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De Kerstkerkbode voor U 

Beste mensen,  
 
We komen weer even bij u langs om te laten zien dat we er zijn.  

De kerk ziet u vast vaak genoeg staan. Als u boodschappen 
doet bij de Lelie, kebab of vis haalt. Wat er gebeurt in dat 

mooie gebouw weet u misschien ook, maar misschien ook niet. 
December biedt u veel kansen om dat eens mee te maken.  

U bent van harte welkom. 
Maar dat is niet alles. Als kerk willen we graag present zijn in 
onze dorpen. Op een liefdevolle en zorgzame manier aanwezig. 

Waarom? Omdat wij geloven in Jezus die ook zo leefde. 
Lukt dat ons altijd? Soms wel, soms niet, maar we gaan er in 

ieder geval voor. 
Dat u nu deze kerkbode ontvangt is een teken dat we er niet 
alleen willen zijn voor onze leden, maar voor alle mensen in 

onze dorpen. Dus heeft u een vraag, een suggestie, worstelt u 
ergens mee, of hebt u iets te vieren of wilt u graag eens een 

dienst bijwonen? We zijn er ook voor 
u. Aanwezig, present met liefdevolle 
aandacht. Kijk ook eens op onze 

website www.kerkterwolde.nl.  

Daar is nog veel meer te ontdekken! 
 
 

We wensen u een goede Advents- en 
kersttijd toe! 
 

 
Namens de protestantse gemeente Terwolde-

De Vecht 

 

Ds. Betsy Nobel 

 

http://www.kerkterwolde.nl/
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Kerk zijn 
 

Kerk zijn 

is een gemeenschap vormen van mensen 

die niet alleen geloven in de Heer 

maar ook bereid zijn 

om in en door een leven van dienstbaarheid 

het leven en het woord van de Heer 

waar te maken 

op een bepaalde plaats, 

op een bepaald tijdstip van de geschiedenis. 

In de mate dat gemeenschappen van christenen 

helemaal zichzelf zijn 

in hun dienstwerk aan de anderen, 

in die mate zullen zij het Evangelie van de Heer 

waar kunnen maken, 

voor zichzelf, 

voor de mensen van hun land, 

voor de hele wereldgemeenschap 

 
   Samuel Rayon 
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Gebed in de kersttijd 
 

Heilig kind uit Bethlehem, 
voor jouw ouders was er geen plaats in de herberg 
we bidden voor alle mensen die geen huis hebben. 
 

Heilig kind uit Bethlehem, 
je werd geboren in een stal; 
we bidden voor alle mensen die in armoede leven. 
 

Heilig kind uit Bethlehem 
Herodes wilde je doden; 
we bidden voor alle mensen die in gevaar leven. 
 

Heilig kind uit Bethlehem, 
je was een vluchteling in Egypte; 
we bidden voor alle mensen die ver van huis zijn. 
 

Heilig kind uit Bethlehem, 
je had Jozef en Maria als ouders 
we bidden dat alle vaderloze kinderen een Jozef ontvangen 
 

Heilig kind uit Bethlehem 
in jou wilde de Eeuwige wonen, 
help ons, bidden we, om het goddelijke beeld te zien in mensen overal 
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Achter de schermen van het Kinderkerstfeest 
 

“Je doet met elkaar zo’n klus. Je zet iets neer wat erg 

gewaardeerd wordt” 

 
Erik, je bent nu al weer zo’n 15 jaar betrokken bij het 

Kinderkerstfeest. Kun je ons iets meer vertellen waarom je dit doet en 

wat er zoals moet gebeuren voordat het Kerstavond is. 

 

Allereerst: Ik organiseer 

het kinderkerstfeest niet 

alleen. We doen dit met 

ons vijven. Menneke, 

Hermien, Linda, Lieneke 

en ik. Ik vind het heel 

inspirerend om met de 

anderen ieder jaar weer 

een nieuw programma te 

bedenken dat eigenlijk 

altijd weer over 

hetzelfde gaat. 
 

Natuurlijk hebben we een soort kader waarbinnen we werken. Er zijn 

vaste elementen, zoals de warme chocolademelk en koek naar afloop.  

Het kerstspel hoort daar ook bij. Maar je ziet door de jaren heen een 

verschuiving optreden.  

Tot ik begon werd het kinderkerstfeest altijd door Hanny van de Horst 

georganiseerd. Ik was zelf bestuurslid van het kinderkoor Eigenwijs, 

samen met Hermien. Op enig moment gaf Hanny aan dat ze er mee wilde 

stoppen en toen dreigde het te verdwijnen. Dat zou erg jammer geweest 

zijn.   
 

Aangezien Eigenwijs er mee stopte heb ik toen samen met Hermien de 

boel opgepakt. Lieneke deed ook mee en Margreet Meeboer.  

En zo hadden we weer een enthousiast clubje. 
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In het begin borduurden we nog een beetje door op de vorm van Hanny. 

Maar we zijn bijvoorbeeld al snel gestopt met de chocolademelk tijdens 

de viering. En zo zijn er steeds weer kleine veranderingen doorgevoerd.  
 

Eerst speelden we het kerstspel met volwassenen. We hebben ontzettende 

veel plezier gehad met het instuderen. Maar op enig moment hebben we 

toch gekozen om met jongeren te gaan spelen. Dat betekende extra 

oefenen, maar ook tekens weer jongeren vinden die mee wilden doen. Dat 

viel echt niet altijd mee. Maar met gasten als Menno, Sandy, Maartje, 

Tom, Jelmer, Edouw, Arjan, Elisa in wisselende samenstelling hadden we 

toch een mooi clubje. Maar ook dit groepje wordt ouder en dan moet je 

weer opnieuw op zoek. We gingen met het studie orkest van Ons 

Genoegen werken enz. Telkens kleine veranderingen, maar soms met 

grote gevolgen. 

 

Kun je eens iets over de voorbereiding vertellen. Wanneer beginnen 

jullie bijvoorbeeld? 

