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DIENSTEN  NOVEMBER 2016 
 

 

Zondag 6 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        

DANKDAG 

mmv. Gospelkoor Inspiration 

        Uitgangscoll.: Kameroenproject ZWO 

          

Zondag 13 november 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem 

        Uitgangscoll.: Binnenlands Diaconaat  

          

Zondag 20 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Laatste zondag kerkelijk jaar   Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 27 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

1ste advent     Uitgangscoll.: Orgelfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   44ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  November 2016  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Eindtijd 
 

Als de eindtijd 
ook oogsttijd is, 
zal dan wie wind zaaide 
storm oogsten  
en verwaaien? 
 

Als de eindtijd 
ook oogsttijd is, 
zal dan wie liefde 
verspreidde 
liefde in overvloed 
ontvangen? 
 

Als de eindtijd 
ook oogsttijd is,  
 

zal dan de miskende 
gekend worden, 
de vergetene 
bij name genoemd? 
 

Zal dan wie vertrouwen gaf 
vertrouwen ontvangen? 
 

Zal er dan barmhartigheid zijn, 
altijd weer, 
op de dag van de oogst?  
    

Marinus van den Berg 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Bridging Gaps 

In het weekend van 5 en 6 november hebben 
we weer twee studenten van de VU te gast.  
Zij doen mee aan het programma Bridging 
Gaps. In dat programma studeren theologie 
studenten van over de hele wereld een aantal 
maanden in Nederland. Een onderdeel van hun 
studie is het bezoeken van tenminste twee 
kerkelijke gemeentes in Nederland. We zijn blij 
dat ook wij weer twee studenten mogen 

ontvangen. Eén student is Delphine Fongeh uit Kameroen. We hopen van haar 
meer te horen over het land waar wij via ons ZWO-project nu ook al contacten 
mee hebben. Ook zal Delphine de kinderen van de kindernevendienst een 
liedje aanleren. In Kameroen werkt zij o.a. op de zondagsschool.  
Wie de tweede gast zal zijn is nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk is het 
Andras Bardocz-Todor uit Hongarije. Op zondagmorgen tijdens de dankdienst 
kunt u beide gasten ontmoeten. De kinderen van de kindernevendienst zijn al 
speciaal voor deze dienst uitgenodigd. 
 
Zieken 
Dhr. Leo Hanekamp en Dhr. Hietberg moesten voor behandeling naar het 
ziekenhuis, we wensen hen een voorspoedig herstel toe. 
 
Zin in de ouderdom, het verhaal van je leven 

 

“Ik heb de meeste aardappelen wel op”. 
Misschien heeft u dit ook wel eens gezegd.  
Het is een uitspraak van mensen die ouder zijn 
geworden. Staat u wel eens stil bij de vraag waar 
en onder welke omstandigheden u die aard-
appelen heeft gegeten? Oftewel, kijkt u wel eens 
terug op uw leven? Waar was het mooi, waar was 
het moeilijk? Wanneer hebt u veel gekregen en 
wanneer hebt u veel gegeven? Bent u 75 jaar of 
ouder en wilt u hierover een keer met leeftijds-
genoten van gedachten wisselen, dan bent u van 
harte welkom op woensdagmorgen 2 november 
om 10.30 in de kerk.  
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Een mooie gelegenheid om uw levensverhaal te delen en er zelf nog eens mee 
aan de slag te gaan. Misschien levert het mooie inzichten op voor de tijd die 
nog voor u ligt.  
Deze ochtend is er één van meerdere ochtenden. U kunt iedere ochtend apart 
bijwonen. 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.  
 
Meditatieavond:  Levensparels 
 

Op woensdag 16 november mediteren we met behulp van de levensparels. 
Misschien hebt u ze wel eens bij iemand om de pols gezien, of heeft u ze zelf in 
huis. De levensparels helpen je om stil te staan bij verschillende aspecten van 
het leven. Zo zijn er o.a. een Godsparel, twee liefdesparels, een nachtparel, 
een woestijnparel en er zijn stilteparels. Bij elke parel lezen we een korte tekst 
en mediteren we in stilte over wat deze parel bij ons oproept en ons brengt. 
Ervaringen kunnen ook gedeeld worden, maar dat hoeft niet. Wil je 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 
 
 
Ontmoeting 30-45 jarigen 
 

Op 25 oktober hadden we een mooie avond over het thema: steeds  
meer, steeds beter? In december komen we weer bij elkaar. Op dit moment 
wordt naar een geschikte datum gezocht via afspreken.nl. Wil je ook mee doen 
en op de hoogte blijven van volgende ontmoetingen, stuur dan even een 
mailtje naar nobel45@hetnet.nl, dan krijg je alle info. 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Themawandeling: November, de tijd van gedenken en herinneren 
 

