DIENSTEN APRIL 2017
Zondag

2 april

10.00u - ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:
steun jongeren in Zuid-Afrika
5de zondag - 40dagentijd
Zondag

9 april

Palmpasen

Zondag

Donderdag

10.00u - ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:
gehandicapten in Myanmar

9 april 19.00u - The Passion
mmv: de koren 'Inspiration',
'Step by Step' en 'Seven Up'
13 april 19.30u

Witte donderdag

Vrijdag

- ds. B.K. Nobel
HEILIG AVONDMAAL
Uitgangscoll.: Alg. Diaconaal werk

14 april 19.30u - ds. B.K. Nobel

Goede vrijdag

Zaterdag

15 april 20.30u - ds. B.K. Nobel

Stille zaterdag

Zondag

16 april

10.00u - ds. B.K. Nobel
Mmv: Gospelkoor ‘Spring’, Apeldoorn
Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN)

Zondag

23 april

10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

30 april

10.00u - Ds. H.E.J. de Graaf, Heerde
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Pasen

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

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
Tel. (0571) 29 22 13

45ste Jaargang
April 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Op weg naar Pasen
Vandaag nog
Wie zal de steen wegrollen?
De steen op onze maag, van dorre doodsheid,
de oude desem*, kwade zure meningen,
dalen van grijs bedekt bestaan.
Wees niet bang, dit is de nieuwe dag
de frisse morgen van ongehoorde dingen
en lichte, blijde, open mensen!
Hij is opgewekt en gaat ons voor
en wekt ons op in zijn nieuwe licht.
Wat een leven!
Kom mee, en ga op weg
Hem tegemoet.
Nieuw deeg van reinheid en waarheid*
verzadigt ons als brood voor onderweg.
Kom mee, je zult Hem zien,
vandaag nog
Lex Boot

*Het feest van de Ongezuurde Broden is een hoogtijd en feest van de
HEER met zijn volk Israël in de maand Abib, de lentemaand waarin de
Israëlieten uit het diensthuis van Egypte waren getrokken. De Israëlieten
moesten op de dag na Pasen, het zuurdeeg uit hun huizen verwijderen en
zeven dagen lang ongezuurde broden eten. Ongezuurde Broden spreekt
zinnebeeldig van een rein en heilig leven, waarin men zich geestelijk voedt
met het 'brood van het leven'.
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“Feest der ongezuurde broden” is in
het Hebreeuws "Chag HaMatsot”.
Het Hebreeuwse woord voor ongezuurd brood
is matsa, meervoud matsot.
Jiddisch: matse (enkelvoud), matses (meervoud).
Vandaar ook 'matsesfeest'.
Het feest werd gehouden van de 15 tot de 21e dag van de Hebreeuwse
maand Abib, de maand waarin de Israëlieten uit Egypte waren getrokken
(Ex. 23:15). Bij ons valt dat ongeveer in de eerste week van april. Ongegiste
Broden volgde onmiddellijk op Pesach, dat op 14 Abib werd gevierd. Zeven
dagen lang aten de Israëlieten ongezuurde broden. Ongezuurde Broden is
één van de drie jaarlijkse feesten waarvoor alle mannelijke Israëlieten
moesten opgaan naar Jeruzalem en verschijnen voor Gods aangezicht
(Ex. 23:12v).
De aanleiding was de uittocht van het volk Israël uit Egypte op 15 Abib.
Het doel van de viering was gedachtenis: in herinnering houden dat God
het volk uit het diensthuis Egypte had geleid, waar Israël verdrukking
geleden had. De ongezuurde broden worden daarom ‘brood der ellende’
(‘brood der verdrukking’) genoemd.
In de dagen voor Pasen en ook op het Paasfeest zelf lopen de Joodse en
christelijke betekenissen van de feesten door elkaar. Ook wij gedenken de
uittocht uit Egypte. De weg van ondergang en opgang. Deze weg van
ondergang en opgang door het doodsland heen gaan wij ook in de dagen
naar Pasen toe om tenslotte met de opstanding voluit de bevrijding te
vieren.
Ook wij delen brood. Het brood staat voor het lichaam van Christus dat
heeft geleden onder de onderdrukking en de dood op Goede vrijdag.
En wij vieren gemeenschap, zoals het volk Israël een gemeenschap
vormde, zo vormen ook wij een gemeenschap rondom de tafel van de
Heer.
Liefde en Bevrijding zijn de hoofdthema’s. Langs deze weg kunnen wij
gaan, is er leven en zullen wij de Heer ontmoeten.
Laten we samen die weg gaan.
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Vakantie
Van 26 april tot en met 4 mei heb ik vakantie. In deze periode kunt u, indien
nodig, contact op nemen met Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek. Telefoon:
038-3326534 e-mail: predikant@kerknijbroek.nl