 

Dit jaar zijn we in september voor het 

eerst bij elkaar gekomen. Na afloop van 

vorig jaar hebben we geëvalueerd wat 

we er van vonden, wat er anders zou 

kunnen etc. We beginnen met waar we 

toen gebleven waren. Het verslag er 

eerst maar eens bij gepakt. We hadden 

b.v. vorig jaar voor het eerst  geen 

vuurkorven maar papieren zakjes met 

waxinelichtjes erin. Op zich is dat goed 

bevallen, maar het vereist ook wel weer 

wat organisatie. Dat moet dit jaar dus  

anders. Een probleem, en dat klinkt 

misschien raar, is dat het zo vol is in de 

kerk. Begrijp me goed, is het is 

natuurlijk geweldig dat er zoveel 

mensen uit Terwolde komen, anders 

zou het ook niet leuk zijn. Maar je moet 

ook rekening houden met de veiligheid. En alles moet een plek krijgen. 

Iedereen moet het kunnen zien en horen. Dat soort dingen. 
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Meestal heb ik wel een idee over wat we kunnen doen, een verhaal of iets 

dergelijks. Maar dit jaar was er niets. Linda had een CD met een 

kerstverhaal van Herman van Veen. Die heb ik geluisterd om eerst maar 

eens in de stemming te komen. Nadenken over Kerst terwijl het 25 graden 

is vind ik lastig. Het was een combinatie van liedjes en verhaal. En dat gaf 

mij dan weer de inspiratie voor de opzet van dit jaar. Tevens dachten we 

aan de opzet zoals de Passion op televisie wordt uitgevoerd. We merken 

dat het zingen steeds moeizamer gaat. Het studie orkest wordt ook kleiner 

en gaat misschien stoppen, dus we moeten dan ook weer iets anders. Ik 

vind het dan ontroerend, hoe ieder ook weer iets inbrengt van zijn/haar 

eigen beleving en hoe dat dan weer op z’n plaats valt in een programma. 

Misschien is dat ook wel het leukste. Je doet met elkaar zo’n klus, je zet 

iets neer wat erg gewaardeerd wordt. Je werkt in korte tijd met heel veel 

mensen samen. En dat gaat van spelers, tot muzikanten, een koster, Sari 

voor de poster en het boekje, en 

al die lieve mensen die 

chocolademelk verwarmen en 

zorgen dat de kannen er weer 

zijn op kerstavond.  

 

En zo ga je aan het werk. Ieder 

heeft dan ook zijn eigen klussen. 

De een zorgt voor de kleding, de 

ander doet decor of publiciteit, 

toneel, contacten met de 

muziek, teksten vinden teksten 

schrijven. Kinderen vragen en 

oefenen. En zo kwamen we uit 

bij wat we dit jaar bedacht hebben. Ik vind het heel spannend of het lukt. 

Maar als het lukt, wordt het heel mooi. 

 

Kinderkerstfeest is op Kerstavond om 19.00 uur in de Dorpskerk van 

Terwolde. En dat is nog altijd hetzelfde gebleven. 
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Vluchtelingen koken voor gasten Dorpszicht Oene  

op Tweede Kerstdag!  
 

Initiatiefnemers Frits en Mathilda van Triest zijn al jarenlang  actief om 

mensen die alleen thuiszitten met kerst een mooie tweede kerstdag te 

bezorgen. Op vele manieren heeft 

dit de afgelopen jaren al 

plaatsgevonden in Dorpszicht Oene 

en/of bij gast-gezinnen thuis. Ook 

dit jaar is zijn zij samen met hun 

team bij elkaar gekomen om zich 

in te zetten voor deze doelgroep. 

Omdat de actuele situatie rondom 

vluchtelingen ook hún aandacht 

heeft, zijn ze met hen in het achterhoofd gaan brainstormen. Ervan 

uitgaande dat de recente stroom vluchtelingen in ons land ook mensen zijn 

die iets te bieden hebben en daar kansen liggen voor een mooie 

samenwerking, zullen dit jaar vluchtelingen koken voor de ‘vertrouwde 

gasten’. Frits en Mathilda hopen op een veelzijdige multiculturele maaltijd 

en weten zeker dat de vluchtelingen de gasten daarin zullen verrassen met 

hun kwaliteiten. 

‘We vinden het jammer dat in de media de vluchteling alleen maar gezien 

wordt als iemand die zijn handje ophoudt in Nederland. Onze ervaring is 

dat het medemensen zijn die heel graag wat willen doen en hun handen uit 

de mouwen willen steken in Nederland. Helaas wordt die mogelijkheid 

niet of nauwelijks geboden. Hoe mooi als de vluchtelingen die vaak uit 

een cultuur komen waarin (samen) koken dagelijkse kost is, mogen koken 

voor hun nieuwe medelanders die anders alleen thuis zouden zitten met 

kerst?’  

 

Wederom nodigen zij mensen/gezinnen uit die nog geen invulling hebben 

voor Tweede kerstdag of die niet de (financiële) mogelijkheden hebben 

om hier invulling aan te geven. Zit jij alleen met kerst of heb je niet de 

mogelijkheid dit met iemand of je gezin te vieren? Of ken jij mensen uit je 

omgeving die alleen zitten met kerst: dan willen we je van harte 

uitnodigen om dit met ons samen te doen!   
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Tweede kerstdag zal de ontmoeting, als vanouds, plaatsvinden in 

Dorpszicht Oene, Dorpsstraat 10 van 14-17 uur.  

Vervoer zal daarbij zo mogelijk geregeld worden.   

 

Naast de multiculturele maaltijd, 

zal er deze middag alle ruimte 

zijn voor ontmoeting met ‘oude 

en nieuwe’ gasten en voor 

Oerhollandse spelletjes en muziek  
 

Geef je kerstpakket een tweede 

kans: Wil jij je kerstpakket 

doorgeven aan iemand die het 

beter kan gebruiken? Dan mag je 

dit tot uiterlijk maandag 21 december bij ons thuis afgeven, Kolkweg 2  

in Terwolde. Wij zullen er dan voor zorgen dat elke gast tweede kerstdag 

met een kerstpakket naar huis gaat.  
 

Wilt u iemand/een gezin of uzelf aanmelden om kerst met ons te vieren, 

en/of nadere info dan graag een berichtje voor 18 december naar 

fritsmathilda@vantriest.com of bellen met 0645490352. 
 

Wanneer u dit mooie project wilt steunen kan dat door uw gift over te 

maken op: NL57RABO0106242547 tnv Stichting Present Epe ovv 

kerstproject. 

  

mailto:fritsmathilda@vantriest.com
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Het Kerstevangelie volgens Lucas 

 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te 
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad.  

