DIENSTEN JULI & AUGUSTUS 2016
Zondag

3 juli 10.00u - Ds. B.K. Nobel
AFSCHEID KND
Uitgangscoll.: Jeugdwerk KND

Zondag

10 juli 10.00u - Dhr. E. Fokkema, Twello

m.m.v. : Kidsgear Childrens Choir
Uitgangscoll.: Orgelfonds
Zondag

17 juli 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Beemte Broekland
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

24 juli 10.00u - Ds. J. Herweijer, Nijmegen
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

31 juli 10.00u - Ds. R.A. van Oosten, Warnsveld
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

7 aug. 10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

14 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: KiA: Zomerzendingscollecte

Zondag

21 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
e.v. DOOPDIENST
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

28 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
HEILIG AVONDMAAL
Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN)

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

Predikant

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

44ste Jaargang
Juli/Augustus 2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Race
Ik móet nog zóveel doen, zei Jos,
ik móet nog zóveel regelen,
ik móet nog even naar den Bosch
en ik móet nog gauw naar Tegelen.
Ik móet naar dit, ik móet naar dat,
ik móet naar nieuwe klanten
ik móet naar wie.. ik móet naar wat..
ik móet naar alle kanten.
Met al dat 'moeten' heeft hij mooi
zijn beste tijd bedorven,
ik hoorde gist'ren in het Gooi,
dat hij 'móet' zijn gestorven.
Toon Hermans
Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen
door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de
arbeid rust.
De handpalm is geopend naar
het licht.
Ida Gerhardt
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Deze twee gedichten hebben een plek gekregen in het boek ‘Vensters op de
levensloop’ van Ds. Roel van Oosten uit Warnsveld (Deze zomer gaat hij ook
een keer bij ons voor). Ze vallen onder het hoofdstuk ‘Zomer’. Dat gedeelte
van het leven waarin wij druk aan het werk zijn, in de bloei van ons leven.
Maar die periode brengt ook veel drukte met zich mee. Soms lijkt het of we
geleefd worden. Druk, druk, druk,…ik moet nog dit, ik moet nog dat.
Zo kunnen we de zomer van het leven ervaren.
Maar het jaargetijde zomer, waar we nu in zitten geeft ons ook juist de
mogelijkheid om even uit dat drukke ritme te komen. Te genieten van de
natuur, dichtbij of ver weg. Minder vergaderingen, minder stress om alles op
tijd af te hebben. Even geen werk,
geen school. We mogen even gas
terug nemen.
En dan kan het ons zomaar gebeuren
dat we zien wat Ida Gerhardt zag.
Het licht dat wandelt door het huis.
We hebben tijd om samen te eten.
We mogen onszelf openen naar het
licht. En dan kan het gebeuren dat
ons hart zich ook weer opent naar
God. Naar hem die ons het leven
gegeven heeft. Dan kunnen we weer even bij zinnen of tot bezinning komen.
Waar sta ik nu in het leven, wat gaat er goed en wat zou ik graag willen
veranderen. En welke eerste stap zou ik daarvoor kunnen zetten. Misschien
durven we het zelfs aan ons leven weer iets meer te laten leiden door God.
Misschien lukt het ons om geïnspireerd door Jezus nieuwe wegen te gaan,
daar waar de oude niet meer voldoen. En misschien ervaren we dan een
sprankje van die heilige Geest, die door ons leven danst. Ik wens het u en
mijzelf toe!

Vakantie
Dit jaar heb ik vakantie van 16 juli tot en met 13 augustus. Wanneer u in deze
periode een dominee nodig heeft, kunt u contact op nemen met Ouderling
Lien Uenk. Zij zal in overleg met u een vervanger zoeken.
ljuenk@online.nl. tel. 0571 271382, mobiel: 06 30909936.
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VANUIT DE GEMEENTE
Geslaagd!
Een flink aantal jongeren heeft het diploma van de
middelbare school gehaald. Sommigen hadden het
verwacht, anderen waren blij verrast.
Gefeliciteerd en veel succes op je nieuwe opleiding
of werk!
Niet geslaagd? Sterkte en succes, ook jij komt er!

Zomermarkt
Tijdens de zomermarkt op zaterdag 2 juli zal de kerk ook open zijn van 10.0021.00. Op deze dag is ook de expositie ‘Lichter’ voor het eerst te zien (zie het
artikel verderop). De ZWO-commissie en de Roemenië werkgroep zijn ook te
vinden op de markt. Kom gezellig even langs!

