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VANUIT DE PASTORIE
Oud worden
“Oud, iedereen wil het worden, maar niemand wil het zijn”. In de bijbel en dan
vooral in de oudste verhalen lezen we over zeer hoge leeftijden, Abraham zou
175 jaar geworden zijn, Isaak 180 en
Jakob 147 jaar, om niet te spreken over
Methusalem, die volgens de overlevering
bijna 1000 jaar zou zijn geworden. Aan
de andere kant horen we hoe in Genesis
6:3 een grens aan de leeftijd van mensen
wordt gesteld: 120 jaar. Onvoorstelbare
getallen waarover veel is geschreven en
gespeculeerd. Dan komt Psalm 90 dichter
bij onze ervaringen “Zeventig jaar duren
onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen” (Psalm 90:10).
Maar misschien zijn de getallen van onze leeftijd niet eens het belangrijkste en
is het meer de vraag: Hoe worden wij oud en kunnen wij onze manier van oud
worden beïnvloeden? Voor een deel is het geluk hebben. Je kunt getroffen
worden door ziekte of een ongeluk, daar kun je vaak niets aandoen. Als dat
aan je voorbijgaat heb je wel enige invloed: gezond leven, actief blijven en
werken aan de relaties om je heen.
Dit seizoen zijn er een aantal ochtenden gepland voor mensen van 75 jaar en
ouder: Hoe doe je dat goed oud worden en oud zijn met alle beperkingen van
dien? Maar deze vraag is niet alleen interessant voor wie al oud is. Ook wie
jonger is, kan zich die vragen stellen: Hoe richt ik mijn leven in, zodat ik nu,
maar ook later een leven leid waar ik mee uit de voeten kan.
Met de 30-45 jarigen spreken we daar ook over. Maar ook voor de andere
leeftijdsgroepen zijn er momenten om stil te staan bij het leven en je te
verbinden met anderen (Meditatie, wandelen, bijbel lezen over culturen heen).
Mooie kansen voor het seizoen dat voor ons ligt. Al de dingen die we in ons
leven meemaken en doen vormen ons en misschien krijgen we dan zoals
Edward van Vendel schrijft prachtige oude handen en een prachtig leven, ook
in onze ouderdom:
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Oude handen
Als ik oud ben wil ik oude handen
die, als op de reliëfkaart
van een basisschool
hun gebergte, hun rivieren
durven tonen. - Verre landen
waar ik in kan wonen.
Ervaren aderen,
Vingers met verhalen.
Handen
die ergens waren
op schouders, om een hart
in andere handen.
aan relings, zwaaiend
aaiend langs de wanden
van een huis ver van hun huis.
Handen wil ik vol geschiedenis
en aardrijkskunde:
Reizigers, na vele avonturen
veilig thuis.