VANUIT DE GEMEENTE


Vier je herinneringen
Als je ouder wordt, worden veel dingen steeds
minder, maar er zijn ook dingen die meer
worden, namelijk je herinneringen.
Je herinneringen zijn een beetje als de rimpels
op je gezicht. Met sommige ben je blij, met
andere misschien minder, maar in ieder geval
laten ze zien dat je geleefd hebt. En wat is er
uiteindelijk mooier dan dat? Daarom: Vier je
herinneringen, de goede en de minder goede,
want je hebt ze verworven door het leven heen.
Op woensdag 5 april vanaf 10.30 gaan we herinneringen
met elkaar delen in de Protestantse kerk van Terwolde, Molenweg 2.
Als u (ongeveer) 75 jaar of ouder bent, bent u van harte welkom. Het kaartspel
Openhartig helpt ons zodat onze herinneringen niet verloren gaan. Iedereen is
welkom, koffie en thee staan klaar en er zijn geen kosten aan verbonden.
Neem gerust ook iemand mee.
Wandelen met de passiebloem
Op 12 april om 10.00 start de themawandeling
“Wandelen met de passiebloem” vanaf de
Quabbenburgerweg 11 in Terwolde. Passie
staat voor lijden, denk maar aan The Passion,
of de Matthäuspassion. Maar het staat ook
voor Passie in de vorm van liefde, ergens
voor gaan. De passiebloem heeft haar naam
te danken aan bijzondere eigenschappen van
deze bloem, waarmee missionarissen het
lijden van Jezus uitlegden aan de mensen.
Hoe precies?
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Dat hoor je tijdens deze wandeling, waarin we ook op zoek gaan naar jouw
eigen passie. Waar lijd je aan en waar ga je voor of zou je voor willen gaan?
De Passiebloem helpt ons zoeken naar antwoorden! We wandelen ongeveer
1,5 uur en iedereen mag meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Een mooie manier om een verbinding te maken tussen de Stille week en Pasen.
De eerstvolgende wandeling is op 10 mei.

