KERSTBODE

DIENSTEN DECEMBER 2016
Zondag
2de advent

Zondag
3de advent

Zondag

4 december 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen
Uitgangscoll.: Roemenië / KND
11 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

4de Advent

18 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Roemenië / KND

Zaterdag

24 december 19.00u - KINDERKERSTFEEST

Zaterdag

24 december 22.00u - Ds. B.K. Nobel
KERSTNACHTDIENST
M.m.v. 'Ons Genoegen'
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

25 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel
KERSTVIERING
Uitgangscoll.: Kinderen in de Knel

Zaterdag

31 december 19.00u - Ds. B.K. Nobel
OUDEJAARSDIENST
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

1 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel
NIEUWJAARSDIENST

Zondag

8 januari 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
December 2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Alstublieft, een cadeautje.
Als ik mijn ouders rond feest- of verjaardagen vraag wat ze graag willen
hebben, dan zeggen ze: “Iets dat op gaat”. Een fles port is altijd welkom, thee,
of koffie, of gewoon iets lekker luxe voor in de badkamer, want zo zeggen zij
en velen van ons met hen: “we hebben alles al”.
Gezegend de mens die tevreden kan zijn met wat zij of hij heeft en daar waar
mensen echt niet genoeg hebben, is het altijd goed om te kijken of we dat zo
snel mogelijk in ieder geval iets kunnen veranderen. Geweldig is dan ook om te
zien hoe mensen hun kerstpakketten doorgeven aan anderen die het beter
kunnen gebruiken.
Naast een cadeautje “dat op gaat” is er nog
een ander alternatief: Geef de ander een
ervaring, een beleving, een mooie
herinnering. In de maand december willen wij
u als kerk volop de gelegenheid geven zulke
mooie momenten met elkaar te delen.
Wie herinnert zich niet de sinaasappel in het
kersttasje, ik kan u vertellen: ze worden nog steeds
uitgedeeld! Hoe fijn kan het ook zijn om samen te zingen, om met een
feestelijk gevoel samen naar de kerk te gaan. Om met elkaar te eten en
cadeautjes te delen. Herinneringen zijn vaak een langer leven beschoren dan
materiële dingen.
Het kerstfeest roept de herinnering aan de geboorte van Jezus bij ons op,
maar niet alleen dat. We worden ook weer bepaald bij al die keren dat we het
feest gevierd hebben: als kind, als volwassene, soms met veel gezelligheid,
soms ook in een verdrietige stemming omdat we iemand aan onze kersttafel
moeten missen.
Maar welke herinneringen we ook hebben, het verhaal over Jezus komst in
deze wereld en de inspiratie die dat onder mensen teweeg brengt blijft
doorgaan. In die zin is het een heel bijzonder cadeautje: Het kan niet op!
Komt u ook weer mooie ervaringen opdoen?
U bent van Harte welkom!
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Kijk ook eens op onze
website www.kerkterwolde.nl.
Daar is nog veel meer te ontdekken!
We wensen u een goede Advents- en kersttijd
toe!
Namens de protestantse gemeente
Terwolde- De Vecht
Ds. Betsy Nobel

Ik en de ander
Ik ben er niet zeker van dat er
als ik een ander help,
niet diep in mij een verlangen zit
dat zegt:
“Houd van me alsjeblieft.
Zonder jou kan ik niet leven.”
En voor ik het weet
kom ik dan bij die ander,
niet om liefdevol te omarmen,
maar om mij toe te halen
wat ik zo intens nodig heb
Henri Nouwen
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Een droom die waarheid wordt
Eten genoeg, brood om te delen,
nergens een mens die honger lijdt.
Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,
tijd voor elkaar, een zee van tijd.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geen mens tekort.
Een droom die waarheid wordt.
Kracht en geduld, hoop en vertrouwen
in wat er te gebeuren staat.
Mensen waarop God durft te bouwen
aan het geluk dat komen gaat.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geen mens tekort.
Een droom die waarheid wordt.
Droom van de hoop, droom van de vrede,
vrede op aarde, nieuw begin.
Muren geslecht, strijden gestreden
droom tegen beter weten in.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geenmens tekort.
Een droom die waarheid wordt.
Kind van mijn hart, kind van mijn dromen,
kind van verlangen, kind van kracht.
Diep in de nacht, ben je gekomen,
Teken van leven in de nacht.
Kijk om je heen en geef wat je hebt,
dan komt geenmens tekort
Een droom die waarheid wordt.
Jan van Opbergen
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Het Kerstevangelie volgens Lucas
************************************