Overgangsdienst Mooi Wark!
Gerben Spijker maakt een nieuwe stap in zijn
schoolcarrière. Dat laten we niet ongemerkt
voorbijgaan. Samen met hem en zijn ouders
maken we er op 3 juli een mooie dienst van.
Ook leuk voor al de leeftijdsgenoten van
Gerben. Het thema is Mooi Wark!
U komt Gerben toch ook een goede toekomst toewensen!

Oegandees Kinderkoor Kidsgear Childrens Choir in de kerk
Na maanden van voorbereiding komt het Kidsgear Children’s Choir uit
Oeganda naar Nederland.
De Oegandese kinderen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, zingen voor hun eigen
toekomst en de toekomst van hun leeftijdsgenootjes thuis.
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Het kinderkoor is afkomstig van de Kidsgear Primary school in Bukomansimbi,
een school die een thuis biedt aan wees- en kansarme kinderen in Oeganda.
De school werd in 2006 opgericht door de Nederlandse stichting UP4S.
“Het kost veel geld om de school draaiende te houden,” aldus initiatiefneemster
Sylvia Mbabazi. “Er is financiële steun nodig om te zorgen dat de kinderen te
eten krijgen, om de leerkrachten te betalen en de gebouwen te onderhouden.”
In 2009, 2011, 2013 en 2015 heeft het kinderkoor al een tournee door Nederland
gemaakt om de stichting naamsbekendheid te geven en sponsors te werven
voor de basisschool. Op dit moment worden 80 weeskinderen volledig door de
stichting onderhouden, met behulp van donaties. Daarnaast krijgen 400
leerlingen uit het dorp en de nabije omgeving les op Kidsgear Primary school.
Mede door de tournee in 2009 heeft de stichting in 2010 een middelbare
school kunnen bouwen.
Vanwege dit grote succes
in de afgelopen jaren is
besloten het Oegandese
kinderkoor in de periode
medio begin mei tot begin
juli 2016 weer naar Nederland te laten overkomen.
De opbrengst van de
tournee zal deze keer gaan
naar verschillende bouwwerkzaamheden, ambachtsschool en maandlasten voor eten, kleding/schoenen en onderwijs.
Op zondag 10 juli om 10.00 treedt dit koor op in de kerkdienst van onze kerk.
Voorganger is Egbert Fokkema.
Deze combinatie zal zorgen voor een swingende dienst!
Van harte welkom!
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Expositie ‘Lichter’ door Rosemarijn Mulder uit Deventer
Deze zomer zal er de expositie ‘Lichter’ in onze
kerk te bezichtigen zijn.
Doordat vele vrijwilligers een paar uur van hun tijd
willen geven is het mogelijk om de kerk iedere
zaterdag van 10.00-16.00 open te stellen (2 juli t/m
28 augustus) voor mensen die de expositie of de
kerk willen bekijken. De kunstwerken zijn
geïnspireerd zijn door de graven en grafzerken in
de Lebuïnus kerk in Deventer.
Rosemarijn Mulder zegt daarover: ‘Ik heb de afbeeldingen op de graven zo
precies mogelijk overgenomen. Rosemarijn is vaak te vinden in de Lebuïnus
kerk. In moeilijke tijden ervoer ze er het weldadige licht en de rust van de
kerkruimte. Niet minder weet ze zich verbonden met al die mensen in kerk en
stad, die hier nog dagelijks hun vragen en zorgen komen neerleggen. “Zo
bijzonder dat je je hier in de kerk in het hart van de stad mag nestelen onder de
beschermende vleugels van God”, zegt Rosemarijn. “Daarnaast ben ik
geïnspireerd door het Bahá’í- geloof. Al wandelend door de kerk kon ik de
afbeeldingen op de grafstenen en de teksten uit boeken van het Bahá’í- geloof
combineren tot het maken van beeldende kunst’. Het Bahá’í- geloof zegt, dat
de religies in de wereld uit dezelfde bron komen en in essentie één religie
vormen.”
Beeldend kunstenares Rosemarijn Mulder is een bekend
gezicht in Deventer. Je kunt haar overal tegenkomen, in
de Lebuinuskerk, bij de Vriendendiensten of in het
inloophuis. Ze voelt zich dan ook sterk betrokken bij de
wereld om haar heen, ook in haar werk als kunstenares.
Ze schildert, fotografeert en maakt kunstobjecten van
velerlei vorm en materiaal. Na haar opleiding Docent
Beeldende Kunst en Vormgeving bij Windesheim
ontplooide ze tal van activiteiten. Zoals tekenles in het
middelbaar onderwijs en schildercursussen o.a. in het
Meester Geertshuis.
Op verschillende zaterdagen zal Rosemarijn ook aanwezig zijn in de kerk.
Wilt u weten wanneer precies, neem dan even contact met haar op.
Informatie: www.rosemaris.nl en rosemarijn.m@hotmail.com
U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere en inspirerende werken te
komen bekijken!
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Huwelijk
Acht jaar geleden gaven Albert
Kraaijenhof en Wijnanda Burgers elkaar
het ja-woord in het gemeentehuis.
Albert en Wijnanda wonen nu op de
Molenweg 15. Nu willen zij hun huwelijk
graag laten zegenen in de kerk.
Dit zal gebeuren op vrijdag 19 augustus
om 14.00.
We wensen Albert en Wijnanda, samen
met hun kinderen Auke en Samantha alvast een feestelijke en mooie dag toe!

