
  

 

  



   2 

DIENSTEN  MAART 2016 
 

 

Zondag 6 maart 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst, Barchem 

4de zondag - 40dagentijd   DIALECTDIENST 

        Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie: 

        

Syrische vluchtelingen 

 

 6 maart 19.00u - Oecumenische PAASVESPER 

    Mmv: de Oecemenische werkgroep 

    en Dhr. S. Boonzaaijer 

     

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

5de zondag - 40dagentijd   BIDDAG 

    Mmv: Gospelkoor ‘Spring’, Apeldoorn 

        Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie: 

        

Binnenlands Diaconaat 

 

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

Palmzondag       Uitgangscoll.: Bijz. doel Diaconie:  

6de zondag - 40dagentijd   Beter inkomen Ghanese boerinnen 

          

Donderdag 24 maart 19.30u  - Ds. B.K. Nobel 

Witte donderdag     Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN) 

          

Vrijdag 25 maart 19.30u - Ds. B.K. Nobel 

Goede vrijdag 

 

      

          

Zaterdag 26 maart 20.30u - Ds. B.K. Nobel 

Stille zaterdag 

 

    Mmv: Zang/Gospelkoor ‘Inspiration’  

          

Zondag 27 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pasen    Mmv: Zangver. ‘Eendracht’ 

       Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN) 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   44ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Maart 2016  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 3 

 

Op weg naar Pasen 

"... als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, 

maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht." (Johannes 12:24) 

 
Het zaad 
 
Alleen, in diep gebied verzonken 
een boomgeworteld in de grond 
zo werd door hem de kracht gedronken 
de stilte, stem die Hij verstond. 
 
Uit God ontwaakt, zei Hij “laat praten 
de mensen, zeg me wie ik ben” 
“gezalfde” klonk het – hoe beladen 
dat woord – “stil! zwijg, als je me kent. 
 
begrijp je wat het is, verworpen  
te zijn, als adem, wind verwaaid 
om overgave voor een ander 
te zijn, een korrel, uitgezaaid!” 
 
Het zaad verloren, voedt de aarde 
gebroken toont het ons zijn waarde. 
 
                           Peter Vermaat 
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Vanuit de gemeente 

Jan Roskam onderscheiden met een lintje 
Op zondag 14 februari herbevestigden we zes ambtsdragers en namen 
we afscheid van Jan Roskam, die 44 jaarlang diaken is geweest.  
Dat we daar bij stil zouden staan, was natuurlijk geen verassing.  
Maar dat ook de burgemeester 
kwam om Jan te onderscheiden, 
daar had hij niet op gerekend.  
De burgemeester sprak lovende 
woorden over alles wat Jan in en 
voor de kerk, maar ook daar buiten 
heeft gedaan. Nadat Jan zijn lintje 
opgespeld had gekregen trok hij 
zijn klompen, die hij namens de 
gemeente cadeau had gekregen, 
aan en hield hij een prachtige 
speech in het plat.  
 

Jan van harte gefeliciteerd met je onderscheiding en we hopen je nog 
vaak weer te zien in de kerk. 
 

 
 

Zieken 
Dick Hemeltjen is bezig met de laatste behandelingen, daarna komt er 
een tijd van wachten op de operatie.  
Hetty Bredenoord moest naar het ziekenhuis voor een ingreep en 
Henny Veldwijk is thuis aan het herstellen. Daarnaast zijn er ook mensen 
die thuis ziek zijn, of elders herstellen en mensen die nog onderzoeken 
en behandelingen moeten ondergaan. 
We wensen allen veel sterkte en kracht toe. En bent u ziek, moet u naar 
het ziekenhuis of is er iets anders aan de hand, laat het ons even weten! 
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Gemeenteavond  
Toelichting op de cijfers en herinneringen aan de restauratie 
Op woensdag 9 maart bent u vanaf 19.00 van harte welkom in de kerk 
voor de gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met 
gelegenheid om de stukken in te zien. Om 19.30uur begint de 
vergadering. Mocht u meer tijd nodig hebben om de stukken in te zien, 
neem dan even contact op met onze penningmeester Ben Hiddink, dan 
kunt u een afspraak maken om de stukken eerder in te zien. 
 
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 en haar man Wim ons meenemen in de 
geschiedenis. Dit gedeelte begint om 20.30 en iedereen die hierin 
geïnteresseerd is, is van harte welkom, dus kent u iemand die nog graag 
eens terug wil blikken op deze bijzondere tijd, neemt u hem of haar dan 
gerust mee. 
 