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar
de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret
in Galilea naar Judea, naar
de stad van David die
Betlehem heet, aangezien hij
van David afstamde, om
zich te laten inschrijven
samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die
zwanger was.
Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar
bevalling aan, en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde
hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen:
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Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder
geboren. Hij is de Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen
een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een
voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot
hemels leger dat God prees met de
woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen
die hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons
bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat
de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.
***************************************************************
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Individuele wandelingen en/of gesprekken
Is het tijd voor een goed gesprek, of wil je een situatie eens van een andere
kant bekijken, dan kun je altijd een afspraak met mij maken. Als je wilt, gaan
we er ook bij wandelen. Tijdens mijn opleiding tot wandelcoach heb ik veel
geleerd over hoe je je vragen kunt verbinden met de wereld en de natuur om
je heen. Dat geeft vaak verrassende inzichten en oplossingen. We kunnen één
keer wandelen, maar we kunnen ook een traject afspreken waarbij we jouw
vraag verder onder de loep nemen. Wil je iets meer weten over mijn
werkwijze, dan kun je ook kijken op www.wandelnaarzininjeleven.com.
Dat is mijn wandelcoachsite. Maar binnen het pastoraat zijn er nog veel meer
mogelijkheden.
Je vragen hoeven niet perse over het geloof te gaan.
Wel ben ik gespecialiseerd in zingeving. Dus vragen als: Hoe krijg je weer
zin in je leven? Wat zijn eigenlijk de waarden waar vanuit je wilt leven?
Jij bepaalt het onderwerp en jij gaat op zoek naar jouw antwoord. Ik help je
daar bij.
Bel of mail gerust voor een afspraak! Je hoeft geen lid te zijn van de kerk.
nobel45@hetnet.nl tel. 0571 292213

