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DIENSTEN  MEI 2016 
 

 

Zondag 1 mei 10.00u - Ds. G. Westerveld, Apeldoorn 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 8 mei 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 15 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pinksteren       Uitgangscoll.:Pinksterzendingscoll. 

          

Zondag 22 mei 17.00 - Ds. B.K. Nobel 

        ZANGDIENST 

        mmv. Looft den Heere uit Vaassen 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 29 mei 10.00u - Ds. H.A. Marsman, Deventer 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

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

Fluister het mij in, heilige Geest: 

ik zal het goede denken.  

Spoor me aan, heilige Geest: 

ik zal het goede doen. 

Verlok me, heilige Geest: 

ik zal het goede zoeken. 

Geef me kracht, heilige Geest: 

ik zal het goede vasthouden. 

Bescherm me, heilige Geest: 

ik zal het goede nooit verliezen. 

(Toegeschreven aan Aurelius Augustinus) 

 
Afwezigheid i.v.m. cursusdagen 
Vanwege cursusdagen ben ik afwezig op 23 en 25 mei en op 6 juni.  
Op deze dagen kunt u geen beroep op mij doen. 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
Huwelijk 
Op vrijdag 6 mei om 14.00 zal het huwelijk van Yorick Westland en Inge 
van der Horst worden gezegend in de kerk van Terwolde. U mag 
getuige zijn van deze feestelijke gebeurtenis. Na afloop van de dienst is 
er een receptie in de kerk. Daar kunt u het bruidspaar feliciteren.  
We wensen Inge en Yorick een prachtige huwelijksdag toe en een 
gelukkig leven samen 
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Nieuwe diaken 
We zijn blij dat het college van diakenen weer zal worden aangevuld na 
het vertrek van Jan Roskam. Erik Nobel is gevraagd diaken te worden en 
hij heeft toegezegd dit ambt op zich te willen nemen. 
Omdat Erik de man van de predikant is, hebben we navraag gedaan bij 
de classis of hiervoor nog bepaalde voorwaarden golden. In de nieuwe 
kerkorde is er echter geen beletsel meer om familieleden plaats te laten 
nemen in de kerkenraad. Soms gebeurt dit in een gezamenlijke deeltijd 
functie. Anders wordt meestal gekozen voor het plaatsnemen in 
verschillende colleges. Dat is nu ook het geval. De predikant hoort bij 
het college van ouderlingen en Erik zal dus plaats nemen in het college 
van diakenen. In de kerkenraad ontmoeten alle colleges elkaar. 
Erik wordt op Eerste Pinksterdag bevestigd, we maken er een feestelijke 
dienst van! 
 
Rommelmarkt 
Op 14 mei is het weer zover, de rommelmarkt! Velen zullen weer 
vrijwilliger zijn en natuurlijk is er ook voor iedereen die iets leuks zoekt 
weer van alles te koop. De rommelmarktcommissie is het hele jaar druk 
om een goede rommelmarkt neer te zetten en de sorteerploeg is al 
weer weken bezig om alles wat binnenkomt te sorteren, zodat alles 
straks op een overzichtelijke 
en aantrekkelijke manier 
aangeboden kan worden.  
En natuurlijk hebben deze 
sorteerders ook oog voor 
bijzondere spullen, die 
worden geveild.  
Verderop in de kerkbode leest 
u alle  precieze gegevens over 
deze dag.  
 

Op deze plaats een woord van waardering voor allen die deze rommel- 
markt ieder jaar weer mogelijk maken! 
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Naar het klooster?  
 

Ik zou graag weer een kloosterweekend 
willen organiseren.  
Enkele mensen hebben al laten weten 
hiervoor belangstelling te hebben. 
Omdat onze tijd een tijd is van volle 
agenda’s wil ik iedereen die eventueel 
mee zou willen, willen vragen zich 
uiterlijk 16 mei bij mij te melden, ook als 
je al eerder hebt aangegeven interesse 
te hebben. Dan kunnen we daarna bij elkaar komen en samen een 
weekend uitkiezen en een klooster. Aanmeldingen bij voorkeur per e-
mail i.v.m. vervolgafspraken, maar als dat niet lukt is een briefje, een 
telefoontje of een persoonlijke aanmelding natuurlijk ook mogelijk. 
Ik hoor het graag! 
 