Weet u het nog? Vijfentwintig jaar geleden zag 
de kerk van Terwolde er niet al te best meer uit. 
Het was een troosteloos gezicht als je er 
binnenkwam. Begin jaren ’90 ontstonden er 
plannen voor een restauratie die daarna rond 
1993 werd uitgevoerd. Misschien was u één van 
de vrijwilligers of één van de mensen die 
professioneel met de kerk aan het werk gingen. 
Misschien was u een fondsenwerver, of heeft u 
zelf een gift gegeven. Het was in ieder geval een 
bijzondere, intensieve en ook prachtige tijd.  

Wat hebben er veel mensen meegeholpen om van onze kerk weer een 
parel te maken, onder andere doordat de muurschilderingen werden 
herontdekt, het interieur werd geschilderd in warme kleuren en het 
orgel werd gerestaureerd. Er is een schat aan foto’s uit die tijd en er zijn 
natuurlijk ook de verhalen. Misschien heeft u een mooie anekdote te 
vertellen? 
Wilt u ook een kort verhaal of anekdote vertellen, meld dit dan even van 
tevoren bij Betsy Nobel nobel45@hetnet.nl of 0571 292213. 

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Gespreksgroep 30-45 jarigen. 
 

Op donderdag 25 februari was de gespreksgroep weer bij elkaar. We 
hadden mooie gesprekken over familie en over hoe de geloofslijnen 
door onze families heen lopen en hoe we gekomen zijn, waar we nu zijn. 
Over ongeveer zes weken komen we weer bij elkaar. Ben je ook tussen 
de 30 en 45 en wil je meedoen, stuur dan even een mailtje naar 
nobel45@hetnet.nl, dan zet ik je in de mailinglijst en ontvang je alle info.  
 
Nacht zonder dak 
 

Op vrijdagavond 1 april kruipen we weer in de dozen voor een Nacht 
zonder dak. In de jeugdkrant leest u er meer over, maar we vinden het 
ook heel leuk als u ons komt aanmoedigen.  
Zo tussen 19.00 en 21.00 bent u van harte welkom 
om een kijkje te nemen in ons dozenkamp bij de 
familie Teunissen, Zeedijk 9. Rond 20.00 zal een 
presentatie worden gegeven over het doel waarvoor 
de jongeren sponsorgeld hebben binnengehaald. 
 

Bij de diensten 

DE STILLE WEEK 
 

De Stille week, onze opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk.  
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en dan wordt het 
Pasen.  
Elke dienst in de Stille week heeft  een eigen karakter. Het zijn zeker 
geen vier ‘zondagse diensten’ achter elkaar. Er wordt niet of nauwelijks 
gepreekt, maar we laten ons meenemen in het gebeuren naar Pasen 
toe. Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier. De diensten vormen 
samen een opgang naar het Paasfeest en in de diensten komen 
verschillende aspecten van de lijdenstijd naar voren. 
 
Wat vieren we nu precies? 
 

Ik zet het even voor u op een rijtje: 
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WITTE DONDERDAG 
Waar gaat het over? 
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt 
afgerond. Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken 
hoe Jezus het joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde.  
We voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de 
tafel. We horen dat Jezus onze dienaar wil 
zijn in het verhaal van de voetwassing,  
en we voelen de beklemming als we horen 
dat één van de leerlingen Jezus zal verraden. 
Wie is het? Zijn wij het soms zelf? 
 

GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van 
Jezus. In lezingen, liederen en gebeden volgen wij zijn lijdensweg.  
Dan, wanneer we horen dat Jezus sterft, wordt de paaskaars gedoofd. 
De kerk wordt stil en donker.  
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd 
worden. We voelen het lijden van Jezus ook 
op onze schouders drukken. Tegelijkertijd 
herkennen we daarin ons eigen lijden en 
troost het ons dat ook Jezus daar weet van 
heeft. 
 

STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over? 

In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar 
belangrijkste feest gevierd. Een nieuwe paaskaars 
wordt ontstoken en de kerk binnengedragen.  
We geven elkaar het licht van Christus door.  
De vrolijkheid van Pasen mogen we al op deze 
avond meevoelen. Ook voor kinderen en jongeren is 
dit een mooie dienst om mee te maken. 