Vrijwilligersmiddag 13 mei
Op zaterdag 13 mei is iedere vrijwilliger
van onze kerk welkom op een gezellige
middag in het Dorpshuis. Deze middag zal
vooral een middag van ontmoeten en
gezelligheid zijn en duurt van 14.30-18.30.
Met nadruk willen we zeggen dat
iedereen die ook maar iets voor de kerk
doet of heeft gedaan uitgenodigd is. Elke kleine of grote klus telt mee!
Het is wel fijn als u zich opgeeft, graag uiterlijk 30 maart. Vindt u het leuk om
voor deze middag iets te bakken, soep te koken of een paar hapjes te maken,
dan horen we dat graag. Uiteraard krijgt u alle kosten vergoed. U kunt zich
aanmelden bij
Betsy Nobel, nobel45@hetnet.nl, 0571 292213;
Dorothee van Baak, dvanbaak@gmail.com, 055 3231634 of
Willy Jansen, teunjansen45@live.nl, 0571 291665.
We hopen dat er heel veel mensen komen, want u als vrijwilliger hebt het
verdiend!
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Bij de diensten
2 april, Vijfde zondag van de 40 dagentijd: Kleur: Paars
We lezen Johannes 8: 46-59. Tegen de dood kan niemand op. En toch… Jezus
gelooft dat er iets sterker is dan de dood. Het woord van God blijft bestaan.
Kunnen wij ons daar iets bij voorstellen?
9 april, tweede zondag van Pasen: Kleur: Paars
PALMPASEN, Gezinsdienst
In deze gezellige gezinsdienst horen we hoe Jezus Jeruzalem
binnentrekt. Neem vooral je Palmpasenstok mee naar de
kerk, want na de dienst is er de Palmpasenoptocht met
een echt ezeltje! Een aantal kinderen van de Bongerd
helpen ook mee in de dienst en een deel van het orkest
van Ons Genoegen zal enkele liederen in de dienst
begeleiden. Het wordt zeker feestelijk!
19.00 The Passion ‘Hij en ik’
Het koor Inspiration aangevuld met zangers en muzikanten zal op deze avond
de zelfgeschreven Passie ‘Hij en ik’ uitvoeren. Verderop de kerkbode leest u er
meer over. Van harte aanbevolen!
DE STILLE WEEK
De Stille week, dit jaar van donderdag 13 april tot en met Pasen, 16 april, onze
opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk. Witte donderdag, Goede vrijdag,
Stille zaterdag en dan wordt het Pasen. Elke dienst in de Stille week heeft een
eigen karakter. Het zijn zeker geen vier ‘zondagse diensten’ achter elkaar.
Er wordt niet of nauwelijks gepreekt, maar we
laten ons meenemen in het gebeuren naar Pasen
toe. Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier.
De diensten vormen samen een opgang naar het
Paasfeest en in de diensten komen verschillende
aspecten van de lijdenstijd naar voren.
Wat vieren we nu precies?
Ik zet het even voor u op een rijtje:
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13 april, WITTE DONDERDAG, 19.30: Kleur: Wit
Waar gaat het over?
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond.
Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken hoe Jezus het
joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde. We voelen ons zelf ook
als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel. We horen dat Jezus onze
dienaar wil zijn in het verhaal van de voetwassing, en we voelen de
beklemming als we horen dat één van de leerlingen Jezus zal verraden.
Wie is het? Zijn wij het soms zelf?
14 april GOEDE VRIJDAG, 19.30: Kleur: Rood
Waar gaat het over?
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het
lijden en sterven van Jezus. In lezingen, liederen
en gebeden volgen wij zijn lijdensweg.
Dan, wanneer we horen dat Jezus sterft, wordt
de paaskaars gedoofd. De kerk wordt stil en
donker.
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd
worden. We voelen het lijden van Jezus ook op
onze schouders drukken. Tegelijkertijd herkennen
we daarin ons eigen lijden en troost het ons dat
ook Jezus daar weet van heeft.
15 april, STILLE ZATERDAG, 20.30: Kleur Wit
Waar gaat het over?
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd.
Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We geven
elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid van Pasen mogen we al op
deze avond meevoelen. Ook voor kinderen en jongeren is dit een mooie
dienst om mee te maken.
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter. Wie er
ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze manier van
voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan. Ook wanneer het niet
mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker de moeite waard om eens één
van deze diensten bij te wonen.
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Voor wie niet gewend is deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen vragen:
denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of deze diensten of
één van deze diensten misschien ook iets voor u zouden kunnen zijn.
Zelf beleef ik door deze diensten het Paasfeest altijd heel intens en ik weet dat
dat ook geldt voor diegenen die vertrouwd zijn geraakt met deze diensten in
de Stille Week. Weet u welkom!
16 april, Pasen Kleur: Wit
Het is vandaag Pasen. Als de zon op komt,
zien de vrouwen iets dat hen allereerst
schrik aanjaagt: het graf is leeg!
Hij is hier niet, zegt een in het wit geklede
jongeman. Hij is opgestaan!
Het Paasevangelie is een verhaal van hoop.
De dood heeft niet het laatste woord!
Op deze zondag zingt Gospelkoor Spring
uit Apeldoorn, o.l.v. Bea Nab. Ook u bent
welkom in deze feestelijke dienst!
Zondag 23 april, eerste zondag na Pasen,
Kleur: Wit
Op deze zondag staat Johannes 20: 19-31
op het rooster. Na de opstanding verschijnt
Jezus aan zijn leerlingen. Hij geeft hen de
vredegroet mee. Maar Tomas is er niet bij. Hij gelooft er voorlopig niets van.
Op deze zondag gaat pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor.
Zondag 30 april, tweede zondag na Pasen Kleur: Wit
Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder (Johannes 10:11-16). Een goede
herder ziet zijn schapen echt!
Op deze zondag gaat Ds. H.E.J. de Graaf uit Heerde bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
5 april 10.30 Zin in de ouderdom
5 april 20.00 Moderamen
11 april 20.00 Denktank
12 april 10.00 Themawandeling
12 april 20.00 Kerkenraad

