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DIENSTEN  APRIL  2016 
 

 

Zondag 3 april 10.00u - Ds. J. Herweijer, Nijmegen 
        Uitgangscoll.: Orgelfonds 
          

Zondag 10 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

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

 

    Uitgangscoll.: Orgelfonds 

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

        e.v. DOOPDIENST 
        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   44ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  April 2016  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Na Pasen 
Nu we gevierd hebben dat Jezus is opgestaan, is het aan ons om hem 
daarin te volgen.  
Opstaan uit een dood leven, opstaan uit onverschilligheid, maar ook 
opstandig worden over alles wat er in deze wereld niet goed gaat.  
Ons verzetten tegen terreur en haat.  
De Franciscaner zegen kan ons daarbij helpen. 
 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden,  

halve waarheden en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
 

Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking  

en de uitbuiting van mensen 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid,  

vrijheid en vrede. 
 

Moge God ons zegenen met tranen 
die we plengen voor hen die lijden door pijn,  

verstoting, honger en oorlog 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat we geloven een verschil te kunnen maken  

in deze wereld 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen  

dat het onmogelijk is 

Amen 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Geboren 
Op 22 februari is bij Henk en Susanne Klein Velderman, Zuiderstraat 6, 
Steenenkamer een zoon geboren. Zijn roepnaam is Guus, zijn volledige 
naam is Gerrit Hendrik. 
Henk en Susanne schrijven op het 
geboortekaartje 
 

Van allebei een beetje 
ach wat ben ik toch een scheetje!  
Mama en papa zijn zo blij,  
want ik lijk het meest op mij! 
 

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Guus, we wensen jullie veel 
geluk samen 

 
Doopdienst 
Op zondag 24 april is er weer gelegenheid kinderen te laten dopen.  
Als er ouders zijn die hun kind(eren) willen laten dopen, willen zij dan 
uiterlijk 4 april contact met mij opnemen, dan hebben we genoeg tijd 
om de dienst samen voor te bereiden  

 
Nacht zonder dak 

Verderop in de jeugdkrant meer, maar hier even een kort 
berichtje. Op 1 april gaan we weer in dozen slapen.  
Rond 20.00 uur is er een presentatie over het doel waar 
de jongeren geld voor hebben opgehaald. iedereen is 
van harte welkom aan de Zeedijk 9 

 
Gespreksgroep 30-45 jarigen 
Op 6 april komen we weer bij elkaar. Wil je ook aanschuiven stuur me 
dan even een mailtje (nobel45@hetnet.nl) dan blijf je van alles op de 
hoogte. 
 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Ds. Goyek uit Kameroen in Terwolde 
Ds. Goyek, die we inmiddels enkele malen voorbij hebben zien komen 
op de schermen komt op donderdag 14 april naar Terwolde.  
De Classicale ZWO heeft hem uitgenodigd. Vindt u het leuk om hem te 
ontmoeten kom dan om deze avond om 19.45 naar de kerk. De koffie 
staat klaar. Bij de berichten van de ZWO kunt u meer lezen. 

 
Bijeenkomst ouderenbezoekers 
Alle ouderenbezoekers worden op 19 april om 14.00 uitgenodigd in de 
consistorie van de kerk. We bespreken de gang van zaken en verdelen 
nieuwe adressen. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Mocht u 
geen uitnodiging ontvangen en bent u wel ouderenbezoeker, laat het 
ons dan even weten. We hopen zoveel mogelijk ouderenbezoekers te 
ontmoeten  

 
Huwelijk 
 

Ik wil alles met je delen 
Je verdriet, je geluk 
Er altijd voor je zijn 
Elk moment, stuk voor stuk 
 

Deze mooie woorden schrijven 
Yorick Westland en Inge van der Horst 
op hun huwelijksaankondiging. Inge en 
Yorick gaan op 6 mei trouwen. Hun huwelijk 
wordt gezegend om 14.00 uur in de kerk van Terwolde. U mag getuige 
zijn van deze feestelijke gebeurtenis. We wensen Inge en Yorick een 
prachtige huwelijksdag toe en een gelukkig leven samen. 