 

Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
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De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter. 
Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze 
manier van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan. 
Ook wanneer het niet mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker de 
moeite waard om eens één van deze diensten bij te wonen. 
 

Voor wie niet gewend zijn deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen 
vragen: denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of deze 
diensten of één van deze diensten misschien ook iets voor u zouden 
kunnen zijn. Zelf beleef ik door deze diensten het Paasfeest altijd heel 
intens en ik weet dat dat ook geldt voor diegenen die vertrouwd zijn 
geraakt met deze diensten in de Stille Week. Weet u welkom! 
 
 

Alle diensten op een rij: 
 

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! Op deze zondag kunt u nog 
uw stem uitbrengen voor de nieuwe paaskaars! 
 

19.00 Oecumenische Paasvesper in Terwolde 
De oecumenische werkgroep heeft voor dit jaar Stephen Boonzaaijer 
uitgenodigd. Hij neemt ons mee in voordracht en muziek rondom het 
paasgebeuren. Het is een indringend proces waarin verdriet, zelfkennis 
en verlichting worden opgeroepen. 
Deze bijzondere avond is zeker de moeite waard om bij aanwezig te zijn 
als een zinvolle voorbereiding op weg naar Pasen. 
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Zondag 13 maart. Vijfde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars 
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
We lezen Lucas 20: 9-19. Het verhaal over de onrechtvaardige pachters. 
Zij willen de opbrengst van de wijngaard niet afstaan en besluiten de 
zoon te doden. Een vooruitwijzing naar de dood van Jezus. En een vraag 
aan ons: Hoe rechtvaardig is het in ons werk. Zijn er rechtvaardige 
prijzen, zijn er rechtvaardige arbeidsomstandigheden? Op deze zondag 
zingt het Gospelkoor Spring uit Apeldoorn met en voor ons. 
 
Zondag 20 maart. Palmzondag Kleur: Paars 
DIENST MET EN VOOR DE KINDEREN 

In deze feestelijke dienst waaraan ook 
kinderen zullen meewerken  zullen de 
leden van Ons Genoegen hun muziek 
laten horen. Deze kerkdienst is speciaal 
voor kinderen, maar natuurlijk ook leuk 
voor vaders en moeders, opa’s en 
oma’s en wie er nog maar meer mee 
willen komen. Als je naar de kerk komt, 
neem dan je palmpasenstok al mee, dan 

mag je er ook een rondje mee door de kerk lopen. Er is ook oppas voor 
de allerkleinsten. Na de dienst is er de optocht door het dorp o.l.v. de 
Graapendaelers, en natuurlijk is er ook weer een ezeltje bij. 
 

24 maart  Witte Donderdag 19.30  Kleur: wit 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden. 
We vieren samen de Maaltijd van de Heer. 
 

25 maart Goede Vrijdag 19.30  Kleur: rood 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden. 
We lezen samen het lijdens evangelie. 
 

26 maart Stille Zaterdag 20.30  Kleur: wit 
Hier boven kunt u een uitgebreide beschrijving van deze dienst vinden. 
We dragen het nieuwe Paaslicht in de kerk binnen! Het koor Inspiration 
o.l.v. Marlies Tiemens verleent haar medewerking aan deze dienst 
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Paaszondag 27 maart. Kleur: wit 
Als de graankorrel niet sterft, kan hij 
geen vrucht dragen.  
Vandaag vieren we de opstanding uit 
de dood in een feestelijke dienst.  
De Gemengde Zangvereniging 
Eendracht, o.l.v. Hans Mol, verleent 
medewerking aan deze dienst 
 
Zondag 3 april Beloken Pasen Kleur: wit 
Op deze zondag staat het verhaal over de Emmaüsgangers uit Lucas 24 
op het rooster. Op deze zondag gaat Ds. Janneke Herweijer uit 
Nijmegen bij ons voor. U kent haar nog wel, omdat ze vorig jaar een 
aantal maanden met ons is opgetrokken en actief is geweest in onze 
gemeente 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
 
AGENDA 
 

4 maart 20.00 Talentenmarkt  Dorpshuis 
6 maart 19.00 Oecumenische Paasvesper  Kerk Terwolde 
7 maart 20.00 Kerkenraad  Consistorie 
9 maart 19.30 Gemeenteavond  Kerk Terwolde 
 
     Ds. Betsy Nobel 
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Actie Kerkbalans 2016 
 

In januari hadden we weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Elk jaar weer 

spannend hoe het zal gaan. We leven met z’n allen in een tijd die niet 

voor iedereen rooskleurig is. Er is tot nu toe € 39.250,- toegezegd aan 

vrijwillige bijdragen voor dit jaar. Daar zijn we dankbaar voor. Samen 

hebben we zelfs nog iets meer bij elkaar gelegd dan in onze begroting 

voor 2016 was opgenomen (er is € 39.000,- begroot). Zoals het er nu 

naar uit ziet komen er de komende tijd ook nog wat aanvullende 

toezeggingen. 