 
Zangdienst 22 mei 
 

Verderop in de kerkbode kunt u meer lezen over de inhoud, maar hier 
wil ik graag vermelden dat we op zondag 22 mei om 17.00 een 
zangdienst hebben. De dienst van 10.00 uur komt hiermee te vervallen.  

 
We hopen dat velen 
van u het fijn vinden 
om met elkaar te 
zingen.  
Het mannenkoor 
‘Looft den Heere’ uit 
Vaassen gaat ons 
daarin voor! 
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Wandelpastoraat 
 

We zijn de lente ingegaan en gaan de zomer tegemoet. Heerlijk om nu 
buiten te zijn!. Naast gewoon pastoraat bij u thuis of in het ziekenhuis, 
kunnen we ook gaan wandelen als u graag eens verder wilt doorpraten 
over geloof- en/of levensvragen.  
Dit kan een enkele wandeling zijn, maar we kunnen ook een aantal 
keren wandelen en daarbij eventueel methoden gebruiken die ik tijdens 
mijn opleiding tot wandelcoach heb geleerd. Dit geeft vaak een mooie 
en blijvende verdieping. Wilt u een indruk krijgen  van wat ik als 
wandelcoach te bieden heb, dan kunt u ook een kijkje nemen op mijn 
website www.wandelnaarzininjeleven.com, daar komen een aantal 
voorbeelden voorbij. Uiteraard zijn deze wandeltrajecten voor u 
kosteloos, omdat ze vallen onder het pastoraat van de kerk. 
Maak gerust een afspraak. Dit geldt overigens ook voor het gewone 
pastoraat. Heeft u behoefte aan een bezoekje laat het mij of de 
ouderlingen dan gerust weten. We maken graag tijd voor u! 
 
 
Pastoraat aan ouderen 
 

Onlangs zijn we met de ouderenbezoekers weer bij elkaar geweest om 
de gang van zaken rondom het ouderenpastoraat te bespreken.  
We zijn blij dat we zoveel ouderenbezoekers hebben, maar we zouden 
er nog wel een paar mensen bij kunnen gebruiken die dit werk ook 
zouden willen doen. U/jij bepaalt zelf hoeveel adressen u wilt hebben.  
We vragen u dit adres/deze adressen minimaal één keer per jaar te 
bezoeken. Ook vragen we u het door te geven als deze mensen extra 
ondersteuning nodig hebben of bijvoorbeeld naar het ziekenhuis 
moeten. Zo helpen we elkaar en hoeft er niemand tussen wal en schip 
te vallen. Lijkt het u wat om ook één of meerdere adressen onder uw 
hoede te krijgen, dan hoor ik dat graag van u. U kunt zich ook melden bij 
uw wijkouderling. 
 
  

http://www.wandelnaarzininjeleven.com/
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Jongeren gezocht voor beamteam en jeugddienstcommissie 
 

Misschien vind je de kerkdiensten 
maar saai. Maar het wordt veel 
leuker als je zelf actief mee kunt 
doen. We hebben tegenwoordig 
mooie schermen in de kerk en die 
zouden nog veel meer gebruikt 
kunnen worden. Er zijn vast 
jongeren die daar ideeën over 
hebben of die ondersteuning 
kunnen bieden tijdens diensten waarin we graag van de schermen 
gebruik willen maken. Ben jij handig met computers, powerpoint (of 
Prezi) en beamen, geef je dan op voor het beamteam, dan ben je zo nu 
en dan aan de beurt om het technische gedeelte van de dienst te 
verzorgen. Jouw eigen ideeën zijn daarbij natuurlijk ook welkom. 
Dat geldt ook voor de jeugddiensten. Twee keer in het jaar hebben we 
een dienst die speciaal bedoeld is voor jou! Maar als oude knarren zo’n 
dienst in elkaar zetten, is het misschien net niet wat jij wilt. Dat kun je 
veranderen door je op te geven om mee te denken over de jeugd-
diensten. Je kunt vast in de commissie komen, maar je kunt je ook 
opgeven voor een enkele jeugddienst als je een goed idee hebt of graag 
mee wilt denken over het thema en de uitvoering er van. Bij ons in de 
kerk is veel mogelijk. Misschien heb je een favoriet muzieknummer waar 
we een dienst omheen kunnen bouwen, of een clip, of een vlog. 
Misschien speel je zelf in een band of op toneel en wil je daar iets van 
laten zien en horen. Van alles is mogelijk. Denk je ook een keer mee, laat 
het dan weten aan Ds. Betsy Nobel of aan Harry van der Haar. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
De laatste dagen van Jezus op aarde gaan in. We vieren hemelvaart. 
Maar gelukkig wordt het daarna Pinksteren. De Heilige Geest wordt 
over de leerlingen uitgestort, en we mogen geloven dat de heilige Geest 
nog steeds in ons doorwerkt. Vanaf zondag 29 mei gaan lezen we uit 
het bijbelboek Numeri. Het gaat over op weg gaan, los laten en uitzien 
naar iets nieuws. Over het boek Numeri in de volgende kerkbode meer. 



