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DIENSTEN  MAART  2017 
 

Zondag 5 maart 10.00u - Ds. K. van Middendorp-Sonneveld, Elst 

1ste zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: 40-dagencollecte 

        Steun 'de Glind' 

          

Zondag 12 maart 10.00u - ds. B.K. Nobel 

2de zondag - 40dagentijd   BIDDAG voor Gewas en Arbeid 

        Uitgangscoll.: 40-dagencollecte 

        Steun gezinnen in Guatamala 

          

Zondag 19 maart 10.00u - ds. B.K. Nobel 

3de zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: 40-dagencollecte 

   

  Steun ouderen in Moldavië 

   

    

Zondag 26 maart 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst, Barchem 

4de zondag - 40dagentijd   DIALECTDIENST 

        Uitgangscoll.: 40-dagencollecte  

        Mensen in de knel in Nederland 

          

Zondag 2 april 10.00u - ds. B.K. Nobel 

5de zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: 40-dagencollecte 

    Steun jongeren in Zuid-Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   45ste Jaargang  

 Tel. (0571) 29 22 13  Maart 2017  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 
 

VANUIT DE PASTORIE 
 

Sterk en Dapper 
 

Met dit thema gaat Kerk in Actie de veertigdagentijd in.  
Dit thema zal in de diensten terug komen en er is ook een mooi uitgevoerde 

Veertigdagentijdkalender gemaakt die voor elke dag in de 
tijd voor Pasen een tekst of een suggestie geeft.  
Wilt u meer beleven aan de veertigdagentijd, dan kunt u 
deze kalender bestellen in de webwinkel van www.pkn.nl. 
Bestellen kan ook per telefoon 030 880 1456.  
De kalender kost €4,25. 
 

Hierbij al vast een paar gedachten uit deze kalender. 

 
Veel mensen zijn bang. Bang voor aanslagen, bang voor geweld, bang voor 
onze toekomst, bang voor onze kinderen, bang voor vreemdelingen, bang 
voor terrorisme, bang voor de angst zelf.  
Het heeft geen zin om anderen te zeggen dat ze niet bang mogen zijn. Angst 
overwin je niet door haar te ontkennen of te verbieden. En wie is er op zijn of 
haar tijd niet bang? 
 
Maar juist als je bang bent heb je een keuze. Je kunt de angst je hele bestaan 
laten overheersen, je kunt er ook voor kiezen sterk en dapper te zijn. Want wie 
nergens bang voor is, is niet dapper. Dapper ben je als je je angst in de ogen 
durft te kijken en er aan gaat werken de angst te overwinnen, zodat je op kunt 
staan uit je verlamming. Om Sterk en dapper te kunnen zijn, moet je je 
kwetsbaar opstellen. Dapper zijn betekent in feite dat je erkent dat het 
mogelijk is dat je verwond wordt, én toch het leven voluit durft te leven. 
Dapper zijn is: vertrouwen hebben, doorgaan met leven en liefhebben.  
De wereld omhelzen, anderen omhelzen, geloven dat deze wereld een 
toekomst heeft. Haat bestrijden met liefde en solidariteit, zoals ook Jezus dat 
deed. Hij nam het risico sterk en dapper te zijn. Het kostte hem zijn leven, 
althans zo leek het wel. Maar dat was niet het einde van het verhaal.  
  

http://www.pkn.nl/
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Er kwam een nieuw leven, dat nog meer kracht in zich droeg dat het eerste 
leven. Door angst en pijn heen ontstaat echte dapperheid. Heb je eenmaal je 
diepste angst doorstaan dan kun je vol vertrouwen het leven tegemoet gaan.  
 
Wees dapper hart, houdt altijd goede moed (psalm 27:7). Met een knipoog zeg 
ik: Zing dat lied als u op 15 maart naar de stembus gaat. 
 

VANUIT DE GEMEENTE 


Samen kiezen we een Paaskaars 
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de kerk  worden binnengedragen, 
maar welke paaskaars zal het zijn? Net als vorig jaar hebt u het voor het 
zeggen. Van 5 tot en met 19 maart hangen er afbeeldingen in de kerk en zijn er 
stembriefjes aanwezig, zodat u uw stem kunt uitbrengen, de kaars met de 
meeste stemmen zal worden aangeschaft.  
 
