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Uitgangscoll.: KiA:
Hulp aan slachtoffers seksueel geweld

Zondag 12 juni 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem
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Zondag 26 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds
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VANUIT DE PASTORIE
Zomer
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
Lied 747:1

Midden in de winter kun je er al naar verlangen. Naar die dag dat je weer
in T-shirt en korte broek, of in een zomerjurkje naar buiten kunt. De zon
op je huid voelt, een warme bries door je haren. Dat verlangen heeft de
lieddichter ook herkend, maar hij gaat nog verder. hij verlangt niet
alleen naar de zomer, maar ook naar de grote zomer. Acht coupletten
lang beschrijft hij dat verlangen. Verlangen naar een nieuwe aarde, naar
een nieuw leven dichtbij God. Verlangen ook naar een tijd zonder pijn,
verdriet en ander leed.
Ook spreekt hij zijn verlangen uit naar het grote bruiloftsmaal.
Dat verlangen herken ik op de momenten dat we met ons gezin, of met
een nog groter gezelschap buiten aan de tafel eten en tot laat in de
avond het samen goed hebben. De zomer als voorafbeelding van Gods
Koninkrijk.
Ik wens dat we dat deze
zomer ook mogen ervaren
op die momenten dat we
tijd hebben voor mensen
en zaken waar we anders
vaak te weinig tijd hebben
(of maken).
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Geniet van de zon, van de wind, van het zand onder je voeten van de
bloemen en de vruchten aan de bomen en weet: het is goed. Of in ieder
geval; het komt goed.
Een goede zomer gewenst!

Afwezigheid i.v.m. cursusdag
In de maand juni heb ik nog één cursusdag, namelijk op maandag 6 juni.
Op deze dag ben ik niet beschikbaar voor werk in de gemeente.
VANUIT DE GEMEENTE
Rommelmarkt
Het was weer supergezellig op de rommelmarkt. Vooral de mensen die
buiten stonden waren echte bikkels, want het was best koud. En een
geweldige opbrengst: €17.000,-! En wat een geoliede machine is het.
Iedereen weet wat hem of haar te doen staat en nieuwe vrijwilligers
worden door de oudgedienden ingewijd in de geheimen van de
rommelmarkt. Bedankt voor alle hulp en vooral ook bedankt voor de
mensen die het hele jaar of al enige maanden van tevoren aan het werk
zijn. Geweldig wat een inzet. Daar word je blij van!
Bezoek aan een
klooster
Wil je nog meedoen
aan een bezoek aan
een klooster? Op
vrijdag 3 juni komen we
om 13.30 bij elkaar in de
pastorie, Kolkweg 19b,
om te kijken welke
mogelijkheden we zijn
en wanneer we zouden
kunnen gaan. Wil je misschien ook mee, kom dan op deze tijd
meepraten. Hoe meer zielen , hoe meer vreugd!
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Leuke klus: Hulp gevraagd voor Syrisch gezin
Sinds ongeveer een jaar woont een Syrisch gezin in ons dorp. Het gezin
bestaat uit een vader, een moeder, en drie kinderen (14 (jongen),
12(meisje) en 2 jaar(jongen) oud). Zij hebben een huis toegewezen
gekregen en zijn druk bezig met inburgeren. Als u wilt kunt u hen daar
wat mee helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld nog wel wat hulp gebruiken in
de tuin. De moeder van het gezin
wil graag wat bloemen en
groenten planten in de tuin.
Omdat ze niet beschikken over
een auto en fietsen voor een deel
van het gezin nog wat onwennig
is (ik ben met ze aan het
oefenen!) kunnen ze wel wat
hulp gebruiken bij het doen van
boodschappen. Ook andere
autoritjes zijn soms welkom.