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het 
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een 
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel 
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. 
Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden 
dat in een doek gewikkeld in 
een voederbak ligt.’ En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met 
de woorden:  
 

‘Eer aan God in de hoogste hemel  
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  
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Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met 
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend 
heeft gemaakt.’  Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan 
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind 
zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die 
het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 
precies zoals het hun was gezegd.  

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou 
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog 
voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.  
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DIENSTEN  DECEMBER  2015 
 

Zondag 6 december 10.00u - Dhr. G. Boer, Rhenen 

2de Advent     Uitgangscoll.: Roemenië  

        

 Zondag 13 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

3de Advent     Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 20 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

4de Advent     Uitgangscoll.: Roemenië  

          

Donderdag 24 december 19.00u - KINDERKERSTFEEST 

          

Donderdag 24 december 22.00u - Ds. B.K. Nobel 

        KERSTNACHTDIENST 

        M.m.v. 'Ons Genoegen' 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds  

          

Vrijdag 25 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        KERSTFEEST 

        Uitgangscoll.: Kinderen in de Knel 

          

Zondag 27 december 10.00u - Ds. D. van Meulen, Epe 

        Uitgangscoll.: Zendingsbuscollecte  

          

Donderdag 31 december 19.00u - Ds. B.K. Nobel 

        OUDEJAARSDIENST 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds (CvK) 

          

 

Zondag 3 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        NIEUWJAARSDIENST 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

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

VANUIT DE PASTORIE 
 

Wandelen met de dominee 
 

Is het tijd voor een goed gesprek, of wil je een situatie eens van een andere 

kant bekijken, dan kun je altijd een afspraak met mij maken. Als je wilt, gaan 

we er ook bij wandelen. Tijdens mijn opleiding tot wandelcoach heb ik veel 

geleerd over hoe je je vragen kunt verbinden met de wereld en de natuur om 

je heen. Dat geeft vaak verrassende inzichten en oplossingen. We kunnen één 

keer wandelen, maar we kunnen ook een traject afspreken waarbij we jouw 

vraag verder onder de loep nemen. Wil je iets meer weten over mijn 

werkwijze, dan kun je ook kijken op www.wandelnaarzininjeleven.com.  

Dat is mijn wandelcoachsite. Maar binnen het pastoraat zijn er nog veel meer 

mogelijkheden.  
 

Je vragen hoeven niet perse over het geloof te gaan.  

Wel ben ik gespecialiseerd in zingeving. Dus vragen als: Hoe krijg je weer 

zin in je leven? Wat zijn 

eigenlijk de waarden waar 

vanuit je wilt leven? Jij 

bepaalt het onderwerp en jij 

gaat op zoek naar jouw 

antwoord. Ik help je daar bij.  

 

Bel of mail gerust  voor een 

afspraak! nobel45@hetnet.nl  

tel. 0571 292213 

  

http://www.wandelnaarzininjeleven.com/
mailto:nobel45@hetnet.nl
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VANUIT DE GEMEENTE 
 

Gespreksgroep 30-45 jaar 

Drie mooie avonden hebben we gehad over de thema’s: Druk, druk, druk, 

Godsbeelden en Individu en gemeenschap. Op de laatste avond werd de 

wens uitgesproken een vervolg te geven aan deze gespreksavonden.  

Ook als je nog niet eerder 

geweest bent en graag 

mee zou willen praten, 

ben je van harte welkom. 

Stuur mij dan even een 

mailtje 

(nobel45@hetnet.nl) dan 

houd ik je op de hoogte 

van alle ontwikkelingen. 

Deze data kunnen vast in je agenda! 

20 januari; 2 maart; 6 april. Over de onderwerpen lees je in de volgende 

kerkbode meer. 

 

 

Doopdienst 

Op 24 januari houden we weer een doopdienst. Ouders die op deze 

zondag hun kind(eren) willen laten dopen kunnen met mij contact 

opnemen. Graag uiterlijk 10 januari, dan kunnen we samen de dienst 

voorbereiden.  

 

 

Wij gedenken 

Op 29 oktober overleed Gerrit Jan Veldhuis. In het dorp bekend als de 

rietdekker. Bijna zijn hele leven woonde hij aan de Wijkseweg. Sinds een 

paar jaar woonden hij en zijn vrouw Dicky aan de Grotenhuisstraat in 

Twello. Jan heeft in zijn leven heel wat gezondheidsproblemen gehad, 

maar altijd krabbelde hij er weer bovenop en was hij weer op het dak te 

vinden. Het buiten zijn, de natuur, het was zijn lust en zijn leven.  

Dicky en Jan kregen vier kinderen. Ook zij maakte het nodige mee.  

Een groot verdriet was het overlijden van kleindochter Carina. Maar er 

werd zeker ook genoten van het leven.  

  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Het begon met korte vakanties in Limburg, maar later toen Jan en Dicky 

meer tijd hadden gingen ze ook op reis naar Oostenrijk en Zwitserland of 

gewoon een midweekje fietsen. Zo’n twee weken voor zijn overlijden 

ging Jan ineens hard achteruit en moest hij in het ziekenhuis worden 

opgenomen. Daar werd hij steeds omring door de mensen die hem lief 

waren. Zijn vrouw, zijn kinderen en allen die bij hen hoorden. 

Behandelingen sloegen niet meer aan, het lichaam van Jan was op.  

Bij zijn afscheid in de kerk lazen we Genesis 2:18, de trouwtekst van Jan 

en Dicky en Psalm 121. De psalm die de vraag o m hulp beantwoord met 

de trouw van God. Ook de kinderen vertelden hun herinneringen aan hun 

vader.  

Op de begraafplaats van Terwolde legden we zijn lichaam neer met de 

woorden 

 

De bomen komen uit de grond 

en uit hun stam de twijgen  

en iedereen vindt het heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen 

we zien ze vallen naar de grond 

en dan opnieuw weer groeien 

zo heeft de aarde ons geleerd 

dat ál wat sterft, zal bloeien 
 

We bidden Dicky, de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen 

veel kracht toe in deze moeilijke tijd. 
 

Uitvaart vanuit de kerk 

Als er iemand is overleden moeten er in korte tijd veel keuzes gemaakt 

worden. Eén van die keuzes is: Waar houden we de rouwdienst?  
 