Zoals u weet wordt hiermee niet het exploitatietekort gedekt.  

Ten opzichte van de kosten komen we feitelijk per jaar zo’n € 24.500,- 

tekort. In de exploitatie brengen we dat tekort terug door gelden uit 

ons vermogen aan te wenden. Daar kunnen we natuurlijk niet al te lang 

mee doorgaan, want dan komen we binnen een aantal jaren met elkaar 

aan de grond te zitten.  

Toch is het fijn dat u ook in deze tijd het werk van de kerk mogelijk 

blijft maken. Hartelijk dank daarvoor. 
 

Hartelijk dank je wel voor de “lopers” is zeker ook op zijn plaats.  

De mensen onder ons die elk jaar weer de enveloppen persoonlijk rond 

brengen en weer ophalen. Waardering dat jullie dat toch maar weer 

doen en je tijd daarvoor geeft. Het is fijn dat we op deze persoonlijke 

manier werken aan ons gezamenlijke belang. En dank aan Sari Wolters, 

die elke keer weer heel zorgvuldig en gestructureerd snel overzicht 

heeft en geeft van de resultaten; super. 
 

Met deze opbrengst en het gevoel van dankbaarheid dat we er samen 

de schouders onder zetten, gaan we dit jaar verder. Met enthousiasme 

en inspiratie kunnen we elkaar helpen om het weer zo goed mogelijk te 

doen met elkaar.  
 

Als u ook zin heeft om actief mee te doen met een activiteit of met het 

organiseren van dingen in onze gemeenschap, schroom dan niet.  

Neem gerust contact op met iemand van de kerkenraad of de predikant. 

Elke hulp en samenwerking helpt en is welkom. Er is veel te doen om 

onze gemeenschap levend en liefdevol te houden en er te zijn voor 

elkaar. Ook nieuwe ideeën en onverwachte voorstellen zijn welkom, 

want de tijd staat niet stil, de wereld om ons heen verandert en het 

leven gaat door. 
 

Nogmaals hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 

Piet Winterman, voorzitter. 
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Dialectdienst: 
 

Op 6 maart 2016 is er in de kerk van Terwolde-De Vecht een dialect 

dienst. Voorganger is de bekende dialectprediker Jan Leijenhorst uit 

Barchem.  

Het zal deze keer weer een bijzondere dienst worden.  

Het thema is ‘Wieter kiek’n’. 
 
 

Wieter kiek’n dan oe eigen neuze lang is en wieter 

kiek’n dan de dagelijkse beslommeringen en 

de angsten die oe soms zo kunt verlammen.  

De dienst zal een speciale vorm hebben, 

namelijk als een cursus in leren wieter te 

kiek’n. Daar heb je wat aan en samen maken 

we er een mooie dienst van. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit 

mee te beleven in de streektaal. Ook al kom je niet vaak in de kerk of 

ben je nog nooit in de kerk van Terwolde- De Vecht geweest, je bent 

van harte welkom.  

Zeg het ook tegen mensen die je kent en die het mooi vinden om een 

originele dienst in de streektaal mee te maken. 

Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd om gezellig met elkaar 

koffie of thee te drinken en na te praten. 
 

 
MEDEWERKING KOREN IN DIENSTEN IN DE MAAND MAART.  
 

Op zondag 13 maart ( biddag voor gewas en arbeid ) verleent het gospelkoor 
‘Spring’ uit Apeldoorn haar medewerking aan de morgendienst van 10.00 uur. 
Het koor staat onder leiding van dirigent Ron Jansen en wordt begeleid door 
pianiste Winny Martens.  
 

Op zaterdag 26 maart ( stille zaterdag ) verleent het zang-gospelkoor 
‘Inspiration’   uit Terwolde haar medewerking in de paaswake ‘s avonds om 
20.30 uur Het koor staat onder leiding van Marlies Tiemens.  
 