Verder is het voor het inburgeren heel belangrijk dat zij Nederlands
leren spreken. Daarvoor zijn ze op taalcursus, maar je leert het beste
een taal als je die ook regelmatig kunt oefenen met gewone mensen uit
de buurt. Even op de thee of koffie gaan is dan een goede mogelijkheid,
of een keer de kinderen voorlezen. Zo leren ze ook meer mensen
kennen in het dorp.
Anita Boon is door vluchtelingenwerk gevraagd contactpersoon te zijn,
gelukkig heeft ze hulp van enkele mensen, want ze kan niet al dit werk
alleen doen. Toch zou er nog wel wat meer hulp bij kunnen komen.
Vindt u, vindt jij het leuk zo nu en dan iets voor dit gezin te doen, of met
één of meerdere gezinsleden iets te ondernemen (De oudste zoon is
gek op monopoly bijvoorbeeld), laat het mij dan even weten
(nobel45@hetnet.nl, 0571 292213). Dan kunnen we in overleg met Anita
kijken wat u of jij voor dit gezin kan betekenen.
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Je mag natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met Anita. Je kunt
zelf bepalen hoeveel tijd je er aan wilt besteden en aangeven wat je leuk
vindt om te doen.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust. De bedoeling is dat het gezin steeds
meer zelfstandig in ons dorp zal gaan functioneren. Een beetje hulp in
deze opstartfase kan zorgen dat dat snel gaat lukken. Leuke klus toch?

Jeugddienst
“Ik kan meer dan ik dacht”, is het
thema van de jeugddienst op 19 juni.
Vlogger Connor Franta leidt het
thema in. We lezen over Mozes die
op ziet tegen de taak die God hem
wil geven: in gesprek gaan met de
Farao en Frieda Dijkhof is er.
Frieda heeft een reis gemaakt naar
India voor het project IndiaReyes.
Een project dat mensen die blind of
slechtziend zijn ondersteund.
Frieda gaat ons vertellen wat zij op
die reis heeft meegemaakt.
Verder zullen verschillende jongeren
hun muzikale medewerking
verlenen.
Wil jij ook nog iets muzikaals doen, iets voorlezen ,of iets anders laten
zien wat jij kunt, laat het mij dan zo snel mogelijk weten. Dan is er ook
een voor jou de mogelijkheid te laten zien wat je kunt. We zijn er heel
blij mee als jij ook iets wilt doen! Het wordt een leuke dienst voor jong
en oud, dus kom allemaal!
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Zomermarkt 2 juli 16.00-21.00
Dit jaar is de zomermarkt tijdens het
kermisweekend op zaterdag 2 juli van
16.00-21.00. De ZWO-commissie en de
Roemenië werkgroep zullen met een
kraam op deze markt staan. Maar
graag willen we ook wat meer laten
zien van onze kerkelijke activiteiten.
We willen in ieder geval graag de
kerk open doen. Daarvoor vragen we
vrijwilligers die één of een aantal
uren in de kerk aanwezig willen zijn om mensen te ontvangen en koffie
te schenken. Vanaf zondag 5 juni ligt er hier voor een lijst in de kerk,
maar u kunt zich ook aanmelden bij mij per mail of telefoon
(nobel45@hetnet.nl 0571 292213). Als u als groep of zelf iets wilt laten
zien dan kunt u hiervoor een plekje in de kerk uitzoeken. Zo kunnen we
samen laten zien hoe we kerk in, voor en met het dorp willen zijn. u
neemt toch ook een uurtje voor uw rekening?
Overgangsdienst
Gerben Spijker gaat weer een stap verder. Samen met hem en zijn
ouders maken we er een mooie dienst van op 3 juli.
De voorbereidingsavond komt er nog aan en ook de verdere
voorbereidingen zijn nog in volle gang, dus later meer over deze dienst.
Up4S
Op 10 juli zal Egbert Fokkema bij ons voorgaan. Met hem mee komt dan
het Kidsgear Childrens Choir uit Oeganda. U kent ze misschien nog van
de jeugddienst van vorig jaar. Als deze kinderen dansen en zingen weet
je niet wat je ziet, wat een energie en enthousiasme. bovendien steunen
wij op deze manier het
kinderwerk in Oeganda
door de stichting UP4S
Zet deze datum al vast in
uw agenda!
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Bij de diensten
Deze zondagen volgen we,
zover het de gewone
diensten betreft de verhalen
uit het boek Numeri. In het
Hebreeuws heet dit boek Bemidbar, in de woestijn. En daar
gaan de verhalen ook over.
Het volk Israël is op weg naar
het beloofde land, maar o,
wat zijn er veel moeilijkheden
onderweg. Zullen ze het
beloofde land uit kunnen binnentrekken?
5 juni, Tweede zondag na Trinitatis. Kleur: Groen
We vieren de Maaltijd van de Heer
We lezen Numeri 12:1-16. In de heilige tent met de wolk daarboven
luisteren Mozes, Aäron en Mirjam naar wat God hun te vertellen heeft
en hoe ze weer op goede voet verder kunnen met elkaar.
12 juni, Derde zondag na Trinitatis Kleur: Groen
De kinderen lezen verder uit Numeri 13. Is het beloofde land een land
van druiventrossen of van reuzen? Het is maar hoe je het bekijkt.
Op deze zondag gaat Drs. H.J. Boon uit Zelhem bij ons voor
19 juni, Eerste zondag van de zomer Kleur: Groen
JEUGDDIENST
“Ik kan meer dan ik dacht” is het thema van deze dienst. Hierboven
kunt u er meer over lezen.
26 juni, Tweede zondag van de zomer, Kleur: Groen
We lezen Numeri 21: 4-9. de Israëlieten willen niet meer verder lopen
door de woestijn. Maar God geeft weer richting. Het wordt duidelijk dat
ze zich beter kunnen laten leiden dan zelf hun weg te kiezen. Maar hoe
denken wij mensen van deze tijd daar over?
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3 juli, derde zondag van de zomer, Kleur: Groen
OVERGANGSDIENST MET DE JONGEREN VAN GROEP 8
Ook deze dienst mag u niet missen. De dienst wordt voorbereid samen
met de jongeren en hun ouders. We maken er samen weer iets moois
van!
AGENDA
3 juni
5 juni
6 juni
9 juni
14 juni
29 juni