 
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 deze 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: 
1 maart de wijk van Hannie Zweers,  
Bij de fam. Zweers, Wijkseweg 10 
 
9 maart de wijk van Lien Uenk,  
Bij de fam. Veldwijk, Avervoordseweg 12 
 
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. 
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Zin in de ouderdom. Ouderdom in de film 
 

Wie oud is geworden 
heeft een heel leven 
achter zich. Er is meer 
verleden dan 
toekomst en vaak  
komen herinneringen 
terug aan het leven 
dat geleefd is. Zo kan 
het leven als een film 
aan je voorbij trekken. 
Op 1 maart om 10.30 
kijken we samen in de 
kerk van Terwolde, 

Molenweg 2, naar een film over de ouderdom. Thema’s als terugkijken, wat 
was goed, wat had je liever anders gehad of anders gedaan, waar heb je van 
genoten, komen aan de orde. Bent u (ongeveer) 75 jaar of ouder, dan bent u 
van harte welkom, de koffie staat klaar! 
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 5 april, verdere informatie 
volgt. 
 
Themawandeling Sterk en Dapper 
 

Op 1 maart is de voorbereidingstijd voor Pasen begonnen. Sommigen noemen 
het vastentijd, anderen veertigdagentijd. Een thema dat dit jaar in deze tijd aan 
de orde komt is: “Sterk en Dapper”. Dat zal ook het thema zijn van de 
wandeling op 8 maart om 10.00 vanaf Quabbenburgerweg 11.  De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Een gedicht loopt met ons mee. Een paar regels uit dit 
gedicht zijn: “Ik wil me niet meer opsluiten, ik wil niet meer bang zijn. Als de 
wereld me daardoor vreemd vindt; laten ze 
me vreemd vinden. Ik wil weer vliegen als 
een duif”. De laatste regel laat al zien dat de 
natuur een spiegel voor ons leven kan zijn. 
Wat in de natuur helpt jou sterk en dapper te 
zijn? Dat gaan we ontdekken in deze 
wandeling, die voor iedereen vrij toegankelijk 
is. Kom ook in beweging en voel de kracht die in je zit. 
 

De eerstvolgende themawandeling zal zijn op 12 april. 
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Bevestiging Henk Stormink 
 

Op deze zondag wordt Henk Stormink bevestigd tot ouderling-kerkrent-
meester. Deze taak moest hij een poosje neerleggen omdat hij zijn drie 
ambtstermijnen er op had zitten. Nu keert Henk weer terug van (eigenlijk niet) 
weggeweest. Henk heeft al meerdere malen aangegeven dat hij graag nog 
eens de bekende liederen van vroeger wil zingen. Dus voor deze dienst heeft 
Henk, samen met Marja alle liederen uitgekozen. Zingt u ook graag dit soort 
liederen, zorg dan dat u er bent om mee te zingen en om Henk te feliciteren. 
 
 
Gemeenteavond  
 

Op woensdag 22 maart bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk voor de 
gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met gelegenheid om de 
stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de vergadering.  
Verderop in deze kerkbode leest u meer over de invulling van deze 
gemeenteavond. 
 
 
 
Vrijwilligers ontmoeten vrijwilligers 
 

We zijn bezig om voor alle vrijwilligers van de kerk een gezellige middag te 
organiseren. Over de invulling leest u de volgende keer meer, maar schrijf de 
datum vast in uw agenda: Zaterdag 13 mei van 15.00 tot 18.30. Deze middag is 
bedoeld voor iedereen die iets doet voor de kerk, het maakt niet uit hoeveel 
tijd u daar aan besteedt. Een dagje rommelmarkt, of lid zijn van de kerkenraad, 
schoonmaken of kerkbalans lopen en alle overige dingen die gedaan worden 
tellen mee, lid of geen lid: doet u iets voor de kerk, dan is deze middag ook 
voor u bedoeld.   
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Bij de diensten 

Deze maand begint direct met het begin van de veertigdagentijd. Samen gaan 
we op weg naar Pasen. In de lezingen komt ook het thema Sterk en Dapper 
weer terug. In de kindernevendienst wordt dit thema ook vertaald met 
“Geloof in het leven”. Geloven betekent ook vertrouwen hebben. De lezingen 
helpen ons daar bij. 
 