Op zondag 27 maart ( 1ste Paasdag ) verleent zangvereniging ‘Eendracht’ uit 
Terwolde haar medewerking aan de morgendienst van 10.00 uur.  
Het koor staat onder leiding van Hans Mol.  
 
De Culturele Commissie. 
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VOORDRACHT PAASEPOS,  
 

De oecumenische werkgroep heeft voor dit jaar Stephen Boonzaaijer 
uitgenodigd. 
Hij neemt ons mee in voordracht en muziek rondom het paasgebeuren. 
Het is een indringend proces waarin verdriet, zelfkennis en verlichting 
worden opgeroepen. 
Deze bijzondere avond is zeker de moeite waard om bij aanwezig te zijn als 
een zinvolle voorbereiding op weg naar Pasen. 
De oecumenische  werkgroep wil u van harte uitnodigen in de dorpskerk  
van Terwolde, op zondagavond 6 maart. Aanvang 19.00 uur 
 
Namens de Oecumenische werkgroep 
Jannie Stenfert, Mieke Pannekoek 
 
 
Verzoek om hulp 
 

Zo af en toe komt er een verzoek binnen bij de diaconie. Zo’n verzoek kan 
heel verschillend van aard zijn. Soms betreft het een verzoek voor een 
financiële bijdrage, op andere momenten een vraag of verzoek om hulp bij een 
activiteit.  
Onlangs kregen wij het verzoek voor wat helpende handen voor het 
onderhoud van een tuin in het centrum van Terwolde. Wie heeft nog wat tijd 
over en wil iemand te helpen de tuin ‘zomer klaar’ te maken. 
 
Daarnaast hebben wij een vraag gekregen of iemand iets kan betekenen voor 
een echtpaar die graag er even tussen uit wil (korte vakantie of een 
weekendje weg). Vanwege het ontbreken van financiële middelen heeft het 
echtpaar niet de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan. Wie kan ons 
hierbij helpen met ideeën, suggesties of anders… 
 
Graag horen wij van u/jij als je iets kunt betekenen in bovengenoemde vragen.  
 
Namens de diaconie, 
 
Henk van der Scheer 
hvdscheer@yahoo.com 

 

  

mailto:hvdscheer@yahoo.com
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

17-mrt Mevr. W. Oosterbroek-Smeenk,  Ieuwland 3 84 jr. 

25-mrt Mevr. H.A. Bronkhorst-Veldwijk,  Kerkstraat 33 88 jr. 

25-mrt Mevr. T. Nijdeken-Egberts,  Everwijnstraat 59 94 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: 
 
 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Dhr. J.L. Berends, Dorpsstraat 9, naar buitenland 

 
 

 

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. 
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GIFTEN: 
 

 

Bloemengroet via: H. Huiskamp 5,00 

 

  

W. Jansen (2x5; 1x10) 20,00 

 

  

L. Uenk 10,00 

 

  

H. van der Scheer 10,00 

 

  

K. Ketelaar (2x5) 10,00 

 

  

D. van Baak 10,00 65,00 

     Alg. Kerkewerk via: Bank 04.02 60,00 

 

     Collecten 

 

CvK 213,18 

 

  

Diaconie 183,48 

 

  

ZWO: Kameroen 47,75 

 

  

Oekraïnse weeskinderen 110,90 

 

  

Voorjaarszendingsweek 68,05 

 

  

Binnenl. Diaconaat 81,10 704,46 

      

   

TOTAAL   769,46 

      
      

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 

 

KERKBALANS 2016: 
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UITNODIGING  
 

voor het Paas- en Lente feest op 24 maart. 
 

 

Dit keer komen Hendrik en Heintje uit Lunteren bij ons op bezoek.  
Wat zullen ze deze keer bij zich hebben? Een koffer met verhalen, de was? 
of een kippenmand met echte kippen en haan? Laat u zich verrassen en 
komt het zien. Tevens bent u in de gelegenheid om elkaar weer te 
ontmoeten, en voor een  gezellig samenzijn. 
Koffie of thee met een traktatie staat voor u klaar. 
 
Voor degenen die door welke omstandigheden  deze middag niet kunnen 
bijwonen willen wij goede Paasdagen toewensen . 
 
