DIENSTEN FEBRUARI 2016
Zondag

7 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
ZWO Dienst
Uitgangscoll.: Kameroenproject ZWO

Zondag 14 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Bevestiging Ambtsdragers
1ste zondag - 40dagentijd
Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie:
Oekraïense weeskinderen
Zondag 21 februari 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland
mmv. 'SevenUp' olv. Marlies Tiemens
2de zondag - 40dagentijd
en Janneke Bloemendal.
Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie:
Voorjaarszendingsweek
Zondag 28 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie:
Binnenlands Diaconaat
3de zondag - 40dagentijd

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

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
Tel. (0571) 29 22 13

44ste Jaargang
Februari 2016

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

2

Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE

Stappen zetten
Geloven,
het is een kwestie van richting,
een bepaalde weg die je gaat.
Zelf had je ‘m nooit gevonden,
een weg die jou vond,
een weg die je werd aangewezen.
Of hij begaanbaar is,
of hij goed afloopt,
je moet het maar vertrouwen.
Pas als je de eerste stap doet,
de tweede stap,
pas gaandeweg krijg je zekerheid.
Een vreemde weg,
maar je komt niet bedrogen uit.
Degene die hem je aanwijst,
heeft kennelijk het beste met je voor.
Ach, Hij, een God die niets liever wil,
dan dat je leeft volgens je diepste bestemming.
Als jij maar mens bent
een prachtig en compleet mens,
Hans Bouma
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VANUIT DE GEMEENTE

Zieken
Veel mensen zijn in de afgelopen tijd in het ziekenhuis geweest voor
operaties of andere behandelingen en ik denk dat mijn lijst nog niet
eens compleet is. Stien Wassink onderging een operatie aan haar rug.
Henny Veldwijk moest opnieuw een zware operatie ondergaan.
Dick Hemeltjen wacht een tijd van intensieve
behandelingen in een later stadium gevolgd
door een operatie. Tonny Teunissen werd
geopereerd en is nu weer thuis om
verder te herstellen.
Chris Fiets blijkt een hartafwijking te
hebben en moet regelmatig worden
gecontroleerd. Wim van Vemde werd
geopereerd aan zijn rug en is nu ook
thuis aan het herstellen.
Jan Nales en zijn familie moeten toezien hoe
hij langzaam maar zeker steeds minder kan.
Veel zorgen dus in de gemeente, laten we met hen,
en ook de anderen die hier niet met name genoemd zijn meeleven.

Een bijzonder cadeau!
Een echtpaar dat verder onbekend wenst te blijven heeft, vanwege een
blijde gebeurtenis in hun leven, ons als kerk een prachtig cadeau
gegeven, namelijk nieuw avondmaalslinnen. Het kleed voor de
avondmaalstafel en de servetten zijn al in gebruik genomen, het kleed
voor de lange tafels is nog in de maak. Het is een prachtige kwaliteit
linnen met ingeweven druivenranken. Bekijkt u het zeker een keer als u
aan het avondmaal deelneemt. We zijn heel blij met dit cadeau en
zeggen het echtpaar dan ook onze hartelijke dank toe!
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Samen kiezen we een Paaskaars
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de
kerk worden binnengedragen, maar welke
paaskaars zal het zijn?
Net als voorgaande jaren hebt u het voor het
zeggen. Van 7 februari tot en met 6 maart
hangen er afbeeldingen en lijsten in de kerk,
zodat u uw stem kunt uitbrengen.
De kaars met de meeste stemmen zal worden
aangeschaft.

