DIENSTEN SEPTEMBER 2016
Zondag

4 sept.

10.00u

-

Ds. J.R. Lammers, Beekbergen
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

11 sept.

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel
ZWO Dienst
mmv. Dhr. Breman, Terwolde
Uitgangscoll.: KiA: Kameroenproject ZWO

Zondag

18 sept.

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel
STARTDIENST
mmv. Gospelkoor Con Amore, Deventer
Uitgangscoll.: Vredesweek

Zondag

25 sept.

10.00u

-

Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Orgelfonds

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

Predikant

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

44ste Jaargang
September 2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Een nieuw seizoen
Een nieuw seizoen begint. Elk nieuw begin draagt veel mogelijkheden in zich.
Met een groepje mensen uit Terwolde en De Vecht zijn we al weer bij elkaar
geweest om na te denken over de startdienst. We kwamen tot de conclusie
dat het heel leuk is om samen verder te denken over de toekomst van de kerk.
Maar niet alleen leuk; het is ook noodzakelijk. Er is zoveel creativiteit onder de
mensen van de kerk en van onze dorpen. Die creativiteit willen we graag
aanboren en zo samen de toekomst in gaan. We denken en geloven dat er heel
veel mogelijk is, daarom hopen we dat veel mensen mee willen denken over de
plaats van de kerk in onze dorpen. Mensen die gewend
zijn om in de kerk te komen, maar ook mensen die daar
niet komen, maar wel verbondenheid voelen met de
levensvragen waar wij in onze tijd voor staan. We hopen
zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken om met
ons mee te denken, zodat onze kerk haar plaats behoudt
in het dorp en er naast de vertrouwde vormen er ook
nieuwe vormen van kerk-zijn zullen ontstaan.
Bent u of kent u zo iemand met goede ideeën, of iemand die zich graag in wil
zetten voor anderen, of iemand die zich op welke manier dan ook bezig houdt
met levensvragen. Wij komen graag in contact met u, bijvoorbeeld op zondag
18 september wanneer wij het seizoen weer opstarten (zie verderop), maar
het kan en mag ook op alle andere momenten.
De mailbox: nobel45@hetnet.nl staat altijd open!
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
Dat wij versteende zekerheden
Verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van ons verleden
ons achterhaalt en stil doet staan
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat U ons onderkomen zijt.