De vruchten zijn verzameld, de natuur neemt afscheid van wat groeide en 
bloeide. Het is het seizoen van gedenken en herinneren. Allerheiligen 
Allerzielen, gedachteniszondag. 
Wat hebben we allemaal achter 
gelaten in ons leven en op welke 
manier zijn die herinneringen en 
die mensen nog steeds levend in 
ons. Hoe kunnen herinneringen 
ons de weg wijzen naar de 
toekomst? Hebben ze ons iets 
geleerd, of misschien zelfs wijzer 
gemaakt? Deze vragen komen aan 
de orde in een wandeling op 
woensdag 9 november om 10.00 
uur.  
We starten de wandeling ter hoogte van Quabbenburgerweg 11, waar twee 
klompenpaden  bij elkaar komen. 
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. 
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 
wandeling is 14 december, meer info over en locatie van die wandeling volgen. 
 
 
Kloosterbezoek 
 

In het weekend van 11,12 en 13 november gaan we met negen mensen naar het 
klooster van de Franciscanessen in Denekamp. We hopen daar op een tijd van 
rust, meditatie, ontmoeting en een samenzijn dat ons goed mag doen.  
In de volgende kerkbode hoort u meer over onze ervaringen. 
 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl


 7 

Gedachteniszondag 
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze 
zondag gedenken wij de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar. We 
noemen de namen van wie in onze gemeenschap zijn gestorven.  Wanneer wij 
als kerk bij de uitvaart betrokken zijn geweest wordt voor en eventueel door 
de familie een kaars aangestoken. De families krijgen hierover bericht.  
 

Dit jaar zullen de namen genoemd worden van:  
 

Aartje Hermina Berends-Teunissen 
Wilhelmina Hanekamp-van den Breem 
Johanna Antonia Kelderman-Balk 
 

Andere leden uit onze gemeente die zijn overleden zijn  
 

Wilhelmina Aleida Lugtmeijer-Ensink 
Hendrikje Janna Maria Janssen-Hassink 
Aaltje Schuitert-Wielink 
Gerritje Lubberts-Hartgers 
Gerritje Tonia van der Heiden-de Graaf 
Aaltje Johanna Roetert-Stegeman 
Dirk Jacob Jansen 
Albert Zweers 
Margje Linde-Meijer 
Hermanus Kruitbosch 
 

Voor hen zal een gezamenlijke kaars aangestoken worden onder het noemen 
van hun namen. Wanneer u bij het 
aansteken van deze ene kaars ook 
graag een naam of meerdere 
namen genoemd wilt hebben, dan 
kunt u dit doorgeven. Dan graag 
even een berichtje, liefst via de 
mail nobel45@hetnet.nl 
Daarnaast is er in deze dienst in 
momenten van stilte en aandacht 
ook gelegenheid hen te gedenken 
die u mist uit de kring van familie, 
vrienden of dorpsgenoten.  
Daarna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die 
wij missen in onze levens, nog maar kort of al veel langer.   
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In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies. Het is goed om daar in 
de gemeenschap van de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten en te merken 
dat we niet alleen zijn in ons verdriet en gemis. Daarom is deze dienst voor ons 
allemaal een moment om stil te staan bij wie ons voorgingen en bij ons eigen 
leven, want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God. 

Bij de diensten 
 

We lezen nog een paar weken door in Genesis. We volgen het wonderlijke 
leven van Jozef. Op 27 november begint de Adventstijd en kijken we vooruit 
naar het Kerstfeest. De nieuwe liederen voor deze maand zijn lied 716 en 367e 
(acclamatie) 
 

6 november Kleur: Groen 
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
Een vrolijke dienst waaraan het koor Inspiration haar medewerking zal 
verlenen. Ook ontmoeten we onze gasten van Bridging Gaps (zie hier boven). 
We lezen Genesis 41: 37-46. Het gaat over vertrouwen hebben in God en in 
elkaar. 
 

13 november Kleur: Groen 
Op het rooster staat Genesis 45: 1-15. Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. 
Dat brengt nogal wat teweeg. Op deze zondag gaat Drs. Co Boon bij ons voor. 
 

20 november Kleur: Wit 
GEDACHTENISZONDAG 
Op deze zondag gedenken we onze overledenen. We lezen Genesis 50: 22-26. 
Ook Jozef is gestorven. Op hoge leeftijd heeft hij afscheid genomen van zijn 
familie. Hij laat zijn familie beloven dat als ze eens terug zullen trekken naar 
hun eigen land, dat ze dan zijn lichaam mee zullen nemen. Zo blijft hij zelfs 
door de dood heen verbonden met zijn familie. 
 