VANUIT DE GEMEENTE
Zin in de ouderdom
In één van de bijeenkomsten met mensen van 75 jaar en ouder, lazen we het
verhaal over de oude Simeon en Anna in de tempel. Acht dagen na Jezus’
geboorte brengen Maria en Jozef hun kind naar de tempel om het te laten
zegenen. De oude Simeon heeft hier zijn hele leven op gewacht. Hem was
beloofd dat hij de Messias zou zien voordat hij zou sterven. Als hij Jezus in zijn
armen heeft gehad, zegt hij als het ware: nu is mijn leven voltooid.
Nu klinken deze woorden in deze tijd ineens heel anders.
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Ze roepen de vraag op: wat is
dat eigenlijk een voltooid leven.
Is dat wanneer ik niet meer
“nuttig” ben? Is dat wanneer ik
“geen zin meer heb”? Simeon
laat ons zien dat je zelfs op
hoge leeftijd iets kunt
verwachten en ergens naar uit
kunt kijken.
Daarom zingt hij het uit.
Aan de hand van gedichten over de ouderdom gaan we op zoek naar het
antwoord op de vraag: wat geeft mij zin in mijn ouderdom.
Wat heb ik (nog) te verwachten, waar kijk ik naar uit? En zijn er misschien nog
levenstaken te vervullen, nu ik er nog ben? Hierover gaan we in gesprek op
woensdagmorgen 7 december van 10.30-12.00 in de kerk van Terwolde.
Iedereen van 75 jaar en ouder is van harte welkom (overigens is deze
leeftijdgrens niet heel strikt, ook wat jongere mensen die met deze vragen
bezig zijn, kunnen aanschuiven)
Alvast voor in de agenda: De volgende bijeenkomst is op woensdag 4 januari
om 10.30 in de kerk .
Gespreksgroep 30-45 jaar
Onze gespreksgroep komt regelmatig bij elkaar en
groeit zelfs een beetje.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 13
december om 20.00 bij Barbara Veldhoen,
Wijkseweg 86. Het onderwerp is “Cadeautje!”
Ik kan je verzekeren dat deze avond een cadeautje
voor je zal zijn in deze drukke decembertijd.
Wil je ook nog aansluiten? Ook als je nog niet eerder
geweest bent en graag mee zou willen praten, ben
je van harte welkom.
Stuur mij dan even een mailtje (nobel45@hetnet.nl)
dan houd ik je op de hoogte van alle ontwikkelingen.
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Winterwonderwandeling
Stel je voor dat wonderen bestaan. Zou dat niet
geweldig zijn? Of…misschien bestaan ze wel, maar
kijken we er soms langsheen. In deze winterwonder
wandeling gaan we op zoek naar kleine wondertjes,
in de natuur, in onszelf. Gewoon lekker ontspannen op
weg in deze voor velen hectische maand. Als je even
tijd en ruimte neemt. Als je even op adem komt,
misschien zie jij dan ook weer het wonder in jouw
leven. Loop je mee?
De wandeling start op woensdag 14 december om 10.00. We starten bij
Quabbenburgerweg 11. Daar kun je eventueel ook je auto parkeren (achter,
rondom de bongerd). De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en gaat door bij
ieder weertype, m.u.v. onweer.
Op woensdag 11 januari om 10.00 is er weer een themawandeling. Verdere
informatie volgt.
Abraham of Sara zien
Een bezoekje van de dominee krijg je meestal als er iets met je aan de hand is,
je bent ziek, of er is iets verdrietigs aan de hand. En als je ouder bent zijn er
ouderenbezoekers, die je zo nu en dan een
bezoekje brengen. Maar als je nu midden in het
leven staat en je 50 wordt, zou het dan niet
eens aardig zijn elkaar een keer te ontmoeten
en gewoon eens te praten over hoe het met je
gaat, wat je bezighoudt. Wat mee zit en wat
tegen? Met de ouderlingen hebben we het er
over gehad dat ik misschien wel een keer zo
brutaal kan zijn mezelf uit te nodigen rondom
je 50e verjaardag. Dat betekent dus, dat als je in
de komende tijd 50 wordt, ik je een keer vraag om een afspraak te maken op
een tijd die jou schikt. Natuurlijk is het niet verplicht, maar waarom zou het ook
niet gewoon leuk kunnen zijn. Immers iedereen heeft een verhaal. Ben je lid
van onze kerk, dan zoek ik zelf contact. Ben je geen lid, maar lijkt het je wel
leuk, vraag dan gerust zelf om een afspraak via nobel45@hetnet.nl.
Ik hoop dit jaar veel Abrahams en Sara’s te zien.
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Doopdienst
Op 22 januari houden we weer een doopdienst. Ouders die op deze
zondag hun kind(eren) willen laten dopen kunnen met mij contact
opnemen. Graag uiterlijk 9 januari, dan kunnen we samen de dienst
voorbereiden.

Uitvaart vanuit de kerk
Als er iemand is overleden moeten er
in korte tijd veel keuzes gemaakt
worden. Eén van die keuzes is:
Waar houden we de rouwdienst?
Het lijkt ons goed om u te laten
weten dat onze kerk beschikbaar is
voor rouwdiensten en niet alleen
voor leden van de kerk.
De kerk is een mooie en warme plaats om afscheid te nemen van uw
geliefden.
Ook als u een eigen invulling wilt geven, bijvoorbeeld met uw familie,
kan de kerk hiervoor gebruikt worden. Wij beschikken over een goede
geluidsinstallatie en ook is het mogelijk foto’s of filmpjes via schermen te
laten zien.
Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op dominee Betsy Nobel om
de dienst te leiden, of u te helpen bij de voorbereidingen van de
gedachtenisbijeenkomst. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan
kunt u contact opnemen met Henk Stormink (h.stormink@voorst.nl) of
met Betsy Nobel (nobel45@hetnet.nl).