Lied 816 vers 1,2 en 4
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VANUIT DE GEMEENTE
Wij gedenken
Op 28 juli kwam er een einde aan het leven van Mina Hanekamp. Zo’n
anderhalf jaar gelden kwam zij op bed te liggen, omdat haar rug haar niet
meer dragen kon. Een verwarrende tijd. Mina verwachtte niet lang meer te
leven, maar iedere dag kwam er weer een dag bij, het meest tot verwondering
van haarzelf. Ze schikte zich in haar lot, ook toen ze moest verhuizen naar de
Martinushof
Mina is 95 jaar geworden. Ze werd geboren in
Terwolde, maar groeide op in Welsum, waar haar
ouders een boerderij hadden. Daar ging ze ook
naar school. Vervolgens moest ze, zoals dat in die
tijd gebruikelijk was, aan het werk. Ze had graag
verder willen en kunnen leren, maar meer dan een
cursus op de naaischool zat er niet in.
Mina moest de handen uit de mouwen steken en aanpakken.
Na enige jaren leerde ze Teunis Hanekamp kennen en met hem trouwde ze in
1938. Ze gingen inwonen bij haar opa aan de Bandijk in Terwolde. Daar werden
de beide zoons Tonnie en Leo geboren. Voor Mina betekende dat dat ze
moeder, huisvrouw en boerin tegelijk was. Een druk bestaan dus.
Gelukkig was er nog wel tijd om lid te zijn van de Plattelandsvrouwen.
Met plezier bezocht ze de bijeenkomsten en ze maakte ook nog enige tijd deel
uit van het bestuur. Ook mag het sokken breien niet onvermeld blijven.
Dat heeft ze veel en vaak gedaan, voor de hele familie!
In 1972 werd gestopt met het boerenbedrijf. Mina was boerin af, maar dat
betekende niet dat ze in een gat viel. “Ik verveel me nooit”, zei ze en zo was
het ook. Tot aan het einde toe bleef ze zich ook interesseren voor het doen en
laten van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
In 1994 overleed haar man Teunis onverwacht. Dat was een grote klap voor
haar, die ze maar moeilijk te boven kon komen. Het kostte haar jaren om dit
verlies te verwerken. Maar uiteindelijk krabbelde ze weer overeind. Tot op
hoge leeftijd ging ze er op uit: hesje aan, achter de rollator, de dijk op.
Haar laatste levensjaren waren moeilijk. Ze leed aan een agressieve vorm van
reuma, waardoor ze veel pijn te verduren had. Ze werd bedlegerig en
langzaam aan begon voor haar het leven zijn glans te verliezen. In deze tijd
heeft zij heel veel hulp gehad van haar zonen en schoondochters.
Dat waardeerde zij erg.
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Omdat ik op vakantie was heeft Ds. Hans van Driel uit Loenen de afscheidsdienst geleid. Een gedeelte van psalm 103 werd voorgelezen. Daarin wordt het
menselijk leven vergeleken met een bloem, heel passend omdat Mina heel wat
uren in de tuin heeft doorgebracht te midden van bomen en bloemen.
Eens komt het moment dat de bloem afvalt en we het menselijk leven
verlaten. Een normale gang van zaken, maar tegelijkertijd ook een gemis voor
haar kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe.
Janneke Herweijer wordt bevestigd in Burgh
Haamstede
Ds. Janneke Herweijer die in het vorige seizoen
een aantal maanden met ons optrok, is beroepen
in Burgh Haamstede. Op zondag 4 september
wordt zij daar bevestigd. Op de uitnodiging staat:
“Burgh is blij met haar komst!” Wat fijn dat
Janneke na een lastige periode in haar vorige
gemeente weer voluit aan de slag kan gaan. Ik heb
haar leren kennen als een goede en leuke collega en zij heeft hier ook mooie
initiatieven ontplooit onder andere het opzetten van de groep 30-45-jarigen.
We wensen haar veel geluk! Ik heb nog geen nieuw adres van Janneke, maar
mocht u haar willen gelukwensen, haar mailadres is:
j.herweijer@xs4all.nl