VANUIT DE GEMEENTE
Zieken
Mini van der Horst moest enkele dagen in het ziekenhuis verblijven.
Gelukkig mocht zij daarna weer naar huis, maar ze moet wel een poosje wat
rustiger aan doen. Sterkte gewenst!
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Zin in de ouderdom, ouder worden als levenskunst
Hebt u inmiddels ook de leeftijd van de ouderen
bereikt? Bent u 75 jaar of ouder, dan kan het
best fijn zijn om de ervaringen van het ouder
worden met elkaar te bespreken.
Wordt u anders oud dan uw (groot)ouders?
Ervaart u de ouderdom ook als een landschap
waarin je opnieuw de weg moet vinden?
Hebt u contact met de jongere generaties en zo
ja, hoe verloopt dat contact? Zo zijn er veel
gespreksonderwerpen die ons meer leiden naar
de vraag van zin in de ouderdom.
Zin in meerdere betekenissen: heeft u nog zin in
het leven, maakt u nog plannen? Maar ook wat
is het zinvolle van deze leeftijdsfase.
Is het alleen een voorbereiding op een naderend einde, of is er nog veel meer
zinvols te ontdekken?
Dit seizoen zijn er acht woensdagochtenden waarop we elkaars ervaringen
kunnen delen. Deze ochtenden hebben ieder een eigen thema, zodat u mee
kunt doen wanneer u wilt, zelfs al is het maar één keer.
De eerste ochtend op woensdag 5 oktober zal gaan over de vraag: Hoe kijkt u
naar uzelf nu u ouder bent geworden. Wat zijn de voor- en de nadelen van het
ouder zijn? We lezen het verhaal over de oude Simeon, die de pasgeboren
Jezus mag ontvangen in de tempel en we horen het gedicht ‘Genesis’ van Ida
Gerhardt. Om 10.30 staat de koffie klaar in de kerk van Terwolde voor
ontmoeting en gesprek. Rond 12.00 uur ronden we af.
De volgende ochtend zal zijn op 2 november. Het thema is dan: bronnen van
spiritualiteit en geloof in de ouderdom. Misschien geldt ook voor u: “Ik geloof
alles nog, maar alles anders”.
Alle mensen van 75 jaar en ouder hebben een uitnodiging in de bus gekregen
voor het hele seizoen. U mag natuurlijk ook nog mensen meenemen uit uw
omgeving, bijvoorbeeld uw partner die nog net geen 75 is, of anderen waarvan
u denkt dat ze interesse hebben in een dergelijke bijeenkomst.
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Meditatieavond: spirituele lezing van een bijbeltekst,
Je kunt de bijbel op vele manieren lezen: Eén daarvan is de Lectio Divina,
letterlijk: goddelijke lezing, of wat anders gezegd: spirituele lezing. Bij deze
manier van bijbel lezen richt je je op een korte tekst uit de bijbel. De Lectio
Divina leidt je vervolgens langs vier stappen: Aandachtig lezen van de tekst
(lectio), het overwegen van de tekst (meditatio).
Deze overweging loopt uit in een innerlijk gebed
(oratio) en in dit gebed kun je God ontmoeten
(contemplatio). Het klinkt misschien ingewikkeld
met deze moeilijke woorden, maar dat is het
niet. De methode leidt je als vanzelf door deze
vier fasen heen. Lastiger is het misschien de
concentratie vast te houden, maar dat kun je
leren door het te oefenen.
Aan zo’n oefening kun je meedoen op woensdag
19 oktober om 20.00 in de kerk van Terwolde, o.l.v. Betsy Nobel. Je hoeft geen
ervaring met meditatie te hebben. Er komen nog meer mediatieavonden.
Op woensdag 16 november mediteren we met behulp van de levensparels.
Wil je daar aan mee doen, dan is het voor jezelf fijn om een armband met
levensparels aan te schaffen.
Dit kan in de webwinkel van de PKN. Webwinkel.pkn.nl.
Schrijf in het zoekvak ‘Levensparels’ en ze komen
tevoorschijn.
Elke meditatieavond staat op zich en is los te bezoeken.
Aanmelden hoeft niet, maar mag wel. Meer info? nobel45@hetnet.nl
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Themawandeling: De rijkdom van de herfst
Het jaargetijde herfst is aangebroken.
Bomen verkleuren en verliezen langzaam maar zeker hun blad. Maar er zijn
ook vruchten te plukken. Het weer is
wisselend: rustige ochtenden met mist
wisselen af met onstuimige
herfststormen. Wat kan dit jaargetijde
ons geven als we kijken naar ons eigen
leven. Waar is het kleurrijk, waar
verliezen we dingen, welke stilte is er
in ons en waar stormt het. Wat is de spiritualiteit van deze periode? Daarnaar
gaan we op zoek in een wandeling door het Bruggenbos. U gaat met Betsy
Nobel, op stap. Deze wandeling is bedoeld voor iedereen die eens even stil wil
staan bij zijn of haar eigen leven, vanuit welke religieuze of spirituele
achtergrond dan ook. Ieder zoekt zijn eigen weg en symbolen en daarbij is de
ene weg niet beter dan de andere. En door met elkaar onze ervaringen te
delen komen we allemaal rijker thuis.
Op woensdag 12 oktober verzamelen we om 10.00 ter hoogte van Blikkenweg
12 te Twello. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Aanmelden mag wel, maar
hoeft niet. Meer info? nobel45@hetnet.nl. De wandeling gaat door bij ieder
weertype m.u.v. onweer. Wilt u een andere keer meewandelen?
De eerstvolgende wandelingen zijn op 9 november en 14 december, meer info
over en locatie van die wandelingen volgen.
Ontmoeting 30-45 jarigen
Op 25 oktober om 20.00 uur ontmoeten we elkaar (weer). We zijn uitgenodigd
bij Adriëtte Winterman, Wijkseweg 96. Het thema is “Steeds meer, steeds
beter?” over prestatiedruk en geluk. Alle 30-45 jarigen uit de kaartenbak zijn
persoonlijk uitgenodigd door middel van
een kaartje, maar ook anderen uit deze
leeftijdscategorie zijn van harte welkom.
Denk eens aan je buurvrouw, buurman of
iemand die je ontmoet op school, een vriend
of vriendin. Wil je op de hoogte blijven van
volgende ontmoetingen, stuur dan even een
mailtje naar nobel45@hetnet.nl, dan krijg je
alle info en doe je mee voor een nieuwe afspraak op afspreken.nl.
7