Bij de diensten
Maak het mee! Is het thema voor de adventstijd en Kerst. We ontmoeten
Jesaja, Johannes de doper, Jakobus, Jozef en Maria. Allemaal maken zoiets
mee wat voorafgaat aan de komst van Jezus. Wat de Adventstijd is een tijd van
wachten en verwachten. Zo zijn we allemaal in verwachting van het kind dat
komt. Een ster wijst ons en de kinderen de weg naar het kerstfeest
11

Zondag 4 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars
We lezen Matteüs 3: 1-12. Johannes gelooft in een nieuw begin. Hij vertelt de
mensen over de Messias die komen gaat. Op deze zondag gaat Ds. Jan
Lammers uit Beekbergen bij ons voor.
Zondag 11 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars
Op deze zondag lezen we een gedeelte uit de brief van Jakobus, hoofdstuk 5:
7-10. Het gaat over geduld hebben, net zoals een boer geduldig moet wachten
op de oogst, zo moeten wij mensen geduld hebben tot de komst van de Heer.
Kerstzangdienst bij De Groot om 16.00
Het thema van deze oecumenische Kerstzangdienst is: Het komt goed!
Er gebeurt van alles in de wereld om ons heen en soms vragen we ons af:
Komt het allemaal nog wel goed. De profeten hebben de mensen altijd verteld,
dat in welke moeilijke omstandigheden we ook verkeren, die omstandigheden
nooit het laatste zijn. God heeft ons beloofd: het komt goed!
Het koor “Trossen Los” verleent haar medewerking evenals het orkest
Ons Genoegen uit Terwolde. Kom ook fijn mee zingen!
Zondag 18 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars
Jozef ligt wakker in de nacht. Wat gebeurt er toch allemaal in zijn leven en in
het leven van Maria. Dan komt er in een droom een engel bij hem. Hij vertelt
Jozef wat er zal gaan gebeuren en hoe feestelijk dat zal zijn. In deze dienst
werkt de gemengde zangvereniging Eendracht mee.
Zaterdag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit
Wie kijkt er niet naar uit? Het begin van het kerstfeest met een feest voor
de kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en iedereen die zich nog jong
voelt. De kinderkerstfeestcommissie heeft er weer veel werk van gemaakt,
zodat we met elkaar het kerstfeest feestelijk kunnen beginnen. Het thema is
dit jaar “Verwend nest”.
Zaterdag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst. Kleur: wit
Engelen. Heeft u ze wel eens gezien? Misschien ontmoette u een mens die als
een engel voor u was. Engelen brengen boodschappen over van God en ze
geven een mens een plek om te schuilen. Lisa Nobel zal zingen over engelen
en Ons Genoegen begeleidt de samenzang, met daarbij natuurlijk veel mooie
en vertrouwde liederen.
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Zondag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit
Maak het mee! De herders zitten bij het vuur. Van het ene op het andere
moment komt de hemel op aarde. Zij gaan het van heel dichtbij meemaken.
Jezus is geboren! Wij mogen meegenieten van hun verhaal. En natuurlijk zijn
de kinderen er weer bij met een mooi kerstspel.
Zaterdag 31 december 19.00, Oudjaarsavond. Kleur: wit
Oudjaarsavond is een moment van terugkijken op dat wat was. Maar vanuit
het perspectief van het geloof kun je nooit alleen terugkijken. We kijken ook
altijd vooruit, naar de tijd dat dromen waar worden en profetieën vervuld
zullen worden. Samen sluiten we zo het jaar af.
Zondag 1 januari, 11.00! Nieuwjaarsdienst Kleur: wit
Jezus wordt naar de tempel gebracht en hij krijgt zijn naam: jezus, “redder”
Nu zeggen ook Simeon en Anna: Blij dat jij er bent.
Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar om elkaar een gezegend
nieuw jaar te wensen.
Zondag 8 januari, Epifanie Kleur: wit
De ster die ons naar het kerstfeest heeft geleid, leidt nu ook de wijze mannen
uit het oosten naar het pasgeboren kind Jezus.
We lezen er over in Matteüs 2: 1-12.
Op deze zondag gaat Pastor Hein de Jong bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
6 december
7 december
8 december
9 december
13 december
14 december

20.00 Kerkenraad
10.30 Zin in de ouderdom
14.00 Ouderlingenvergadering
18.00 kerstmarkt Nijbroek
20.00 30-45 groep
10.00 Winterwonderwandeling