.Startzondag. Ga mee op reis… en een high tea!
In onze veranderende wereld en spannende tijden zijn velen van ons
zoekende. Hoe zal het gaan? Waar gaat het naar toe? Is er iets wat ik kan doen?
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Er verandert veel om ons heen. In de wereld, in ons leven, in onze dorpen.
Iedereen heeft momenten waarop keuzes gemaakt worden of waar we voor
uitdagingen komen te staan. Iedereen is zo op zijn eigen manier op levensreis.
Ben je net gaan studeren, ben je net getrouwd, heb je net kinderen gekregen
of gaan ze naar school. Misschien zijn ze wel net zelfstandig gaan wonen.
Stel je bent 45 en je herinnert je de woorden van Doe Maar: “Is dit alles?”.
Of je pensioen begint, wat nu? Elke levensfase kent zo zijn vragen.
Dat zijn momenten waarop je voor nieuwe keuzes en uitdagingen komt te
staan. Tijdens die reis is het fijn om andere reizigers te ontmoeten.
Medereizigers die naar je luisteren, met je meedenken of je advies kunnen
geven. Misschien kennen ze net dat ene onontdekte plekje, of dat goede
restaurant.
Op ieders reis naar de toekomst willen we als kerkgemeenschap actief zijn in
ons mooie dorp aan de IJssel. Hoe we dat kunnen doen willen we graag
opnieuw ontdekken. Nieuwe ideeën bedenken voor de kerk, het gebouw en
de gemeenschap van Terwolde en De Vecht. Dat willen en kunnen we niet
alleen. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Die ontdekkingstocht begint met een nieuwe ontmoeting. Zo’n ontmoeting
vindt plaats op zondag 18 september om 10.00 in de Kerk van Terwolde,
Molenweg 2. Voel jij je aangesproken of
ben je nieuwsgierig? Durf je buiten je eigen
grenzen mee te denken? Kom dan ook!
Wij gaan graag in gesprek, of laten je in
stilte genieten van de rust in ons mooie
kerkgebouw. Er is goede muziek van het
gospelkoor Con Amore uit Deventer en
een high tea na afloop. Neemt u ook iets
lekkers mee om uit te delen?!
In deze dienst zullen we ook officieel afscheid nemen van Anno en Annie
Fridrichs die tientallen jaren redactielid geweest zijn van onze kerkbode.
En wat fijn dat we nieuwe redactieleden mogen begroeten: Marietje Bosman
en Alie Nijhof.
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Zieken
Er zijn veel zieken op dit moment. Ik noem degenen van wie ik weet dat ze in
het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest), maar ook de anderen die lijden aan
ziekte, pijn of zorgen wensen wij veel sterkte toe.
Jo Schrijver moest na haar operatie revalideren in het Hunderen.
Kees Visser moest opnieuw behandeld worden, de vorige behandelingen
hebben nog niet het gewenst resultaat
opgeleverd, hopelijk gebeurt dat dit keer wel.
Dick Hemeltjen moest verschillende keren
terug naar het ziekenhuis vanwege
complicaties. Op dit moment verblijft hij nog
in het Deventer Ziekenhuis. We hopen dat zijn
situatie gaat verbeteren.
Diny Uenk werd behandeld in Groningen en
revalideert nu in het Sint Jozefverpleeghuis.
Ook zij moet geduld hebben tot de operatie
het door haar gewenst resultaat zal hebben.
Hetzelfde geldt voor Teun van Baak, ook hij
moet na een operatie veel oefenen voordat het gewenst resultaat bereikt is.
Voor Stien Wassink was haar ziekenhuisopname een stressvolle situatie,
langzaam maar zeker herstelt ze van deze ervaringen.
Janke Lugtenberg is geopereerd in Enschede, we hopen op een goed
resultaat.
Naast deze ziekenhuisopnames zijn er ook mensen die thuis veel te verwerken
hebben. We noemen hier Jürgen Wolff van Wulfing, die al een poosje uit de
running is en ook Harry en Jacquelien van der Haar met hun kinderen, die veel
te verstouwen hebben gekregen in het afgelopen jaar.
Zulke ervaringen hebben tijd en geduld nodig en dat is niet altijd gemakkelijk.
Voor alle mensen genoemd en niet genoemd met hun zorgen en ziektes
bidden wij en proberen wij om hen heen te staan.
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Bij de diensten
In deze maand veel verschillende diensten. Het seizoen is weer begonnen.
We hopen op een mooi jaar met veel betrokkenheid en inzet en natuurlijk ook
veel genieten van al het goede dat God ons geeft.
4 september Kleur: Groen
Op deze zondagen staan verschillende lezingen op het rooster. De
kindernevendienst volgt Psalm 1. In alle lezingen staat het thema “kiezen”
centraal. Met wie ga je mee, achter wie loop je aan, ben je een meeloper, of
maak je je eigen keuzes en hoe maak je die eigen keuzes dan? Allemaal vragen,
die gemakkelijker beantwoord lijken dan ze zijn.
Op deze zondag gaat Ds. Jan Lammers uit Beekbergen bij ons voor.
11 september Kleur: Groen
Deze dienst is een ZWO dienst
helemaal gewijd aan ons project in
Kameroen. Dhr. Breman uit Terwolde
heeft veel in de landen in deze streek
gewerkt. Hij kan ons veel vertellen
over de plaatselijke landbouw en
veeteelt. Samen met hem leren we zo
meer over dit land en over de
Akkerbouwers en de nomadische
veeboeren. Zo komen we weer een
stukje dichte bij de mensen met wie we
ons deze drie jaar verbonden hebben
door het project van Kerk in Actie.
De ZWO-commissie bereidt deze dienst voor.
18 september Kleur: Groen
STARTDIENST M.m.v. Con Amore uit Deventer.
We zetten Anno en Annie Fridrichs samen met Sari in het zonnetje vanwege
tientalen jaren werken voor de kerkbode en we heten Marietje Bosman en Alie
Nijhof welkom als nieuwe collega’s van Sari.
Een dienst waarin van alles staat te gebeuren, zie ook blz. 5 en 6.
We hopen dat er heel veel mensen komen die mee willen denken over de reis
naar de toekomst die we samen maken.
Neemt u ook iets lekkers mee voor de high tea?
8