Wijkavond op de Vecht, een korte terugblik
Op 27 januari hadden we een wijkavond op de Vecht.
Drie vragen stonden centraal: Op welk moment voelde je je echt thuis in
de kerk? Mooie herinneringen werden gedeeld onder andere aan dooprouw- en trouwdiensten, maar ook gewone bijzondere momenten zoals
een mooi lied, een mooie preek, de pinksterviering in de tent.
De tweede vraag was: Wat mis je? En deze vraag werd daarna omgezet
in een verlangen. We maakten zinnen af als: Ik verlang er naar…, of Ik
zou graag willen dat…. Hieruit bleek dat er een groot verlangen is met
meer mensen en soms ook met de eigen kinderen en kleinkinderen in de
kerk te zitten. Ook was er verlangen naar veel mooie en bekende
liederen en naar blijdschap. Ook werd een verlangen uitgesproken naar
modernere vormen, afgewisseld met meer traditionele, o.a. door het
meer gebruik maken van de schermen, maar ook op andere manieren.
Ook was er het verlangen zo nu en dan de mogelijkheid te hebben om
na te praten over de dienst en de preek. Ook een extra zangdienst op de
Vecht stond op het verlanglijstje en het opnieuw beginnen van een liefst
oecumenisch kinderkoor.
Het was een geanimeerde avond, de tijd vloog om en we hebben een
paar goede ideeën om mee te nemen voor de komende tijd. Het was fijn
om zo met elkaar in gesprek te zijn.
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Nieuw beleidsplan, denk en praat ook mee!
Hierbij sluit aan dat wij in dit jaar zullen gaan
werken aan een nieuw beleidsplan voor de
gemeente. We willen graag zoveel mogelijk
mensen daarbij betrekken.
Heeft u ook verlangens, ideeën, laat ze ons
horen. We zullen er regelmatig actief naar
vragen in groepen die toch al bij elkaar zijn,
of op huisbezoek, maar een mailtje, of een
telefoontje met ideeën zijn ook van harte
welkom.
Begin met de vraag: Ik verlang er naar dat…
of: Ik zou graag willen dat… en u zult zien
dat de ideeën vanzelf komen. Houd ze niet
voor uzelf, maar deel ze met ons!
Herbevestiging en afscheid van ambtsdragers
Op zondag 14 februari vieren we de herbevestiging en het afscheid van
ambtsdragers. 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 Roskam is dan 44 jaar diaken geweest! De andere ambtsdragers
willen tot onze grote vreugde nog een termijn op zich nemen.
Het zou heel fijn zijn als we voor de 14e februari nog iemand zouden
vinden die de taak van diaken op zich zou willen nemen, zodat de plaats
die Jan nu achterlaat ook weer opgevuld kan worden. Ook zouden we
graag nog een jeugddiaken hebben en iemand die de rol van voorzitter
op zich zou willen nemen. Voorzitter kun je ook zijn in de rol van diaken
of ouderling met een bijzondere opdracht. Dit houdt in dat je alleen de
voorzitterstaken uitvoert (vergaderingen leiden en de gemeente waar
nodig representeren), zonder dat je het andere werk van ouderlingen of
diakenen op je hoeft te nemen. Lijkt één van deze functies je iets, neem
dan gerust contact op. Het is niet raar om jezelf aan te melden. Wij zijn
er alleen maar blij mee.
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Tenslotte nog een oproep: Zoals hierboven al vermeld staat, zal Jan
Roskam na 44 jaar afscheid nemen als diaken. Het is heel bijzonder dat
hij dit werk zolang met liefde en trouw heeft gedaan. Jan wilde ook
altijd graag blijven omdat hij ‘de laatste vrijzinnige’ in de kerkenraad
was.
Het zou heel fijn zijn als u met zoveel mogelijk mensen aanwezig bent
om Jan voor al zijn werk in de gemeente te bedanken!
Gespreksgroep 30-45 jarigen.
Op donderdag 25 februari
komen we weer bij elkaar om
20.00. Het onderwerp is deze
keer: ‘Familie’. We maken een
genogram en kijken terug en