Zondag 5 maart  Kleur: Paars 
Eerste zondag van de veertig dagen 
Op deze zondag staat het verhaal over de beproeving van Jezus in de woestijn 
op het rooster ( Matteüs 4: 1-11). Jezus wordt in het diepe gegooid, alleen zijn 
vertrouwen op God maakt hem sterk. Op deze zondag gaat Ds. Ineke van 
Middendorp bij ons voor. Na afloop is er gelegenheid haar te ontmoeten bij 
een kop koffie of thee. 
 
Zondag 12 maart Kleur: Paars 
Tweede zondag in de veertig dagen 
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID  
Het verhaal uit Matteüs 15: 21-28 
gaat over brood en kruimels. In dit 
verhaal is dat niet letterlijk bedoeld, 
maar slaat het op het woord van 
God. Op deze biddag staan we ook 
stil bij de vraag: Wie krijgen bij ons 
eigenlijk het brood en wie de 
kruimels, en is dat wel eerlijk verdeeld? Een buitenlandse vrouw wijst Jezus 
terecht. Wie heeft ons in deze tijd iets te zeggen? 
 
Zondag 19 maart Kleur: Paars  
Derde zondag van de veertigdagentijd 
BEVESTIGING Henk Stormink 
In Lucas 11: 14-28 horen we hoe Jezus een man geneest die niet kan praten.  
Als je niet kunt praten heb je ook geen stem in hoe de dingen gaan.  
Als ambtsdrager heb je die stem wel. We vragen Henk dan ook om voluit “ja” 
te zeggen tegen het voortzetten van zijn taak. 
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Zondag 26 maart Kleur: Paars 
Vierde zondag van de veertigdagentijd  
DIALECTDIENST 
Op deze zondag gaat Ds. J.H. Leijenhorst uit 
Barchem ons voor in een dialectdienst die 
samen met een aantal gemeenteleden is 
voorbereid. Verderop in de kerkbode leest u 
er meer over. 
 
Zondag 2 april Kleur: Paars 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd 
Jezus zegt in Johannes 8: 46-59 dat het Woord van God sterker is dan de dood. 
En eigenlijk kunnen we dat alleen maar beamen. Immers mensen komen en 
mensen gaan, maar nog steeds lezen we in de bijbel de woorden van God en 
proberen wij er naar te leven. 
 
Tot ziens in de diensten! 

  
 
AGENDA 
1 maart Wijkavond wijk Hannie Wijkseweg 10 
8 maart 20.00 Moderamen bij Kees 
9 maart Wijkavond De Vecht, wijk Lien Avervoordseweg 12 
14 maart 20.00 Denktank in overleg 
15 maart 20.00 Kerkenraad Consistorie 
17 maart 9.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
17 maart 19.30 Talentenmarkt Dorpshuis 
22 maart 19.30 Gemeenteavond Kerk 
 
 
Ik wens u veel inspiratie in deze veertigdagentijd! 
 
     Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

17 mrt Mevr. W. Oosterbroek - Smeenk, Ieuwland 3 85  jr. 

25 mrt Mevr. T. Nijdeken - Egberts, Everwijnstraat 59 95  jr. 

25 mrt Mevr. H.A. Bronkhorst - Veldwijk, Kerkstraat 33 89  jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

30-mrt Dhr. en Mevr. v.d. Horst-v. Voorst, Ossenkolkweg 17 45 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst! 
 

Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op 

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 
 

 

MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Mevr. K. van Surksum, Kadijk 9-A 

 

Uitgeschreven/verhuist: 
 

Mevr. I. Albers, Lage Kamp 9 naar Twello 

Mevr. A. Elizen, Lage Kamp 9 naar Twello 

 

 

ACTIE KERKBALANS 2017 
 

Het is elk jaar best wel spannend wat we met elkaar toezeggen en 

bereid zijn bij te dragen om onze gemeente draaiende te houden. We 

weten allemaal dat het best een hele opgave is, omdat de kosten hoger 

zijn dan wat er jaarlijks binnenkomt. 