Denktank
Sinds ongeveer twee maanden zijn we een denktank rijker, een groepje van
enthousiaste mensen die mee willen denken over de toekomst van de kerk.
We willen graag kerk in en voor het dorp zijn en ook actief op zoek gaan naar
contacten met verenigingen en personen in onze dorpen Terwolde en De
Vecht. Wil je ook meedenken? Je bent van harte welkom, onze eerstvolgende
bijeenkomst is op dinsdag 18 oktober om 20.00. Stuur even een mailtje naar
nobel45@hetnet.nl en ik laat je weten waar
we samenkomen. Op deze avond gaan we in
ieder geval de resultaten bespreken van de
gesprekken in de startdienst. Je hoeft geen
(actief) lid zijn om mee te doen. Iedereen met
goede ideeën is van harte welkom.
Doopdienst 30 oktober
Op zondag 30 oktober is er weer gelegenheid
tot dopen. Wilt u uw kind(eren) op deze zondag laten dopen, wilt u dan
uiterlijk 8 oktober contact met mij opnemen, dan hebben we genoeg tijd om
de dienst gezamenlijk voor te bereiden.
Discodienst in Wilp
Op 30 oktober is de kerk van Wilp weer omgetoverd in
Discosferen, voor de vierde DiscoDienst. De oude muren
zijn rood, groen en paars uitgelicht, onder de hoge
ramen staan drie beamerschermen met bewegende
beelden en voor de preekstoel draait een DJ muziek.
Ervaren bezoekers weten: dit is de Wilpse DiscoDienst!
Sinds jongeren zelf met het idee kwamen, is in Wilp hard
gewerkt om van de DiscoDienst een succes te maken.
Een DiscoDienst is een echte kerkdienst, maar één die met What’s app,
gekleurde lichten, videoclips en Kahoots helemaal is omgetoverd in uitgaansstyle. Daarom is er zowel een kaarsentafel als een bar, en zowel een Kahootkwissen als een overdenking.
Het thema van de DiscoDienst op 30 oktober is zwart/wit. Dat betekent
videoclips en tegenstellingen om over na te denken, zwart/wit snoep bij de
zitjes die kriskras door de kerk staan opgesteld en in het hart van de
DiscoDienst een discussiespel om over na te denken.
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Kom je ook, zorg dan dat je voor zevenen in de kerk van Wilp aanwezig bent,
dan heb je alle tijd om je telefoon op het app-scherm aan te melden. Bij de bar
in de kerk kun je alvast een drankje halen. De DiscoDienst begint om zeven uur
‘s avonds, duurt een uurtje en er is al muziek vanaf kwart voor zeven.
De dienst is speciaal voor jongeren van 11 tot 14 jaar, maar iedereen is welkom.
En neem je mobiel mee!