vooruit. Ook zoeken we lijnen
van geloof in onze families.
Ook als je nog niet eerder hebt
meegedaan, ben je van harte
welkom. Stuur dan wel even
een mailtje, dan kan ik je
toevoegen aan de mailgroep
zodat je van alles op de hoogte blijft.
Gemeenteavond
Op woensdag 9 maart bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk
voor de gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met
gelegenheid om de stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de
vergadering.
Op deze avond zal er ook met beeld en geluid worden teruggekeken op
de restauratie van onze mooie Dorpskerk in de jaren ‘90.
Daarvoor zal Ds. Ineke van Middendorp onze gast zijn. Samen met Harry
van der Haar bereidt zij deze avond voor. In de volgende kerkbode leest
u er meer over. Schrijf deze datum vast in uw agenda!
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Bij de diensten
Op 10 februari begint de veertig dagentijd met de Aswoensdag. In deze
tijd gaan we stappen zetten. Stappen vooruit, stappen naar de ander en
zo stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de
woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge bergen en door diepe
dalen. Het lijkt ons eigen leven wel! Maar ook als het donker wordt
steeds zien we ook lichtpuntjes die alvast vooruit wijzen naar Pasen.
Voordat de 40 dagentijd begint hebben we ook nog een mooie ZWOdienst over Talenten, al een vooruitblik op de Talentenmarkt (zie ook
verderop in de kerkbode onder ZWO-nieuws)
Zondag 7 februari Kleur: Groen
ZWO-dienst.
Thema: Talenten
We gaan op zoek naar Talenten hier in
Terwolde en De Vecht, maar ook in onze
partnergemeente in Kameroen. Hoe kun je
die talenten inzetten en hoe houd je dat vol.
We maken er een mooie en inspirerende
dienst van! Dit ook ter voorbereiding voor de
talentenmarkt op 4 maart!
Zondag 14 februari Eerste zondag van de veertigdagentijd
Kleur: paars
(Her) bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
We lezen Lucas 4: 1-13 over de verzoeking in de woestijn. Hoe kun je in
een wereld waar geloof voor velen steeds vreemder en verder weg
lijken te zijn nog ambtsdrager of gelovig mens zijn? Denken ook wij niet
soms: laten we de boel er maar aan geven. Het werkt gewoon niet
meer. Ook Jezus wordt verleid tot zulke gedachten, maar hij weerstaat
ze. Kunnen wij dat ook en zo ja, hoe dan?
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Zondag 21 februari Tweede zondag van de veertigdagentijd
Kleur: Paars
Op het rooster staat Lucas 9: 28-36. Het verhaal over de verheerlijking
op de berg. Bijzonder is dat Ruud Bloemendal uit Beemte-Broekland op
deze zondag na een periode van ziekte weer bij ons voor zal gaan.
Hij neemt de muziekgroep Seven-up o.l.v. Marlies Tiemens mee en zijn
dochter Janneke. Echt een aanrader!
Zondag 28 februari Derde zondag van de veertigdagentijd
Kleur: Paars
We lezen Lucas 13; 1-9. Jezus vertelt dat het nooit te laats op opnieuw te
beginnen. Hij geeft ons steeds weer een nieuwe kans. Jezus maakt dit
duidelijk door het verhaal over de vijgenboom. God heeft geduld met
mensen.
Zondag 6 maart Vierde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars
DIALECTDIENST
Op deze zondag gaat Ds. J.H. Leijenhorst uit Barchem ons voor in en
dialectdienst. Deze dienst wordt samen met een paar kerkenraadsleden
voorbereid. Liederen, gebeden, lezingen en preek zijn allemaal in
dialect. Veel mensen genieten daarvan. Kom ook kijken en luisteren!
Tot ziens in de diensten!
Een kleine hint: veel mensen verlangen naar een volle kerkdienst…u
weet zelf wel hoe dit verlangen werkelijkheid kan worden ;-)
AGENDA
1 februari
5 februari
8 februari
10 februari
10 februari
25 februari
29 februari

