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DIENSTEN  JANUARI 2016 
 

 

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

        NIEUWJAARSDIENST 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 10 januari 10.00u - Ds. H.A. Marsman, Deventer 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 17 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        HEILIG AVONDMAAL 

        

Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie: 

Oecumene 

          

Zondag 24 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        e.v. DOOPDIENST 

        Uitgangscoll.: Leprazending 

          

Zondag 31 januari 10.00u - Ds. K. van Middendorp-Sonneveld, Elst 

        Uitgangscoll.: Zendingsbuscollecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 

 7396 AH  TERWOLDE   44ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Januari 2016  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 

Gebed voor het nieuwe jaar en voor iedere dag 
 

Zoals het licht 
Ons elke morgen 
Nieuw verschijnt, 
Ons wekt 
En koestert 
Met de stralen, 
Wek Gij God 
Zo ook mij! 
 
Zoals de zon 
Geen dag 
Ons in het donker laat, 
Laat mij Uw trouw 
Ook nu weer dagen! 
 
Schep doorgang 
Aan wat zorgen baart, 
Wat angst aanjaagt, 
En zet mij 
Recht weer op mijn voeten: 
Niet moedeloos 
Niet hopeloos verlamd, 
Maar opgericht, 
Met opgeheven hoofd 
Tot U, 
Mijn Zon, 
Mijn dag, mijn licht 

 
                   Sytze de Vries 
 
 

  



   4 

Antependia en kanselkleden Bethel 
 
Het heeft even geduurd, maar we 
hebben een mooie bestemming 
gevonden voor de antependia en 
kanselkleden uit Bethel. Zij doen 
nu dienst in de diensten op het 
Grotenhuis, die iedere 
donderdagavond worden 
gehouden. Een mooie 
herbestemming! 
 
 

 
VANUIT DE GEMEENTE 
 

Korte impressie van de stiltewandeling 
 “Ik weet niet of ik wel vaker zo lang stil ben geweest, maar het beviel me 
goed”, Dit was een reactie van één van de tien stiltewandelaars die op zondag 
13 december meeliepen met de stiltewandeling. Het thema was: Keuzes 
maken. Na een korte kennismaking gingen we in stilte op weg. Op bepaalde 
punten op de route werden vragen meegegeven. Zoals: Welke zijpaden zijn er 
allemaal in je leven. Zijn ze het allemaal waard om aandacht aan te geven?  
Ook lazen we het geboorteverhaal van Jezus uit Lucas 2 en vroegen we ons af: 
Hoe zou het zijn als we zelf op weg 
werden gestuurd, zoals ook nu veel 
vluchtelingen op weg zijn gegaan. Welke 
materiële of immateriële dingen zouden 
we echt mee willen nemen. Al lopend 
kwamen we steeds dichter bij onze kern. 
Wat is voor ons nu het allerbelangrijkste in 
ons leven, en geven we daar genoeg 
aandacht aan? Waar zijn we dankbaar 
voor? Hoe kunnen we van die dingen in ons leven meer krijgen of er meer 
aandacht aan besteden en welke hindernissen ervaren we daarbij? Het laatste 
gedeelte van de wandeling was er de gelegenheid ervaringen met elkaar te 
delen. Met een stevige kop erwtensoep of tomatensoep sloten we met elkaar 
de wandeling af. Een waardevolle ervaring rijker. 
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Wisseling van ambtsdragers 
2016 is weer zo’n jaar waarin ambtsdragers aftredend zijn en nieuwe 
ambtsdragers bevestigd kunnen worden. Aftredend zijn: Lien Uenk, Klazien 
Ketelaar, Henk van der Scheer, Kees Visser, Jan Roskam, Henk Stormink, Alie 
Ensink en Piet Winterman. Van deze aftredende kerkenraadsleden heeft alleen 
Jan Roskam aangegeven niet te willen gaan voor een herbevestiging.  
Jan is dan 44 jaar diaken geweest! Hierover in de volgende kerkbode meer.  
De andere ambtsdragers willen tot onze 
grote vreugde nog een termijn op zich 
nemen. Henk Stormink heeft zijn 
maximale tijd van drie periodes er op 
zitten. Toch wil hij graag doorgaan, waar 
we erg blij mee zijn. Hiervoor hebben we 
bij de Classis dispensatie aangevraagd, 
maar die kan niet verleend worden, 
vanwege de regels in de kerkorde. 
Wanneer iemand drie periodes in de 
kerkenraad heeft gezeten, moet hij of zij 
er minstens 11 maanden uit, voordat hij of zij opnieuw bevestigd kan worden. 
Wel mag je nog een half jaar blijven, om te zien of er in die periode een 
opvolger gevonden kan worden. Dit betekent dus dat Henk nu niet 
herbevestigd wordt, maar nog 6 maanden aanblijft, daarna 5 maanden geen lid 
kan zijn van de kerkenraad en dan aan het eind van dit jaar weer herbevestigd 
kan worden. 
 