Het lijkt ons goed om u 

te laten weten dat onze 

kerk beschikbaar is 

voor rouwdiensten en 

niet alleen voor leden 

van de kerk.  
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De kerk is een mooie en warme plaats om afscheid te nemen van uw 

geliefden. 

Ook als u een eigen invulling wilt geven, bijvoorbeeld met uw familie, 

kan de kerk hiervoor gebruikt worden. Wij beschikken over een nieuwe 

geluidsinstallatie en ook is het mogelijk foto’s of filmpjes via schermen te 

laten zien. 

Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op dominee Betsy Nobel om 

de dienst te leiden, of u te helpen bij de voorbereidingen van de 

gedachtenisbijeenkomst. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan 

kunt u contact opnemen met Henk Stormink (h.stormink@voorst.nl) of 

met Betsy Nobel (nobel45@hetnet.nl). 

 

Bij de diensten 

In deze Adventsperiode horen we iedere week 

de vraag: Hoe laat is het? Het is een vraag die 

we zelf goed kennen, maar het is ook een vraag 

die de wachters op de muren elkaar vroeger 

stelden: Hoe laat is het? Hoe lang duurt de nacht 

nog?. Net als de wachters op de muren kijken 

wij uit naar het licht. Het licht van Kerst, de 

geboorte van Jezus. Vier adventsweken lang 

hebben we de tijd om ons op dat feest voor te 

bereiden. Dit jaar komen alle bekende verhalen 

uit het evangelie van Lucas langs. Prachtige 

verhalen, mis het niet!  
 

Zondag 6 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars 

We lezen Lucas 1: 26-38 

Liederen: Lied 461 en 462 

Een engel uit de hemel komt naar Maria toe. Hij vertelt dat de toekomst 

gaat beginnen en dat Maria aan de wieg van de toekomst staat. Op deze 

zondag gaat een gastvoorganger bij ons voor 

  

mailto:h.stormink@voorst.nl
mailto:nobel45@hetnet.nl
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Zondag 13 december, Derde zondag van Advent Kleur: Wit 

We lezen: Lucas 1: 39-56 

Liederen: Lied 461 en 462 

Maria gaat onderweg naar Elisabeth, haaroudere nicht die ook zwanger is. 

Dan zingt ze haarberoemde lied: het Magnificat 

Aan deze dienst werkt het koor Eendracht uit Terwolde o.l.v. Hans Mol 

mee. Wij jubelen met Maria mee 
 

Kerstzangdienst bij De Groot om 16.00 

Het thema van deze oecumenische Kerstzangdienst is: Het kind in de 

wereld. We staan stil bij de geboorte van Jezus, maar ook bij het lot van 

zoveel kinderen op deze wereld die geen plaats hebben om te wonen. Het 

koor Step by step verleent haar medewerking evenals het orkest Ons 

Genoegen uit Terwolde. Komt allen tezamen! 
 

Zondag 20 december, Vierde zondag van Advent  Kleur: Paars 

We lezen Lucas 1: 57-80 

Liederen: Lied 461 en 462  

Het zwijgen van Zacharias wordt doorbroken. Hij zingt het uit. Johannes 

is geboren, de boodschapper die voor de geboorte van Jezus uitgaat. Het 

feest kan beginnen! 
 

Donderdag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit 

Wie kijkt er niet naar uit? Het begin van het kerstfeest met een feest voor 

de kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en iedereen die zich nog jong 

voelt. Het thema van dit jaar is: “Loop je geluk niet voorbij” De 

Kinderkerstfeestcommissie heeft heel hard gewerkt aan een feest met 

oude en nieuwe elementen, die iedereen zullen aanspreken. N afloop is er 

voor iedereen warme chocolademelk en een koek op het sfeervol verlichte 

kerkplein. 
 

Donderdag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst. Kleur: wit 

Dit jaar een kleurrijke kerst. Zoals er allerlei mensen in de stal kwamen 

om de geboorte van Jezus met eigen ogen te zien, zo zijn alle mensen 

welkom in deze feestelijke dienst. “Ons Genoegen” en organist Bert 

Riphagen zullen de samenzang begeleiden.  
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Vrijdag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit 

Er vallen sterren uit de hemel! En daarop staan wensen van mensen. 

Zullen deze wensen in vervulling gaan? De kinderen van de 

kindernevendienst laten het ons zien. Een kerstfeest voor jong en oud 

waarin iedereen van harte welkom is. Jezus is geboren! 
 

Zondag 27 december Kleur: wit 

Lezing: Lucas 2:22-40 

Vandaag is het zover: Simeon en Hanna zien het kind en weten genoeg. 

Dit kind draagt de toekomst met zich mee. Een nieuwe tijd breekt aan. Ds. 

D. van Meulen uit Epe gaat op deze zondag bij ons voor. 
 

Donderdag 31 januari 19.00, Oudejaarsavond. Kleur: wit 

We kijken terug en vooruit. Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht. 

Hoe kunnen we verwoeste steden rijmen met het nieuwe Jeruzalem. Maar 

ook staan we stil bij ons persoonlijke leven. Wat lukt en wat lukte niet. Is 

er voor ons een toekomst en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Blijf waakzaam, 

dan zie je de tekenen van het rijk van God dat in deze wereld doorbreekt! 
 

Zondag 3 januari Nieuwjaarsdienst Kleur: Wit 

We lezen Matteüs 2: 1-12. Herinner je je nog hoe de sterren uit de hemel 

vielen? Vandaag komen de wijzen bij Jezus aan. Zij volgden zo’n 

stralende ster. Wie wijst ons de weg en wat doen we daarmee? Kom in 

beweging, want het nieuwe jaar begint! 

Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar om elkaar een gezegend 

nieuw jaar te wensen. 

 

Tot ziens in de diensten!  

 

AGENDA 

3 december 19.45 Gezamenlijke kerkenraad Nijbroek 

7 december 20.00 Moderamen   bij Kees 

11 december 18.00 kerstmarkt Nijbroek   

17 december 20.00 Kerkenraad   Consistorie 

 

     Ds. Betsy Nobel 
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Kort verslag van het overleg op 16 november 2015 tussen samen-

werkende geloofsgemeenschappen in de gemeente Voorst. Een 

compleet verslag kunt u opvragen bij uw kerkenraad of bestuur. 