   8 

1 mei, zesde zondag van Pasen. Kleur: Wit 
Liederen van de maand: Lied 666 en 667 
Op het rooster staat Johannes 14: 23-29. Jezus vertelt zijn leerlingen dat 
Hij naar de hemel zal gaan. Maar hij laat zijn leerlingen niet in de steek. 
Hij belooft de Heilige Geest.  
Op deze zondag gaat Ds. G. Westerveld uit Apeldoorn bij ons voor. 
 

8 mei, zevende zondag van Pasen, Wezenzondag Kleur: Wit 
Liederen van de maand: Lied 666 en 667 
Op het rooster staat Johannes 14: 15-21. Het is wezenzondag en op deze 
zondag wordt de vraag opgeroepen: wat zien we van God. Nu Jezus 
naar de hemel is gegaan moeten we nieuwe sporen van God zoeken in 
deze wereld.  
Op deze zondag gaat Ds. Jan Lammers uit Beekbergen bij ons voor  
 

15 mei, Pinksteren, Kleur: rood 
BEVESTIGING VAN EEN DIAKEN 
Liederen van de maand : Lied 666 en 667 
Vijftig dagen lang waren er tekens van een nieuw begin. Met Pinksteren 
gaat het bericht als een lopend vuur door de straten. Het is een feest 
waar je vrolijk van wordt. We noemen het ook wel de verjaardag van de 
kerk. 
 

22 mei, Zondag Trinitatis, Kleur: Rood 

ZANGDIENST OM 17.00. DE DIENST VAN 10.00 VERVALT! 
We gaan luisteren naar ‘Looft den Heere’ uit Vaassen en veel samen 
zingen. We vieren zo het feest van Vader, Zoon en Geest. 
 

29 mei, Eerste zondag na Trinitatis 
De kinderen beginnen in de kindernevendienst met Numeri 17: 16-26, 
maar ook Lucas 8: 26-39 staat op het rooster.  
Op deze zondag gaat Ds. H.A. Marsman uit Deventer bij ons voor 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
29 april 19.00 Liederen oefenen   Kerk 
9 mei 20.00 Moderamenvergadering  Bij Kees 
14 mei  Rommelmarkt    Kuiperstraat 
18 mei 9.00 ZWO vergadering   Consistorie 
19 mei 20.00 Kerkenraadsvergadering  Consistorie 
 
Veel inspiratie gewenst in deze maand van de Heilige Geest! 
 

    Ds. Betsy Nobel 
 
 

 

 

Oecumenische wandeling 
 

Op zondagmiddag 5 juni a.s. om 14.00 uur wil de oecumenische werkgroep 
Terwolde, de Vecht en Nijbroek u uitnodigen voor een oecumenische 
wandeling in Nijbroek. Per groep krijgt u enkele vragen mee en het is de 
bedoeling dat u al wandelend met elkaar in gesprek komt en van gedachten 
wisselt. 
Wij willen u graag op het dorpsplein, bij de kerk ontvangen. Na een welkomst 
woord en uitleg sturen wij u in groepjes op pad, de route is ongeveer 3,5 km. 
lang. Er is een rustpunt in de tuin bij de fam. Pannekoek, Dorpsplein 4.  
Na afloop om  circa 15.45 uur is er koffie en thee of limonade, ook op 
dorpsplein 4 en kunt u nog wat napraten. Als wandelen een probleem is, mag 
u ook met de fiets of auto naar het rustpunt komen.  
 

De Oecumenische werkgroep nodigt u van harte uit voor deze wandeling. 
 

Voorwaarde is wel droog weer. 
 
Namens de werkgroep: Wendy Keizer en Mieke Pannekoek. 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

 

4-mei    Mevr. J.E. Ruiterkamp-Willemsen, Vaassenseweg 8 88 jr. 