Consistorie
Consistorie
Consistorie

2 januari
4 januari
5 januari
11 januari

20.00 Moderamen
10.30 Zin in de ouderdom
19.30 ZWO-vergadering
10.00 Themawandeling

bij Kees
Consistorie
Consistorie

Wijkseweg 86
Quabbenburgerweg 11

U allen een goede decembermaand toegewenst!
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2-dec Dhr. J.H. Ooink op den Dijk, Ieuwland 16
83 jr.
14-dec Mevr. A.J. v.d. Bovenkamp-Voorhorst, Schoolstraat 27 84 jr.
29-dec Mevr. D. Klein Lankhorst, Ieuwland 7
81 jr.
3-jan Mevr. G. Boveree-Bomhof, Lage Kamp 27
5-jan Mevr. A.C. Feenstra-Schoonenboom, Dorpsstraat 75

82 jr.
86 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
6-dec Dhr. en Mevr. Bieleman-Kloezeman, Grotenhuisstr. 36

55 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:
Dhr. G.J. de Weerd, Wijkseweg 100 op 15 november

14

VAN DE DIACONIE
De Sinterklaas- en Kersttijd is er altijd één die voor velen wat duurder uitvalt
dan de rest van het jaar. Daarom heeft de diaconie besloten dit jaar iets extra’s
te doen voor mensen in Terwolde en op de Vecht met een minimum inkomen.
We doen dat in samenwerking met de gemeente Voorst en de
Ondernemersvereniging Terwolde/Nijbroek (ONV). In eerste instantie werden
wij benaderd door de ONV. De ONV wilde kerstpakketten ter beschikking
stellen voor de een aantal mensen met een (te) laag inkomen. Ook de diaconie
zelf wilde wel iets doen voor deze groep. Maar niet alleen voor leden van de
kerk.
Daarom hebben we de gemeente Voorst benaderd
of ze ons zou willen helpen, op een soortgelijke
wijze als in Eerbeek gebeurd. De kerk vraagt aan de
gemeente hoeveel adressen er zijn in Terwolde en
de Vecht met een bijstandsuitkering. Voor dat aantal
maakt de kerk een enveloppe met daarin een gift en
de gemeente zorgt voor de verspreiding. Zo blijft de
privacy van de ontvangen gewaarborgd en komt het
geld goed terecht.
Gelukkig wilde de gemeente Voorst meewerken, zodat nu alle huishoudens
met een bijstandsuitkering een gift van de diaconie tegemoet kunnen zien en
een bon om daar een pakket van de ONV mee te halen.
Waarschijnlijk gaan we deze pakketten, ook via de kerk verspreiden, omdat
diakenen nu eenmaal een zwijgplicht hebben als het privacy gevoelige
informatie betreft. Zo hopen we dat de Kersttijd voor iedereen een mooie tijd
kan worden.
Verder hebben wij besloten een deel van ons vermogen te investeren in een
project voor de Opvang van tienermoeders in Ede. Met de opvang wordt een
goede start voor de moeders en kinderen gerealiseerd. Dit gaat in de vorm van
een lening, die in stukjes met een kleine rente weer aan ons terug betaald
wordt. Op die manier heeft de stichting het benodigde kapitaal en heeft het
vermogen van de diaconie een rechtstreeks maatschappelijk rendement.
Namens de diaconie wens ik u gezegende Kerstdagen
en een voorspoedige jaarwisseling.
Erik Nobel
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Op donderdag middag 15 december is er Kerst voor iedereen
“Kerst brengt Samen”
Kerst verbindt elkaar,
Kerst roept mensen op om samen te komen,
Kerst is voor iedereen.
Zoals voorgaande jaren organiseren we weer een Kerstbijeenkomst, waar
iedereen van Harte Welkom is. In de sfeervolle prachtig versierde Kerk
bieden wij u een wisselend programma aan.
Met medewerking van het koor `Inspiration´ uit Terwolde, geheel in
Dickens stijl, en de heer Arie Hofstede dialect schrijver en verteller.
Het koor wordt geleidt door Marlies Tiemens en de muzikale begeleiding is
in handen van Gijs Hermans.
We zijn er trots op dat het koor zich vrij wilde maken want er staan veel
optredens te wachten o.a. het Dickens Festival te Deventer.
De heer Hofstede is heel bekend van de dialect kring.
Deze middag staat helemaal in het teken van Kerst voor Iedereen, Licht
en Ontmoeting.
De aanvang is om kwart voor twee. De toegang is gratis.
Thee en chocolademelk met de nodige versnaperingen worden u
aangeboden door de 65+Groep.
Tot ziens op donderdag 15 december in de Kerk van Terwolde.
Hebt u geen vervoer laat het ons weten, dan wordt u opgehaald.
******************************************************************
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OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OPROEP