Consistorie
bij Piet
Quabbenburgerweg 11
Consistorie

26 april t/m/ 4 mei vakantie predikant

Ik wens u allen een goede tijd naar Pasen en een Vrolijk Paasfeest toe.
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
10
12
21
28

apr
apr
apr
apr

Mevr. H.B. Veldwijk-Veldhuis, Avervoordseweg 12-A
Mevr. H.G. Ooink op den Dijk-Prangsma, Ieuwland 16
Mevr. T. Bieleman-Kloezeman, Grotenhuisstraat 36
Dhr. W.G.F. Wentink, Rozendaalseweg 19

89
82
83
85

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.

MUTATIES:
Ingeschreven:
Dhr. en Mevr. Vos-Achterkamp, Kerkstraat 25.
Uitgeschreven/verhuisd:
Dhr. en Mevr. Vos-Koetsier, Kerkstraat 25 naar Beemte Broekland.
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jr.
jr.
jr.
jr.

Talentenmarkt
Vrijdag 17 maart was er de jaarlijkse talentenmarkt, waarvan de opbrengst via
Kerk in Actie gaat naar Kameroen. De netto opbrengst van de avond was € 355.
Een mooi bedrag, maar er komt nog veel bij als alle talenten ‘verzilverd’ zijn.
De taartenbakwedstrijd is gewonnen door Sophie van der Scheer. Zij had een
mooi versierde kwarktaart gemaakt. Jury Hans van Zuydveld, Mees en Rens
hartelijk dank.
U kunt zich nog opgeven voor de volgende activiteiten/talenten:
1. Whiskyproeven op vrijdag 28 april bij “De Aze”. Opgave en info: Kees Visser,
tel.: 0571-290720. Kosten € 20.
2. Bloemschikken (paasbloemstuk). Datum 7 april. Opgave en info voor 4 april bij
Dik van Oorspronk, tel.: 06-25448712. Kosten € 17,50.
3. Wandelmorgen met lunch. Opgave en info: Heidi Bellert, tel.: 0571-291164 of
Rietje Wolters, tel.: 0571-291146.
4. Betsy Nobel breit op verzoek truien. Info: 0571-292213.
5. Erik Nobel bakt op bestelling appelkaneelcake. Info: 0571-292213.
6. Minie de Weerd kookt op bestelling pasta. Info: 0571-291888.
7. Evert Slijkhuis organiseert op 24 juni om 13.30 uur een fietstocht met na afloop
kruudmoes of soep. Kosten: € 12,50. Opgave: 0571-291074.
8. Workshop wol vilten. Info en opgave: Hermien Teunissen, tel.: 0571-292382.
9. Hout zagen. Info: Ab Teunissen, tel.: 0571-292382.
Er is bij alle activiteiten nog ruimte voor belangstellenden. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd (en hoe groter de opbrengst!).
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Pasen in Délélé (Noord Kameroen)
In het algemeen wordt de
Paasweek voorbereid in alle 1378
plaatsen waar een kerkdienst
gehouden wordt. Onder
begeleiding leren jongens en
meisjes van 6 tot 15 jaar
Bijbelteksten en liederen die ze
met Pasen ten gehore brengen.
Ook wordt het Paasverhaal
uitgespeeld. Er worden bijbel
wedstrijden georganiseerd.
De besten krijgen een prijs.
De gemeente Délélé ligt honderdveertig
kilometer ten noordoosten van Garoua,
tegen de grens met Tsjaad.
Hier is het landbouwprogramma ASAPE
van de Lutherse Broederkerk gevestigd.
Deze gemeente krijgt sinds 2013
ondersteuning bij de landbouw.
De kerk heeft 124 leden: 58 vrouwen, 47
kinderen en jongeren, 19 ouderen tussen
de 50 en 80 jaar.
Deze christenen bereiden het Paasfeest
heel bescheiden voor, omdat hun kapel
door hevige wind drie keer achter elkaar is ingestort. De zondagse diensten, het
Bijbelonderwijs en zelfs de feesten van Kerst en Pasen vinden plaats in een
schuur van stro en hout of in de open lucht. De jongeren uit Délélé vieren deze
feesten liever in gemeenten die voorzieningen
voor muziek hebben (gitaren en dergelijke).
Vaak trekken zij daar heen met Kerst en
Pasen.
Aangezien deze gemeente voornamelijk
bestaat uit tamelijk arme vrouwen en jongeren
en de kerk nu al drie keer verwoest is, is er
moedeloosheid ontstaan in deze gemeente.
Het ledenaantal neemt elk jaar af. Daarom
krijgen ze hulp van het landbouwprogramma.
Dit zal hen mogelijk in staat stellen om
middelen te vinden om een fatsoenlijke kerk te
bouwen.
Namens de werkgroep ZWO,
Kees Visser (tel.: 0571 290 720)