 

In een ontspannen sfeer hebben 22 vertegenwoordigers van bijna alle 

geloofsgemeenschappen in de gemeente Voorst de gesproken over de 

situatie rondom vluchtelingen in de gemeente Voorst en op welke manier 

een gezamenlijk signaal afgegeven kan worden. 

- Opening. Het overleg wordt door Ds. Menno Valk n.a.v. de 
gebeurtenissen in Parijs geopend met een tekst uit de brief van Paulus 
aan de Romeinen (12:21): ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar  overwin het kwade door het goede’ en een uitspraak van 
Martin Luther King: ‘Het donker kan het donker niet verdrijven, alleen 
licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven, alleen liefde kan dat’.  

- Toelichting onderwerp 
Het is belangrijk 

onderscheid te 

maken tussen 

vluchtelingen en 

statushouders.  

De vluchtelingen 

worden opgevangen 

in AZC’s of OC’s.  

Nu deze overvol 

zijn, zijn 

noodopvang locaties (grootschalig) en crisis-noodopvanglocaties 

ingericht. De burgerlijke gemeente is verantwoordelijk voor de crisis-

noodopvang in Voorst en voor de uitvoering van de Bed-Bad-

Broodregeling. Vluchtelingen worden hier 72 uur opgevangen (met de 

mogelijkheid dit te verlengen tot 2x72 uur). De gemeente coördineert 

dit alles en wordt daarbij geholpen door de leiding vrijwilligers van 

Vluchtelingenwerk Voorst.  

- Komst eerste groepen vluchtelingen in Voorst. Hoe hebben 
geloofsgemeenschappen gehandeld? 
In Voorst/Klarenbeek/Wilp zijn lijsten in de kerken neergelegd waarop 

mensen hun gegevens konden achter laten als ze vrijwilligerswerk voor 

Vluchtelingenwerk Voorst wilden doen.  
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De lijsten zijn doorgegeven aan Vluchtelingenwerk Voorst.   

Door gemeenteleden zijn zakken met kleding en speelgoed gebracht, 

waardoor er nu een kleine noodvoorraad is. Dit waren spontane acties 

en niet door één van de geloofsgemeenschappen gecoördineerd. Door 

een groep uit Twello is de kleding en speelgoed gesorteerd en 

overzichtelijk op schappen uitgestald. Een gezamenlijke actie om 

kleding in te zamelen is nu niet nodig. Zeker ook omdat vluchtelingen 

maar 2 tassen bij zich mogen hebben zolang ze op reis zijn. 

- Hoe kijkt men tegen vluchtelingen aan?  
Over het algemeen is de houding van gemeenteleden positief naar 

vluchtelingen. Dit vanuit de Bijbelse opdracht zorg te dragen voor de 

‘vreemdeling’ in ons midden. Er worden ook andere geluiden gehoord. 

Zo worden de grote aantallen die ons land en onze gemeente binnen 

komen als een probleem ervaren. Er zijn geluiden dat er angst is onder 

de mensen voor criminaliteit, inpikken van baan of woning. Hieruit 

blijkt dat het erg nodig is er feitelijk juiste info wordt gegeven aan de 

gemeenteleden, maar ook aan andere inwoners van de gemeente 

Voorst.  

- Kunnen we gezamenlijk een signaal afgeven? 
Er ontstaat een levendige discussie over welk signaal passend en 

haalbaar is. Voor de korte termijn is besloten om de volgende acties uit 

te voeren. 

o Er wordt een inzamelingsactie georganiseerd om welkomstdozen 
in te zamelen in alle kernen. Hiervoor is een kernteam 
samengesteld. (zie bericht verder in dit blad). 

o Er wordt een inzamelingsactie georganiseerd om het noodfonds 
van Vluchtelingenwerk Voorst te steunen. Hiervan kunnen zaken 
worden aangeschaft waar de gemeente niet in voorziet, zoals 
ondergoed, sokken etc. Er is veel geld nodig, nu en in de nabije  
toekomst. 

o De voorgangers van de geloofsgemeenschappen krijgen de 
beschikking over een aantal bijbels in het Arabisch. Als er een 
vraag komt van een vluchteling om een bijbel kan deze snel 
worden gehonoreerd. 
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o Namens de geloofsgemeenschappen wordt een verzoek aan de 
burgerlijke gemeente gedaan om in de kernen informatieavonden 
te houden. Vluchtelingenwerk Voorst kan hier een waardevolle 
bijdrage aan leveren. 

o Vluchtelingenwerk Voorst wordt gevraagd regelmatig updates te 
geven over de feitelijke voortgang van de crisis-noodopvang 
middels een email bericht.  

- Sluiting 
Het was een boeiende avond waarin het mooi was om te zien hoe we 

bij elkaar en ook tot elkaar zijn gekomen. We hebben elkaar een klein 

beetje leren kennen en dat is waardevol. Over veel dingen waren we 

het eens, over sommigen wat minder. Als we het voor elkaar krijgen 

om de afgesproken acties handen, voeten en een gezicht te geven, 

geven we een prachtig signaal af aan de (geloofs)gemeenschappen van 

Voorst. 

Twello, Gerit Moll 

E: geritmoll@gmail.com 

T: 0651 374 998 

 
Inzamelingsactie voor vluchtelingen Voorst 

Vluchtelingen komen naar onze gemeente. 
Alles wat ze bezitten hebben ze bij zich in 
een paar tassen. Ze zijn ontheemd en voelen 
zich vaak verward en eenzaam in de massa. 
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen in 
de gemeente Voorst zijn een 
inzamelingsactie gestart. Graag willen we 
welkomstdozen aan nieuwe vluchtelingen 
aanbieden. Een mooi versierde 
welkomstdoos is een geschenk en een blijk 
van verbondenheid, en geeft een gevoel van 
welkom zijn. Zowel voor de ontvanger als 

voor de gever. De inzameling start op 27 november en loopt tot 20 
december 2015. U/jij kunt een mooi versierde doos met inhoud afgeven 
bij één van de inzamelpunten: 
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- Voorst: CBS Sjaloom 
- Klarenbeek: Welkoop 
- Wilp: kerk van Wilp (zondagmorgen) en dorpshuis ‘De Pompe’ 

op dinsdagavond van 19.30 uur -21.00 uur 
op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00-22.00 uur 
op vrijdagavond van 20.00 uur - 22.00 uur 