27 november Kleur: Paars 
EERSTE ZONDAG VAN ADVENT 
We lezen Jesaja 2: 1-5. Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen. 
Mensen zullen leven in Gods licht. Zo’n visioenkunnen we ook in onze tijd wel 
gebruiken. Jesaja houdt ook in ons de hoop levend dat een wereld zonder 
geweld mogelijk is. 
 

Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 

31 oktober 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
2 november 10.30 Zin in de ouderdom Consistorie 
2 november 20.00 Bijbellezen met Kameroen Consistorie 
3 november 20.00 Denktank Consistorie 
5/6 november Bridging Gaps 
9 november 10.00 Themawandeling Quabbenburgerweg 11  
9 november 14.30 oecumenische werkgroep Terwolde 
10 november 14.00 ouderlingenvergadering Consistorie 
10 november 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
11/12/13 november Kloosterweekend Denekamp 
16 november 20.00 Meditatie levensparels Consistorie 
22 november Classicale ZWO-avond 
28 november 20.00 Moderamen Bij Kees 
 

Voor iedereen een hartelijk groet! 
          Ds. Betsy Nobel 

DOOP: 
 

Pastor H. de Jong zal 20 November a.s. om 14.00u, Rens Stefanus Willemsen 
dopen. Rens is de zoon van Robin Willemsen en Luberte Roskam. 
Medewerking wordt verleend door het koor ‘Step by Step’ o.l.v. Marlies 
Tiemens. 
 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent welkom! 
 

‘Inspiration’ 
 

Op 6 november verleent het koor ‘Inspiration’ uit Terwolde haar medewerking 
aan de morgendienst van 10.00 uur welke in het teken staat van Dankdag voor 
Gewas en Arbeid.  
Het koor staat onder leiding van Marlies Tiemens en de muzikale begeleiding is 
in handen van Gijs Hermans.  
Er breekt weer een drukke tijd aan voor het koor i.v.m. de naderende kerst.  
En dan niet te vergeten het ‘Dickens Festival’ in Deventer.  
Ook gaat ‘Inspiration’ weer een uitvoering geven van ‘The Passion’ in de 
lijdenstijd voor Pasen 2017. Er zullen verschillende optredens zijn in bijv. Twello 
en Loenen. Ook zal ‘The Passion’ opgevoerd worden in de kerk van Terwolde.   
Wij hopen op veel belangstelling as. zondag in de morgendienst.  
 

De Culturele Commissie. 
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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 Noord-

Kameroen (gesteund door ons via Kerk in Actie) gaan we 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. Kennis van vreemde talen is niet nodig: alles wordt vertaald. 

We starten op woensdag 2 november om 20.00 uur. Daarna spreken we 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. U 

kunt ook nog instappen als u de eerste avond verhinderd bent. De datum 

publiceren we later weer. 
 

Buitenlandse studenten 

Zondag 6 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. Op zich al een 

reden om de dienst bij te wonen. Maar komend weekend zijn er ook twee 

theologiestudenten uit Hongarije en Kameroen te gast in Terwolde. Zij zullen een 

bijdrage leveren aan de dienst. De studente uit Kameroen zal ook een deel van de 

kindernevendienst verzorgen. Alle kinderen zijn speciaal uitgenodigd!  

Iedereen is om 10.00 uur van harte welkom. Na de viering is er koffie en 

gelegenheid van gedachten te wisselen met de studenten. Na de lunch zullen zij 

weer naar Amsterdam teruggaan. Als u wilt, kunt u ook aan de lunch deelnemen. 

 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser (tel.: 0571 290 720) 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

1-nov Dhr. H. Koldenhof, Wijkseweg 20 89 jr. 

5-nov Dhr. L. van Weeghel, Sint Maartenserf 85 K113 83 jr. 

12-nov Mevr. F. Doeve-de Wilde, Twelloseweg 82-A 85 jr. 

13-nov Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis, Beentjesweg 13 87 jr. 

15-nov Dhr. L. Nijhof, Zwanekamp 14 88 jr. 

17-nov Mevr. J. Buitenhuis-Broekhuis, Karel Doormanstraat 34 80 jr. 

21-nov Mevr. H.J. Nijhof, Zwanekamp 14 80 jr. 

22-nov Dhr. C.W. Hartgers, Leliestraat 2 94 jr. 

 
HUWELIJKSJUBILEA: 
 

4-nov Dhr. en Mevr. Bruin-Rutgers, Wellinkhofweg 13 45 jr. 

