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DIENSTEN  JANUARI  2017 
 

 

Zondag 15 januari 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        HEILIG AVONDMAAL 

        Uitgangscoll.:  Naastenhulp Voorst 

          

Zondag 22 januari 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        DOOP- of BEVESTIGINGSDIENST 

        Uitgangscoll.:  Bijz. doel Diac.: Oecumene 

          

Zondag 29 januari 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

        Uitgangscoll.:  Zendingsbuscollecte 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 

 7396 AH  TERWOLDE   45ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Januari 2017  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Bij het nieuwe jaar 
 
Gij, God, 
blijft ons aanzien, 
en geeft ook ons 
nieuwe ogen 
om onszelf en elkaar, 
om heel de wereld 
nieuw te zien, 
te herzien 
als uw schepping. 
 
Opstaan kunnen wij, 
onze koers verleggen 
naar een nieuwe horizon. 
Dat wij niet vastroesten 
in onze eigen waarheden, 
in ons eigen gelijk, 
niet enkel vervuld 
van het schoonvegen 
van ons eigen pad, 
maar elkaar zien 
met uw blik, 
het licht van uw ogen. 
 
Sytze de Vries 
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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 
 

Begin het nieuwe jaar met een WOOP-wandeling 
 

Of je nu goede voornemens hebt of niet, iedereen begint het nieuwe jaar toch 
wel met een zekere verwachting. De WOOP-wandeling helpt je je wens goed 
helder te krijgen en deze ook een grotere kans van slagen te geven. WOOP 
staat voor Wish (wens); Outcome (uitkomst); Obstacle (hindernis) en Plan 
(plan). Tijdens de wandeling doorlopen we die vier stappen. Het in beweging 
zijn (komen) en de natuur helpen ons daarbij. Het is iedere keer weer heerlijk 
om te merken wat wandelen met je doet. Wandel je ook mee? Kom dan op 
woensdag 11 januari om 10.00 naar de Quabbenburgerweg 11 in Terwolde. 
Achter de boerderij is een parkeerplaats. Daar vertrekken we. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur en wordt begeleid door Betsy Nobel, wandelcoach en 
predikant van de protestantse kerk van Terwolde-de Vecht. Iedereen is 
welkom om mee te doen, er zijn geen kosten aan verbonden. Trek wel een 
paar goede schoenen aan. 
De volgende themawandeling is op 8 februari. 

http://www.wandelnaarzininjeleven.com/
mailto:nobel45@hetnet.nl
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Geboren 
 

Op 15 december 2016 is Thom geboren. Thom is de zoon 
van Weslie en Wendy Gerrits en het broertje van Jurre en 
Milou. 
Op het kaartje staat: 

-Ik vind jou lief- 
Ik weet niet waarom 

en het kan me ook niet schelen 
Ik vind jou lief 

gewoon 
zo LIEF 

En daarom is de reden 
 
Mooi om zo te lezen hoe Thom in liefde is ontvangen. We wensen jullie als 
gezin samen veel blijdschap en geluk toe. 
 
Doopdienst 
 

Weslie en Wendy willen Thom ook graag laten dopen. We overleggen nog 
even op welke zondag dat gebeurt. 
 
 
Bevestiging Henk Stormink 
 

Zoals ik eerder heb geschreven wil Henk Stormink graag zijn werk als 
kerkrentmeester voortzetten. Omdat hij zijn drie periodes er op had zitten, 
kon hij niet aansluitend herbevestigd worden.  
Nu is de ‘wachttijd’ voorbij en zijn we blij Henk opnieuw te kunnen bevestigen. 
De datum wordt binnenkort vastgelegd. 
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Wijkavonden: Speeddaten tussen de generaties 
 

Het is weer tijd elkaar te ontmoeten tijdens 
vijf wijkavonden. Deze keer gaan we 
speeddaten tussen de generaties. Oftewel 
op deze4 avond is er een aantal korte 
gesprekken in tweetallen tussen mensen 
van verschillende generaties. Iedereen krijgt 
een uitnodiging in de bus. Wilt u hier op 
reageren, ook als u niet komt? 
 

De data zijn de volgende: 
25 januari de wijk van Klazien Ketelaar,  
bij de fam. Stormink, Haverkampsweg 8 
7 februari de wijk van Andries van Assen, 
bij de fam. Van Assen, Twelloseweg 101A 
23 februari de wijk van Willy Jansen 
Bij Riet Elskamp, Veenweg 4 
1 maart de wijk van Hannie Zweers, adres volgt 
9 maart de wijk van Lien Uenk, adres volgt. 
 

Zet de datum vast in uw agenda. Bent u verhinderd, maar wilt op een andere 
avond meedoen, neem dan even contact op met uw wijkouderling. 
 