- Twello: Jumbo Binnendijk 
- Terwolde: Coop de Lelie 
- Nijbroek: kerk van Nijbroek (zondagmorgen)  en familie W. van der 

Snel Dorpsplein 3, 7397 NH Nijbroek (andere dagen) 
- Teuge: fam. M. Ooms/W. van Ee, Rijksstraatweg 174/176, 7395 ME  
- De Vecht: familie Huisman, Kerkstraat 2, 7396 PH De Vecht 
Omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voorschrijft dat er 
maximaal 2 tassen per persoon in de bus mogen is het belangrijk is dat 
kwaliteit gaat voor hoeveelheid. Dus liever een kleine doos met 
kwalitatief goede spullen dan een grote doos met spullen die snel kapot 
gaan. Het kan gebeuren dat spullen uit een doos, bedoeld voor een 
jongere of volwassene, in handen komt van een klein kind. Dit te 
voorkomen is natuurlijk de verantwoording van de ouders. Doordat de 
groepen groot zijn bestaat de kans dat dit mis gaat met gevaarlijke 
situaties tot mogelijk gevolg. Daarom vragen we u hiermee rekening te 
houden in de keuze van dingen die u wilt geven. Een paar spelregels: 
- Stevige stapelbare schoenendoos (geen laarzendoos), liefst versierd 
- Deksel moet er af kunnen, zodat de inhoud geïnspecteerd kan worden 
- De volgende basisinhoud is gewenst: 

 kleine verpakking douchegel en shampoo 
 deodorant 
 tandpasta en tandenborstel 

 aangevuld met op de persoon gerichte spullen zoals: 
 tekening of welkomstkaart 
 nieuw ondergoed, nieuwe sokken 
 haargel/styling 
 scheerschuim/wegwerp scheermesjes 
 borstel/kam, haarknipjes/elastiekjes 
 klein speelgoed, zoals een kleurboek, prentenboek, kleurpotloden, 

schone knuffel, bal, autootje 
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Let op! De volgende zaken mogen zeker niet in de dozen: 
 etenswaren of snoepgoed 
 geweldspeelgoed, zoals klappertjespistool etc. 
 scherpe of kleine dingen zoals schaar, prikpen, knikkers etc. 
 geen speelgoed waar kleine dingen van los kunnen raken 

Wilt u de dozen voorzien zijn van één van de volgende aanduidingen.  
Dat maakt het sorteren een stuk makkelijker voor ons. 

 Child <5 year 
 Boy >5 year 
 Girl >5 year 
 Man >16 year 
 Woman >16 year 

 
Misschien bent u/jij niet in de gelegenheid om een welkomstdoos samen 
te stellen. Dan nodigen wij u uit om Vluchtelingenwerk financieel te 
steunen. U kunt uw gift overmaken op rekening NL53RABO 0362802866 
van Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Twello. Er is veel geld nodig 
voor nuttige zaken die niet door de overheid geregeld worden. Dat gaat 
om kleine belangrijke dingen zoals nieuw ondergoed, maar ook om 
grotere uitgaven die vluchtelingen zich niet kunnen permitteren. Daarom 
heeft Vluchtelingewerk Voorst een noodfonds. De bodem van dit fonds is 
echter in zicht door de vele verzoeken om hulp. Daarom bevelen wij een 
bijdrage aan dit fonds van harte bij u aan! 
 
Het zou fantastisch zijn als we massaal meedoen en zo vluchtelingen een 
fijn welkom te geven in deze donkere dagen. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gerit Moll T: 06 5137 4998 of 
mailen naar vluchtelingenvoorst@gmail.com 
 
Kernteam: Diana Hofmeijer, Lien Uenk en Gerit Moll 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

2-dec Dhr. J.H. Ooink op den Dijk,  Ieuwland 16 82 jr. 

10-dec Mevr. G.T. van der Heijden-de Graaf, Kolkweg 15 81 jr. 

14-dec Mevr. A.J. v.d. Bovenkamp-Voorhorst, Schoolstraat 27 83 jr. 

29-dec Mevr. D. Klein Lankhorst, Ieuwland 7 80 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: 
 

Overleden: 
 

Dhr. G.J. Veldhuis, Grotenhuisstraat 18, Twello op 29 oktober 

Dhr. E.H. Hekkert, Haverkampsweg 7 op 2 november 
 
 

 
Afscheid van Henk Ooink op den Dijk 
 

In de gezamenlijke vergadering van 5 november jl van het College van 
Kerkrentmeesters en de Commissie van Advies hebben we afscheid genomen 
van Henk Ooink op den Dijk als lid van de Commissie van Advies. Henk heeft 
vele jaren zijn talenten ingezet voor onze gemeente. Hij had een half jaar 
geleden al aangegeven in zijn 80-ste levensjaar te willen stoppen met het werk 
in de Commissie van Advies. Henk heeft altijd gefunctioneerd als een rustig en 
constructief meedenkend iemand. Hij was iemand waar je altijd op kon bouwen. 
In het verleden vervulde hij veelal technische taken binnen de 
kerkgemeenschap, wat ook samenhing met zijn beroepsmatige achtergrond. 
Het was eigenlijk wel een moment met een historisch tintje. Henk was het laatste 
actieve lid, die vroeger nog lid is geweest van het College van Notabelen. Het 
vroegere College van Notabelen hield in het verleden toezicht op de 
ouderling/kerkvoogden (Kerkvoogdij) bij het beheer van de kerkelijke goederen. 
Later zijn het College van Notabelen en de Kerkvoogdij opgegaan in het College 
van Kerkrentmeesters. Er is toendertijd een Commissie van Advies ingesteld die 
het College van Kerkrentmeesters ging ondersteunen en adviseren. Nogmaals 
hartelijk dank voor je inzet Henk en nog vele gezonde en goede jaren gewenst. 
In de vacature bij de Commissie van Advies is benoemd Berry Bellert, als 
opvolger van Henk. Vanuit de gemeente ook een hartelijk welkom voor Berry in 
de Commissie van Advies. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Piet Winterman 
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Adventswandeling in stilte 
 

Omdat het op zondag 29 november nat en koud was, is de advents-
wandeling verplaatst naar zondag 13 december, de derde zondag van 

advent. Dan 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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 Kerst is voor iedereen. 
 