7-mei  Mevr. D. Jacobs-Schimmel, Drostendijk 71 80 jr. 

10-mei  Dhr. G. van Essen, Grotenhuisstraat 14, Twello 85 jr. 

13-mei  Dhr. A.L. Jonkman, Zwanekamp 10 91 jr. 

20-mei Mevr. J. Schrijver-Voorhorst, Haverkampsweg 2 84 jr. 

21-mei Dhr. H.G. Spijker, Kraaigraafstraat 6-A 85 jr. 

30-mei Dhr. J. Aalpoel, Twelloseweg 36 80 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

13-mei Dhr. en Mevr. Uenk-Kloosterboer, Trippestraat 25 50 jr. 

20-mei Dhr. en Mevr. Hanekamp-Harmsen, Bandijk 47-A 50 jr. 

28-mei Dhr. en Mevr. Timmer-Kiesbrink, Everwijnstraat 23 40 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: 
 

Verhuisd: 
 

Dhr. G. van Essen, S. Schotanusstraat 10 naar Twello 

Dhr. en Mevr. Bongers-Prins, Beentjesweg naar S. Schotanusstraat 10. 

Dhr. en Mevr. R. Brummel/F. Hulsing, Everwijnstraat 45, naar Epe 

 

Overleden: 
 

Dhr. A. Zweers, Wijkseweg 78 op 6 april 
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 
 

Zoals jullie weten steunt de ZWO-groep een project van de Lutherse 

Broederkerk in Noord-Kameroen.  Ds. Goyek is predikant van deze kerk, hij is 

een belangrijk man voor de kerken en voor alles wat de kerk doet. Ds. Goyek 

was in april in Nederland. 
 

Op donderdag 14 april hebben dominee Betsy en ik ds. Goyek ontvangen in 

Terwolde. De dominee had een vol programma en er moest ook nog gegeten 

worden. We hebben, met nog 2 dames van Kerk in Actie erbij, heerlijk 

gegeten bij Kriebelz. Het was mooi om kennis te maken en te horen over 

elkaars werelden. Ds. Goyek vertelde over zijn leven in Kameroen en over het 

vele werk dat de mensen daar doen. Naast hun gewone werk zet bijna 

iedereen zich vrijwillig in voor de gemeenschap, op verschillende manieren.  

Zo zijn er mensen die op oude fietsen over hobbelige wegen kilometers rijden 

om in naburige dorpen van God te getuigen. Ook zijn er mensen die helpen met 

het verbouwen van groenten en aardappels op de akker van de kerk.  

De opbrengst is voor de allerarmsten, de mensen die helemaal niets te eten 

hebben. 

De verandering van het klimaat is merkbaar in Kameroen. Voorheen was er in 

zes maanden regen, nu nog maar in drie. Er worden allerlei maatregelen 

genomen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en uitdroging zo veel 

mogelijk te beperken. De kerken spelen hierin, en ook in andere 

landbouwprojecten, een grote rol. 
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Bijzonder vond ik het om te horen hoe er met vluchtelingen wordt omgegaan. 

Vanuit het buurland Nigeria vluchten mensen voor de gruwelen van de 

terroristen van Boko Haram. Als deze vluchtelingen in een dorp komen (waar 

de mensen zelf vaak weinig hebben) dan worden ze opgenomen in de 

gemeenschap. Er is eten voor hen en er wordt van hen verwacht dat ze 

meewerken. 

 

Na het eten gingen we naar de kerk voor de classicale ZWO-vergadering.  

De andere leden van onze ZWO-commissie hadden daar alles voorbereid om 

iedereen te kunnen ontvangen met koffie en lekkers. Ds. Goyek had een 

bijbeltekst uitgekozen en die lazen we samen. Daarna heeft de dominee 

verteld hoe deze tekst in Kameroen wordt gelezen. Duidelijk kwam weer naar 

voren dat de gemeenschap/het dorp heel belangrijk is. Mensen moeten het 

met elkaar doen, ze hebben elkaar nodig. En dan gebeuren er mooie dingen en 

kun je samen iets opbouwen. Alles vanuit de liefde van en voor God en Jezus. 

Ds. Goyek heeft natuurlijk nog veel meer verteld. 

Op zaterdag was in Ermelo de ‘wereld-dag’ van Kerk in Actie. Daar heeft ds. 