Maar we zijn dankbaar voor wat we tot nu toe aan toezeggingen hebben 

binnen gekregen: iets meer dan € 38.000,-. 
 

Dat is iets minder dan onze begroting voor 2017 (€ 39.000,-). Maar we 

hopen dat er nog toezeggingen binnenkomen, omdat van een aantal 

gemeenteleden nog geen bericht is ontvangen en dat die volgens 

verwachting nog wel zullen komen. 
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Het is fijn dat u als gemeenteleden zo bijdraagt. En het verdient een 

pluim voor de ‘lopers’/vrijwilligers die zich weer hebben ingezet om de 

brieven persoonlijk rond te brengen en weer op te halen bij de leden 

van onze gemeente. 
 

Nogmaals hartelijk dank aan alle mensen die hebben gegeven en aan 

alle vrijwilligers die er weer hun tijd aan hebben gegeven. 
 

Namens het College van kerkrentmeesters, Piet Winterman 

 
Welkom op de Gemeente-avond op 22 maart a.s.,  

aanvang 19.30 uur 
 

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeente-avond op  

22 maart a.s. in de dorpskerk in Terwolde. Deze Gemeente-avond is 

vooral voor orgelliefhebbers zeer aan te bevelen! 

Zoals gewoonlijk worden er voor de pauze op deze Gemeente-avond de 

Jaarrekening 2016 van Diaconie en College van Kerkrentmeesters 

besproken.  Vanaf 19.00 uur kunt u de Jaarrekening en de bijbehorende 

stukken inzien en eventueel u nader laten informeren door de 

penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Ben Hiddink). 

Indien u in de voorafgaande tijd nadere informatie wilt over de 

Jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters kunt u 

contact opnemen met de Ben Hiddink, tel. nr. 0571 -291928, email: 

hiddink@chello.nl. Ook tijdens de presentatie van de Jaarrekening kunt 

u vragen stellen of nadere toelichting vragen.  

Indien u vooraf nadere inlichtingen wilt over de Jaarrekening van de 

Diaconie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de 

Diaconie Henk van de Scheer, tel.nr. 0571-292925, email: 

hvdscheer@yahoo.nl. 
 

Na de behandeling van de Jaarrekening 2016 van Diaconie en 

Kerkrentmeesters is er vanaf 2030 uur een uitleg over het historisch 

waardevolle en bijzondere Naber orgel uit 1827 in onze kerk. 

Daarover kunt u meer lezen in het artikeltje elders in de Kerkbode.  

Het belooft zeker een boeiende en inspirerende avond te worden.  

De kerkenraad nodig u dan ook van harte uit om deze avond mee te 

maken! 

Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte 

welkom. 

Om 19.30 uur begint de Gemeente-avond met de Jaarrekeningen en 

om 20.30 uur begint de presentatie over het Naber orgel. 
 

mailto:hiddink@chello.nl
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Broodjes gezond 

Zondag 5 februari was er een ZWO-dienst. Na afloop verkocht de werkgroep 

weer broodjes gezond. Er was veel vraag naar broodjes gezond en de 

opbrengst was prima: € 134,70. 

 

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.  

Levert u uw baksels om 19.00 uur in? De jury kan dan alles bekijken en 

proeven. 
 

Namens de werkgroep ZWO, 

Kees Visser (tel.: 0571 290 720) 

 

 
 

Speldenprikken 
 

Een stellige mening gaat meestal hand in hand  

met gebrek aan kennis. 
 

Wij willen graag dat God eens ingrijpt in wat volgens ons niet deugt.  