                       “ Kerst brengt Samen”  

               Kerst verbindt elkaar, 
               Kerst roept mensen op om samen te komen, 
               Kerst is voor iedereen.  
 

U wordt uitgenodigd voor een speciale Kerstbijeenkomst. Wij bieden u 
een wisselend programma aan, die iedereen zal aanspreken.  
In de sfeervolle prachtige versierde Kerk kunt u deze middag genieten  

van het optreden van  de Terwoldse  zangvereniging `Eendracht ´  
onder leiding van dirigent Hans Mol.     
Het koor zal mooie en bekende kerstliederen voor u zingen.    
  
Verhalen vertelster mevrouw Carien Duursema uit Wijhe zal op een 
bijzondere manier een Kerstverhaal vertolken.   
Onder het genot van de traditionele traktaties zal het voor ieder een 
onvergetelijke middag worden. 
 

Wij hopen op een goede opkomst. 
 

Donderdag 17 december. 
Aanvang kwart voor twee, in de Kerk van Terwolde. 
 

Tot ziens op 17 december.   
   
Eenieder die door welke omstandigheden niet bij de Kerstbijeenkomst 
65+  aanwezig kan zijn, willen wij goede Kerstdagen toewensen. 
 

 

OPROEP              OPROEP              OPROEP            OPROEP           OPROEP 
 

Welke vrijwilligster (m/v) wil op dinsdagmorgen 22 december een 
attentie afhalen en daarna bezorgen bij zieken en ouderen vanaf 80 
jaar  in onze gemeente Terwolde –De Vecht. 
De attenties worden afgegeven tussen half tien en half elf in de 
Consistorie van de Kerk van Terwolde.  
Alvast bedankt voor uw hulp. 
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Wilt u zich wel vroegtijdig opgeven in verband met de route planning ? 
Graag  vóór 15 december.  
 

De dank gaat naar de Diaconie, die dit mogelijk maakt. 
  
Willie Slijkhuis             291074                 Mini van der Horst         291335. 
 
 
Agenda 2016.      
 

14 januari Stamppotten buffet   met muzikale omlijsting van de 
Bouwmeisters uit de Achterhoek. 

25 februari Is het Kunst of kitsch. Dhr. Bonhof uit Wapenveld. 
24 maart Lente feest met Hendrik en Heintje uit Lunteren, vrolijke 

middag. 
 

 

Ook voor deze bijeenkomsten is iedereen van Harte Welkom. 
 
 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 
 

Broodjes gezond 

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

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

Dit keer hadden we een mooie opbrengst: € 231,30.  
 

 

Kerstmarkt Nijbroek 

Vrijdag 12 december staan wij als werkgroep ook op de kerstmarkt in Nijbroek. 

Komt u even bij ons langs? 
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Talentenmarkt 

We weten de datum van onze talentenmarkt in 2016: vrijdag 4 maart! Zet u de 

datum ook in de agenda? 

De opbrengst gaat dit jaar naar ons nieuwe project in Noord Kameroen. De 

evangelisch Lutherse Broedergemeente daar heeft steun gevraagd bij haar werk 

op twee gebieden: duurzame landbouw en vernieuwing van de 

predikantenopleiding. Via Kerk in Actie willen wij dit project drie jaar gaan 

steunen. 

 

 

Noord Kameroen wordt door de 

klimaatverandering steeds 

droger. Ook door verkeerd water- en 

grondgebruik brengt  

de landbouw steeds minder op. De kerk 

daar heeft besloten 

het regelmatig terugkerende 

voedseltekort structureel  

aan te pakken met een 

landbouwprogramma 

gericht op duurzaamheid.  

 

Ook wil de kerk haar predikantenopleiding verbeteren. “Als ik over twee jaar met 

pensioen ga, moet de kerk sterk zijn voor de toekomst met een goed 

landbouwprogramma en een goede opleiding voor onze predikanten”, zegt ds. 

Goyek, leider van de Lutherse Broederkerk. (zie foto) 

 

 

U kunt via de talentenmarkt dit project 

steunen. U hebt allemaal talenten, 

dingen die u goed kunt of fijn vindt om te 

doen. Bied ze te koop aan en u steunt 

ons doel! Laat maar horen welk talent u 

heeft. 

 

 

 

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 
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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. 

E. Slijkhuis (0571) 29 10 74  -  J. van Oorspronk (055) 323 1711    
 

G. de Groot (055) 323 1261 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 7 dec. Mevr. Wolters Beentjesweg 8 

  Mevr. Jansen Everwijnstraat 17 

  Mevr.  Hak Everwijnstraat 33 

  Mevr. van Beek Kerkekamp 8 

  Mevr. Slijkhuis Kuiperstraat 13 

  Mevr. Braamkolk Molenweg 27 

  Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

6 dec. PK Klarenbeek 10.00u 

13 dec. PK Voorst 10.00u 

20 dec. PK Twello 10.00u 

27 dec. PK Wilp 10.00u 

 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij: 
 

Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde, tel. 29 16 62 
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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. Zweers (2x10) 20,00 

 

  

L. Uenk (2x5; 1x10) 20,00 

 

  

K. Ketelaar 5,00 

 

  

A. van der Haar 10,00 55,00 

     Alg. Kerkenwerk via: B. Nobel 

 

50,00 

     Orgelfonds via: Bank 15.11 

 

50,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank 9.11  300,00 

 

  

Bank 20.11 230,00 

 

  

B. Nobel 120,00 650,00 

     Collecten 

 

CvK 300,35 

 

  

Diaconie 216,82 

 

  

Najaarszendingweek 66,50 

 

  

Werelddiaconaat 55,75 

 

  

Binnenlands Diaconaat 23,80 

 

  

Orgelfonds 97,45 760,67 

    

  

   

TOTAAL   1.565,67 

       

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Nieuws van de werkgroep ‘Vrienden van Loamneş’ 
 

Terwolde, de Vecht en Nijbroek. 

 
De werkgroep bestaat al 17 jaar en in al die jaren is er in Loamneş veel 

verbeterd o.a. door de bijdragen van de werkgroep. 

De gelden die jaarlijks worden bijeen gebracht door het houden van de 

compost en potgrond acties hebben hier voor een groot deel aan 

bijgedragen. 

