dan kunnen we samen een gemeenschap vormen en weten 
we weer: wij zijn niet alleen! 
 

29 november Kleur: Paars 
EERSTE ZONDAG VAN ADVENT  
Hoe laat is het? De adventstijd is een tijd van 
verwachten. Maar soms duurt wachten lang. 
Daarom tellen we samen af tot kerst. Op deze 
eerste zondag van advent lezen we Lucas 1: 5-25. 
Zacharias en Elisabeth zijn gelovige mensen.  
Maar als een engel vertelt dat ze een kind krijgen, 
vraagt Zacharias : Hoe kan ik weten of dat waar is? Ook wij leven vaak 
met hoop en verwachting, zekerheid krijgen we maar zelden. Maar 
maakt dat het leven ook niet de moeite waard? 
 

Tot ziens in de diensten! 
 

AGENDA 
2 november 20.00 Moderamenvergadering bij Kees 
4 november 20.00 Gespreksgroep 30-45  bij Daniëlle 
9 november 20.00 Gezamenlijk Moderamen Nijbroek 
10 november 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
11 november 14.30 Oec. werkgroep  Terwolde 
24 november 20.00 Classicale ZWO    Drie Ranken A’doorn 
29 november 11.15 start Adventswandeling Kerk Terwolde 
 
Ik hoop velen van u weer te ontmoeten bij de activiteiten, kerkdiensten 
of persoonlijk, Hartelijke groet, 
    Ds. Betsy Nobel 
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COLLEGE VAN DIAKENEN 
 

Naastenhulp Voorst 
Wist u dat om onder andere armoede te bestrijden er samenwerking is 
tussen de kerken in de gemeente Voorst? Vanuit de PKN Terwolde-De 
Vecht participeert ondergetekende als voorzitter in Naastenhulp Voorst.  
Wij weten allemaal dat we al enige tijd moeten bezuinigen, maar voor 
velen is inmiddels de drempel van het bestaansminimum bereikt. Wij als 
kerken willen daar waar mogelijk deze mensen helpen die door instanties 
niet geholpen kunnen worden en daardoor tussen wal en schip dreigen te 
geraken. 
Door de gehele gemeente zijn door Naastenhulp Voorst folders verspreid 
om zoveel mogelijk  mensen te bereiken.  
Naastenhulp Voorst kunt u bereiken onder nummer 06-42196594 of 
mailen naar Naastenhulp-Voorst@gmail.com. 
Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met één van de 
diaconieleden van uw/onze kerk te weten Henk van de Scheer, Jan 
Roskam, Kees Visser, Dorothe van Baak of ondergetekende. 
 
Kerstpakketten 
Evenals vorig jaar krijgt Naastenhulp Voorst van een anonieme gever ook 
dit jaar een 100 tal kerstpakketten om die uit te delen aan personen in de 
gemeente Voorst die het niet breed hebben. 
Als diaconie van de PKN Terwolde-De Vecht krijgen we 10 kerstpakketten 
om uit te delen. 
Mocht u iemand weten waarvan u vindt dat deze persoon of familie voor 
een kerstpakket in aanmerking dient te komen, wilt u mij dit dan 
schriftelijk, telefonisch of per mail laten weten.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Namens de diaconie PKN Terwolde-De Vecht 
 

Rik Brummel 
 
 

mailto:Naastenhulp-Voorst@gmail.com
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

1-nov Dhr. H. Koldenhof, Wijkseweg 20 88 jr. 

5-nov Dhr. L. van Weeghel, Sint Maartenserf 85-K. 113 82 jr. 

12-nov Mevr. F. Doeve-de Wilde, Twelloseweg 82-A 84 jr. 

13-nov Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis, Beentjesweg 13 86 jr. 

15-nov Dhr. L. Nijhof, Zwanekamp 14 87 jr. 

22-nov Dhr. C.W. Hartgers, Leliestraat 2 93 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
 

Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op 

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Dhr. B. Zweers, Twelloseweg 34-A, vanuit Eefde. 

Mevr. L.E. Westmaas, Gaarthepad 6, vanuit Oldebroek 

 

Overleden: 

Dhr. J.D. Wijnhoud, Ieuwland 9, op 8 oktober. 
 

 

VERKOOP KERKWINKELTJE 
 

De jaarlijkse ‘verkoop’ is weer in zicht! 
 

Vrijdagmiddag 27 november  

 van 13:30 uur tot 18:00 uur 

en  
 

Zaterdagmorgen 28 november  

 van 09:30 uur tot 12:00 uur 
 

Inleveren eigengemaakte ‘spullen’:  

vrijdagmorgen 27 november,  

vanaf 09:30 uur in de Kerk. 
 