Zo krijgt Hij het nog druk met een hoop tegenstrijdige dingen. 
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Wijzigingen Kerkorde 
 

Vorig jaar verscheen vanuit de synode het rapport Kerk 2025. In de stuk 
geeft de kerk een blik op de toekomst van de PKN. Uit dit rapport vloeit 
een aantal wijzigingen van de kerkorde  voort die noodzakelijk zijn om in 
de toekomst goed als kerk te kunnen functioneren. 
Het eerste deel van de wijzigingen stond op de agenda van de 
kerkenraads-vergadering. Het doel is de structuur van de kerk en de 
kerkordelijke regels te vereenvoudigen. Bovendien is het bedoeld om de 
krimp van de kerk, de menskracht en de bestuurskracht te kunnen 
opvangen. 
De belangrijkste wijziging is de samenvoeging van classicale vergaderingen 
die ertoe leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn i.p.v. de 
huidige 75. Deze nieuwe classicale vergaderingen en haar moderamina 
krijgen straks vooral bestuurlijke en leidinggevende taken. Dit betekent 
o.a. dat niet elke gemeente rechtstreeks meer vertegenwoordigd is in de 
classicale vergadering.  De afgevaardigden naar de classis worden dan 
gekozen uit de gemeentes behorend tot de classis. Met deze wijziging 
heeft de kerkenraad ingestemd. 
 

Een volgende belangrijke wijziging is het feit dat de classicale vergadering 
geleid zal worden door de classispredikant. Dit is een predikant die 
vrijgesteld is van andere werkzaamheden.  De classispredikant wordt 
gekozen door de classicale vergadering nadat de kleine synode over de 
keuze is gehoord. Hij/zij geeft vorm aan de toezichthoudende taak richting 
gemeentes en ambtsdragers. Daarom wordt iedere gemeente in de regel 
elke vier jaar bezocht. Hij/zij  bezoekt de gemeentes bij spanningen en 
problemen en kan dan ook (tijdelijke!) maatregelen nemen om alles weer 
in goede banen te leiden. In eerste instantie had de kerkenraad met al 
deze bevoegdheden wat moeite omdat het gevaar op de loer ligt dat de 
classispredikant een te grote macht of invloed  krijgt. Toch blijkt uit  de 
beschrijvingen in de voorstellen dat deze angst ongegrond is. Er zijn 
voldoende waarborgen om een te grote machtspositie te voorkomen. 
Vandaar dat de kerkenraad ook met deze voorstellen ingestemd heeft. 
In de classis ‘oude stijl’ was ook ontmoeting tussen gemeentes erg 
belangrijk. Deze taak wordt nu mogelijk doordat in de nieuwe kerkorde 
duidelijk wordt aangegeven dat gemeentes met elkaar ringen kunnen 
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vormen. Dit gebeurt op vrijwillige basis zodat iedere gemeente de vrijheid 
heeft om contact te zoeken met gelijkgestemde gemeentes.  
De kerkenraad vindt dit ook een goede ontwikkeling. 
Ook de visitatie is in de voorstellen beter geregeld. De classispredikant 
heeft nu de opdracht elke vier jaar de gemeentes te bezoeken. Dit maakt 
de visitatie volgens ons  zinvoller en beter georganiseerd. 
Dit zijn de belangrijkste punten uit de voorgesteld wijzigingen. In de loop 
van dit jaar komt de tweede serie voorstellen. Tenslotte moet de synode 
eind van dit jaar over al deze voorstellen en de reacties vanuit de 
gemeentes beslissen.  Wilt in nader geïnformeerd worden of wilt u zelf 
kennisnemen van de schriftelijke voorstellen, dan kunt u altijd met 
ondergetekende contact opnemen. 
 

Kees Visser 
 

Karkdiens in ut plat 26 meert 2017 

Allemoale komm’n 

 

Beste mensen op 26 meert is dur weer un karkdiens in ut plat in de 

karke in Terwolde. Dan kump die dominee uut Barchem weer en die 

pröt zo plat as un dubbeltje.  

Veurige keer was ut thema “Wieter kiek’n” en noe is ut thema “Kiek is 

goed”. 

Ut beloaft weer un mooie diens te word’n. In oe eig’n taal en met un 

betje humor en ok un begriepelukke boodschap woar a’j hòpeluk ok wat 

an heb. 
 

Ut zal dur weer un betje biezunder an toegoan. En durumme nödige 

wuulle oe dan ok van harte uut um te komm’n. Iederene is welkom van 

dichte bie en van verre weg. Ut maak niet uut of ie noe wel of niet völle 

in de karke komt of niet. Kom dur noe mar bie en belèf ut mee.  

En a’j mensen kent die ut ok mooi vindt um zon diens in ut plat mee te 

maak’n nem die dan gerust mee of nödig die uut. 
 