Goyek ook weer gesproken. Er is nog zoveel over te vertellen, dat wordt 

teveel voor in de kerkbode. De komende tijd zullen we van Betsy er nog van 

alles over horen en zien. Voor mij was het indrukwekkend en inspirerend om 

ds. Goyek te ontmoeten en de bijeenkomst in de kerk mee te maken. 
 

Hermien Teunissen 

 
  



 13 

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 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

1 mei RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

8 mei PK Terwolde 10.00u 

15 mei PK Wilp 10.00u 

22 mei PK Voorst 10.00u 

29 mei RK Duistervoorde 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 RABO0347 6019 52 

    of NL82 INGB 0000 9153 88 

Diaconie    NL79 RABO0347 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: F. van Veelen 10,00  

  A. van der Haar 10,00  

  W. Jansen 10,00 30,00 

     

Paasgroet via: Hugo en Joris Veldhoen 9,00  

  Miranda van Werven 5,00  

  Mirthe en Niels Veldwijk 5,00  

  Marit en Jarne Uenk 7,90 26,90 

     

Alg. Kerkewerk via: Bank 05.04  100,00 

     

Collecten  CvK 207,52  

  Diaconie 143,89  

  Orgelfonds 159,79 511,20 

     
   TOTAAL   668,10 

      

 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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CHR. MANNENKOOR  ‘LOOFT DEN HEERE’ UIT VAASSEN 
 

KOMT NAAR TERWOLDE. 
 

In een zangdienst op zondag 22 mei a.s. zal dit mannenkoor zijn medewerking 
verlenen onder leiding van Freddy Veldkamp, met aan piano en orgel Wilco 
Veldkamp. Verder werken mee Adriëtte Winterman met solozang, begeleid 
door Wilco en verder zal trompettist Martijn Tijssen de samenzang begeleiden. 
AANVANG VIJF UUR ‘s MIDDAGS!! Voorganger ds. Betsy Nobel. 
 

Dit koor heeft geen leden stop. Integendeel, er komen nog steeds nieuwe 
leden bij, maar het zou zelfs graag een aantal nieuwe jongere leden in hun 
gelederen opnemen. Mede door de goede sfeer en het enthousiasme 
waarmee de dirigent dit koor al weer 16 jaar onder zijn hoede heeft, wordt het 
koor veel gevraagd om te komen zingen in kerkdiensten in de wijde regio.  
Bij het geven van concerten elk jaar en optredens voor de T.V. is het koor veel 
betrokken geweest. Veelal is het repertoire gevarieerd, maar vooral worden er 
geestelijke liederen ingestudeerd in het Nederlands en ook andere talen en 
zelfs in het Russisch. Ook zijn er verschillende CD’s gemaakt, waarvan de 
laatste is opgenomen in de Grote of Sint-Stephanus Kerk te Hasselt.  
Hiervan zullen ze verschillende nummers zingen in deze dienst. De CD is 
verkrijgbaar onder de toren van onze kerk voor 10 euro. 
 

Op deze zondag is er, in overleg met de kerkenraad, `s morgens geen dienst en 
begint de zangdienst `s middags om 17.00 uur.  
U zult wel denken waarom om vijf uur `s middags.  
Omdat het koor in verschillende kerken optreed in Apeldoorn en omgeving, 
waar ze veelal ook om 17.00 beginnen, leert de ervaring dat voor de bezoekers 
dit een gewaardeerde tijd is i.v.m. de grote opkomst. Het koor brengt meestal 
ook wat aanhang mee, wat voor de mannen een geweldige stimulans betekent 
en die zich erop verheugen om in deze mooie kerk te mogen zingen.  
 
Graag toe ziens in deze dienst, waar we samen bekende liederen zullen zingen. 
 
De culturele commissie       
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Jeugd en jongeren 
 

De classicale vergadering besteedt het tweede deel van haar vergadering op 
woensdag 25 mei aan een onderwerp waarvoor breed de belangstelling leeft: 
jeugd en jongeren.  
Drie jeugdwerkleiders en een gemeenteadviseur zijn bereidt elk een workshop te 
verzorgen. 
In het onderstaande overzicht staat wie de workshopleiders zijn en welke 
thema’s in de workshops aan de orde komen: 

 

naam en organisatie  thema 

Gert Schouten 
jeugdwerkadviseur JOP 

Nieuwe kansen voor geloofsoverdracht en de  
kerk als gemeenschap. 