25 september Kleur: Groen
Op het rooster staat Genesis 28: 10-22 Jakob is onderweg en hij droomt. In zijn
droom ziet hij een ladder naar de hemel. Er gaan engelen naar boven en naar
beneden. Wat heeft dit allemaal te betekenen?
Op deze zondag gaat pastor H.J. de Jong uit Terwolde bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
5 september
6 september
7 september
13 september

19.30 Moderamenvergadering
20.00 Voorbereiden Startdienst
14.30 Oec. Werkgroep
20.00 Kerkenraadsvergadering

Bij Kees
Consistorie
De Vecht
Consistorie

Voor iedereen een hartelijk groet!
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1-sep
4-sep
8-sep
19-sep

Dhr. F. Bosman, Wellinkhofweg 5
Mevr. W. van Heusden-Mulkes, Wijkseweg 66
Mevr. A. Nieuwenhuis-Fransen, Kuiperstraat 29
Mevr. C.A. Teunissen-Tiemens, Zeedijk 9-A

80
80
80
81

jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
6-sep Dhr. en Mevr. Fridrichs-te Wechel, IJsbaanweg 51
30-sep Dhr. en Mevr. Lubberts-Brink, Trippestraat 17

55 jr.
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:
Dhr. A.C. Klaver, Lage Kamp 21, vanuit Appelscha
Uitgeschreven/verhuisd:
Dhr. H. Veldwijk, Avervoordseweg 12, naar Apeldoorn
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Zomermarkt
Als ZWO-groep stonden we weer op de zomermarkt op zaterdag 3 juli. Ondanks
het matige bezoek aan de zomermarkt, hadden wij over belangstelling niet echt te
klagen. De verschillende onderdelen in en bij de kraam hebben toch nog € 32
netto opgebracht voor ons project in Noord Kameroen. Geld is bij dit soort
activiteiten niet altijd het belangrijkst: aanwezig zijn en informatie geven is even
belangrijk.
ZWO-dienst
Zondag 11 september is er weer een ZWO-dienst. Wij willen U in deze dienst
verder informeren over het project in Noord Kameroen van Kerk in Actie.
Een belangrijk deel van de informatie zal gegeven worden door de heer Henk
Breman. Hij woont nog niet zo lang in Terwolde. Zijn werkzame leven heeft hij
voor het grootste deel in de Sahellanden (waartoe ook Noord Kameroen behoort)
doorgebracht als agro-bioloog en adviseur voor allerlei landbouwprojecten in de
Sahel. Hij wil ons vanuit zijn optiek informeren over de problemen in o.a. Noord
Kameroen.
Bijbellezen met Kameroen
Via Cockie van ’t Leven van Kerk in Actie/ICCO zijn we aan het proberen een
project Intercultureel Bijbellezen op te zetten. Het eerste prille contact met een
groep uit Noord Kameroen is gelegd. Het lijkt te gaan lukken om een project
Bijbellezen met een theologische opleiding in Kameroen op te zetten.
Het is boeiend om met mensen uit een heel andere cultuur hetzelfde deel uit de
Bijbel te lezen. Hebt u belangstelling om mee te doen? U kunt zich vast melden!
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (tel.: 0571 290 720)

Talentenmarkt fietstocht (±30 km):
Deze is in juli niet doorgegaan en nu gepland op 10 september a.s.
Wilt u nog aansluiten bij de al aangemelde fietsen, dan kunt u zich
opgeven bij Evert Slijkhuis (0571) 291074.
Kosten € 12,50, kinderen € 7,50. Na afloop soep of kruudmoes.
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UITNODIGING voor de 65+Groep
en andere belangstellenden!
We kregen een vriendelijk verzoek of het mogelijk was om de Orchideeën Hoeve
in Luttelgeest te bezoeken.
Op donderdag 22 september zal het uitstapje plaatsvinden.
De dag wordt voor u compleet verzorgd.
Verzamelen: 9.30 uur bij de Kerk
Vertrek:
9.45 uur
Kosten:
25,00 euro p.p.
alles inbegrepen: entree, koffie, lunch, orchidee, en vervoer.
Opgave tot woensdag 14 september. bij: Willie Slijkhuis
of: Mini van der Horst