 

Bij de diensten 

In de Paastijd, van Pasen tot Pinksteren, zien we hoe mensen opbloeien. 
Jezus verschijnt op een andere wijze aan zijn leerlingen 
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3 april, eerste zondag van Pasen. Kleur: Wit 
Op het rooster staat het verhaal over de mannen die op weg zijn naar 
Emmaüs (Lucas 24: 13-35). Alles lijkt voorbij te zijn, totdat een mede-
reiziger zich aan hen openbaart. Op deze zondag zal Ds. Janneke 
Herweijer uit Nijmegen bij ons voor gaan. 
10 april, tweede zondag van Pasen Kleur: Wit 
Lucas 24: 35-48. Nu staan ook de leerlingen oog in oog met hun 
meester. Bijna niet te geloven, maar toch waar! 
17 april, derde zondag van Pasen  Kleur: wit 
We lezen Johannes 10: 22-30. Het is het feest van de tempelwijding, 
Chanoeka, een feest met veel lichtjes en Jezus vertelt 
24 april, vierde zondag van Pasen Kleur: wit 
Op deze zondag een lezing uit het Oude Testament. Mozes houdt een 
toespraak, vlak voordat het volk het beloofde land zal binnengaan. 
Mozes maakt duidelijk hoe ze daar zullen leven met God en met elkaar. 
 
AGENDA 
 1 april 18.00 Nacht zonder dak begint  Zeedijk 9 
 1 april 19.00 Liederen oefenen Kerk 
 1 april 20.00 Presentatie Nacht zonder dak Zeedijk 9 
 4 april 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
 6 april 20.00 30-45 jarigen Locatie volgt 
 7 april 19.30 KR-uitje bij Lien 
 8 april 20.00 Overleg met organisten Consistorie 
 13 april 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
14 april 19.45 Classicale ZWO met Ds. Goyek Kerk 
16 april  Werelddag  Ermelo 
19 april 14.00 Ouderenbezoekers Consistorie 
 
Ik wens u allen een goede lentetijd! 
   

Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

10-apr: Mevr. H.B. Veldwijk-Veldhuis,  Avervoordseweg 12 88 jr. 

12-apr: Mevr. H.G. Ooink op den Dijk-Prangsma, Ieuwland 16 81 jr. 

21-apr: Mevr. T. Bieleman-Kloezeman, Grotenhuisstraat 36 82 jr. 

28-apr: Dhr. W.G.F. Wentink,  Rozendaalseweg 19 84 jr. 

 
 
 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

6-apr: Dhr. en Mevr. van Rijssen-Schutte, Lage Kamp 10 50 jr. 

7-apr: Dhr. en Mevr. de Weerd-Arendsen, Wijkseweg 100 40 jr. 

26-apr: Dhr. en Mevr. Schieving-Buitenhuis, Kerkstraat 22 25 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: 
 

Ingeschreven: 
 

Mevr. B.J.M. Roeterd, Heegsestraat 14 vanuit Welsum. 

 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

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

 

Overleden: 
 

Mevr. H.J.M. Janssen-Hassink, Ieuwland 13 op 17 maart 
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Verslag gemeenteavond 9 maart  2016 

 

1. Opening 
 Betsy heet ons welkom. We bidden lied 280 uit het Liedboek. 
 
2. Jaarrekening kerkrentmeesters 2015 
 Ben licht de cijfers toe. 
 De algemene rentedaling is ook op onze jaarrekening terug te vinden. 

Positief is dat, ondanks een kleinere groep gemeenteleden, de 
inkomsten via Kerkbalans slechts een licht dalende tendens vertonen. 
(Sinds 2000 een daling van het ledenaantal met ongeveer 30% blijkt uit 
de bijgevoegde statistieken) 
Ook is de opbrengst van de collectes minder door het dalend kerk-
bezoek. 
Ben legt uit dat we een predikant hebben voor 0,75 fte, terwijl we 
eigenlijk gezien de financiën maar ‘recht’ hebben op 0,5 fte.  
Toch kunnen we door een jaarlijkse onttrekking uit het pastoraal fonds 
(één derde van de predikants-kosten) Betsy blijven aanhouden in haar 
huidige taakomvang. 
In de loop van de jaren zijn de kosten voor energie sterk fluctuerend.  
Dit komt doordat de kosten van een duur jaar (bijv. door verbouwing) 
pas in het volgend jaar in de maandbedragen en de afrekening van de 
voorschotten van de energie terug te vinden zijn. 
 