Coördinator(en) Doe-Club gezocht
Weslie en Wendy Gerrits hebben aangegeven dat zij het coördinatiewerk voor
de Doe-club vanaf januari 2017 graag aan een ander willen over doen. Dus we
zijn opzoek naar één of meerdere mensen die dit werk van hen wil overnemen.
Het coördineren van de Doe-club houdt in: dat je in overleg met de vrijwilligers
die de avonden uitvoeren een programma samenstelt en ook gedurende de
avonden van de Doe-Club regelmatig aanwezig bent om te helpen bij het
begeleiden van de kinderen.
Je hoeft niet zelf de activiteiten te
bedenken, voor te bereiden en uit te
voeren, daar zijn andere vrijwilligers
voor, die dit per toerbeurt doen.
Jij bent er om te zorgen dat de
voorwaarden er zijn voor de andere
vrijwilligers om leuke clubavonden te
hebben met de enthousiaste kinderen.
Lijkt het je wat?
Je kunt informatie opvragen bij Weslie en Wendy over wat het werk precies
inhoudt: wesenwen@solcon.nl.
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Bij de diensten
In oktober lezen we verhalen uit Genesis, oerverhalen uit de bijbel en
oerverhalen van de mensheid. Hoe gingen de mensen in die lang verleden tijd
om met elkaar, hoe leefden ze in hun gezinnen en families, hoe hielden ze
stand in allerlei ontwikkelingen en uitdagingen?
Het waren geen model mensen, maar
ze probeerden te leven met God. Met
vallen en opstaan dat wel. Hoe zou het
anders kunnen zijn dan dat deze
verhalen ons vandaag nog veel te
zeggen hebben. Wij zijn immers ook
mensen die leven voor Gods
aangezicht?
We leren deze maand ook weer een
aantal nieuwe liederen: 367k (een
acclamatie bij de gebeden), lied 166a en 719.
2 oktober Kleur: Groen
We lezen Genesis 29: 1-30. Jakob trouwt met Lea en Rachel, twee zussen. En
zoals Jakob de eerste werd in plaats van zijn broer, is nu de jongste zus Rachel
de eerste. Steeds worden vanzelfsprekende rollen omgedraaid.
9 oktober Kleur: Groen
Om 10.00 hebben we een oecumenische dienst in De Vecht (Antoniusschool in
de Kerkstraat). We lezen Genesis 32:23-33. Jakob worstelt aan de rivier de
Jabbok, met God? Een engel? Zichzelf? Zeker is dat Jakob een moeilijke weg te
gaan heeft. Terug naar zijn broer Esau die hij het eerstgeboorterecht op een
slimme manier afhandig heeft gemaakt. Geen wonder dat Jakob onrustig is.
Deze dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep van Nijbroek, de
Vecht en Terwolde. Het koor Inspiration uit Terwolde verleent haar
medewerking. Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek verzorgt de overdenking,
we hopen veel mensen uit alle drie de geloofsgemeenschappen te ontmoeten.
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16 oktober Kleur: Groen
We maken een sprong naar de verhalen over Jozef. Genesis 37: 12-28. Jozef
gaat in opdracht van zijn vader Jakob kijken hoe
het met zijn broers is, maar de broers zijn niet erg
op hem gesteld.
Op deze zondag gaat Ds. Theo van Staalduine uit
Nijbroek bij ons voor.
’s Avonds om 19.00 is er in Nijbroek een
Jeugddienst.
Ondanks het feit dat het vanuit onze kant niet is
gelukt er een gezamenlijke jeugddienst van te
maken is iedereen uit onze gemeente natuurlijk
ook daar van harte welkom.
23 oktober Kleur: Groen
Op het rooster staat Genesis 39: 1-20. Eerst gaat het goed met Jozef in Egypte,
maar al snel komt daar verandering in. Jozef wordt in de val gelokt door de
vrouw van Potifar. Alle dromen lijken in duigen te zijn gevallen en Jozef komt
in de gevangenis. Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Apeldoorn
bij ons voor.
30 oktober Kleur: Groen
Eventueel DOOPDIENST
Farao droomt en Jozef wordt erbij gehaald. Zijn uitleg komt van God. Zeven
vette en zeven magere jaren worden verwacht. Misschien geen mooie droom,.
Maar er is nog tijd om verstandig beleid te maken.
Om 19.00 is er in Wilp een discodienst. Deze dienst is vooral bedoeld voor
jongeren van 11 t/m 14 jaar, maar iedereen is welkom. Lijkt het je leuk dat een
keer mee te maken? Nodig een vriend of vriendin uit en ga samen eens kijken.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
3 oktober
5 oktober
12 oktober
12 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
25 oktober
31 oktober
2 november
2 november