20.00 Moderamen
Inleveren kerkbalans
20.00 Kerkenraad
9.00 ZWO-vergadering
14.30 Oecumenische werkgroep
20.00 30-45 jarigen
19.30 Moderamen

bij Kees
Consistorie
Consistorie
Consistorie
Nijbroek
bij Kees

Een goed begin van de veertigdagentijd toegewenst!
Ds. Betsy Nobel
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3-feb
7-feb
10-feb
13-feb
26-feb

Dhr. A.J. Witteveen, Tuindorp 10
Dhr. J.G. Hamer, Molenweg 48
Mevr. D.A. Horstman-Boeve, Zwanekamp 16
Mevr. M. Wolters-Boon, Dorpsstraat 69
Mevr. H.J.M. Janssen-Hassink, Ieuwland 13

83
86
90
80
90

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.
HUWELIJKSJUBILEA:
18-feb Dhr. en Mevr. Boveree-Bomhof, Lage Kamp 27

60 jr.

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst!
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.
MUTATIES:
Uit/overgeschreven:
Dhr. H. Breman, Molenweg 34
Mevr. L.E. Westmaas, Gaarthepad 6, naar Nijbroek
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Tijdens de 40 dagen worden de collectes gehouden met als thema:
Ik ga. Zet een stap naar de ander
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij
het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze
belangrijke kerkelijke periode campagne.
Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’.
Ik ga. Zet een stap naar de ander. U wilt best iets voor een ander betekenen.
Voor die gescheiden man bij u in de kerk. Het Syrische gezin dat bij u in de
buurt woont. Of die Ghanese boerin die haar gezin niet kan onderhouden.
Maar wees eens eerlijk: blijft het vaak niet bij denken?
Zet deze 40dagentijd echt een stap. En ga.
Tijdens de 40 dagen tijd wordt bij er ons in de kerk aan de uitgang
gecollecteerd
voor:
Zondag 14 febr.

Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen;

Zondag 21 febr.

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India;

Zondag 28 febr.

Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland
(binnenlands diaconaat);

Zondag 6 maart

Steun Syrische vluchtelingen;

Zondag 13 maart Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam
(binnenlands diaconaat);
Zondag 20 maart Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen.
Tijdens de dienst zal de diaconie zoveel mogelijk een korte toelichting geven
op de aangegeven collectes.

Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl
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Aanvullende informatie:


Hoe komt Kerk in Actie aan het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de
ander’?
Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het
oecumenisch leesrooster. Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van
Lukas gelezen. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om
rigoureuze keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus
en Andreus maken. Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen
kwam Jezus langs. "Kom, volg mij." Deze twee stoere vissers lieten direct
het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om
te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40dagentijd zeggen
we even eenvoudig:
ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze
plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze
tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg.
Zet een stap en ga.

 Wanneer valt de veertigdagentijd in 2016?

De veertigdagentijd loopt in 2016 van Aswoensdag 10 februari tot en met
zaterdag 26 maart. Op zondag 27 maart is het Pasen.
 Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode
vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een
feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
 Waar komen die veertig dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig
dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het
volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen.
Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.
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Talentenmarkt
Staat de datum al in de agenda? Nee?
Wel vrijdagavond 4 maart om 20.00 uur is het
weer zover. We hopen dat het druk wordt in
het Dorpshuis.
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. Inmiddels hebben we dit seizoen al € 680,07 bijeengebracht.
Denkt u nog 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!
Er zijn al verschillende talenten bekend, maar er kan nog meer bij!
Onder het moto “Heel Terwolde bakt” is
er weer een taartenbakwedstrijd. Kom
met uw zelfgemaakte taart, koek, enz.
tussen 19.00 en 19.30 uur naar het
Dorpshuis. Een deskundige jury zal uw
werk beoordelen. De taarten worden in
stukken verkocht bij de koffie aan het
begin van de avond.
Vorig jaar een groot succes!
Niet alleen aanbieders van talenten zijn welkom, uiteraard moet ook alles aan
de man gebracht worden.
We rekenen dan ook op veel bezoekers. Ook de jeugd is van harte welkom.
Kom langs met de hele familie!
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ZWO-dienst
Zondag 4 februari is er om 10.00 uur weer een ZWO-dienst in de dorpskerk.
We zullen dan ons project verder presenteren. De dienst staat in het teken van
de gelijkenis van de talenten. Verschillende mensen kregen van hun koning
verschillende talenten zilver om er iets mee te
gaan doen. Bijna iedereen deed naar zijn of
haar vermogen iets met de gekregen talenten.
Zo willen wij onze talenten, wat en hoeveel
het dan ook is, in dienst stellen van o.a. de
Lutherse gemeente in Noord Kameroen.
De extra collecte zal bestemd worden voor ons project.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (tel.: 0571 290 720)