Terugblik: Kunst of Kitsch. Het leek wel een echte opname van Kunst of 
Kitsch. Velen kwamen in de Kerk met tassen of plastic zakken met daarin 
uiteenlopende voorwerpen, afwachtend wat de taxateur dhr. Bonhof van 
hun meegebrachte stuk in waarde zal taxeren. Bijzondere en mooie dingen 
werd beoordeeld. Ieder voorwerp was uniek, soms was het Kunst, of dan 
was het kitsch, maar het allerbelangrijkste was de emotionele waarde.  
 
Na afloop werd er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de adoptie zoon 
Herianto van dhr. Bonhof, die voor predikant studeert en zich gaat 
vestigen in zijn geboorteland Borneo. Namens de 65+ Groep hebben we 
het geweldige bedrag van 117,-euro overhandigd.  
 

Namens dhr. Bonhof hartelijk dank.  
Conclusie  van deze middag:  het was een gezellige nuttige middag, waar 
ieder vol tevredenheid naar huis ging. 
 
P.S. Tijdens het ophalen van de Kerkbalans werd er 15 euro voor de 65+ 
Groep meegegeven. Hartelijk dank daarvoor. 
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Agenda                       
24  maart donderdagmiddag Paaslente feest  met Hendrik en Heintje. 
28 april donderdagmiddag Naar de Vosselhoeve.  
   Koersbal  bij Dick en Jannie Vosselman. 
2   juni donderdagmiddag Verrassingsmiddag. 
  
De aanvang van de middagen is om twee uur. 
 
Iedereen is van Harte Welkom -  onze drempel is laag. 
  
Willie Slijkhuis    -     291074     of     Mini van der Horst   -  291335 
 

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

Onderstaand gedicht, geschreven door Moeder Teresa, 
stond in de nieuwsbrief van de PCOB. 
 

Als je eerlijk en open bent, 
zullen mensen je misschien bedriegen; 
wees niettemin eerlijk en open. 
 

Waar je jaren aan bouwt, 
kan iemend in één klap verwoesten; 
bouw niettemin 
 

Als je rust en blijdschap vindt, 
zijn ze misschien jaloers; 
wees niettemin blij. 
 

Het goede dat je vandaag doet, 
zijn mensen morgen weer vergeten; 
doe niettemin goed. 
 

Je kunt de wereld het beste geven 
wat je hebt zonder dat het ooit genoeg is; 
geef de wereld niettemin het beste wat je hebt. 
 

Uiteindelijk is het iets tussen jou en God 
en nooit tussen jou en andere mensen 
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Talentenmarkt 
 

Vrijdag 4 maart is dus de talentenmarkt. Wij zijn er klaar voor. Hebt u de datum en 

de aanvangstijd (20.00 uur) al in de agenda? We hebben gelukkig al weer een 

aantal mensen die hun talenten ter beschikking stellen. Maar misschien hebt u 

een talent dat wij niet kennen? Meldt u maar aan. 

Er kunnen nog wel een aantal taartenbakkers mee doen aan de taartenbak- 

wedstrijd. 

Komt u maar met uw pronkstuk naar het dorpshuis. Om 19.30 zal de jury zich 

gaan buigen over de resultaten. Wie wordt de 

beste taartenbakker van Terwolde? 

Voor de veiling hebben we ook al een aantal 

leuke zaken.  

Heeft u een talent om iets moois te maken voor 

de verkoop? Neem het mee.   

Wij hopen ook dat er veel kopers komen. Het wordt dan weer een ouderwets 

gezellige talentenmarkt! 

 

 

Kerk in Actie Werelddag 
 

Zaterdag 16 april wordt in Ermelo de Kerk in Actie Werelddag gehouden. Gaat u 

met ons mee? Er zijn allerlei sprekers, workshops, enz. Ook zijn o.a. aanwezig  

ds. Henriëtte Nieuwenhuis en ds. Goyek. Henriëtte kent u nog wel van ons project 

Yabima. Ds. Goyek is de leider van de Evangelisch Lutherse Broedergemeente in 

Noord Kameroen. Zijn kerk steunen we met ons nieuwe project. Als u mee wilt of 

meer informatie wilt, neem maar contact op met ondergetekende. 