Jenny Harmelink,  
jeugdwerkadviseur 
Kerkplein7 

Geloven dat het kan. 

Rick van Elk 
jeugdwerkadviseur HGJB 

Twintigers. Doen we ze niet te kort? 

Nelleke Drop 
 gemeenteadviseur PKN 

Generaties in gesprek. 

 
De aanwezigen verdelen zich over de workshops zodat aan elke workshop een 
evenredig aantal deelnemers deelneemt. Er vindt geen wisseling plaats want de 
beschikbare tijd is nodig voor een goed gesprek. Op de website staat van elke 
workshop een korte beschrijving: pknclassisapeldoorn.nl  > Home > Agenda 
 
Ieder die zich op welke wijze da ook betrokken weet bij dit onderwerp is van 
harte welkom. 
 

plaats Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322 GV Apeldoorn 

aanvang 20.45 uur, vanaf 20.30 uur koffie en thee 
datum woensdag 25 mei 
opgave bij de scriba gerrit.w.bok@hetnet.nl 

 
Een hartelijke groet, Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Apeldoorn 
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Grote belangstelling voor lezing Hans Stolp 
 

Het is lang geleden dat de Martinus kerk tot de laatste plek bezet was.  
Toch is dit anno 2016 met leeg lopende kerken nog mogelijk.  
 

Op  29 maart sprak Hans Stolp een overvolle kerk toe. Deze avond was 
georganiseerd door de oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie uit 
Twello.  Het publiek luisterde ademloos naar Stolp's  prachtige betoog over 
‘wat gebeurt er als je dood gaat’. De reis van de aarde naar de geestelijke 
wereld die de overledene maakt, blijkt een wonderlijk mooie  en ook een 
buitengewoon aktieve periode te zijn voor de overledene. Het ontmoeten van 
overleden geliefden, het zien van het levenspanorama maar ook het voelen 
wat je levenswijze  op andere mensen teweeg heeft gebracht staat je onder 
andere te wachten volgens Stolp. Maar daar blijft het niet bij na elke fase komt 
er een nieuwe fase van lering dus mocht u denken dat u na de dood het rustig 
aan kan doen dan hebt u het mis. Het hoofddoel van ons mensen hierop aarde 
is om zo liefdevol mogelijk te leven.  
 
Hans Stolp heeft veel boeken over dit thema geschreven. Boekhandel Oonk 
stond er met een boekenkraam, zij hebben vast nu ook nog boeken in de 
winkel te koop over dit onderwerp.  
Na de pauze beantwoordde Hans de vragen die schriftelijk ingediend werden. 
Het waren er zoveel dat er tijd tekort was om alles te behandelen. Vragen 
gingen o.a.  over  hoe zit het met het overlijden van jonge kinderen, de invloed 
van morfine tijdens overlijden, ‘geschenken’ die je een overledene kunt geven 
en waar hij alle wijsheid vandaan heeft gehaald.   
 

Al met al veel informatie voor bezinning. 
  



 19 

 

ROMMEL- en ANTIEKMARKT  2016 
 
ten behoeve van het onderhoudsfonds  
 
van de Dorpskerk  
 
Zaterdag 14 mei a.s., op het terrein van de  
fam. Kloosterboer aan de Kuiperstraat.  
 
 

Aanvang verkoop 9.30 uur - Aanvang veiling 11.00 uur  
 

Einde markt 14.00 uur 
 

Een aantal vrijwilligers is na de paasdagen begonnen met het uitpakken, 
schoonmaken, afwassen, oppoetsen, sorteren en weer inpakken van de 
binnengebrachte spullen.  
 
De grote stukken, zoals stoelen, banken en kasten worden weer op wagens 
gepakt en elders opgeslagen, zodat er ruimte beschikbaar komt voor de 
overige spullen.  
De komende weken wordt de rest zoveel mogelijk opgeladen, zodat we 
donderdag 12 mei snel kunnen werken met het lossen van de spullen.  
 
 

Mocht u ons nog kunnen en willen helpen, neem dan contact op met: 

 
Wilma Veldwijk, tel. (055) 323 1961 - mail: veldw003@kpnmail.nl 

 
of 
 

Evert Slijkhuis tel. (0571) 29 1074 - mail: e.slijkhuis@telfort.nl 
 

~~~ 
 
 



   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 mei vóór 16.00 uur  

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

 