13.30
14.00
19.30
19.00
20.00
9.00

Gesprek Kloostergangers
Oecumenische wandeling
Moderamenvergadering
Overgangsdienst voorbereiden
Kerkenraad
evt ZWO vergadering

Pastorie
Kerk Nijbroek
Consistorie
Consistorie
Consistorie
Terwolde

U allen een zomerse maand gewenst!
Ds. Betsy Nobel

VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3-jun Dhr. W. Boveree, Lage Kamp 27
16-jun Mevr. A.J. Pas-v. Wenum, Kon. Wilhelminastr 27
18-jun Mevr. G. Hamer-Koopman, Molenweg 48
24-jun Mevr. H.G. Tiemens-Kers, Twelloseweg 18

83
87
81
87

jr.
jr.
jr.
jr.

45

jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
18-jun Dhr. en Mevr. van Delden-van Delden, Ossenkolkweg 4

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.
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Uitnodiging voor de 65+Groep op donderdag middag 2 juni.
Nog één keer voor de zomer komen wij bij elkaar voor een gezellige
middag, Onder het genot van een kop thee met wat lekkers praten we nog
na over de afgelopen periode.
Ook komt het nieuwe programma aan de orde. Enkele dames kwamen
met een leuk voorstel om eens naar de Orchidee Hoeve te gaan in
Luttelgeest. ´t Oranje Museum in Diepenheim staat ook op het lijstje.
Wij staan altijd open voor suggesties. We hopen die middag op een goede
opkomst. Iedere aanwezige krijg een klein attentie mee, om in de
zomertijd er van te genieten.
Voor zieken en degenen die aan huis gebonden zijn willen wij dit kleine
gedicht opdragen.
Klein Geschenk
Een klein gebaar
een bloem
een hand
een groet
als teken van
verbondenheid
zijn zulke kleine dingen
die doen zo ontzetten goed.
Ina Sipkes De Smit.