UITNODIGING voor ....Is het Kunst of Kitsch.
Donderdag 25 februari komt de Heer Bonhof uit Wapenveld
naar Terwolde, om u te vertellen of u Kunst of Kitsch hebt meegebracht.
Het is de bedoeling dat u antiek of een oud voorwerp meeneemt,
waarvan u de herkomst graag wilt weten. Of-- wat stelt het voor, of-- wat
is het waard???
Het liefst geen grote voorwerpen en poppen meenemen. Hebt u geen
bijzonder of apart voorwerp in een verloren hoekje liggen, misschien de
buurvrouw wel, of familie.
Iedereen is van Harte Welkom. Dus ga op zoek naar het bordje-- sieraad-vaasje--horloge-- of ander prullaria.
Wat is het waard? De Heer Bonhof zal het u haarfijn vertellen.
Deze middag is van harte aanbevolen.
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Terugblik van 14 januari. Stamppotten buffet.
Bijzonder gezellig was het op de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.
´t Stamppottenbuffet smaakte voortreffelijk en het nagerecht was
heerlijk. De complimenten aan de Fam. de Groot.
In Twente wordt beweert dat Cultuur en Lekker eten goed bij elkaar
passen en dat hebben de vele aanwezigen ervaren. Het optreden van de
Bouwmeisters viel goed in de smaak, met bekende hits uit vroegere tijden,
ludieke voordrachten, dat alles deed oude tijden herleven.
In het bijzonder willen wij de dames Reinie Beekman, Annie en Gerrie ter
Mate bedanken voor hun geweldige hulp: tijdens en na het Buffet.
In Memoriam.
Vrijdag 29 januari waren velen aanwezig in de Kerk van Terwolde tijdens
de afscheidsviering van mevr. Annie Kelderman-Balk. In de mooie dienst
had de familie veel inbreng, zussen, beide dochters, en kleindochters
hebben haar leven in vogelvlucht verteld . Dat Annie betrokken was bij de
Kerk van Terwolde is wel gebleken, met de rommelmarkt had zei altijd een
vast plekje voor de verkoop, en vele jaren als trouw lid van de
vrouwenvereniging.
Op de 65+ bijeenkomsten was ze een trouwe
bezoekster. Het laatste jaar van haar leven was ze te moe en te zwak om
naar de bijeenkomsten te komen.
Wij herinneren Annie als een vrouw met inzet. Met eigen ideeën in geheel
eigen stijl. Ook gaf ze ons wel eens een bruikbare tip voor de 65+
middagen, waar wij dan ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Wij wensen de nabestaanden Troost en Kracht toe.
Willie en Mini.

Agenda 2016.
25 februari
24 maart

Is het Kunst of Kitsch
Paas en Lente feest met Hendrik en Heintje uit Lunteren

Tot ziens op 25 februari om twee uur in de Kerk van Terwolde .
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode steeds
een recent overzicht. Als u vragen, of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Lien Uenk-Voskamp,
Quabbenburgerweg 11-A

tel. 27 1382

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o.
Klazien Ketelaar-Menkveld
Twelloseweg 76

tel. 29 1617

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg
tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,
Kuiperstraat, Rozendaalseweg,
Hannie Zweers-Wijnbergen
Wijkseweg 10

tel. 29 1818

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Andries van Assen,
Twelloseweg 101-A
tel. 29 0575
Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk
Willy Jansen-Heuvelman
Everwijnstraat 17

tel. 29 1965

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR Terwolde, of naar het
mailadres.

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scriba@pknterwolde-devecht.nl
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl
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LAAT HET ONS WETEN……….
 als er een kindje is geboren
 als u wordt opgenomen in het ziekenhuis of
 als u langdurig ziek thuis bent.

GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE:
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met
Henk Stormink: Tel. 0650 666 612,
of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl

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

UITZENDROOSTER
7
14
21
28

feb.
feb.
feb.
feb.

PK
RK
PK
PK

OOV:

Nijbroek
H. Hartkapel, 't Wezeveld
Wilp
Twello

9.30u
9.30u
10.00u
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

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
of
Diaconie
Kerkbode

NL77
NL82
NL79
NL98

RABO 0347 6019 52
INGB 0000 9153 88
RABO 0347 6057 96
INGB 0004 1652 79

Stortingen bestemd voor het Onderhouds- of Orgelfonds kunnen
gedaan worden op het nummer van de CvK, onder vermelding van
'Gift Onderhoudsfonds' of 'Gift Orgelfonds'.
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COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste
bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.