We zijn nu dus op zoek naar een nieuwe diaken. Graag zouden we ook iemand 
vinden die de taak van voorzitter op zich zou willen nemen. Dit doet Betsy 
Nobel nu, maar het is niet ideaal dat een predikant voorzitter is van de 
kerkenraad. Ook zou een jeugddiaken welkom zijn. 
Maar het geheel overziend mogen we zeggen dat we heel blij kunnen zijn met 
zo’n nagenoeg complete kerkenraad, dat is echt wel bijzonder in deze tijd.  
Dat zoveel mensen nog een termijn op zich willen nemen zegt ook wel iets 
over de sfeer in de kerkenraad en de waardevolle inhoud van het werk dat 
gedaan wordt! Voor dit alles mogen we als gemeente heel dankbaar zijn. 
Bevestiging, herbevestiging en aftreden zullen dit jaar plaatsvinden op zondag 
14 februari. In de volgende kerkbode kunt u er meer over lezen en we hopen 
natuurlijk dat u deze datum alvast in uw agenda noteert, want de kerkenraads-
leden doen hun werk voor de hele gemeente. Een blijk van waardering door 
middel van aanwezigheid in de bevestigingsdienst is dan ook een fijne steun in 
de rug!  
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Kerkbalans 
In deze maand zullen ook de enveloppen van kerkbalans 
weer bij u in de bus vallen. De kerkrentmeesters zullen 
u verderop informeren over het thema en de inhoud 
van kerkbalans. Hierboven schreef ik dat we dankbaar 
zijn voor de inzet van zoveel mensen, veelal langdurig. 
Maar er is ook geld nodig. Onze begroting vertoont al 
enkele jaren een flink gat. Het zou fijn zijn als we met 
elkaar dit gat kleiner zouden kunnen maken, of zelfs 
dichten. 
Helpt u zo ook mee onze gemeente een levende en actieve 
gemeente te houden?!  

 
Gespreksgroep 30-45 jarigen 
Op 20 januari, 2 maart en 6 april komt de gespreksgroep voor 30-45 jarigen 
weer bij elkaar. Ook als je nog niet mee hebt gedaan, maar dat nu wel graag 
wilt, ben je van harte welkom. Stuur me even een mailtje (nobel45@hetnet.nl) 
en ik zet je in de maillijst, zodat je alle info op tijd hebt. Ook als je niet alle drie 
de avonden kunt, ben je van harte welkom! 

 
Doopdienst 
Op 24 januari staat de eerstvolgende doopdienst gepland. Ouders die hun 
kinderen in die dienst willen laten dopen kunnen tot uiterlijk 11 januari contact 
met mij opnemen. Dan maken we een afspraak om de doopdienst voor te 
bereiden.  

 
Wijkavond De Vecht 
Op de Vecht is op kerkelijk gebied veel veranderd de laatste jaren. De sluiting 
van Bethel en kort daarna ook die van de Rooms Katholieke kerk.  
Om toch met elkaar in contact te 
blijven, nodigen we u uit voor een 
wijkavond op 27 januari bij de  Henny 
en Gerrit de Groot. U krijgt nog een 
persoonlijke uitnodiging. We hopen 
dat er velen van u zullen zijn, om met 
elkaar te praten over wat er goed gaat en wat u nog mist. Wellicht komen er 
uit deze avond nog een paar mooie ideeën naar voren.  
 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl


 7 

Wij gedenken 
 

Op zondag 27 december kwam er een einde aan het leven van Aartje Hermina 
Berends-Teunissen. Na vele jaren in Terwolde te  hebben gewoond woonde zij 
de laatste jaren aan de Badijkstraat in Twello. Eerst nog samen met haar man 
Jan, die vier jaar geleden overleed. Aartje Berends was een hartelijke, 
eenvoudige, bezorgde en lieve vrouw. Een fijne moeder, een trotse oma en 
een leuke omi, zo stond er op de kaart. Aartje heeft een actief leven gehad, op 
de boerderij en als moeder en oma heeft ze veel werk verzet en ook veel 
gezelligheid gebracht. Ook is ze nog lid geweest van de kerkenraad.  
De kinderen en kleinkinderen haalden tijdens de afscheidsdienst vele mooie 
herinneringen op. Ook lazen we daar 1 Korintiërs 13, dat prachtige stuk over de 
liefde. We constateerden dat zowel geloof, hoop als liefde een belangrijke rol 
in het leven van Aartje hebben gespeeld. Zo namen we afscheid van haar en 
begeleidden wij haar naar de begraafplaats  in Terwolde. De kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen en alle anderen die haar liefhadden 
bidden wij Gods kracht toe in deze tijd van verlies. 
 