20.00 ModeramenvergaderingBij Kees
10.30 Zin in de ouderdom
Consistorie
10.00 Themawandeling
Blikkenweg 12, Twello
20.00 Kerkenraadsvergadering
Consistorie
9.00 ZWO
Consistorie
20.00 Denktank
20.00 Meditatieavond
Kerk
Intercultureel bijbellezen
Consistorie
20.00 30-45 jarigen
Wijkseweg 96
20.00 Moderamen
Bij Kees
10.30 Zin in de ouderdom
Consistorie
20.00 Intercultureel bijbellezen
Consistorie

Voor iedereen een hartelijk groet!
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2-okt Mevr. H. Klijn-van Tongeren, Kon. Wilhelminastraat 25
8-okt Dhr. M. Hogeboom, Kon. Wilhelminastraat 34
15-okt Mevr. J. Veenendaal-Wilmink, Twelloseweg 9

88
80
96

jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
6-okt Dhr. en Mevr. Witteveen- Pannekoek, Tuindorp 10

60 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:
Overleden:
Mevr. A. Schuitert-Wielink, Emstermate, op 1 september
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150 jaar samenstellen Kerkbode
In de Startdienst op 18 september jl stonden we stil bij het afscheid van
Anno en Annie Fridrichs van de redactie van de Kerkbode.
Anno heeft 55 jaar geleden die taak op zich genomen en zijn vrouw Annie
heeft hem daar 42 jaar in bijgestaan.
Sari Wolters heeft het tot nu toe ook al weer bijna 50 jaar gedaan en blijft
dat ook nog voortzetten. Samen hebben ze dus bijna 150 jaar samenstellen
van de Kerkbode gerealiseerd. Een prestatie van formaat.
Anno en Annie hebben daarmee een belangrijke rol vervult in het verbinden
van de mensen in de gemeente. Immers de kerkbode geeft informatie door
van en over elkaar en over alles wat van belang is in de gemeente.
Een basis voor gemeenschap zijn. Zij zijn daarbij warme en hartelijke
mensen. Met liefde en inzet hebben zij zich ingezet voor dit werk.
De gemeente heeft hen daarvoor een theaterbon aangeboden als blijk van
waardering; een kleine materiële uiting van hetgeen we in ons hart aan
dankbaarheid voelen voor wat zij hebben betekend. Samen met Sari is hen
een ontspannen avond in het theater van harte gegund.
Dank je wel Anno en Annie en alle goeds voor de toekomst.
Het thema van de Startdag was “ga mee op reis..”.
Een afscheid is een stap tijdens de reis van verleden naar toekomst.
Anno en Annie zijn
nu gestopt met de
kerkbode.
Sari blijft als de
spil doorgaan en
Marietje Bosman
en Alie Nijhof
vullen de open
plekken weer in.
Ga mee op reis in welke vorm dan ook met een levende gemeente en een
levende Kerkbode.
Namens de Kerkenraad
Piet Winterman
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ZWO-dienst
We kijken terug op een mooie ZWO-dienst. Henk Breman heeft ons op zijn
heldere en deskundige manier geïnformeerd over de landbouwproblemen in de
Sahel-landen, waartoe ook Noord-Kameroen behoort. Duidelijk was wel dat het
oplossen van de structurele landbouwproblemen niet eenvoudig is.
De onvruchtbare tropische bodems, de droogte, de toenemende bevolkingsdruk
(met als gevolg daarvan de druk op de beschikbare grond voor akkerbouwers en
veetelers) en de toenemende invloed van de terroristische beweging Boko Haram
maken het niet makkelijk om op korte termijn de problemen op te lossen. Kerk in
Actie kan behulpzaam zijn om op korte termijn de mensen te helpen via ons
project.
De collecte heeft het mooie bedrag van € 144,15 opgebracht. De kruiwagen
(kosten € 105) kan dus gekocht worden. Voor het restant kan nog een schaap
aangeschaft worden.
Financiën actie Noord-Kameroen
Na een jaar werken aan het project Noord-Kameroen hebben € 2001,17
bijeengebracht. Hierbij is o.a. bijna € 1100 opgebracht via de activiteiten van de
talentenmarkt. Wij (en de kerk in Noord-Kameroen) zijn erg blij met dit bedrag!
Bijbellezen met Kameroen
Via Cockie van ’t Leven van Kerk in Actie/ICCO zetten we een project
Intercultureel Bijbellezen op. Het eerste contact met Noord Kameroen is gelegd.
Samen met een groep studenten van een theologische opleiding in NoordKameroen (gesteund door ons via Kerk in Actie) gaan we in oktober starten. Het is
boeiend om met mensen uit een heel andere cultuur (en dus met heel andere
ogen) hetzelfde deel uit de Bijbel te lezen.
De bedoeling is dat we samen met de groep in Noord-Kameroen gaan lezen het
verhaal van Mozes als vluchteling naar Midian uit Exodus 2: 15b-22. We wisselen
onze gedachten over dit verhaal uit met de mensen uit Kameroen. Welke vragen
roept dit verhaal bij ons op? Hoe kijken wij tegen dit verhaal aan? In Kameroen
lezen ze hetzelfde verhaal. Daarna wisselen we onze gedachten over dit verhaal
uit.
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Kennis van vreemde talen is niet nodig: alles wordt vertaald.
We starten op woensdag 20 oktober om 20.00 uur. Daarna spreken nog minstens
één avond af om te kijken hoe mensen uit een andere cultuur dit verhaal lezen.
Hebt u belangstelling om mee te doen? U kunt zich vast melden of om meer
informatie vragen bij Betsy Nobel (tel.: 0571-292213) of bij ondergetekende.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (tel.: 0571 290 720)