Noa de diens goa’w saam’ un komme koffie of thee drink’n en dan kö’j 

nog eff’n gezellig met mekare deurproat’n. En meschien zit ok nog wel 

un kuukske bie. 
 

Dus op 26 meert um 10.00 uur in de dorpskarke van Terwolde 
 

Namens de karkenroad, 

Piet Winterman 
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Gezocht: Eén of twee personen voor een leuke klus: 
 

Wij zoeken iemand die de coördinatie van de DoeClub wil gaan doen.  
De Doe-Club is een gezellige club voor 9-12 jarigen in het Dorpshuis in 
Terwolde).  
Het is een belangrijk en leuk stukje kerkenwerk, dat alleen overeind 
gehouden kan worden als er mensen zijn die zich hier voor willen 
inzetten. 
 

In hoofdlijnen komt het er op neer dat je: 
 

1.    Aan het begin van het seizoen een planning voor het nieuwe 
(school)jaar maakt met activiteiten. Dit zijn er meestal zo’n 10 à 12 op 
(school)jaar basis. Qua avonden is het als volgt ingedeeld; 
2x knutselen,  2x bakken en koken,  3x hout, 3x avondje anders (dit is 
meestal een sportavond, een filmavond in de kerk en iets naar eigen 
invulling),   Vossenjacht en BBQ. 
 

2.     Het schrijven van de uitnodiging en het verspreiden hiervan op de 
scholen (gaat meestal via bekende ouders op de school). 

 

3.    Het bijhouden van de kas. 
 

4.    Het informeren van de kinderen als er avonden zijn en fungeren als 
eerste aanspreekpunt voor kinderen en trekkers (dit zijn de mensen die 
de avonden inhoudelijk voorbereiden). 

 

5.  Op de avonden zelf hoef je er niet bij te zijn, we zijn er meestal wel bij 
als dit kan. 

 

6.    Schrijven van een stukje tekst voor in de jeugdkrant van de krant. 
 
 

Wat kost dit qua tijd? Weslie en Wendy Gerrits die dit werk met plezier 
hebben gedaan zeggen daar het volgende over: 
Vooral in de voorbereiding best wat uren, tijdens het seizoen eigenlijk 
beperkt. Maar dit is ook afhankelijk van wat je zelf wilt. Rondom de 
avondje anders, vossenjacht/bbq zijn wij drukker als bijvoorbeeld de bak 
avonden of knutselavonden. 
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We zijn blij dat de Doe-club zoveel kinderen uit het dorp trekt en hen 
iedere keer weer een leuke avond bezorgt. 
Voor de activiteiten zelf zijn vrijwilligers aanwezig die een plan maken en 
dit samen met de kinderen gaan doen. Deze taak is er vooral op gericht de 
vrijwilligers te ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van hun taak.  
De clubavonden zijn op vrijdag, maar dus niet elke week. 
 

Lijkt het je wat? Neem dan contact op met Betsy Nobel, 
nobel45@hetnet.nl of 0571 292213 voor meer informatie. 
 

 
 

Uitnodiging voor Dames en Heren, 
                                                   die graag een middag uit gaan. 
 

Na een vervolg van februari j.l.  de Jeugd van Vroeger in beweging, gaan 
we naar de Vosselhoeve van de fam. Vosselman in Epe voor Midgetgolf.  
 

Gezien vorig jaar was dat een groot succes en hebben we enorm genoten. 
Het midgetgolf wordt binnen gespeeld en iedereen kan meedoen 
 

Wanneer 16 maart  

Vertrek vanaf Kerkplein half twee,  vervoer word geregeld. 
Kosten voor u. 4,50 p.p. alles inbegrepen. 
Opgave tot: dinsdag 14 maart. 
Bij: Willie Slijkhuis:    291074 of 
 Mini van der Horst:  291335 
 

Tevens vrijwilligers gevraagd die voor vervoer willen zorgen, uiteraard 
mag u dan ook Midgetgolven. 
 

 

Namens de 65+Groep, tot 16 maart. 
 