Bij de diensten 

Na de kerst komt de tijd van Epifanie, verschijning, waarin steeds duidelijker 
wordt, wie Jezus is en wat hij komt doen op deze aarde. De vraag is ook, zijn 
alle mensen daar wel zo blij mee, of ontstaat er ook tegenstand? 
 

Zondag 10 januari, eerste zondag na Epifanie  Kleur: Wit 
We lezen uit Lucas 3 het verhaal over De doop van Jezus door Johannes.  
Als Jezus door Johannes gedoopt wordt, gaat de hemel open. De heilige Geest 
daalt op hem neer. Er klinkt een stem: Mijn geliefde. 
Op deze zondag gaat Ds. H. Marsman uit Deventer bij ons voor. 
 
Zondag 17 januari, tweede zondag na Epifanie Kleur: Groen 
MAALTIJD VAN DE HEER 

We Lezen Johannes 2: 1-11. Het verhaal over de bruiloft in Kana, waar de wijn 
op raakt. Water verandert in wijn, het smaakt beter dan ooit tevoren. Ook wij 
mogen er in het avondmaal van proeven.  
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Zondag 24 januari, derde zondag na Epifanie Kleur: groen 
Eventueel DOOPDIENST 
We lezen Lucas 4: 14-21. Jezus is gedoopt, hij heeft kracht uit de hemel 
ontvangen. Maar waar staat hij nu precies voor? In het verhaal van vandaag vat 
hij het zelf samen met de woorden van Jesaja. 
 
Zondag 31 januari, vierde zondag na Epifanie Kleur: groen 
Op het rooster staat Lucas 4: 21-30. Jezus wordt eerst door iedereen 
bewonderd, maar dan gaat het mis en slaat de stemming om. Ze dreigen hem 
van een berg te gooien. Op deze zondag gaat Ds. Ineke van Middendorp-
Sonneveld uit Elst bij ons voor. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
AGENDA 
 4 januari 20.00 Moderamenvergadering     bij Kees 
 6 januari 9.00 ZWO vergadering   Consistorie 
13 januari 20.00 Kerkenraad   Consistorie 
20 januari 20.00 Gespreksgroep 30-45 jarigen Bij iemand thuis 
27 januari 19.45 Wijkavond de Vecht  fam. de Groot 
29 januari 20.00 Gezamenlijk moderamen  Nijbroek 
1 februari Moderamen            bij Kees 
 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie en een gezegend 2016 gewenst!  
 

       Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

3-jan Mevr. G. Boveree-Bomhof, Lage Kamp 27 81 jr. 

5-jan Mevr. A.C. Feenstra-Schoonenboom, Dorpsstraat 75 85 jr. 

15-jan Mevr. G.J. Witteveen-ten Velde, Quabbenburgerweg 25 82 jr. 

18-jan Dhr. E.T. Bieleman,  Grotenhuisstraat 36 84 jr. 

24-jan Mevr. A.D. Alfrink-Schoterman, Badijkstraat 101 87 jr. 

28-jan Mevr. R. Hartgers-Hamer, Leliestraat 2 89 jr. 

31-jan Mevr. D.G. Veldhuis-van Vemde, Grotenhuisstraat 18 82 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: 
 

Mevr. G.H. Boterman, Bandijk 13 
 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Dhr. A.G. Karrenbelt, Kolkweg 1, naar Twello 

Dhr. T. Berenschot, Oude Wezeveldseweg 28, naar Apeldoorn 

 
 

Vakantie via de diaconie 

De diaconie heeft weer informatie ontvangen over vakantiemogelijkheden. De 

brochure met voorbeelden ligt onder de toren op de lectuurplanken. 

Via de diaconie kunnen mensen met een beperking, eenoudergezinnen of mensen 

die niet de financiële mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan, toch van een 

vakantie genieten.  