Op donderdagmiddag 26 november a.s. gaan 

we kransen maken, vanaf 13:30 uur bij Alie Ensink, Kuiperstraat 5 in de 

verwarmde schuur. 

  

Namens de commissie Fem Pas. 
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UITNODIGING  voor de 65+ groep. 

  

 
Op donderdag 12 november komt de Heer Bert Osinga uit 
Oene met z´n snuffelhond. 
 

Helaas kon, door persoonlijke omstandigheden,  bovengenoemde niet bij 
de vorige bijeenkomst van 15 oktober aanwezig zijn. Gelukkig kon onze 
plaatsgenoot Evert Kluin zich vrij maken ,en heeft ons die middag prachtige 
dia´s vertoond  en verteld over Kasteeltuinen en Landgoederen hier in de 
omgeving. Nogmaals onze dank aan Evert. 
 

Dhr. Osinga gaat u die middag vertellen over de snuffelhond , die speciaal 
wordt ingezet om allerlei dingen op te sporen voor de politie. 
Een unieke gelegenheid om deze middag te bezoeken. 
 

Iedereen is van Harte welkom ! 
Zegt het voort, zegt het voort. 
Tevens een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
 

Wilt u opgehaald worden voor deze middag, dan kunt u contact opnemen 
met. 
                                        Willie Slijkhuis                  291074. 
                                       Mini van der Horst          291335. 
  

Tot ziens op donderdag middag 12 november. Vanaf 14.00 uur tot 16.00 
uur in de kerk van Terwolde. 
  

Kerstviering    -    donderdag  17 december:    
met medewerking  van  Zangkoor  ‘Eendracht ‘ uit Terwolde. 
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Workshop Kerk in Actie over vluchtelingen 

Namens de ZWO-commissie zijn Betsy Nobel en ik naar een inspiratie-avond van 

Kerk in Actie in Markelo geweest. Na een algemeen deel heb ik meegedaan aan 

een workshop over  vluchtelingen. Daarover kunt u hieronder meer lezen. 

Onze gespreksleidsters was Geesje Werkman, medewerker van Kerk in Actie.   

Zij is verantwoordelijk voor het beleid van Kerk in Actie rond Vluchtelingen in 

Nederland. Zij is aanspreekpunt voor gemeenten die zich willen inzetten voor dit 

thema. Geesje heeft ons het eerlijke verhaal over vluchtelingen verteld.  

Veel  informatie die in de media komt, klopt niet of is onvolledig. 
 

De vluchtelingen 

Syrië is/was een modern land. De cultuur ligt op een vergelijkbaar niveau als in 

Nederland. Dat betekent dat een groot deel van de bevolking een goede opleiding 

heeft gehad, een (goede) baan had. En ja, mensen hebben dan ook, net zoals 

hier, vaak een smartphone.  

De oorlog in Syrië duurt al een aantal jaren. Vaak gaat er veel oorlogsgeweld aan 

vooraf voordat mensen het besluit nemen om te vluchten. In eerste instantie 

vluchten mensen naar vluchtelingenkampen in  buurlanden. Wat neem je mee als 

je huis en haard moet achterlaten? 
 

Opvang in de regio 

Niet alleen in Nederland, ook vanuit  andere landen hoor je vaak dat vluchtelingen 

toch vooral in de eigen regio opgevangen zouden moeten worden. Dat idee is niet 

zo gek. Maar….. de oorlog in Syrië duurt al jaren en al vanaf het begin is er 

gestart met de opvang van vluchtelingen in de regio. Landen als Jordanië, Irak en 

Turkije nemen inmiddels miljoenen vluchtelingen op. Doordat deze 

vluchtelingenkampen al langere tijd bestaan, wordt de situatie in de kampen er 

niet beter op. Het lukt nauwelijks meer om voorzieningen op peil te houden. 

Kinderen kunnen er niet naar school. Landen die beloofd hebben geld over te 

maken voor opvang in de regio, doen dat vaak niet. De situatie in de kampen is 

voor veel mensen uitzichtloos. Tsja, wat doe je dan? 
 

Wat doet Kerk in Actie? 

Kerk in Actie helpt op verschillende manieren mee aan het vluchtelingen 

probleem. KiA helpt hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Bijvoorbeeld in 

Italië en  Griekenland op de plekken waar  vluchtelingen na een lange en 

gevaarlijke reis met een bootje aankomen.  
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KIA is daar met onder andere kleding- en voedsel hulp en ook met medische hulp. 

Mensen kunnen er voor het eerst sinds weken douchen en krijgen schone kleren. 

Hulp is er niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor de lokale, arme 

bevolking.  