Zin in de ouderdom, ouderdom in de kunst 

 
Hiernaast ziet u een zelfportret van Käthe Kollwitz, 
tekenares en beeldhouwster. Zo zijn er meer 
portretten van mensen in hun ouderdom. Samen 
bekijken we er een aantal. Wat zie je op deze 
gezichten? Wat lijkt wezenlijk voor deze mens?  
Wat is wezenlijk voor jou? Wie ouder wordt weet 
beter waar hij of zij voor staat. Je waait niet meer 
met alle winden mee. Je kiest zelf waar je aan mee 
wilt doen en wat je aan je voorbij laat gaan. Welk 

kenmerken (positieve en negatieve) vinden we terug in de portretten van 
oudere mensen en hoe ziet ons “zelfportret” er uit? Daarover gaan we het 
hebben op woensdagmorgen 1 februari van 10.30 tot 12.00 in de consistorie 
van de kerk. Iedereen van (ongeveer) 75 jaar en ouder is van harte welkom.  
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Bij de diensten 

In de eerste weken van dit jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij doet soms 
onverwachte dingen, maar toch vraagt Hij mensen met hem mee te doen. 
Tijdens de Advent hoorden we: “maak het mee”, nu gaan we een stapje verder 
“Doe mee”’ op jouw eigen manier met de kwaliteiten die jij gekregen hebt. 
Liederen van de maand: Lied 739, 514b en 533 
 
Zondag 15 januari, tweede zondag na Epifanie  Kleur: Groen 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
We lezen Johannes 2: 1-12.Niemand weet nog wie Jezus is. Hij heeft nog geen 
wonderen gedaan, geen zieken genezen, geen verhalen verteld. Alleen zijn 
moeder wet het wel. Dat blijkt op die bijzondere bruiloft te Kana 
 
Zondag 22 januari, derde zondag na Epifanie Kleur: Wit of Rood 
DOOPDIENST OF BEVESTIGING Henk Stormink 
We lezen Matteüs 4: 12-22. Johannes de Doper is gevangen genomen, maar 
Jezus trekt de wereld in. Zijn woorden hebben aantrekkingskracht, als eerste 
op een paar vissers. Jezus’ weg op aarde is begonnen 
 
Zondag 29 januari, vierde zondag na Epifanie Kleur: Groen 
Op het rooster staat Matteüs 5: 1-12, het begin van de Bergrede. Een prachtige 
rede van Jezus die nog steeds veel mensen inspireert 
Dhr. C. Boers uit Terwolde zal op deze zondag bij ons voor gaan. 
 
Zondag 5 februari, vijfde zondag na Epifanie Kleur: groen 
ZWO-DIENST 
We lezen Exodus 2: 15-22. Deze tekst hebben we in Terwolde gelezen en ook in 
Kameroen zijn ze met deze tekst aan de slag geweest. Zo kunnen we mooi 
onze reacties op de tekst naast elkaar leggen. En ik kan u verzekeren, dat 
levert inspirerende resultaten op. Het is mooi om via het lezen van een 
bijbeltekst met elkaar het geloof te delen. Komt u 
ook luisteren naar alles wat we in samenwerking 
met Kameroen doen? Aan het eind van de dienst zijn 
broodjes gezond te koop t.b.v. ons Kerk in 
actieproject in Kameroen. 
 

Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
10 januari 20.00 Denktank bij Linda 
11 januari 10.00 Themawandeling Quabbenburgerweg 11 
11 januari 20.00 Kerkenraad Consistorie 
25 januari 19.45 Wijkavond wijk Klazien zie boven 
1 februari 10.30 Zin in de ouderdom Consistorie 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie en een gezegend 2017 gewenst!  
 

       Ds. Betsy Nobel 

 

 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

18 jan Dhr. E.T. Bieleman, Grotenhuisstraat 36 85  jr. 

24 jan Mevr. A.D. Alferink - Schoterman, Badijkstraat 101 88  jr. 

28 jan Mevr. R. Hartgers - Hamer, Leliestraat 2 90  jr. 

31 jan Mevr. D.G. Veldhuis - van Vemde, Grotenhuisstraat 18 83  jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

7 januari waren Dhr. en Mevr. de Groot-Veldwijk, Avervoordseweg 3, 

40 jaar getrouwd. 
 

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. 
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Bedankjes: 
Op de eerste plaats een bedankje voor de vrijwilligers die de 

kerstattentie´s  hebben  bezorgd. 

Ook hartelijk  dank voor de giften die de vrijwilligers onderweg 

    mochten ontvangen, voor zowel de kerk als voor de 65+ groep. 
 