Op donderdagmiddag 13 oktober is Mevr. Boerdam,
van notariskantoor Van Drimmelen Noordman Slaghekke
te Twello, onze gast.
Mevr. Boerdam zal voorlichting geven over zaken die ons bezig houden.
Bij het ouder worden hebben wij veel vragen: hebben wij alles wel goed
geregeld? enz.
Deze middag komen allerlei aandachtspunten en tips aan de orde, o.m.
- eigen bijdrage A.W.B.Z.
- erfbelasting
- schenking op papier.
U bent in de gelegenheid om vragen te stellen .
Ook familieleden of goede vrienden zijn van harte uitgenodigd:
Twee horen er meer dan een.
Tot ziens op 13 oktober, vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. In de kerk van
Terwolde. De toegang, koffie en thee is gratis.
Deze middag wordt georganiseerd door de 65+ groep, waarbij iedereen
van harte welkom is.
Terugblik. Met veel genoegen kijken een klein groep van dames en heren
terug naar het prima verzorgde uitstapje naar de Orchideeën Hoeve te
Luttelgeest, onze dank gaat uit naar de chauffeurs die de groep
vergezelde.
Willie Slijkhuis en Mini van der Horst.
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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: 3 okt. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
2
9
16
23
30

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

PK
PK
PK
PK
PK

de Groot
Veldhuis
Groeneveld
Wolters

Avervoordseweg 3
Avervoordseweg 4
Hoevenallee 2
Beentjesweg 8

OOV:

Klarenbeek
Wilp
Twello
Voorst
Klarenbeek

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
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)
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

via: K. Ketelaar
B. Nobel (2x10)
A. van der Haar (1x10; 1x20)
L. Uenk (1x5; 1x10)
H. Steenbergen
H. Stormink
A. Ensink (1x5; 1x10)

10,00
20,00
30,00
15,00
10,00
10,00
15,00

Orgelfonds

via: A. Ensink

20,00

Collecten

CvK
Diaconie
Orgelfonds
Kameroenproject
Vluchtelingen Syrië
Vredesweek

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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110,00

172,93
92,25
36,73
144,20
125,50
77,05

648,66

TOTAAL

758,66

OECUMENISCHE DIENST IN DE VECHT
Op zondagmorgen 9 oktober wordt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden.
Deze keer in de multifunctionele ruimte van de Antoniusschool in de Vecht.
De dienst begint om 10.00 uur.
Aan de dienst werken mee: ds B. Nobel. Ds. Th van Staalduine en leden van de
oecumenische werkgroep. Het koor ‘Inspiration’ uit Terwolde verleent haar
muzikale medewerking. Er is kindernevendienst.
De collecte is bestemd voor het noodfonds vluchtelingenwerk van de gem.
Voorst.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje
koffie of thee na te praten. En voor de kinderen is er limonade.
We hopen velen van u te mogen begroeten.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 31 oktober vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
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