Verder vraagt KIA continue aandacht voor het probleem bij de regering. Telkens 

geeft KIA aan waar de problemen zijn of waar ze verwacht kunnen worden. 

Helaas kijkt de regering vaak de andere kant op. 
 

Wat kun je zelf doen? 

Op heel veel plaatsen gebeurt er al van alles voor vluchtelingen.  

Binnen gemeentes worden gesprekken gevoerd over wat er mogelijk is. Op veel 

plaatsen komen opvangplekken voor vluchtelingen. Het is goed voor kerken om 

bijv. met de burgemeester in gesprek te gaan over mogelijkheden en manieren 

waarop de kerk een bijdrage kan leveren. Misschien is het mogelijk om met 

meerdere kerken samen iets te ondernemen en elkaar te helpen. 

Vaak zijn er mogelijkheden genoeg om jezelf nuttig te maken (vrijwilligerswerk). 

Wil je/wilt u iets doen? In Terwolde is pastor Hein de Jong aanspreekpunt namens 

vluchtelingenwerk Voorst. Verder is het mogelijk om bij het gezin van Mathilda van 

Triest aan te schuiven bij een maaltijd. Zij nodigen regelmatig vluchtelingen uit om 

mee te eten. Iedereen is van harte welkom.  
 

Tenslotte 

Geesje heeft vol enthousiasme nog veel meer verteld over haar werk. Het wordt 

teveel om dat allemaal hier op te schrijven. Ik hoop dat het duidelijk is geworden 

dat vluchtelingen niet zomaar hier naar toe komen om ons in ons bestaan te 

bedreigen. Wij hebben veel, laten we proberen dat te delen. 

Hermien Teunissen 
 

Als aanvulling op de vraag van Hermien uit bovenstaand verhaal: er heeft zich 

al/slechts één vrijwilliger uit Terwolde gemeld. Wie volgt? Geeft u zich maar bij 

ons op! 

Bovendien gaan de kerken in de gemeente Voorst zich beraden over wat we als 

kerk voor de vluchtelingen kunnen betekenen. 

 

Broodjes gezond 

Zondag 8 november gaat de ZWO-groep na de ochtenddienst weer broodjes 

gezond verkopen. De opbrengst is zoals gewoonlijk bestemd voor ons project.  

Als u met een goedgevulde portemonnee en een lege maag naar de kerk komt, 

wordt de actie weer een succes. 
 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser (tel.: 0571 290 720) 
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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 
 



 15 

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: 
 

1 nov. PK Voorst 10.00u 

8 nov. PK Terwolde 10.00u 

15 nov. PK Wilp 10.00u 

22 nov. PK Nijbroek 9.30u 

29 nov. RK Duistervoorde 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 
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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: W. Jansen (1x5; 1x10) 15,00  

  F. Hemeltjen 10,00  

  Onbekend 10,00  

  J. van Vemde 10,00 45,00 

     

Kerkenwerk via: F. Hemeltjen 5,00  

   B. Nobel 250,00 255,00 

     

Collecten  CvK 186,88  

  Diaconie 86,55  

  Kerk en Israël 31,35  

  Kia: Vluchtelingenwerk 173,93  

  Vluchtelingen Gem. Voorst 107,25 585,96 

     
   TOTAAL   885,96 

      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Juf Hermien ‘mistery guest’ bij Doe Club in kerk Terwolde 
 

Terwolde – Op vrijdag 9 oktober is de Doe Club in Terwolde gestart met 
het nieuwe seizoen 2015/2016. De kinderen uit groep 6,7,8 waren voor 
deze 1e activiteit speciaal deze avond uitgenodigd in de mooie dorpskerk 
in het hart van Terwolde. Onder een grote doos was een speciale 
‘mistery guest’ verstopt. Aan de hand van vragen waarop alleen het 
antwoord “ja” of “nee” mocht worden gegeven, moesten de kinderen 
van de Doe Club proberen te raden wie onder de doos verborgen was.  
En …… het duurde wel een tijdje maar het goede antwoord uiteindelijk 
was: Juf Hermien.     

 

Juf Hermien geeft godsdienstlessen op de Bongerd in Terwolde. Dat is in 
groep 5 en 6. Wat betekent dat eigenlijk, godsdienstles, en wat doe je 
dan? 
Bij de godsdienstlessen hoor je verhalen uit bijvoorbeeld de Bijbel. 
Verhalen over mensen en wat er gebeurt in hun leven. Ook hebben we het 
over de feestdagen die we in Nederland vieren.  Daar praten we met 
elkaar over en er wordt iets bij gemaakt. Dat kan van alles zijn, van 
woordzoeker tot tekening en van een kleiwerkje tot een toneelstuk.  
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In Nederland wonen veel mensen die uit een andere cultuur komen en die 
een andere godsdienst hebben, bijvoorbeeld Boeddhisme, Hindoeïsme, 
Jodendom of Islam. Daar hebben we het ook over. We gaan bekijken wat 
er bij zo’n geloof hoort, we kijken naar wat er anders is en naar wat (bijna) 
hetzelfde is. Dan merken we dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn 
als we soms denken. 
 