4-nov Dhr. en Mevr. Wolters-Boon, Dorpsstraat 69 50 jr. 

19-nov Dhr. en Mevr. Sijbrand-Halkus, Dorpsstraat 42 45 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 
 

 

UITNODIGING voor de 65+ groep  
en andere belangstellenden! 

  
Donderdag 17 november is er weer een bijeenkomst.  
Sjaantje van de Meulenpot wil ons een gezellige middag bezorgen, 
met humor en show  uit Grootmoeders tijd. 
Het beloofd een leuke middag te worden en zeker onder ons heel 
herkenbaar. 
Het zou leuk zijn als u mensen enthousiast kunt maken om eens met u 
mee te gaan, want het is toegankelijk voor iedereen.  
 

Tot ziens op 17 november in de Kerk van Terwolde, vanaf 14.00 uur tot 
16.00 uur.  
 

Een hartelijke groet Willie Slijkhuis en Mini van der Horst. 
 



   12 

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: 7 nov. Mevr. van Oorspronk Beentjesweg 11-A 

  

Mevr. Fridrichs IJsbaanweg 51, Twello 

  

Mevr. Eekhuis Rozendaalseweg 12-A 

  

Mevr. van Beek Rozendaalseweg 6 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

6 nov. RK Duistervoorde 10.00u 

13 nov. PK Voorst 10.00u 

20 nov. PK Nijbroek 9.30u 

27 nov. PK Terwolde 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 RABO 0347 6019 52 

    of NL82 INGB 0000 9153 88 

Diaconie    NL79 RABO 0347 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: J. van Vemde 10,00 

 

  

J. de Weerd 10,00 

 

  

A. van Assen (2x10) 20,00 40,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank: 14.10 

 

100,00 

     Collecten CvK 132,55 

 

 

Diaconie 81,30 

 

 

Kerk en Israël 31,85 

 

 

Ramp Haiti 116,95 

 

 

Noodfonds vluchtelingen 286,75 

 

 

Jeugddienstcommissie 37,18 

 

 

Ned. Bijbelgenootschap 42,50 

 

 

Hervormingsdag 34,65 763,73 

    
  

   

TOTAAL   903,73 

    
  

      
 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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NIEUWS VAN HET KERKWINKELTJE. 
 

Allereerst willen wij u melden dat er een wijziging is in de namen van de 
mensen die de kar van het kerkwinkeltje gaan trekken.  
Fenny Hemeltjen en Fem Pas willen graag stoppen na vele jaren van inzet 
hiervoor: beide waren zeer creatief en samen met vele helpers maakten we er 
altijd mooie verkoopdagen van,  met de ingebrachte artikelen . Dus Fenny en 
Fem heel veel dank voor jullie medewerking. 
 

Dit wil niet zeggen dat we nu stoppen, gelukkig hebben we 2 vervangers 
gevonden en dat zijn Hannie Zweers en Heidie Kamphuis. Beide hartelijk 
welkom en met zijn allen hopen we dat het kerkwinkeltje zo  blijft bestaan. 
 

De verkoopdagen van zelfgemaakte artikelen zijn :  
 

Vrijdag 9 december van 13.30 -17.30 
Zaterdag 10 december van 9.30-12.30 
 

Inleveren van spullen voor de verkoop is vrijdag 9 december vanaf 10.00 in de 
consistorie. 
Dus wie wat wil bakken, koek of cake,  haken, breien, bloemstukje maken enz., 
voor de verkoop, graag, u heeft ruimschoots de tijd. 
 

Donderdag 8 december vanaf 13.00 uur worden er weer kerststukken, kransen 
enz. gemaakt bij Alie Ensink in de verwarmde washal, deze worden dan 
verkocht op 8 en 9 december. 
 

Gaarne vragen wij mensen om deze te helpen maken. 
Mocht u groen, bessen enz. over hebben dan mag u dit ook brengen. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
De laatste jaren was vooral de verkoop van deze kerststukken een groot 
succes. 
 