Agenda. 
16 maart midgetgolven op de Vosselhoeve 
13 april Paas-Lente middag.    
 Paasbloemstukje maken met Dick van Oorspronk. 

mailto:nobel45@hetnet.nl


   16 

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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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 

 
KERKRIJDEN: 
 

Wilt u gebruik maken van het vervoer om naar de kerk te gaan, dan 

kunt u zich aanmelden via dit telefoonnummer: 055-3231634. 
 

Dan wordt dit voor u geregeld. 
 

Dorothé van Baak. 

 
KERKSCHOONMAAK: 

 
In de week van: 6 mrt. Mevr. Zweers Wijkseweg 10 

  

Mevr. Hemeltjen Kuiperstraat 21 

  

Mevr. Rutgers Dorpsstraat 43 

  

Mevr. Veldhuis Quabbenburgerweg 22 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

5 mrt. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

12 mrt. PK Twello 10.00u 

19 mrt. RK Duistervoorde 10.00u 

26 mrt. PK Terwolde 10.00u 

 

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. 
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BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO  0347 6019 52  

Diaconie    NL79 RABO  0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
 
 

 

GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: W. Jansen 10,00 

 

  

K. Ketelaar 10,00 

 

  

L. Uenk (1x5; 1x10) 15,00 35,00 

     Kerstgroet via:  B. Hiddink 

 

10,00 

     Alg. Kerkewerk Via: Bank 30.1 60,00 

 

  

B. Nobel 30,00 90,00 

     Past. Fonds via: Bank 12.01 

 

60,00 

     Collecten CvK 147,05 

 

 

Diaconie 131,30 

 

 

Kameroenproject ZWO 65,05 

 

 

Orgelfonds 102,00 445,40 

      

   

TOTAAL   640,40 

    
  

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
 
 

 

 

KERKBALANS 2017 
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Begroot Toegezegd Betaald t/m 25.2
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NABER ORGEL IN ONZE KERK 
 

Elke zondag kunt u genieten van ons 

mooie Naber orgel, bespeelt door 

verschillende organisten. Ieder op 

zijn eigen manier van spelen en 

registeren voor of onder en na de 

dienst. Wist u wel dat het Naber 

orgel in de kerk van Terwolde van 

historische betekenis is? Het is 

gebouwd in 1827 en is dus dit jaar al 

190 jaar oud. Het is ook het eerste 

Naber orgel dat in deze streken is 

gebouwd. Een bijzonder mooi en 

groot ambachtelijk stuk werk met 

heel veel muzikale kwaliteiten. 

Het orgel heeft in 1994 een grote 

onderhoudsbeurt gehad en dat is al weer 22 jaar geleden. De laatste 

keer bij de jaarlijkse stembeurt is geconstateerd dat weer onderdelen 

aan vervanging toe zijn. Er zal door de firma Reil uit Heerde op 7 maart 

a.s. weer een grondige inspectie worden uitgevoerd.  

De kerkenraad heeft besloten om voor de Gemeente-avond op  

22 maart a.s., na de pauze, om ongeveer 20.30 uur, de Heer Hans 

Reil (Orgelbouwer) uit te nodigen. Aan de hand van een film zal hij 

uitleggen hoe een orgel werkt en ook het  een en ander vertellen over 

ons historische Naberorgel. Ook zal hij ingaan op wat er na de inspectie 

van het orgel qua onderhoud moet gebeuren voor de komende jaren.  

Dit geeft ons de gelegenheid om een indruk te krijgen, waarvoor 

bijvoorbeeld het Orgelfonds nodig is.  
 

Na de uitleg kunnen we nog genieten van de bijzondere kwaliteiten en 

klanken van dit historisch waardevolle orgel. Dan zal onze organist Bert 

Riphagen nog een miniconcertje geven ter afsluiting van de avond!  

Dit belooft echt bijzonder te worden, omdat er zoveel mogelijkheden en 

verschillende klanken uit het orgel gehaald kunnen worden. Daarover 

zult u verbaasd zijn.  

Voel u van harte welkom om deze unieke combinatie van historie en 

muziek bij te bewonen en te beleven. 

U mag komen om 19.30 uur bij het begin van de Gemeente-avond, 

maar u mag ook aansluiten om 20.30 uur bij de presentatie over het 

Naber orgel en het miniconcert. 
 