291074
291335

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD - VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Voor dit uitstapje vragen wij vrijwilligers die voor vervoer willen zorgen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen dat u zich voor deze dag vrij wilt maken.
Uiteraard staat er een vergoeding tegenover.
Het wordt vast een genoeglijke dag.
Tenslotte.....
willen wij mevrouw Jo Schrijver Voorhorst een spoedig herstel toewensen, die
onlangs werd geopereerd aan haar heup. Na revalidatie op het Hunderen hoopt
ze de komende week op haar vertrouwde adres weer terug te keren.
Mevrouw Uenk Kloosterboer moest een moeilijke operatie ondergaan in
Groningen. Na een moeizame start is er weer vooruitgang.
Sterkte gewenst en een goed herstel voor beide dames een hartelijke groet
namens de 65 plussers.
Agenda.
22 september
15 oktober
17 november
15 december

uitstapje.
notaris erfrecht.
Sjaantje van de Meulepot, humor en show uit Grootmoeders tijd.
Kerstviering met Zangkoor ‘Inspiration’ uit Terwolde,
en Arie Hofstede.
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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

UITZENDROOSTER
4
11
18
25

sep. RK
sep. PK
sep. PK
sep. RK

OOV:

H. Hartkapel, 't Wezeveld
Twello
Wilp
H. Hartkapel, 't Wezeveld

9.30u
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

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'.
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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

via: W. Jansen (3x5; 3x10; 1x15)
K. Ketelaar (1x5; 3x10)
A. Wijngaards
Onbekend
F. Pas (3x5)
A. van der Haar
H. Zweers (1x5; 1x10)

60,00
35,00
10,00
10,00
15,00
10,00
15,00

Alg. Kerkewerk via: L. Uenk
Collecten

CvK
Diaconie
Oeganda
Jeugdwerk KND
Orgelfonds
Zomerzendingscollecte
Huw.dienst / St. Tamara
JOP (Jeugdwerk PKN)

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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155,00
70,00

377,20
182,57
388,08
82,72
161,35
53,30
38,61
31,00

1.314,83

TOTAAL

1.539,83

CURSUS HEBREEUWS IN BEEKBERGEN
Vanaf maandag 5 september start ds. Jan Lammers in Beekbergen een cursus
bijbels Hebreeuws.
Allereerst drie avonden (van 20.00 – 21.30) ter kennismaking.
De lessen vinden plaats in het kerkelijk centrum ‘Hoogepad’ te Beekbergen
(Papenberg 5, 7361 BR).
In die drie kennismakingslessen leren we de Hebreeuwse letters schrijven en
herkennen, maken we kennis met het karakter van de Hebreeuwse taal,
ontdekken we de invloed van het Hebreeuws op het Nederlands en bouwen we
een kleine Hebreeuwse woordenschat op.
Met name voor hen die meegaan met de Israëlreis van 18 – 27 april is het mooi
om iets te weten van het Hebreeuws. Het modern Hebreeuws is eigenlijk een
rechtstreekse voortzetting van het bijbels Hebreeuws.
Het modern Hebreeuws wordt het Ivriet genoemd. Ivriet is in principe exact
hetzelfde woord als Hebreeuws. Maar uiteraard staat de cursus open voor
iedereen die kennis wil maken met het Hebreeuws.
Na die drie kennismakingslessen kan ieder zelf beslissen of hij/zij wil verder
gaan met een nieuwe serie van steeds drie lessen. Na elke serie kan ieder
beslissen of hij/zij intekent voor weer een nieuwe serie.
Kosten € 7,50 aan het begin van elke serie (dus € 2,50 per les).
Elke avond wordt er rond kwart voor negen gepauzeerd en heeft ieder
gelegenheid om een kop koffie of thee te nuttigen ( € 1,- ).
Ds. Jan Lammers is emeritus predikant en momenteel pastoraal werker in
Beekbergen. In zijn loopbaan was hij onder meer leraar Hebreeuws op het
Streeklyceum in Ede.
Opgave is mogelijk bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 7361 AG
Beekbergen. Telefoon 055 – 8441679, jan@jrlammers.nl
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 26 september vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters - s.g.wolters@planet.nl - (0571) 291325.
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