Vragen: 
Jan de Weerd: hoeveel bedraagt dan het verbruik in m3 en kWh?  
Niet tijdens vergadering bekend. Wel komt er een onderzoek door een 
energie specialist, misschien van de landelijke PKN. 
Anno Fridrichs: is de waarde van de landerijen de reële waarde? 
Antwoord: nee de historische waarde. 
Erik Nobel: de rente op spaargeld is laag. Geeft investeren in 
duurzaamheid niet een hoger rendement? 

 Jaarrekening met applaus voor Ben goedgekeurd. 

 
3. Jaarrekening diaconie 
 Henk van der Scheer licht de cijfers toe. 

Het beleid van de diaconie is nog steeds om ongeveer € 2000 op het 
vermogen in te teren en hiermee de rekening sluitend te maken. 

 Ook hier spelen dalende rente inkomsten een rol. 
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Erik Nobel: er wordt minder diaconaal geld plaatselijk besteed. Is de 
conclusie gerechtvaardigd dat er minder armoede is? Antwoord: nee, 
maar de aanvragen zijn minder dit jaar. Bovendien is aan internationaal 
diaconaat meer uitgegeven, o.a. aan KIA/de aardbevingsramp in Nepal. 
Henk licht ook de post ouderengroep 65+ toe, op een vraag van Willie 
Slijkhuis. Dit is een post van alles wat netto aan ouderenwerk is 
uitgegeven. 

 Jaarrekening met applaus voor Henk goedgekeurd. 
 
 
4. Afsluiting eerste deel van de avond 

Betsy vraagt of er nog algemene vragen zijn over het werk in de 
gemeente. Niemand heeft iets te vragen of op te merken. Betsy sluit af 
met het uitspreken van dank voor het vele werk aan de financiën 
gedaan door Sari, Henk en Ben. Bovendien meldt ze dat er gewerkt 
wordt aan een nieuw beleidsplan, waarvoor ook de gemeenteleden 
benaderd zullen worden. 
 

5. Tweede deel van de gemeenteavond 
Harry van der Haar licht het programma toe. Hij heet Wim en Ineke van 
Middendorp welkom. 

 Harry presenteert een selectie van het materiaal over de restauratie. 
 Wim vertelt hoe de fondsenwerving verlopen is. 

Daarna vertelt Ineke een aantal bijzonderheden en anekdotes  over 
haar rol tijdens het restauratieproces. 
Harry heeft veel materiaal gedigitaliseerd. We zullen moeten nadenken 
over hoe we dit materiaal bewaren en toegankelijk houden. 
 

6. Afsluiting  
 Betsy spreekt dankwoord. 

We sluiten af met een hapje en een drankje, terwijl de fotoboeken en de 
digitale foto’s bekeken worden. 

 
Kees Visser 
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Talentenmarkt 

De talentenmarkt is weer achter de rug. Het was weer een geweldige avond.  

De opbrengst van de avond zelf was ruim € 400. Als alles afgerond is verwachten 

we een opbrengst van misschien wel € 900 of € 1000! 

Wessel van Veelen en enkele anderen hadden weer gezorgd voor een mooi 

aanbod op de veiling. Alles ging vlot van de hand. 
 

De taartenbakwedstrijd telde maar liefst 14 inzendingen. Rens Veldhuis en Mees 

Roeterd hebben de eerste prijs (de wisselbeker en een bakpakket) gewonnen.  

Bij de koffie was het goed taartproeven! 

 

Voor enkele ‘talenten’ kunt u zich (als u niet geweest bent op de talentenmarkt) 

nog inschrijven. Met onderstaande personen moet u dan even contact opnemen. 

(De workshop bloemschikken is al geweest) 
 

1. Wandeltocht. Zaterdag 4 juni. Start 10.00 uur met koffie en

 lekkers bij de steltenberg, Bandijk 21.  

2. De wandeling  (ong. 10 km) gaat over verharde en 

onverharde wegen door het buitengebied van Terwolde. 

Om 12.30 afsluiting met pannenkoeken.  

 Kosten € 15. Opgave: Heidi Bellert, tel.: 0571-291164. 

 

3. Fietstocht. Eind juni of begin juli. Afstand: ongeveer 30 km. Na afloop soep of  

 kruudmoes. Kosten € 12,50.  

 Opgave bij Evert Slijkhuis, tel.: 0571-291074. 