Alle gelden worden ‘gestald’ bij de diaconie van Terwolde (waar wij hun ook 

erg dankbaar voor zijn). 
 

Nu zijn wij bezig met het oprichten van een stichting, waardoor wij zelf het 

beheer over de gelden hebben, met als groot voordeel dat de medewerkers 

aan de compost en potgrond acties verzekerd zijn voor eventueel opgelopen 

letsel tijdens de acties. 
 

Ook hebben wij onze activiteiten uitgebreid naar een andere plattelands 

gemeente in de omgeving van Loamneş en wel naar Hoghilag, dat 60 km ten 

noorden van Loamneş ligt. Hoghilag is een gemeente bestaande uit 3 dorpen 

met 5 scholen 

Er is al schoolmeubilair en computers naar toegebracht, maar in en om de 

scholen is er nog veel achterstallig onderhoud  zoals bijv. lekkende daken in 

de schoollokalen.  

Daar willen we proberen hen mee te helpen.    

Dit jaar hebben we ook hulp verleend in Parumbacu, aan scholen en bevolking. 

Dit ligt 30 km ten Oosten van Loamneş. 

Daarnaast steunen wij regelmatig een school voor meervoudig gehandicapten 

in Sibiu, genaamd  Casa Lumini.( Huis van het Licht) 

 

Naast de compost- en potgrondacties kunt u ook donateur worden van de 

stichting, hiervoor zal een wervingsactie zijn op 11 december op de 

kerstmarkt in Nijbroek bij  

de kraam, maar u kunt zich ook aanmelden bij de secretaresse: Riet Visser 

tel. 0571-290720. 
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Jongeren van 13 tot 18 jaar, die volgend jaar nog een week mee zouden willen 

naar Loamneş en omgeving, kunnen zich ook bij haar opgeven. De eigen 

bijdrage zal minimaal 100 euro bedragen.    
 

Het vertrek zal waarschijnlijk op 5 mei 2016 zijn. Deze reis gaat alleen door 

bij voldoende deelname van jongeren. 

 

Hartelijke groet namens de werkgroep, Wim van der Snel 
 

 

Gaten dichten. 
 

Dit is de titel van de Kaarsenactie  tijdens de advent in de 

kerk voor de  “Vrienden van Loamneş”.   
 

Zoals u in het stuk over onze werkgroep heeft kunnen 

lezen, breiden wij ons werkgebied uit.  We gaan helpen in 

de gemeente Hoghilag, waartoe 3 dorpen horen. 

Als eerste doel hebben we de daken van de scholen 

genomen.  
 

In  het dorpje Valchid is het dak al dicht.  Het dak was zo slecht dat dit het 

eerst moest voor het winter wordt.  Begin november was het dak dicht.  

De emmers hoeven niet meer in de lokalen te staan. De wind kan er niet meer 

door heenblazen.  Wij hebben €  5500 betaald aan de mensen daar.  

De plaatselijke aannemer heeft het dak geïnspecteerd en nieuwe materialen 

geleverd. De bevolking, maar ook de kinderen ( de iets oudere kinderen), 

hebben meegeholpen om de gaten te dichten. Ook zij stonden op het dak. 
 

Maar dit is pas één dak. Er zijn vijf scholen, dus u snapt het al. Er is veel 

geld nodig. Gaten in het dak, maar ook in onze kas. 
 

De kinderen van de Kindernevendienst staan de tweede en vierde zondag aan 

de uitgang, na de dienst.  

Helpt u ook mee om alle gaten te dichten? De kinderen staan met de 

kaarsen, waar u uw geld voor dichte daken in kunt in doen. 

 

Riet Visser – Veenendaal. 
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NIEUWS VAN HET KERKWINKELTJE 
 

Met een goed gevoel kijken we terug naar de geslaagde verkoop van de 
zelfgemaakte en ingebrachte spullen. De voorlopige opbrengst is € 900,00.  
De mand met boodschappen is gewonnen door Hermien Teunissen. 
De inhoud van de pot met noten was 108 stuks; Diny Uenk zat er het dichtst bij, 
zij kreeg het pakket handdoeken. 
Door fijne samenwerking en gezelligheid, waardoor het geheel tot stand kwam, 
hebben we weer een mooi bedrag bijeen gebracht om iets in of om de kerk te 
realiseren. 
Iedereen die wat gemaakt, gebakken of geschonken heeft: hartelijk dank en 
natuurlijk ook dank voor alle helpers.  
Dit jaar hebben we voor het eerst samen kerststukken in plaats van kaarten 
gemaakt. Een goed idee, er werd veel verkocht van de stukken. 
Dank voor onze bezoekers die ons van veel spullen afhielpen. 
Bent u niet geweest of hebt u het vergeten, er zijn nog een paar kerststukjes 
over, geef een seintje aan ons dan gaan we met u mee en kunt u alsnog slagen 
bij het kerkwinkeltje. 
 

Hartelijke groeten, goede feestdagen en tot volgend jaar.  
Namens het kerkwinkeltje, Fenny Hemeltjen, Fem Pas, Alie Ensink 
 

KERSTZANGDIENST IN DE VECHT. 
 

Op zondagmiddag 13 december a.s. organiseert de oecumenische 

werkgroep Terwolde/De Vecht en Nijbroek weer de jaarlijkse 

Kerstzangdienst. De dienst begint om 16:00 uur en wordt gehouden in 

zaal ‘De Groot’ in De Vecht.  

Het thema van de Kerstzangdienst is: Het Kind in de wereld.   

Ds. B. Nobel zal de korte overdenking verzorgen. Verdere medewerking 

verlenen  Ds. J. Lammers en leden van de werkgroep. 

De koorzang wordt verzorgd door ‘Step by step’ uit Bussloo. 

Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Terwolde zorgt, evenals 

voorgaande jaren, voor de begeleiding van de samenzang.  

De collecte is dit jaar bestemd voor de bouw van huisjes, voor Oma’s in 

Tanzania.  

Na afloop is er gelegenheid, om onder het genot van een kopje koffie of 

thee, elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten.  De zaal is open vanaf 

15.30 uur.  

Wij hopen dat velen van u weer aanwezig zullen zijn, om zo gezamenlijk 

op weg te gaan richting Kerst. 

 

Namens de Oecumenische werkgroep, Ben Pas.  
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 4 Januari vóór 16.00 uur  

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

 