De kinderen van de Doe Club keken na een korte introductie door 
dominee Betsy Nobel en juf Hermien, naar een korte kinderfilm van 
leeftijdsgenoten uit Kameroen op de LCD schermen in de kerk.  
Daarna werden de kinderen in groepjes verdeeld en was een uitgebreide 
fotospeurtocht in de kerk uitgezet.  
 
Bij elke foto was de vraag: Waar heb je dit voorwerp gevonden? Waar is 
het voor bedoeld? Spelenderwijs ontdekten de kinderen 25 verschillende 
attributen en voorwerpen, welke op verschillende plekken in de kerk 
worden gebruikt waarbij af en toe gebruik werd gemaakt van de kennis 
van aanwezige leiding.  
 

Na afloop werden de kinderen in de consistorie enthousiast opgevangen 
door de aanwezige hulpmoeders op deze avond Jacolien Roskam en 
Marleen Nijkamp.  
De coördinatie van de Doe Club activiteiten in Terwolde wordt verzorgd 
door Weslie en Wendy Gerrits. Ook dit seizoen staan er weer vele 
spannende activiteiten op het programma, welke financieel mede worden 
ondersteund door de diaconie/jeugdwerk van de PKN Terwolde-De Vecht.   
 
De 1e activiteit van de Doe Club van dit nieuwe seizoen was zowel voor de 
kinderen als voor de leiding een groot succes. We hopen er met z’n allen 
dit jaar wederom een leuk seizoen van te maken en met de kinderen te 
bakken, te koken, te zagen, te sporten en vooral ook samen plezier te 
maken.  
Daarnaast worden achter de schermen al weer de nodige voorbereidingen 
getroffen om in de maand december een bijzonder kinderkerstfeest in de 
kerk te organiseren. Een ieder is hiervoor alvast van harte uitgenodigd.   
 

Harry van der Haar     
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‘The Oldtime  Stringband’  in de dorpskerk van Terwolde 
 

Op zaterdag, 7 november a.s. komt de bluegrass-band ‘The Oldtime 
Stringband’ uit Noord-Holland  (Zie website: www.theoldtimestringband.nl ) 
weer optreden in  onze kerk .  
Vorig jaar heeft de  band ook een concert gegeven in  de kerk en het publiek  
vond het geweldig en was zeer enthousiast. Ook de bandleden kijken met 
genoegen terug op dit optreden en vinden het dan ook  bijzonder leuk om 
weer naar Terwolde te komen.   
 

Het afgelopen jaar heeft de band flink aan de weg getimmerd en met veel 
succes  op heel veel plaatsen en op diverse  country festivals gespeeld zowel in 
eigen land als in het buitenland.  De muziek die de 5-koppige  band maakt, 
bestaat uit een mix van country, folk,  cajun (Louisiana) en Ierse  muziek  uit 
vroegere tijden. Ook worden er eigen nummers gespeeld, die geschreven zijn 
door de Amerikaanse zangeres/gitariste  van de band  Shelly O’Day.   
De leider van de band is de hr. Ton Knol, die de band 4 jaar geleden heeft 
opgericht.   
De band wil met veel  plezier  en een vleugje humor haar muziek vertolken en 
het publiek vermaken. Naast de gitaren wordt er op viool, contrabas, banjo, 
wasbord en soms op een zingende zaag gespeeld.  
 

De kerkdeur gaat open om 19.30 uur.  De avond begint om 20.00 uur.  
De entree is 10 euro p.p.  In de pauze krijgt men een gratis kopje koffie/thee.  
 

De netto opbrengst van het concert gaat naar het monument ‘dorpskerk 
Terwolde’ teneinde dit prachtige monumentale gebouw in stand te kunnen 
houden.  
 

Kaarten kunnen nu al gereserveerd worden bij Jan en Minie de Weerd.    
(Tel.: 0571 291888). Email: Kraay.wh@hotmail.com.   
Reserveer tijdig: het aantal plaatsen is beperkt. 
 

Wij hopen dat velen  dit concert zullen gaan bijwonen.  
Tot zaterdag, 7 november a.s.  
 

 
 

 
 

 

http://www.theoldtimestringband.nl/
mailto:Kraay.wh@hotmail.com
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 November vóór 16.00 uur  

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

 