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KerkinActie lokaal, bericht van de Diaconie
Nog een paar weken en dan is het Pasen. Het grootste feest van de kerk.
Traditioneel is de tijd voor Pasen, de Vastentijd, of 40 dagentijd, een tijd van
inkeer. Tijdens de kerkdiensten is dat o.a. terug te vinden in de extra aandacht
die de diaconie besteed aan het veertig dagen project van KerkinActie.
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er al vier van de zes zondagen die in de
veertigdagentijd vallen verstreken. Het thema van het veertigdagenproject
van dit jaar is “Strek en Dapper”.
Iedere zondag besteden we aandacht aan een van de projecten. We begonnen
met het project voor de Glint. Kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijk
omstandigheden worden opgevangen in gezinshuizen, om zo tot sterke
volwassenen op te kunnen groeien. De tweede zondag ging het over vrouwen
in Guatemala. Ze krijgen ondersteuning bij het runnen van hun gezin en in de
strijdt tegen huiselijk geweld. De derde zondag zagen we een project voor
eenzame ouderen in Moldavië voorbijkomen, en de vierde zondag keerden we
weer terug in Nederland en werd er geld voor projecten van de Pauluskerk in
Rotterdam ingezameld. Ongedocumenteerden en verslaafden worden
opgevangen met Bed Bad, Brood en gezondheidszorg. De komende twee
zondagen zullen we nog aandacht besteden aan een jongerenproject in ZuidAfrika, en een project voor gehandicapten in Myanmar.
Bij het project “Sterk en
Dapper” hoort het
Dapperbrood.
Dapperbrood is niets
anders een wit brood
dat u kunt bakken voor
iemand die wel wat
ondersteuning kan
gebruiken of die heeft
laten zien er voor een
ander te zijn. Wij hebben
het plan opgevat om op
Witte Donderdag, het
avondmaal te vieren
met dit Dapperbrood.
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Daarnaast hebben de diakenen een aantal voorstellen gedaan om kleine
veranderingen door te voeren binnen de normale avondmaalsviering.
Zo stellen we voor om de oude collectevazen weer in ere te herstellen.
Uw gift voor de avondmaalscollecte kunt u dan bij het aan of van tafel gaan in
de vaas doen. De vazen zullen dan ook niet meer in het midden op de tafels
staan maar aan de twee uiteinden van de avondmaalstafel. En er is dan
natuurlijk geen uitgangcollecte.
Ook stellen we voor om bij het uitdelen van het brood de tekst: “De liefde van
Christus” en bij de wijn: ”De vrede van Christus” uit te spreken. Onder
voorbehoud van goedkeuring door de Kerkenraad zullen deze veranderingen
reeds op Witte Donderdag doorgevoerd worden.
De diaconie heeft ook gemeend dat het goed is om 1.500 euro over te maken
naar KerkinActie ten bate van de actie van Giro 555, noodhulp “Honger in
Afrika”. Duizenden mensen dreigen om te komen door hoger en geweld.
Tenslotte willen wij uw aandacht voor het
volgende vragen. Onder het motto: Vakantie
voor iedereen, heeft de Protestantse Kerk
100 vakanties beschikbaar voor mensen met
een inkomen op bijstandsniveau. Hoewel er
in dit land nog steeds mensen zijn die denken
dat je geen vakantie nodig hebt als je in de
bijstand zit, is zo’n tijd van plezier en
ontspanning voor iedereen zeer welkom.
Zeker voor mensen met een langdurig laag
inkomen, is een vakantie een prettige
afwisseling van de stress van elke dag, over
hoe rond te komen.
Samen met Hetvakantiebureau.nl en RCN
Vakantieparken is het mogelijk om gezinnen
met weinig draagkracht te ondersteunen en
zo een vakantie mogelijk te maken. Als diaconie mogen wij twee gezinnen van
maximaal 6 personen aanmelden. Kent u een gezin dat hiervoor in aanmerking
komt, of bent u zelf iemand die in deze situatie zit, meldt u dan snel bij uw
diakenen.
Namens de diaconie wens ik u gezegende Paasdagen.
Erik Nobel
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UITNODIGING voor DE PAASLENTE MIDDAG