Tot ziens op 2 juni om twee uur in de Kerk van Terwolde.
Willie Slijkhuis en Mini van der Horst.
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Uit het jaarverslag van kerk in Actie over ons project in Noord Kameroen
komt het volgende verhaal:
HET LANDBOUWPROGRAMMA (ASAPE)
Geiten
“Ik bedank Asape voor de hulp. Eerst wisten wij niet wat Asape doet, maar dit jaar
kregen wij hulp van Asape. Asape gaf ons geiten, die ons gezinsinkomen
verbeteren. De mest verhoogt de opbrengsten van mijn akkers. De voorlichters
leren ons hoe we de dieren moeten houden en ook hoe we de geiten terug
moeten betalen, zodat anderen geholpen kunnen wordenen. Wij bedanken Asape
en en de Europese partner Kerk in Actie.”
Mest scheppen en een kruiwagen
“Iedereen hier in mijn dorp heeft het over
het uitstekende werk van Asape. Kijk naar
mijn veld mais, dat bewonderd wordt door
de buren. Ik denk dat ik meer dan twaalf
zakken mais oogst, dat
is 4,8 ton per hectare. Dat is genoeg voor
mijn familie voor voedsel, schoolgeld,
medische zorg. De meeste telers willen
nu organische mest gebruiken, wat niet
mogelijk was toen het project er nog niet was. De voorlichter Gasso heeft ons veel
geleerd. Helaas is hij gestorven. Moge hij in vrede rusten en mogen zijn collega's
de moed hebben om zijn werk voort te zetten. Iedereen die deze techniek toepast
is tevreden. Asape heeft mij ook geholpen met de aankoop van een kruiwagen en
twee scheppen.”
Weduwe blij met ezel
“Ik ben weduwe. Ik bedank de kerkmensen voor de drie jaar dat ik hulp mocht
ontvangen, waardoor ik me nu zelf kan redden. Ik heb een ezel gekocht en
daarmee heeft mijn zoontje landbouwwerk kunnen aannemen, zoals planten met
aarde beschermen, wieden en een enkele keer ploegwerk. Ik vind het jammer dat
het project van geiten daarna pas gekomen is. Want wij ouderen houden van
kleinvee, zij zijn gemakkelijker te houden en zijn onze metgezellen. U van de kerk
denkt altijd aan ons.”
Namens de werkgroep ZWO, Kees Visser (tel.: 0571 290 720)
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Cursus theologische vorming voor geïnteresseerden
Deze cursus is een initiatief van de Prot. Kerk Nederland en wordt o.a. in
Deventer gegeven. Men wil de cursisten inspireren en verrassen met een
gevarieerd aanbod aan vakken op kerkelijk en theologisch terrein. Er
wordt een cursusmap gebruikt, ontwikkeld door de landelijke kerk. Enkele
kernvakken zijn: oude en nieuwe testament, kerkgeschiedenis,
geloofsvragen, liturgiek, Islam, pastoraat, enz. Er zijn geen toetsen en
iedereen kan zelf bepalen hoeveel tijd men besteedt.
De cursus wordt gehouden op 30 ochtenden in Deventer en start op 22
september 2016. Kosten, inclusief lesmateriaal: € 200.
Verdere info: er ligt een folder op het lectuurrek onder de toren.
Ook kunt u contact opnemen met Kees Visser, tel.: 0571-290720.

Rommelmarkt 2016
Het was gezellig en een fijne dag op 14 mei, de zaterdag voor Pinksteren.
De rommelmarkt in Terwolde is weer een succes geworden. Het is een
warm en feestelijk gebeuren in de gemeenschap van Terwolde-De Vecht.
Een prachtig resultaat van samenwerking, onderlinge verbondenheid en
plezier. Ouderen en jongeren uit alle hoeken van de gemeenschap maken er
eendrachtig een mooie gebeurtenis van.
Er past oprechte dank aan de Rommelmarktcommissie die met niet
aflatende inzet het geheel laat draaien als een tierelier. Hartelijk dank aan
alle vrijwilligers die zich zoveel uren inzetten met enthousiasme en
inspiratie om alles voor elkaar te krijgen. Veel dank aan de families
Kloosterboer en Veldwijk, die hun terreinen en schuren ter beschikking
stellen om het allemaal echt te laten gebeuren. Dank aan de gevers, die met
elkaar zorgden voor een groot assortiment op de markt. En fijn dat er weer
zoveel kopers waren om de aangeboden producten te kopen. Al met al een
gebeuren waar je blij van wordt. En natuurlijk met een schitterende
opbrengst van € 17.000, die ten goede komt aan het onderhoud van de
prachtige historische Cosmas en Damianuskerk.
Namens de kerkenraad,
Piet Winterman,
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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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