Namens de kerkenraad, 

Piet Winterman 
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Verkoop compost en potgrond. 
Stichting Vrienden van Loamneş. 

 
Nijbroek, de Vecht en Terwolde.  
 

Zoals reeds eerder vermeld zal de jaarlijkse verkoopactie van compost en 
potgrond plaatsvinden op zaterdag 4 maart in Nijbroek en de Vecht en op 
zaterdag 11 maart in Terwolde. 
Deze data komen met rasse schreden naderbij en de leden van de groep 
hebben zich zo goed mogelijk voorbereid, dat alles gesmeerd kan 
verlopen. Dit jaar is het motto voor de actie:  
 

“Laat de kinderen niet in de kou zitten”. 
 

En daarmee worden bedoeld de kinderen van de school in Hoghilag. 
Zoals u wellicht weet werkt de stichting momenteel voor 3 groepen in 
Roemenië. Eerst bijstand verlenen in de gemeente Loamneş ( waar de 
activiteiten begonnen zijn). Als tweede voor de school voor vrij zwaar 
gehandicapten Casa Lumini  (Huis van Licht). 
En als derde in de gemeente Hoghilag, waar de school nog in eigendom 
was van  de Duitse kerk, want dat gebied is in Duitse handen geweest. 
De kerk en de school verkeren in zeer slechte staat en de school is nu 
eigendom van de gemeente Hoghilag. 
Het dak moet nodig gerestaureerd worden en de ramen zijn stuk. 
Daarvoor gaan de leden en de vele vrijwilligers die hen helpen dit jaar op 
pad. 

1 zak compost kost €2.50, 5 zakken voor € 10.- 
1 zak potgrond kost €3.50 , 3 zakken voor € 10.- 

Voor af name van meer dan 10 zakken kunt contact opnemen tel. 0571-
291556, e-mail wvdsnel2@gmail.com  en dan wordt dat speciaal gebracht 
(anders zijn de aanhangers gauw leeg, zeker in buitenwijken, wat veel 
rijden betekent). 
Wij hopen op een goede verkoop beide zaterdagen vanaf  9.00 uur. 
In Terwolde kunnen ze nog enkele vrijwilligers gebruiken, graag melden bij 
bovenstaand adres!! 
 

Namens de stichting, de hartelijke groeten, Wim van der Snel 
 

mailto:wvdsnel2@gmail.com
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Paul Scheffer 

 

in de kerk van Wilp 
 

over 
 

globalisering en grenzen, 
populisme en democratie 
 

Dinsdag 7 maart 
20.00 uur 
Kerkstraat 35, Wilp 
 

 
Prof. Dr. Paul Scheffer:  wetenschapper, schrijver, publicist en 
regelmatig te gast in TV-Buitenhof, laat glashelder zien welke 
fundamentele politieke besluiten noodzakelijk zijn om onze open 
samenleving overeind te houden. 
 

Hoe om te gaan met o.a. mensenrechten, protectionisme, globalisering, 
migratie en populisme? Welke waarden delen we? 
Waarom we regulerende grenzen nodig hebben. 
 

Samen nadenken en spreken over actuele 
 

 thema’s dat zijn 

 
Wilpse Lezingen  

 

 
 
 

 

Toegang € 5,00. Reserveren via wilpselezingen@kpnmail.nl 
Kaarten ook verkrijgbaar bij boekhandel Oonk,  of 7 maart in de kerk 
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Concert Bemused 
 

Op zondag 26 maart a.s. geeft vocaal 
kwartet ‘Bemused’ een concert in de 
Dorpskerk in Terwolde. 
Op het programma staan vierstemmige  
a cappella stukken van verschillende 
stijlen. Het concert heeft dan ook als titel 
“muziek door de eeuwen heen”. 
 

Het kwartet is opgericht in 2001 en bestaat uit: 

 Yvonne Hemel, sopraan 

 Dorien Timmermans, alt 

 Paulien Groot Bleumink, tenor 

 Hans Mol, bas 
 

Een gevarieerd programma van oud tot modern, in verschillende talen. 
Aanvang concert: 15.00 uur. 
De toegang is vrij, na afloop is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van 
de onkosten. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 27 Maart vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