Als u met Pasen iets gezelligs en moois op tafel wilt hebben, bent u in de
gelegenheid om op donderdag middag 13 april een Paasbloemstukje
maken onder deskundige leiding met Dick van Oorspronk. Dick neemt alle
benodigdheden voor u mee. Die middag willen we ook feestelijk
aankleden met een klein hapje en een drankje .
Op de vorige bijeenkomst (Vosselhoeve) hadden al wat dames en heer
zich opgegeven.
Tot maandag 10 april kunt u zich nog aan melden bij Willie of Mini.
Tot ziens: op 13 april, om twee uur in de Kerk van Terwolde.
Opgave
tot 10 april.
Kosten
7,50 euro.

Terug blik.

Het ging er zeer sportief en gezellig er aan toe op de Vosselhoeve.
Na een hartelijk ontvangst met koffie met plak cake werd er onder veel
gelach en gepraat en af en toe serieus midgetgolf gespeeld.
Mevr. Lina Wentink was de winnares bij de dames en dhr. Gradus van
Essen bij de heren.
Willie Slijkhuis

291074.

Mini van der Horst

291335.
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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

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.

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 3 apr. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
2
9
16
23

apr.
apr.
apr.
apr.

RK
PK
PK
PK

ter Mate
van der Horst
de Weerd
Uenk

Kerkekamp 7
Ossenkolkweg 17
Pr. Hendrikstraat 6
Quabbenburgerweg 11-A

OOV:

H. Hartkapel, 't Wezeveld
Voorst
Nijbroek
Klarenbeek

9.30u
10.00u
9.30u
10.00u
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Oproep voor een contactpersoon
voor het aanvragen van verzoeknummers voor O.O.V.
De Oecumenische Omroep Voorst is op zoek naar een contactpersoon in
Terwolde/ De Vecht voor het coördineren van verzoeknummers welke op
zondagmorgen tussen 11 en 12 uur uitgezonden wordt via de radio van
Omroep Voorst. Bij deze contactpersoon kan men verzoeknummers
aanvragen. Is dit iets voor u, laat dit dan weten. Voor meer informatie kunt
u zich in verbinding stellen met Anton ter Mate, tel. 0571-291649 of via
email: agtermate@hetnet.nl
BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
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. Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.

GIFTEN:
Bloemengroet

via: T. Veldhuis
D. van Baak

10,00
10,00

ZWO Commissie via: B. Nobel
Collecten

CvK
Diaconie
Steun de Glind
Gezinnen in Guatamala
Ouderen in Moldavië
Mensen in de knel in Nederland
Zendingsbus