Wij zouden het fijn vinden, als er nog vrijwilligers zijn die het leuk vinden
om een Kerstattentie te brengen bij zieken en de 80 jarigen en ouder in
onze gemeente Terwolde –De Vecht en Twello.
De attenties worden afgegeven op dinsdag 20 december tussen tien en
elf uur in de Consistorie van de Kerk van Terwolde.
Wilt u zich wel vroegtijdig opgeven in verband met de routeplanning.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
De dank gaat naar de Diaconie, die dit mogelijk maakt.
Willie Slijkhuis - 291074
Agenda.
Kerstbijeenkomst
Kerstattenties bezorgen
Stamppotten buffet

Mini van der Horst - 291335
15 december.
20 december.
12 januari.

Uitgangscollectes van de tweede en vierde adventszondag.
Deze uitgangscollectes zijn bestemd voor de Stichting Vrienden van
Loamneş. De kinderen van de Kindernevendienst staan bij de uitgang
van de kerk met een kaars waar geld in kan.
De opbrengst van deze actie is bestemd om voedselpakketten te kopen
in Roemenië.
De stichting steunt 9 gezinnen die ver onder de armoedegrens leven in
de gemeente Loamneş. Zij mogen 2 keer per jaar een voedselpakket
komen ophalen. En dit voorlopig 5 jaar lang.
Wij doen dit samen met de Stichting Deventer Roemenië. Zij verzorgen
het kopen in Roemenië en het verspreiden. Een pakket kost € 30.
U kunt dan wel uitrekenen wat wij aan geld nodig hebben.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te gaan, maar wel
willen bijdragen, dan kunt u uw gift overmaken op IBAN nummer:
NL 79 RABO 0311 6235 49 t.n.v. M.J. Visser-Veenendaal Stichting
Vrienden van Loamneş o.v.v. voedselpakkettenactie.
Namens de Stichting Vrienden van Loamneş,
Riet Visser- Veenendaal,
Secretaris/penningmeester.
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Bijbellezen met Kameroen
We hebben onze eerste avond gehad. We lazen en bespraken het verhaal
van Mozes als vluchteling naar Midian. Een verslag van onze gesprekken
over dit verhaal is gestuurd naar ds. Samuel Dawai in Kaélé (Kameroen).
Met zijn studenten leest hij hetzelfde verhaal en zal ons verslag doen van
hun ervaringen. Als het verslag uit Kameroen binnen is, gaan wij daarmee
verder. Wilt u alsnog instappen en meedoen? Neem maar contact op met
Betsy Nobel of ondergetekende.

Buitenlandse studenten
Wij hebben begin november een inspirerend weekend gehad met twee
studenten: één uit Hongarije en één uit Kameroen. Een hoogtepunt in de
viering op zondagmorgen was wel het optreden van de kinderen met hun
door Delphine ingestudeerde lied uit Kameroen!

Bericht uit Kameroen
Onderstaand stukje (enigszins ingekort) ontvingen we uit Kameroen.
De man over wie het gaat studeert aan de theologische opleiding die wij
via Kerk in Actie steunen en waarmee we samen Bijbellezen.
Opgegroeid in gelovige familie
Ik ben opgegroeid in een hele gelovige familie. Mijn vader was zijn leven lang
catechist (vrijwillige voorganger) in het dorp. Hij bewerkte zijn land, net als
alle andere leden van de kerk. Met twaalf kinderen (zes jongens en zes
meiden) had hij een grote familie. Ik was zijn oudste zoon. Mijn vader bad
iedere dag samen met de hele familie. Dat maakte diepe indruk op mij.