 

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 
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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 
 

 
 

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 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

6 mrt. PK Klarenbeek 10.00u 

13 mrt. PK Terwolde 10.00u 

20 mrt. RK Duistervoorde 10.00u 

27 mrt. PK Nijbroek 9.30u 
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Bericht van de OOV:  
Al meer dan 25 jaar verzorgt de  Oecumenische Omroep Voorst  - met 
uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus – op zondag-
ochtend de uitzending op Radio Voorst. Sinds september kunt u iedere 
zondagmorgen de OOV vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur weer beluisteren op 
de radio kanaal 105.3 FM. 
Om 9.00 uur start het programma met gevarieerde (geestelijke) muziek, 
afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken. Om 10.00 uur (of half 
tien, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk 
begint) kunt u een kerkdienst meebeleven, die vanuit één van de bij de 
OOV aangesloten kerken wordt uitgezonden. 
Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een 
verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de – vrijwillige – 
presentatoren (m/v).  
Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een  vriend, familielid of 
voor uzelf.  
U kunt dit doen door een berichtje te sturen of telefoontje te plegen met 
één van de contactpersonen. Doet u dit vóór woensdag, dan wordt de 
zondag daarop de gevraagde plaat voor u gedraaid. 
De contactpersonen zijn:   
Omgeving Twello: Mevr. A. Albers, Badijkstraat 69, 7391 HE  Twello, tel. 
0571 274416.   
Omgeving Terwolde: Mevr. J. Brouwer, Kerkenkamp 10, 7396 CD  
Terwolde, tel. 0571 291662. 
Ook is het mogelijk om donateur van de Oecumenische Omroep Voorst te 
worden. Voor nadere inlichtingen kunt u hierover contact opnemen met 
onze penningmeester, de heer Koos Oudshoorn, tel. 0571 275101,  
aenk.oudshoorn@concepts.nl 
De OOV is dringend op zoek naar vrijwilligers die ons studio-team komen 
versterken. Mocht u belangstelling hiervoor hebben, dan is de heer Jan 
Prins, tel. 0571 503407, j.prins82@upcmail.nl altijd bereid om u hierover 
nadere inlichtingen te verstrekken.  
U kunt ook inlichtingen vragen bij Wim en Heleen Nieuwenhuis,  
wimenheleennieuwenhuis@concepts.nl 
 

mailto:aenk.oudshoorn@concepts.nl
mailto:j.prins82@upcmail.nl
mailto:wimenheleennieuwenhuis@concepts.nl
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Compost en potgrondactie Nijbroek, de Vecht en Terwolde. 
 

In de eerste aankondiging van de compost en potgrondactie op 5 maart in 
Nijbroek en de Vecht en op 12 maart in Terwolde stond een foutieve 
starttijd van de verkoop vermeld. 
Dit moet niet zijn om 9.45 uur, want zij starten om 8.45 uur, dus u kunt 
iets minder lang uitslapen. 
 

Vooral voor de eerste klanten is dit van belang, zodat u de verkopers niet 
mist. Zij hopen op een goede en vlotte verkoop, zodat ze rond de middag 
de klaar zijn. 
Mocht het wat langer duren en u wilt afnemen, dan hopen zij dat u na de 
middag ook nog thuis bent.    
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ODE AAN DE PEPERMUNT. 

 
 

O, pepermunt, o, pepermunt Gij King onder de snoepen, 

wat let me elke dag opnieuw uw daden aan te roepen. 
 

Gij laaft mijn mond, verkwikt mijn keel weet bronnen aan te boren 

die ongekend zijn, en mijn stem, doet klinken als herboren. 
 

De frisheid van uw smaak doet onbekende psalmen, 

met sprankelend geluid door ´t kerkgewelf weergalmen. 
 

Wat zijt gij ‘pepermunt’ reeds lang en zonder kleven 

in onze liturgie des zondags ingeweven. 
 

Van jong tot oud, ja, groot en klein zitten steeds te verlangen, 

tot dominee met preken aan gaat vangen. 
 

Want dan komen de rollen los, uit tassen en uit zakken 

En vader sist tegen zij zoon, “toe jong zit niet zo te smakk,n”. 
 

Gij zijt o, pepermunt, bij ons niet weg te denken. 

En zouden wij, zo men dat deed, niet vele mensen krenken? 
 

Wat ook gebeurt op het kerkelijk erf, en waar wij ook om kijven, 

één ding staat onomstotelijk vast.  

 

De PEPERMUNT moet blijven! 

 

~~~ 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 Maart vóór 16.00 uur  

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

 