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
18

20,00
100,00

209,70
199,88
74,70
98,61
91,91
109,07
68,80

852,67

TOTAAL

942,67

The Passion
De koren ‘Inspiration’ uit Terwolde, ‘Step by Step’ uit Bussloo en ‘Seven up’
uit Apeldoorn presenteren ’Hij en Ik’, een muzikale raamvertelling over
de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden en opstanding door de ogen van
Maria Magdalena, geschreven door ds. Frans Ort.
De koren staan onder leiding van
Marlies Tiemens
Organist/pianist: Mark Brunsveld
Choreografie, licht en geluid:
fam. Tiemens
Vertellers: Pastor Paul Daggenvoorde
ds. Frans Ort
Frans Pol
Wij nodigen u uit voor dit muzikale moment van bezinning op het
Lijdensverhaal op:
Zaterdag 8 april (palmzaterdag) in de H. Martinuskerk te Twello, 19.30u
Zondag 9 april (palmzondag) in de Dorpskerk te Terwolde, 19.00u
Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) in de H. Antonius Abtkerk, Loenen, 19.00u
De kerken zijn een half uur voor aanvang geopend.
Entree: Gratis. Na afloop van de vieringen krijgt u de gelegenheid om bij de
deurcollecte uw waardering te laten blijken, zodat de onkosten voor de
koren nihil zijn.
Van de oecumenische werkgroep: Terwolde, de Vecht, Nijbroek:
Deze keer organiseert de oecumenische werkgroep geen paasvesper, maar
zij wil u graag uitnodigen voor The Passion ‘Hij en ik’.
Een muzikaal moment van bezinning op het lijdensverhaal.
De uitvoering is op zondagavond 9 april om 19.00 uur in de Prot. Kerk in
Terwolde. Iedereen is van harte welkom.
Namens de oecumenische werkgroep; Wendy Keizer en Mieke Pannekoek.
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Gospelkoor ‘Spring’ tijdens Paasdienst
Op Zondag 16 April ( 1ste Paasdag ) zal het Gospelkoor ‘Spring’ uit
Apeldoorn haar medewerking verlenen in de dienst van 10.00 uur.
Het koor is in 2003 opgericht en bestaat uit ongeveer 35 leden.
‘Spring’ staat sinds 1 maart 2015 onder leiding van Arjan van der Roest.
Het koor wordt muzikaal begeleid door Johan Wentink.
Het repertoire bevat een scala aan veelzijdige Christelijke liederen.
Men zingt Engels- en Nederlandstalige nummers en hebben daarnaast een
aantal liederen speciaal voor Christelijke feestdagen.
Het koor treedt op tijdens kerkdiensten, speciale vieringen of in tehuizen.

Zangdienst op zondag 21 mei 2017.
Op zondagmiddag 21 mei zal er een zangdienst plaats vinden in plaats van
een morgendienst. Ds. Betsy Nobel zal een korte overdenking verzorgen
en er zal veel gezongen worden. Het ‘Wijhes Mannenkoor’ zal haar
medewerking verlenen.
Het koor bestaat uit ongeveer 60 mannen en staat al jaren onder leiding
van Bea Schreurs. De aanvang is 17.00 uur in de kerk van Terwolde.
Reserveer deze datum in uw agenda. In de kerkbode van mei as. volgt er
meer informatie.

Culturele Commissie ( Anton ter Mate).
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Opbrengst potgrond en compost actie Nijbroek, de Vecht en Terwolde:
De potgrond en compostactie, die door de Stichting Vrienden van Loamneş
gehouden werd op 4 maart in Nijbroek en de Vecht en op 11 maart j.l. in
Terwolde, heeft netto in totaal opgebracht het mooie bedrag van € 3.776,00.
Het was beide dagen mooi weer om deze actie te kunnen houden, dat maakt
het werk heel wat aangenamer voor de vele vrijwilligers die de Stichting
hebben geholpen.
Dit alles voor de school in Hoghilag onder het motto:

‘Laat de kinderen niet in de kou zitten’
De school in Hoghilag, die ook onder het werkgebied van de Stichting valt, kan
hiermee het dak waterdicht maken en de ramen vernieuwen.
Ook moet er nog van alles aan de school worden opgeknapt, waaraan ze ook
hun medewerking hopen te kunnen verlenen.
Door uw afname van de compost en potgrond, hoopt de Stichting
bovenstaande werkzaamheden te kunnen realiseren, waarvoor hartelijk dank.
Namens de Stichting V.v.L.
Wim van der Snel
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 1 mei vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
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