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 21 augustus. Als er ouders zijn
die op deze zondag graag hun kinderen willen laten dopen, willen zij dit dan
uiterlijk 15 augustus bij mij melden, dan hebben we genoeg tijd om samen de
doopdienst voor te bereiden.

Ds. Theo van Staalduine, de nieuwe dominee van Nijbroek.
Op 12 juni werd Ds. Theo van Staalduine verbonden aan de gemeente van
Nijbroek. We feliciteren de gemeente van Nijbroek met het feit dat er al zo snel
weer een nieuwe voorganger is gevonden. Ds. van Staalduine zal voor 50% aan
de gemeente van Nijbroek verbonden zijn.
Op dit moment woont hij nog in Kampen samen
met zijn vrouw en zijn twee jongste kinderen.
Twee andere kinderen zijn al de deur uit.
Als de één na jongste in 2017 het eindexamen
heeft gedaan zal Ds. van Staalduine in Nijbroek
komen wonen.
We wensen Ds. Theo van Staalduine een goede
tijd toe in Nijbroek en we hopen op een goede
samenwerking. In voorkomende gevallen zullen
Ds. van Staalduine en ik elkaar vervangen. Maar omdat we beide schoolgaande kinderen hebben, zal het ook wel eens gebeuren dat we tegelijk op
vakantie zijn. De collega’s van de werkgemeenschap zijn dat bereid ons te
vervangen.
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Bij de diensten
Deze zomer lezen we uit het evangelie van Lucas
Vanwege vakantie en gaspredikanten zal het rooster niet altijd gevolgd
worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op het rooster staan.
Zondag 3 juli Kleur: Groen
OVERGANGSDIENST
We lezen 2 Samuël 6: 11-22. David brengt de ark naar Jeruzalem. Hij maakt er
een feest van en danst rond alleen in zijn priesterhemd. Zijn vrouw Michal ziet
het en wordt boos. Mooi Wark! Je loopt gewoon in de blote kont! Maar David
legt uit, waarom hij zo danste voor God. Voor God mag je zijn wie je bent, en je
mag opkomen voor jezelf. Daar gaan het over in deze dienst
Zondag 10 juli Kleur: Groen
Een feestelijke dienst met Egbert Fokkema en het Kidsgear Childrens Choir uit
Oeganda. Dit wilt u niet missen!
Zondag 17 juli Kleur: Groen
Op het rooster staat Lucas 10: 38-42, het verhaal over Martha en Maria. Hoe
maak je de juiste keuzes in het leven? Wat is het belangrijkste? Op deze zondag
gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Beemte Broekland bij ons voor.
Zondag 24 juli Kleur: Groen
In Lucas 11: 1-13 leert Jezus zijn leerlingen om te bidden. Hij leert hen het Onze
Vader, maar ook dat je in je gebed zelf God mag vragen om wat je nodig hebt.
Op deze zondag gaat Ds. Janneke Herweijer uit Nijmegen bij ons voor.
Zondag 31 juli Kleur: Groen
Jezus stelt een belangrijke vraag in Lucas 12; 13-21. Wat zijn je schatten op
aarde waard, wanneer je niet weet hoe lang je nog te leven hebt. Misschien
kun je beter schatten in de hemel verzamelen.
Op deze zondag gaat Ds. Roel van Oosten uit Warnsveld bij ons voor.
Zondag 7 augustus Kleur: Groen
Op het rooster staat Lucas 12: 32-40 Jezus vertelt over het koninkrijk van God.
Zijn wij klaar om het te ontvangen?
Op deze zondag gaat Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor.
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Zondag 14 augustus Kleur: Groen
Jezus geneest een vrouw bij de synagoge, maar mag dat wel op Sabbath?
In Lucas 13: 10-17 horen we hoe Jezus daar over denkt en spreekt.
Zondag 21 augustus Kleur: Groen of wit (doop)
Eventueel DOOPDIENST
De profeet Jesaja vertelt in Jesaja 30: 19-21 dat god voor ons zorgt. Ook als we
door moeilijke tijden gaan is Hij dichtbij. En Jesaja belooft dat er een einde zal
komen aan alle tranen.
Zondag 28 augustus Kleur: Groen
MAALTIJD VAN DE HEER
Er is een feest en iedereen heeft een plekje aan de tafel ingenomen. Maar zit
iedereen wel op de juiste plek. In Lucas 14:1 en 7-11 vertelt Jezus daarover een
verhaal. Want Jezus draait de rollen om.
Tot ziens in de diensten!