 

4. Whiskyproeven. We gaan bij De Aze, Quabbenburgerweg 11, verschillende 

 Schotse whisky’s proeven, vergezeld van een bijpassend hapje.  

 Datum: vrijdag 15 april om 20.00 uur.  

Opgave bij Kees Visser, tel.: 0571-290720, email: visser.terwolde@upcmail.nl. 

Prijs € 17,50. 
 

Schroom niet en meldt u zich alsnog aan. 

 

 

  

mailto:visser.terwolde@upcmail.nl
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Bezoek ds. Goyek 

Donderdag 14 april om bezoekt  

ds. Goyek uit Noord Kameroen de kerk 

van Terwolde. Daar is dan een 

bijeenkomst van de classicale ZWO-

commissie. 

Iedereen is daar van harte welkom om 

te komen luisteren naar ds. Goyek.  

Hij zal dan vertellen over het werk van 

de Evangelisch Lutherse Broedergemeente in Noord Kameroen. U kunt dan van 

alles van hem horen over het project dat wij steunen via Kerk In Actie. U hoeft 

geen Engels of Frans te kunnen spreken om alles te kunnen volgen. Aanvang: 

20.00 uur. 

 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser (tel.: 0571 290 720) 

 

 
 

 

 
Berichtje voor de 65+ Groep. 
 

Balle kuulen,  Balle Kuulen , Balle Kuulen, 
  
Op donderdagmiddag 28 maart a.s. gaan we naar de Vosselhoeve aan de Oude 
Oenerweg te Epe, waar we lekker ontspannen onder het genot van een kopje 
koffie en thee gaan Balle Kuulen.  
Gezien de ervaring van vorige keer kan iedereen er aan mee doen. 
De kosten voor deze middag zijn voor u:  6 euro.  
Vertrek vanaf Kerkplein Terwolde om half twee. 
  

Opgave graag voor 22 april bij: Willie Slijkhuis  291074  of bij:  
 Mini van der Horst  291335. 
 
Verrassingsmiddag  donderdag 2 juni. 
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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: 4 apr. Mevr. Rutgers Dorpsstraat 43 

  Mevr. ter Mate Kerkekamp 7 

  Mevr. Hemeltjen Kuiperstraat 21 

  Mevr. van der Horst Ossenkolkweg 17 

  Mevr. de Weerd Pr. Hendrikstraat 6 

  Mevr. Uenk Quabbenburgerweg 11-A 

  Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

  Mevr. Steenbergen Zwanekamp 1 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

3 apr. PK Voorst 10.00u 

10 apr. PK Wilp 10.00u 

17 apr. PK Klarenbeek 10.00u 

24 apr. PK Twello 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: R. Brummel 5,00 

 

  

W. Jansen 10,00 

 

  

J. van Vemde 5,00 20,00 

     Orgelfonds via: E. Slijkhuis 15,00 

 

  

H. van der Scheer 10,00 25,00 

     Paasgroet via: D. van Baak 10,00 10,00 

     Paasgroet KND via:  Sophie v.d.Scheer (1x1; 1x2) 3,00 3,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank 21.02 75,00 

 

  

Bank 07.03 100,00 175,00 

     Collecten 

 

CvK 302,73 

 

  

Diaconie 271,01 

 

  

Syrische Vluchtelingen 62,24 

 

  

Binnenlands Diaconaat 74,40 

 

  

Chanesche boerinnen 70,20 

 

  

Jop (jeugdwerk PKN) 168,18 948,76 

      

   

TOTAAL   1.181,76 

      
      

 

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

De verkoop van de compost en potgrond op 5 en 12 maart in Nijbroek, 

de Vecht en Terwolde heeft het mooie bedrag van ruim 3900 euro 

opgebracht. 

Alle afnemers hartelijk dank voor uw afname. En de vele vrijwilligers, 

die de werkgroep geholpen hebben bij de verkoop, heel hartelijk 

bedankt voor uw inzet. 
 

Er is nog 6 zak potgrond en 5 zak compost over.  

Voor wie nog interesse heeft kan contact opnemen met Evert Slijkhuis, 

Kuiperstraat 13 in Terwolde Tel. 0571-291074 en het kan geregeld 

worden. 
 

Met hartelijke groeten namens de werkgroep,  

Wim van der Snel 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 25 April vóór 16.00 uur  

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

 