Kerstviering :  Ondanks dat er griep heerste, waren we verrast dat we toch nog 

vele aanwezigen mochten verwelkomen. Het was een sfeervolle Kerstmiddag, 

waar de aanwezigen volop konden genieten van het optreden van ´t koor 

‘Inspiration’, die prachtige bekende Kersliederen zongen. Het publiek genoot 

zichtbaar van de prachtige kleding die het koor droeg, geheel in Dickens stijl  

(pure nostalgie). De Kerstvertelling door de eeuwen heen, vertolkt door de Dhr. 

Arie Hofstede, viel bij de aanwezigen ook in de smaak. 

Iedereen die medewerking heeft verleend om dit alles te doen slagen onze 

hartelijke dank. 

                                             Stamppottenbuffet. 
 

Op de middag van de Kerstviering hebben verschillende mensen zich al 

opgegeven voor het Buffet. 
 

                                       U bent nog niet te laat. 
 

Bij het uitkomen van de Kerkbode kunt u zich nog tot woensdag 11 januari  
aanmelden. 

Zoals voorgaande jaren beginnen we in het nieuwe jaar met het welbekende 

Stamppotten buffet uit de keuken van Restaurant Fam. de Groot. Ongetwijfeld 

zal ons ook dit jaar weer voortreffelijk smaken. 
Na het buffet zal Evert Kluin (op verzoek) dia`s tonen uit uw omgeving. 
 

Samenzijn 
 

een klein gebaar, een hand, een groet. 

als teken van verbondenheid. 

een proost op het nieuwe jaar 

Samen aan tafel, zijn zulke kleine dingen 

die doen een mens zo ontzettend goed. 

 

12 januari                                                              Stamppotten buffet 
 

Aanvang: kwart voor twaalf. 

Kosten: 11,50, alles inbegrepen. 

Waar: Dorpskerk Terwolde. 

Opgave: 11 januari tot woensdagmiddag 
Bij Willie Slijkhuis 291074         Mini v/d Horst   291335 

 

Iedereen is van Harte welkom. 
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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 heeft hij hetzelfde verhaal gelezen en heeft ons verslag gedaan van 

hun ervaringen. Heel boeiend om te lezen hoe mensen uit een andere culturele 

omgeving hetzelfde verhaal lezen. Maandag 16 januari lezen en bespreken we de 

reacties uit Kameroen. Wilt u alsnog instappen en meedoen? Neem maar contact 

op met Betsy Nobel of ondergetekende. 

 

ZWO-dienst en Broodjes gezond 

Zondag 5 februari is er een ZWO-dienst. Na afloop verkoopt de werkgroep weer 

broodjes gezond. Iets voor de lunch op zondag meenemen? In de dienst zal de 

extra collecte bestemd zijn voor het project Kameroen. Voor € 150 kan er goed 

zaaigoed en kunstmest gekocht worden voor een aantal families! Kerk in Actie 

zorgt ervoor dat het geld op de juiste bestemming komt. 

 

Talentenmarkt  

Vrijdag 17 maart om 19.30 uur is er de jaarlijkse talentenmarkt, waarvan de 

opbrengst weer gaat naar Kameroen. Vorig jaar was het niet alleen financieel een 

succes. Vooral door de avond zelf en alle activiteiten die volgden op de markt, 

was het weer een mooi gebeuren. U weet het: laat uw talenten niet verstoffen. 

Meldt u met uw talenten aan! U kunt van alles doen: workshops geven, tuintjes 

opknappen, koken, schilderen, enz. En vooral ook aanwezig zijn. Veilingmeester 

Wessel zal weer zijn uiterste best doen om alle veilingstukken te verkopen.  

Heeft u iets (gemaakt) voor de veiling? Meld het maar. Ook is er weer de wedstrijd 

“Heel Terwolde bakt”. Een deskundige jury zal uw baksels beoordelen.  

Daarna kan iedereen ervan proeven. 

 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser (tel.: 0571 290 720) 
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Speldenprikken  
 

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 
zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel  
in Wittenberg. 
550 Jaar protestantisme later zijn de gevolgen 
van die daad nog steeds niet uitgewerkt.  
Naar aanleiding hiervan is er een boekje  
(zie afbeelding) verschenen bij de PKN met  
95 Speldenprikken.  
Uitspraken die bedoeld zijn om licht te 
prikkelen, die herkenning geven, met mildheid 
en zelfspot.  
In het kerkblad zullen we dit jaar een aantal van 
die speldenprikken publiceren om eens over na te denken, te prikkelen, 
enz. 
 
Dit keer:  
 

Als we moeten kiezen tussen God en de duivel is de keuze snel  
 gemaakt. Kiezen tussen God en onszelf kost iets meer tijd. 
 
Kees Visser 
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POSTADRES KERKENRAAD: 
 

Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:  

Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR  Terwolde, of naar het 

mailadres. 