In de bovengenoemde brochure worden een aantal 

mogelijkheden genoemd. Daarnaast kennen de diakenen 

nog een aantal andere mogelijkheden. Wilt u ervoor 

in aanmerking komen, of weet u iemand die graag 

eens op vakantie gaat, maar om bepaalde redenen 

niet kan, neemt u dan gerust contact op met de 

diaconie. Wij kunnen u informeren over de 

mogelijkheden en de voorwaarden. 

 

Namens de diaconie, Kees Visser 
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   Bedankjes: 
 

Allereerst een bedankje voor degenen die de Kerstattentie´s 
hebben bezorgd naar 80 jarigen en ouder. Ook hartelijk dank 
voor de giften die de bezorgers onderweg mochten ontvangen 
zowel voor de Kerk als voor de 65+ groep. 

  

Kerstfeest: We waren verrast dat we vele Dames en Heren mochten 
verwelkomen tijdens de Kerstbijeenkomst. Leuke en positieve reacties kregen 
we. Eigentijds was één van de reacties, mede door medewerking van het koor  
‘Eendracht’ die mooie en bekende Kerstliederen ten gehore bracht, de 
samenzang werd begeleid door Hans Mol. Ook de verhalen van bekende 
schrijvers o.a  Youp van ´t Hek, en Wilmink  die Carien Duursema vertolkte vielen 
goed in de smaak. Na afloop van de Kerstbijeenkomst bedankte Alie Ensink en 
bood  ons een bruikbaar Kerstcadeau aan namens de 65+ Groep, wat we 
bijzonder waarderen. Onze hartelijk dank daarvoor.  
Een ieder die medewerking heeft verleend om dit alles te doen slagen 
,Eendracht´, Carien Duursema , Sari verzorging liturgie, dames en heren die 
hielpen met het opruimen. Onze Dank, Wij kunnen dit niet zonder u. 

Wij vonden het bijzonder leuk dat een anonieme aanvrager in een 
muziekprogramma bij de oecumenische  omroep Voorst voor ons een plaatje had 
aangevraagd als dank voor de jaren inzet voor de 65+ groep. 
 

UITNODIGING voor het STAMPPOTTEN BUFFET 
op donderdag 14 JANUARI. 

 

Met een muzikaal tintje. 
 

De traditie wordt voortgezet. De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar 
beginnen we met een overheerlijk stamppotten buffet en een voortreffelijk 
nagerecht uit de keuken van Restaurant van fam. de Groot. 
Gezien de ervaring van voorgaande jaren zal het ongetwijfeld ook dit jaar weer 
heerlijk smaken.  
Na het Buffet zal voor ons het duo de Bouwmeisters (voorheen bouwvakker en 
schoolmeester) uit de Achterhoek voor ons optreden. Wat is er mooier om het 
nieuwe jaar muzikaal te beginnen. 
Deze dag wordt u hartelijk aanbevolen.  
De kosten voor deze dag zijn 11 euro per persoon. 
 

Aanvang om kwart voor twaalf in de Kerk van Terwolde. 
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opgave graag voor:  11 januari  
bij  Willie Slijkhuis     291074        of       Mini van der Horst       291335. 
 

Agenda 2016. 
14 januari Stamppotten buffet 
25 februari Is het Kunst of Kitsch 
24 maart Lente feest met Hendrik en Heintje uit Lunteren. 
 

Iedereen is van Harte Welkom. 

 
 
 

 
 

 

 

Kerstmarkt Nijbroek 

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

Met onze kraam hebben we informatie verschaft over het project in Noord 

Kameroen, maar ook nog € 75 binnengehaald voor het project! Samen met dit 

bedrag en de andere acties staat de teller inmiddels al weer op € 430. 

 

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. 

In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen over het project.  

Denkt u vast eens na over uw talenten? Wat kunt u bieden? Iedereen heeft iets of 

kan iets doen. Voorbeelden van afgelopen jaar: koken, fietstocht organiseren, 

proeverij organiseren, workshop bloemschikken, enz. Misschien heeft u een talent 

of iets anders voor de veiling: laat de mensen maar bieden op een leuk optreden, 

een zelfgemaakt kunstwerk, een avond koken bij u thuis, enz. Altijd een leuk 

onderdeel van de avond. Laat het ons maar horen! 

 

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. 