AGENDA

2 juli
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 aug.
13 aug.
20 aug.
27 aug.
31 aug.

Expositie ‘Lichter’
Zomermarkt
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
Expositie ‘Lichter’
ZWO vergadering

10.00-21.00
16.00-21.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
9.00

Consistorie

Ik wens u allen een goede zomer toe!
Ds. Betsy Nobel
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
8-jul
8-jul
12-jul
30-jul
3-aug
7-aug
8-aug
10-aug
11-aug
25-aug
25-aug
26-aug
28-aug

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

H.A. Verbeek-Dommerholt, Binnenweg 2/0001
J.H. Willemsen-Schrijver, Ossenkolkweg 8-A
G.J.H. van 't Einde, Kon. Wilhelminastr 40
W.T. Witteveen-Pannekoek, Tuindorp 10

Dhr. S.H. Kamphuis, Lage Kamp 14
Dhr. J.H. Buitenhuis, K. Doormanstraat 42
Mevr. A. Schuitert-Wielink, Emstermate 19
Dhr. A. Fridrichs, IJsbaanweg 51
Dhr. T. de Ruiter, Drostendijk 71
Mevr. J.H. van Essen-Gerrits, Kolkweg 9
Mevr. L. Ruitenberg-van der Kolk, Ieuwland 17
Mevr. B.M. Wassink-Veldhuis, Bandijk 39
Mevr. G.H. Boveree-IJzerman, Kolkweg 5

88
87
86
83

jr.
jr.
jr.
jr.

85
84
85
80
84
83
80
89
80

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
1-jul

Dhr. en Mevr. v. Oorspronk-Selhorst, Beentjesweg 11-A 40 jr.

11-aug Dhr. en Mevr. Ooink op den Dijk-Prangsma, Ieuwland 16 55 jr.
25-aug Dhr. en Mevr. Veldwijk-van Oorspronk, Lochemsestr. 32 50 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. H.E. van Tol-Zweers, Twelloseweg 102 vanuit Deventer
Uitgeschreven/verhuisd:
Dhr. H.J.Lugtmeijer, Binnenweg 12 naar Laag Soeren
Mevr. J.E. Uenk, Avervoordseweg 16 naar Apeldoorn
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Talentenmarkt
Er zijn weer enkele vervolgactiviteiten vanuit de talenten markt geweest.
Hierdoor is de netto opbrengst weer gestegen. We staan nu op € 695,30!
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.
1. Fietstocht. Data: 23 en/of 30 juli, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Afstand: ongeveer 30 km. Na afloop soep of kruudmoes. Kosten € 12,50,
kinderen € 7,50. Opgave bij Evert Slijkhuis, tel.: 0571-291074.
2. Whiskyproeven. We gaan bij De Aze, Quabbenburgerweg 11, verschillende
Schotse whisky’s proeven, vergezeld van een bijpassend hapje. Datum: een
vrijdagavond in september, zie kerkblad dat eind augustus verschijnt.
De vorige afspraak kwam te vervallen door de ziekenhuisopname van Kees
Visser. Opgave bij Kees Visser, tel.: 0571-290720, email:
visser.terwolde@upcmail.nl. Prijs € 17,50.
Degene die zich al hebben opgegeven krijgen van ons een berichtje.
Schroom niet en meldt u zich alsnog aan.
Zomermarkt
Als ZWO-groep staan we weer op de zomermarkt op zaterdag 2 juli.
Komt u ook bij ons even langs?
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

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 1 aug. Mevr. Veldwijk
Mevr. Fridrichs
Mevr. Veldhuis
Mevr. Koers
Mevr. Ketelaar
Mevr. Bosman
Mevr. Willems
Mevr. Wijngaards

UITZENDROOSTER

Avervoordseweg 12
IJsbaanweg 51, Twello
Quabbenburgerweg 22
Twelloseweg 56
Twelloseweg 76
Wellinkhofweg 5
Wijkseweg 9
Wijkseweg 62