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 6 jun. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
5
12
19
26

juni
juni
juni
juni

PK
PK
PK
PK

ter Mate
Borgonje
Plette
Teunissen
van der Haar
de Weerd
Veldhuis
Uenk
Koers

Dorpsstraat 49
Heegsestraat 7
Kolkweg 13
Lochemsestraat 3
Lochemsestraat 34
Pr. Hendrikstraat 6
Quabbenburgerweg 22
Trippestraat 25
Twelloseweg 56

OOV:

Klarenbeek
Twello
Terwolde
Nijbroek

10.00u
10.00u
10.00u
9.30u

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)
of
Diaconie
Kerkbode

NL77
NL82
NL79
NL98

RABO
INGB
RABO
INGB

0347
0000
0347
0004

6019
9153
6057
1652

52
88
96
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. Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.

GIFTEN:
Bloemengroet

Collecten

via: K. Ketelaar
A. van der Haar
F. Pas
R. Brummel

10,00
20,00
10,00
10,00

50,00

CvK
Diaconie
Orgelfonds
Pinksterzending
Zangdienst
Trouwdienst

308,69
288,72
95,00
61,45
251,84
195,71

1.201,41

TOTAAL

1.251,41

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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SUCCESVOLLE ROMMELMARKT 2016
Vanaf september is de rommelmarktcommissie, onder aanvoering van
Evert Slijkhuis, bezig geweest met allerlei spullen op te halen en op te
slaan in de schuur van de Fam. Veldwijk aan de Kadijk.
In januari hadden we al aardig wat spullen en gaandeweg kwam er
steeds meer bij zodat de schuur overvol raakte en werden er wagens vol
elders opgeslagen. Vanaf de Pasen kwam er elke week een twintigtal
dames en heren om de nodige spullen te sorteren en schoon te maken.
Op zaterdag 14 mei was het dan zo ver dat de rommelmarkt (de 36e
keer) weer plaats kon vinden bij de Fam. Kloosterboer aan de
Kuiperstraat. Het weer was ons gunstig gezind en de wagens konden
met vele hulp snel gelost worden terwijl de tent al enige dagen daarvoor was ingericht.
Rond 9 uur kwamen de eerste bezoekers en het duurde niet lang of het
hele parkeerterrein stond vol en het publiek stond ongeduldig te
wachten op het sein van de opening.
De spullen gingen over het algemeen vlot van de hand, behalve de
veiling die liep wat stroef. De koffie met pannenkoek ging er met het
wat koude weer ook best in.
Rond 14.00uur stopte de verkoop en kon er, na wat genuttigd te
hebben, met de opruiming begonnen worden en hadden de financiële
mensen de tijd te berekenen wat de opbrengst zou zijn.
Nadat het terrein er weer keurig bijlag gaf de voorzitter het sein van
samenkomst en werd de opbrengst van € 17.000,00 bruto onder luid
applaus bekend gemaakt.
De rommelmarkt commissie wil een ieder die heeft bijgedragen tot het
slagen van deze dag geweldig bedanken en in het bijzonder de fam.
Veldwijk en de fam. Kloosterboer voor de geweldige samenwerking.
Volgend jaar maar weer zou ik zeggen.
Rommelmarktcommissie.
Jaap van Oorspronk
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Zomerzangavonden in de Dorpskerk van Wilp.
Evenals voorgaande jaren zijn er deze
zomer weer 5 zomerzangavonden in de
Protestantse Kerk van Wilp.
U kunt die avonden uw eigen favoriete
lied laten zingen uit een speciaal en
opnieuw uitgebreide samengestelde
bundel. Enkele organisten begeleiden
de samenzang op het Naberorgel.
De avonden worden gehouden op de woensdagen 29 juni, 13 en 27 juli en
10 en 24 augustus. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Wilt u de mooie kerk van Wilp bezichtigen dan is daar vanaf 19.30 uur de
gelegenheid voor. Voor meer info: www.kerkwilp.nl

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 27 Juni vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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