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

G. de Groot (055) 323 1261 

 

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 1 feb. Mevr. Vos Beentjesweg 11 

  

Mevr. ter Mate Dorpsstraat 49 

  

Mevr. Plette Kolkweg 13 

  

Mevr. van der Haar Lochemsestraat 28 

  

Mevr. Vorselman Twelloseweg 59 

  

Mevr. Braunius Veenweg 5 

  

Mevr. van Vemde Veenweg 11 

  

Mevr. Zweers Wijkseweg 10 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

3 jan. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

10 jan. PK Twello 10.00u 

17 jan. PK Terwolde 10.00u 

24 jan. RK Duistervoorde 10.00u 

31 jan. PK Voorst 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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GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: R. Brummel 10,00 

 

  

W. Jansen (2x10) 20,00 

 

  

A. van Assen 15,00 

 

  

H. Stormink 30,00 

 

  

J. Roskam 5,00 

 

  

M. van der Horst 5,00 85,00 

     Alg. Kerkewerk via: H. Stormink 100,00 100,00 

  
    Kerstattenties via: M. van der Horst 5,00 

 

  

Fam. Koers 28,00 

 

  

D. Zweers 10,00 

 

  

G. van Essen 15,00 

 

  

K. Ketelaar 10,00 

 

  

H. Ooink op den Dijk 20,00 

 

  

D. Uenk 15,00 103,00 

     Orgelfonds via: Bank 28.12 30,00 

 

  

Bank 31.12 100,00 

 

  

M. van der Horst 5,00 135,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank 9.11 100,00 100,00 

     Collecten 

 

CvK 388,62 

 

  

Diaconie 396,48 

 

  

KND: Roemenië 189,40 

 

  

Kinderen in de knel 172,20 

 

  

Zendingsbuscollecte 24,50 

 

  

Orgelfonds 227,00 

 

  

Kinderkerstfeest 307,50 1.705,70 

      

   

TOTAAL   2.228,70 

      
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

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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Inzamelingsactie voor vluchtelingen in Voorst 
 

De laatste weken zijn er welkomstdozen ingezameld voor de vluchtelingen in 
de gemeente Voorst. Er zijn meer dan 130 (!) versierde dozen ingezameld en 
daar zijn we heel blij mee. We kunnen zo in ieder geval 2 groepen voorzien 
van het hoognodige. Heel hartelijk dank aan alle gevers en vrijwilligers! 
 

De inzameling voor het noodfonds van Vluchtelingewerk Voorst loopt nog 
door. Uw gift is nog steeds van harte welkom op bankrekeningnummer 
NL53RABO 0362802866 t.n.v. 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 bevelen wij een bijdrage aan dit fonds van harte bij u aan! 
 
Kernteam Diana Hofmeijer, Lien Uenk, Gerit Moll,  
E: vluchtelingenvoorst@gmail.com 
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Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Een jaar van hoop en liefde.  
Maar mogelijk ook een jaar met zorgen of verdriet. We weten niet wat de 
toekomst ons brengt. Wat het ook is, altijd verlangen we naar een stukje 
steun, vriendschap, een klein gebaar van begrip en vertrouwen.  
 

Als gemeente van Jezus Christus proberen we elkaar te steunen in voorspoed 
en in bange tijden. Troost als het nodig is en delen in vreugde als het op ons 
pad komt. 
De kerk en de gemeente in stand houden is natuurlijk in de eerste plaats iets 
van ons hart en van ons wezen. Van binnenuit komen we ertoe om er te zijn 
als het nodig is en te doen wat goed is. En als dat niet lukt of we twijfelen dan 
helpt het als iemand je even de hand reikt of je gewoon stilletjes laat zijn wie je 
bent. 
 

Om de gemeente en de kerk in stand te houden is ook geld nodig.  
Het historische gebouw met zijn prachtige orgel, een plek voor vieren en 
samen zijn. Het jeugdwerk en het ouderenwerk, het werelddiaconaat, hulp aan 
vluchtelingen, onze naaste helpen als er stille nood is.  
Daarvoor vragen we u ook dit jaar om uw bijdrage te geven voor de Actie 
Kerkbalans. Niet voor iedereen is het economisch florissant; ook al lijkt het 
hier en daar wat beter te gaan. Toch vragen wij uw steun en bijdrage om al die 
dingen waar ouderen en jongeren wat aan hebben in onze gemeente te 
kunnen laten voortgaan. 
Een goede gave geeft ook inspiratie en energie aan jezelf, omdat je voelt dat 
steun geven jezelf ook opbouwt. Laat je hart spreken en geef jij ook jouw 
deel? 
 
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële steunpilaar voor onze 
gemeente en loopt dit jaar van 15 januari tot 5 februari. De brieven en 
toezeggingsformulieren worden in die tijd bij u thuis gebracht en weer 
opgehaald. 
 
College van kerkrentmeesters. 
 

 
 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 1 Februari vóór 16.00 uur  

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

 