OOV:

Vakantiestop

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:
Jansje Brouwer, Kerkekamp 10, Terwolde,
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tel. 29 16 62

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

Orgelfonds

via: L. Uenk (2x10; 3x5)
A. Ensink
W. Jansen
via: A. Ensink

Onderhoudsfonds via: Bank (6.5)
Collecten

35,00
10,00
5,00

CvK
Diaconie
Slachtoffers Seksueel misbruik
Diaconaal werk
Jeugddienst: India Project
Orgelfonds

50,00
10,00

25,00

25,00

107,22
62,08
55,20
33,00
135,70
48,90

442,10

TOTAAL

527,10

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Rob Favier treedt op bij Mision Amicitia in Nijbroek
Op 21 augustus organiseert de protestantse
gemeente te Nijbroek Mission Amicitia.
Dit vindt plaats in de tent waar dat weekeinde
het dorpsfeest Dikke Mik plaatsvond.
Rob Favier, de zingende dominee, komt dan
naar Nijbroek!
Wie is Rob Favier?
Rob Favier is al vanaf jongs af aan bezig met muziek. Na zijn studie
theologie is hij actief geworden als christelijk podiumartiest. Rob staat
bekend om zijn unieke en eigenzinnige manier van optreden: een
mengeling van liedjes en verhalen, waarbij hij zijn publiek op
humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en de
mensen om hem heen. Hij wordt niet voor niets de 'zingende dominee'
genoemd. Rob Favier is authentiek, wordt persoonlijk en maakt hierdoor
verbinding met het publiek.
Uit bent van harte uitgenodigd
Amicitia betekent vriendschap met een ieder. Mission Amicitia staat voor
de missie die we hebben: vriendschap met een ieder en ook met God.
Tijdens Mission Amicitia mag je meezingen, luisteren en elkaar
ontmoeten! Iedereen is welkom, de toegang is gratis en het begint om
19.00 uur. Kijk ook op www.facebook.com/missionamicitia.

Classicale vergadering Apeldoorn
De classicale vergadering Apeldoorn heeft op 15 juni een beroep uitgebracht op
proponent A.J. Al – van Holst tot predikant met bijzondere opdracht voor de
geestelijke zorg bij de Atlant Zorggroep. Met vreugde wordt u meegedeeld dat zij
dit beroep heeft aangenomen.
Gerrit Bok, scriba CV Apeldoorn.
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Kerkbode:
Toen ik in september 1961 gevraagd werd om te helpen met het maken
van de Evangelisatiebode, nu de Kerkbode, kon ik niet vermoeden dat ik
dat vrijwilligerswerk 55 jaar zou doen.
Maar nu stop ik ermee. Ook Annie stopt na 42 jaar geholpen te hebben.
We hebben het alle twee met veel liefde en plezier gedaan, samen met
Sari. Sari heeft dit belangrijke werk ook al ruim 48 jaar gedaan.
Er is natuurlijk in al die jaren heel veel veranderd. Vroeger moesten we
stencils doorknippen en typen op een smal typemachientje, en
afdraaien op een oude handmatig bediende stencilmachine.
Nu doet Sari alles op de computer en het afdraaien gaat met een mooie
dupliceermachine. Deze hebben we, samen met de andere apparatuur,
aangeschaft van het ontvangen abonnementsgeld.
Ik was een beetje aan het cijferen met de jaren dat we dit werk
gedaan hebben. Er kwam een mooi getal uit. Sari bijna 50 jaar, Annie
bijna 45 jaar en ik 55 jaar.
Dat is samen bijna 150 jaar met z'n drieen !! ( dat is wel veel}.
Als je gaat stoppen moeten er natuurlijk wel opvolgers komen.
Na een oproep in de Kerkbode hebben zich twee dames spontaan
gemeld.
Het zijn Marietje Bosman van de Wellinkhofweg en Alie Nijhof van de
Verzetstraat. We zijn heel blij dat deze dames het werk willen
voortzetten, samen met Sari.
Ze hebben al een paar keer meegeholpen en dat ging prima.
Ze zijn geslaagd!
Annie en ik wensen het nieuwe team alle goeds toe.
Annie en Anno Fridrichs
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ABONNEMENT KERKBODE
Bij deze kerkbode is een acceptgiro gevoegd voor de periode
september 2016 t/m augustus 2017
Als u de Kerkbode wilt blijven ontvangen, dan graag
uiterlijk 15 augustus betalen.
Minimaal 5 euro - meer mag !
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 29 Augustus vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters, Heegsestraat 3 – E: s.g.wolters@planet.nl
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