18

Studeren en wonen bij theologisch instituut
Nadat ik mijn diploma voor de
middelbare school behaald had, werd ik
aangenomen als catechist voor mijn
kerk. De kerk betaalde mijn tweejarige
opleiding en vervolgens ook de vijf jaar
opleiding tot predikant. Van 2001 tot
2006 woonde en werkte ik met mijn
gezin in het dorp Kaélé op het terrein
van het theologisch instituut.
Ik bleef landbouwer en studeerde tegelijk theologie. Nu woon ik er weer.
Ik ben aangenomen voor de universitaire vervolgopleiding tot Bachelor.
De kerk heeft vijf professoren in dienst. Ik vond het in het begin moeilijk om
weer in een lokaal te zitten en me te concentreren op studieboeken
Werk als predikant
Het werk als predikant is nog steeds erg inspirerend: je staat dicht bij de
mensen, je bent gericht op hun welzijn en op hun vertrouwen in God. Ik werk
graag onder dorpsgenoten die (nog) niet geloven. Twee keer per jaar hou ik
doopdiensten waar vijf tot acht volwassenen gedoopt worden. Een keer doopte
ik zelfs veertien mensen tegelijk. Ik krijg als predikant nauwelijks salaris.
Daarom verbouw ik nog steeds mijn eigen voedsel.
Landbouwadvies en ontbossing tegengaan
Onze leefwijze is afhankelijk van het regenseizoen. In de Sahelzone regent
het meestal maar drie maanden per jaar. Maar het afgelopen jaar is er te
weinig regen gevallen. Als kerk ondersteunen we arme mensen in de dorpen en
geven we landbouwkundig advies aan boeren. Afgelopen jaar hebben wij jonge
bomen uitgedeeld om ontbossing tegen te gaan en droogte te voorkomen.

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

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: 5 dec. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
4
11
18
25

dec.
dec.
dec.
dec.

RK
PK
PK
PK

Bosman
Jansen
Hak
Slijkhuis

Wellinkhofweg 5
Everwijnstraat 17
Everwijnstraat 33
Kuiperstraat 13

OOV:

H. Hartkapel, 't Wezeveld
Voorst
Twello
Wilp

9.30u
10.00u
10.00u
10.00u

1 jan. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld
8 jan. PK Twello

9.30u
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

Collecten

via: H. Zweers
W.Jansen
K. Ketelaar
J. van Vemde
T. Teunissen
CvK
Diaconie
Kameroenproject ZWO
Binnenlands diaconaat
Orgelfonds

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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10,00
10,00
10,00
5,00
10,00

45,00

180,45
204,78
74,43
46,70
153,10

659,46

TOTAAL

704,46

Verkoop Kerkwinkeltje
Zoals in de vorige kerkbode is vermeld, nogmaals de gegevens voor de
verkoopdagen van het kerkwinkeltje.
Spullen voor de verkoop zoals cake, koek, sokken, handwerken,
vogelvoerkransen, bloemstukjes, kaarten, kniepertjes enz. graag inleveren
vrijdagmorgen 9 december vanaf 10.00 uur in de consistorie.
Alles is welkom en met elke bijdrage zijn we blij. Alvast bedankt.
Donderdag 8 december gaan we bij Alie Ensink in de verwarmde washal
vanaf 13.00 uur weer kerststukken, kerstkransen, graftakken enz. maken
voor de verkoop op 9 en 10 december.
We zoeken nog mensen om te helpen om deze stukken maken. Graag een
scherp mesje of snoeischaar meenemen.
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
kerststukken een groot succes.
Zegt het voort en help ons ook weer van de
spullen af.
De verkoopdagen van zelfgemaakte artikelen
zijn:

Vrijdag 9 december van 13.30 - 17.30 uur
Zaterdag 10 december van 9.30 - 12.30 uur
Verkoop van:
Kerststukken, Kransen, Graftakken, Kaarten, Sokken, Kniepertjes, Koek enz.
Verloting van:
een gevulde boodschappenmand en een kerstboom.
Tot ziens namens het kerkwinkeltje.
Hannie Zweers
Heidi Kamphuis
Alie Ensink.tel. 0571-291236.
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‘Eendracht’
Op zondag 18 december a.s. ( 4de advent) verleent zangvereniging
‘Eendracht’ haar medewerking in de morgendienst van 10.00 uur.
’s Middags is er een kerstinloop in de Dorpskerk welke georganiseerd
wordt door muziekvereniging ‘Ons Genoegen’.
Ook hieraan verleent ‘Eendracht’ haar medewerking.
Het uitgestelde jubileumconcert van het 110-jarige ‘Eendracht’ vindt
plaats op zaterdagavond 11 februari 2017 in de Dorpskerk.
Hierover te zijner tijd meer nieuws.
De Culturele Commissie.

Verwend nest!
Op kerstavond, in onze mooie kerk, gaan we kerst weer warm ontvangen.
We zullen in een bijzonder schouwspel zien, hoe arm en rijk zich met
elkaar verenigen.
Het verhaal speelt zich af op twee totaal verschillende locaties:
Aan de ene kant zien we de mooi gedekte en zeer luxe
kersttafel van de kibbelende familie van Vleutenstein.
En aan de andere kant treffen we het hechte gezin
Adriaansen, dat door vervelende omstandigheden
kerst buiten door lijkt te moeten brengen.
Maar gelukkig gaat de door en door verwende
Esmeralda een sleutelrol spelen. En zal het voor
iedereen een fijne kerst worden.
Het spel zal gespeeld worden door jongeren.
De kinderen uit groep 5 en 6, van de basisschool, zullen tijdens de dienst
weer mooie gedichten en verhalen voordragen.
En er zal, net als vorig jaar, verrassende en ontroerende live muziek ten
gehore worden gebracht.
Komt u ook, naar deze dienst voor jong en oud?
Namens het kinderkerstfeest comité,
Erik, Menneke, Hermien, Lineke en Linda
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KERSTZANGDIENST, DE VECHT
Zondagmiddag 11 december organiseert de oecumenische werkgroep
Terwolde/de Vecht en Nijbroek weer de jaarlijkse kerstzangdienst.
De dienst begint om 16.00 uur en wordt gehouden in zaal ‘de Groot’ in de
Vecht. Het thema van deze dienst is: Het komt goed.
Ds. Nobel zal de korte overdenking houden en leden van de werkgroep
verlenen hun medewerking.
Aan deze dienst werken mee het shantykoor ‘de Trossen los’ en
muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Terwolde.
De collecte is bestemd voor het project van pater Bloem, geboren in
Bussloo. Hij heeft een project op de Filipijnen om doofstomme kinderen
onderdak, voeding en scholing te geven.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en
elkaar te ontmoeten. De zaal is open vanaf 15.30 uur.
We hopen velen van u weer te mogen begroeten om zo gezamenlijk op
weg te gaan naar kerst.
Namens de oecumenische werkgroep,
Wendy Keizer en Mieke Pannekoek
Opbrengst collecte tijdens de oecumenische dienst van 9 oktober:
Deze bedroeg: 307,00 euro voor het vluchtelingenwerk in de gemeente
Voorst.
Hartelijk dank voor uw gaven.
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NIEUWS VAN DE ROMMELMARKTCOMMISSIE.
Zaterdag 3 juni 2017 (zaterdag voor Pinksteren) is het weer zover!
De jaarlijkse rommelmarkt t.b.v. het onderhoud van onze monumentale
kerk.
We hebben met onze ophaalgroep, waar we enkele enthousiaste nieuwe
mensen hebben mogen begroeten (waar we heel blij mee zijn), al weer
een bergje spullen verzameld.
En daar zijn diverse leuke en veel interessante dingen bij!!
Hebt u dus nog wat op te ruimen om ons bergje te laten groeien:
we halen het graag bij u op.
Even een telefoontje naar:
E. Slijkhuis (0571) 29 10 74,
J. van Oorspronk (055) 323 1711 of
G. de Groot (055) 323 1261
en het komt goed.

Het rommelmarktteam op weg om weer een vrachtje op te halen !
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 9 januari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
27

28