 

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
 

 

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 

 

KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 6 febr. Mevr. van der Haar Lochemsestraat 28 

  

Mevr. Vorselman Twelloseweg 59 

  

Mevr. Braunius Veenweg 5 

  

Mevr. van Vemde Veenweg 11 
 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

15 jan. PK Terwolde 10.00u 

22 jan. RK Duistervoorde 10.00u 

29 jan. PK Nijbroek 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 
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BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO0347 6019 52 

    of NL82 INGB0000 9153 88 

Diaconie    NL79 RABO0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
 

 

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: K. Ketelaar 10,00 

 

  

H. van der Scheer 10,00 20,00 

     Kerstattenties via: H. Ooink op den Dijk 35,00 

 

  

Dames ter Mate 25,00 

 

  

K. Ketelaar 8,00 

 

  

D. Uenk 35,00 

 

  

D. Zweers 20,00 

 

  

L. Boom 10,00 

 

  

J. Roskam 25,00 

 

  

M. van der Horst 15,00 173,00 

     Orgelfonds via: A. Ensink 10,00 

 

  

Bank 28.11 30,00 40,00 

     Onderhoudsfonds via:  ING 28.11 250,00 

 

  

Bank 2.11 25,00 275,00 

     Collecten CvK 356,91 

 

 

Diaconie 339,94 

 

 

Roemenië / KND 229,63 

 

 

Orgelfonds 217,96 

 

 

Kinderen in de Knel 137,20 

 

 

Kinderkerstfeest 232,03 1.513,67 

      

   

TOTAAL   2.021,67 

      
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Nieuws van het kerkwinkeltje 
 

Met een voldaan gevoel kijken we terug op de geslaagde verkoop van de 
zelfgemaakte- en ingebrachte spullen.  We hebben weer € 1.000,00 gestort op 
de spaarrekening van het kerkwinkeltje. 
 

De pot met snoepjes en een mooie kinderhanddoek gingen naar Joep 
Lammersen. Hij vulde met hulp van mama het getal 318 in en dit was het 
exacte aantal snoepjes in de pot. 
De boodschappenmand viel op nr. 72 en dit nummer was ingevuld door Jan 
Roskam. 
De kerstboom was voor Erik Nobel, zijn geluksnummer was lotnummer 7. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 

Verder willen we iedereen bedanken die wat gemaakt of geschonken heeft. 
Alle helpers en alle kopers natuurlijk ook bedankt: zonder jullie kunnen we 
niet. 
Er is een wens, om nieuwe vloerbedekking in het koorgedeelte te doen, we 
hebben al een mooi bedrag bij elkaar gespaard en hopen dat het voldoende is. 
 

In een kerkenraadsvergadering werd een  boekje uitgedeeld met 95 spelden-
prikken (korte gezegdes) Eén is: Een christen doet de hele week zijn best om 
op zondag te horen dat het niet gelukt is.  
Hier dus niet van toepassing. Hier kregen jullie te horen dat het wel gelukt is!! 
Het kerkwinkeltje is toch de moeite waard om te blijven bestaan. 
 
Hartelijke groeten en tot de volgende verkoop. 
Namens het kerkwinkeltje Hannie, Heidi en Alie 
 
 
PS: In de consistorie zijn diverse spullen achtergebleven:  thermoskannen e.d.. 

Graag z.s.m. ophalen. 
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Jubileumconcert  ‘Eendracht’. 
 

Op zaterdag 11 februari as. geeft de gem. zangvereniging ‘Eendracht’ een 
jubileumconcert ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan in oktober jl. 
Dit concert wordt gegeven in de Dorpskerk in Terwolde. 
De aanvang is 19.30 uur. 
 

Medewerking wordt verleend door het gemengd koor van ‘Eendracht’ 
o.l.v. Hans Mol. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Godelieve Pieper op piano, 
Franca Kranen op dwarsfluit en Hans Walkate op viool. 
Een dubbelkwartet van ‘Eendracht’ o.l.v. Hans Mol zal ook enkele liederen 
ten gehore brengen. 
Verder zal Speelgroep Deventer o.l.v. Annelies Tijman een optreden 
verzorgen. 
Deze mensen hebben ook gespeeld in de Muziekmarathon van  
‘Ons Genoegen’ in oktober 2015.  
De groep bestaat uit 10 personen en er wordt gespeeld op trekharmonica, 
viool, dwarsfluit, basfluit, klarinet en soms ook op accordeon. Men speelt 
Scandinavische, Engelse, Franse, Nederlandse en soms ook Bulgaarse 
volksmuziek. Alles uit het hoofd. 
Lady-speaker deze avond is Annemarie van Hunsel- Binnendijk. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 januari vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