GIFTEN:
Bloemengroet

Orgelfonds
Collecten

via: A. van der Haar
W. Jansen
L. Uenk
F. Hemeltjen
J. Roskam
T. Veldhuis

15,00
5,00
10,00
10,00
5,00
15,00

60,00

via: A. Ensink
K. Ketelaar

10,00
10,00

20,00

162,30
141,62
91,93
30,70
40,15
33,40

500,10

TOTAAL

580,10

CvK
Diaconie
Orgelfonds
Oecumene
Leprazending
Zendingbuscollecte

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

Inzamelingsactie voor vluchtelingen in Voorst
Tot 31 december 2015 is het geweldige bedrag van € 4.064,33 binnengekomen op het rekeningnummer van het Noodfonds
Vluchtelingenwerk Voorst. Daar werden we even heel stil van. Heel
hartelijk dank aan alle gevers en vrijwilligers! U kunt er op rekenen dat
dit geld heel goed besteed gaat worden.
Kernteam Diana Hofmeijer, Lien Uenk, Gerit Moll,
E: vluchtelingenvoorst@gmail.com
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Compost en potgrondactie,
Vrienden van Loamneş;
Nijbroek/de Vecht en Terwolde.
Hoewel de temperaturen er soms wel op beginnen te lijken. is het toch nog
geen voorjaar om in de tuin te werken, maar de werkgroep Vrienden van
Loamneş zijn al wel weer bezig met de attributen voor het voorjaar, n.l. de
compost en potgrond voor uw tuin.
Zij hebben de data gepland voor de jaarlijkse compost en potgrondactie en wel
op zaterdag 5 maart in Nijbroek en de Vecht en zaterdag 12 maart in
Terwolde.
Het doel van dit jaar is om geld bijeen te brengen voor het onderhoud en de
renovatie van de daken van de scholen in de gemeenten Hoghilag.
Er is elk jaar weer een ludiek startschot voor de actie. Dit jaar zal de directrice
van de basisschool in Nijbroek met enkele kinderen violen planten in de
bloemenbak op het dorpsplein.
Daarom is het motto:

Kinderen planten violen…………. met de opbrengst helpt u de scholen.
Wij hopen dit jaar ook weer op de hulp van vrijwilligers met eventuele
aanhangers achter de auto en met name ook de jeugd vanaf 12 jaar (zij kunnen
ons heel goed helpen met afrekenen bij de klanten, terwijl wij de compost
en/of de potgrond op de plaats brengen).
De prijs van de compost en de potgrond is dezelfde als de voorgaande jaren en
wij verkopen ook gardebezems voor 6.00 euro per stuk:
Voor de compost betaalt u 2.50 euro per zak; 5 zakken voor 10 euro.
Voor de potgrond betaalt u 3.50 euro per zak; 3 zakken voor 10 euro.
Mocht u een afname in gedachte hebben van meer dan 10 zakken, wilt u dan
contact opnemen met W. v.d. Snel tel: 0571-291556 of mail wvdsnel@planet.nl
en de hoeveelheid wordt apart gebracht (dit geldt ook voor als u niet thuis
bent en toch wilt afnemen).
De actievoerders gaan om 8.00 uur de karren laden en dan eerst even koffie
drinken en om 9.45 uur gaan zij met de huis aan huis verkoop beginnen.
Hartelijke groeten namens de werkgroep Vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel
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55

Jaar geleden ben ik bij Bolijn begonnen met
het ‘Kerkbode’ werk.

Omdat ik dit jaar 80 hoop te worden; heb ik besloten om eind mei te
stoppen met dit vrijwilligerswerk.
Het was, na al die jaren, best een moeilijke beslissing. Ook Annie stopt,
zij heeft 42 jaar geholpen.
We zijn nu dus op zoek naar twee mensen die één keer per maand Sari
willen helpen om de Kerkbode klaar te maken.
Het is heel leuk werk en ik heb het altijd met plezier en liefde gedaan,
maar een keer kom je op een punt dat je zegt “het is genoeg”.
Nu is het tijd om anderen dit leuke werk te gunnen.
Ik hoop dat er een paar mensen zijn die zullen zeggen,“wij helpen
Sari”.
Wil je weten wat dit Kerkbodewerk precies inhoud, bel mij dan.
Anno Fridrichs (291712)

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 29 Februari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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