Tot ziens, namens het kerkwinkeltje. 
Hannie Zweers, 
Heidie Kamphuis, 
Alie Ensink Tel.nr. 0571-291236 
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“Ik ben zo blij dat jullie dit voor mij gedaan hebben” 
 

Onlangs kreeg de diaconie een verzoek via de Stichting Present, om iemand te helpen 
met het schoonmaken van zijn woning. De Stichting Present is een stichting die 
hulpacties coördineert en  organiseert.  
Dit keer betrof het een persoon in Terwolde die onze hulp goed kon gebruiken.  
Het leven kan soms rare wendingen nemen zo ook in dit geval. Er zou nu thuiszorg 
komen om te helpen, maar voor die tijd moest het huis een keer flink schoongemaakt 
worden, omdat er anders geen doorkomen aan zou zijn. 
Na twee oproepen in de kerk, hadden we een groep van 8 personen om te poetsen en 
1 voor de soep. Op 21 oktober was het zover. Als een witte tornado ging de groep aan 
het werk, en aan het einde van de dag was het huis onherkenbaar verandert. 
De dag begon met koffie en appelcake in de kerk. Daarna aan de slag. Tussen de 
middag was er soep, keuze uit drie soorten, met broodjes. Voor alle medewerkers en 
de bewoner van het huis, ook in de kerk. 
 

 
(op deze foto missen we nog Fem Pas, die ’s middags kwam) 
 

Iedereen die geholpen heeft wordt namens de Stichting Present hartelijk bedankt. 
Onze dorps bewoner had aan het einde van de dag de tranen in zijn ogen staan.  
“Ik ben zo blij dat jullie dit voor mij gedaan hebben. Het is ongelooflijk.”  
Graag gedaan.  
 

Voor wie meer wil weten over de Stichting Present, kijk even op de website: 
http://stichtingpresent.nl/deventer/ 
of op facebook  
 
Namens de diaconie 
Erik Nobel  

 

http://stichtingpresent.nl/deventer/
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Lezing 'Ik en mijn aarde', 10 november 

 
 

Ons milieu staat in onze tijd centraal. Het klimaatakkoord van Parijs wordt door 
steeds meer landen erkend en ondersteund.  
 
En wij als kerken? Ook de paus heeft zich betrokken getoond door de encycliek 
Laudato-si, er zijn zorgen die je hoort doorklinken in studiedagen en lezingen, 
die gaan over ons ‘rentmeesterschap’. 
Als werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello besteden we daar dit jaar 
aandacht aan.  
Paulus Rijntjes zal een lezing geven over zijn boek met de titel ‘Ik en mijn 
aarde’ op donderdag 10 november in de bibliotheek In Twello, Marktplein 11. 
Hij woont in Frankrijk, maar bij gelegenheid van zijn verblijf in Nederland 
hebben we hem voor een lezing kunnen vragen.  
Paulus schrijft: ‘Wanneer wij ons bewust worden van onze drijfveren kan er 
een andere omgang met de aarde en het leefklimaat ontstaan. Door een 
koppeling met de religie te maken legt hij uit dat het Genesis verhaal en 
Darwin heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Een lezing met een 
vernieuwende inhoud en hopelijk een bron van inspiratie om daadwerkelijk 
veranderingen te kunnen bewerkstelligen’. Op zijn website: www.hesychia.net 
kunt u meer informatie over Paulus vinden. 
 
We willen u van harte uitnodigen deze lezing bij te wonen, het is toch onze 
gezamenlijke zorg?  
De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. U kunt een kaartje à €  
5,- incl. koffie/thee reserveren via bi.twello@gmail.com 
 
Een hartelijke groet,  
Marianne Vlietstra, Marian Otten en Ruud Pragt van Bezinning & Inspiratie 
Twello   
  

http://www.hesychia.net/
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Van welke kerk bent u? 
 

Die vraag moet ik nog wel eens horen 

Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren 

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 

met hervormd kun je alle kanten op gaan! 

En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven, 

Dat is een vrijzinnige manier van geloven. 
 

Maar toen ik jong was, is mij al geleerd: 

Een goed woord voor hervormd is gereformeerd. 

Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk: 

En doe ik gereformeerd gemeentewerk. 

De kerk is oud! Dat is zonder meer; 

Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd. 
 

Ik ben christelijk, zo is me geleerd. 

Dus ben ik ook christelijk gereformeerd. 

Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door, 

Dat ik tot een christengemeente behoor. 

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop 

Dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. 
 

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, 

Past Baptistengemeente me ook wel goed. 

In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor 

dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor. 

En omdat het steeds om het Evangelie gaat 

kan Evangelische gemeente ook geen kwaad. 
 

Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag, 

dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag. 

Tenslotte is het gewoon een klein publiek, 

de kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. 
 

Nu weet u bij welke gemeente ik hoor. 

Of komt mijn antwoord u verwarrend voor? 

U heeft gelijk! Die namen! Wat een gedoe! 

Daarom wens ik u van harte toe, 

dat op de vraag: waar hoort u bij? Van wie bent U? 

Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! 
 

Straks en............NU! 

Gedicht van Tine de Jong 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 November vóór 16.00 uur  

bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325. 
 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

