DIENSTEN MEI 2017
Zondag

7 mei

10.00u

-

ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

14 mei

10.00u

-

ds. B.K. Nobel
e.v. DOOPDIENST
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

21 mei

10.00u

Zondag

21 mei

17.00u

-

ds. B.K. Nobel
ZANGDIENST
Mmv. Het 'Wijhes Mannenkoor'
Uitgangscoll.: Orgelfonds

10.00u

-

Ds. J.R. Lammers, Beekbergen
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag
28 mei
Zondag na hemelvaart

-

Geen dienst

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

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

45ste Jaargang
Mei 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Wezenzondag
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug
Johannes 14: 18
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt Wezenzondag genoemd.
Immers Jezus is van de aarde weggegaan en de heilige Geest, die Hij belooft
heeft, is nog niet gekomen. Maar de belofte is er al wel: Ik zal jullie niet als
wezen achterlaten.
Sytze de Vries schreef bij deze zondag een gebed:
De liefde die ons kent
en die ons noemt,
die sterk als de dood
ons vasthoudt,
is onder ons
belichaamd,
vlees geworden.
Zij bloeide op,
droeg goede vrucht
in Jezus Messias.
Zijn leven hebt Gij zelf
in hemels licht gezet,
opdat de glans daarvan
ons allen zou omstralen.
Laat ons dan niet
eenzaam en verweesd
elk onze weg
ten einde moeten gaan,
maar bewaar ons bij elkaar
in de loofhut van uw vrede
om Zijnentwil
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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
Themawandeling: Een blik op de hemel
Woensdag 10 mei om 10.00 vertrekken we weer voor een themawandeling
vanaf de Quabbenburgerweg 11 in Terwolde.
Het is dan twee weken voor Hemelvaartsdag. Tijd om onze blik op de hemel
te richten. In de vrije ruimte kijken
we naar de lucht. Hopelijk zijn er
wolken te zien. Wolken kijken is
prachtig. Steeds zie je nieuwe
vormen. Wat zie jij, waar raakt die
vorm aan jouw leven? En kijk!
Ineens is alles weer anders, de
wolk neemt een nieuwe vorm aan.
Wat zie je nu? Niet alleen wolken
zijn in beweging. Alles beweegt. Panta Rhei zei Heraclitus: alles stroomt. Of:
“Je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen”, want in de tussentijd is de
rivier veranderd en ben jíj veranderd. Ook als er op deze dag geen wolken zijn,
is er genoeg te zien in de natuur waaraan wij ons kunnen spiegelen en zeggen:
alles vernieuwt zich keer op keer, in de natuur, maar ook in mijn leven.
Iedereen kan meedoen, we wandelen ongeveer 1,5 uur in een rustig tempo.

Wandelpastoraat
We zijn de lente ingegaan en gaan de zomer tegemoet. Heerlijk om nu buiten
te zijn!. Naast gewoon pastoraat bij u thuis of in het ziekenhuis, kunnen we ook
gaan wandelen als u graag eens verder wilt doorpraten over geloof- en/of
levensvragen.
Dit kan een enkele wandeling zijn, maar we kunnen ook een aantal keren
wandelen en daarbij eventueel methoden gebruiken die ik tijdens mijn
opleiding tot wandelcoach heb geleerd. Dit geeft vaak een mooie en blijvende
verdieping.
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Wilt u een indruk krijgen van wat ik als wandelcoach te bieden heb, dan kunt u ook een kijkje
nemen op mijn website
www.wandelnaarzininjeleven.com, daar komen
een aantal voorbeelden voorbij. Uiteraard zijn deze
wandeltrajecten voor u kosteloos, omdat ze vallen
onder het pastoraat van de kerk.
Maak gerust een afspraak. Dit geldt overigens ook
voor het gewone pastoraat. Heeft u behoefte aan
een bezoekje laat het mij of de
ouderlingen dan gerust weten. We maken graag
tijd voor u!

Vrijwilligersmiddag 13 mei
Als het goed is hebben alle vrijwilligers van onze kerk een uitnodiging
gekregen voor een gezellige middag op zaterdag 13 mei van 14.30-18.30 in het
Dorpshuis. Mocht u, ondanks al onze goede zorgen toch niets hebben
ontvangen en u bent wel vrijwilliger, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
Betsy Nobel, nobel45@hetnet.nl, 0571 292213;
Dorothee van Baak, dvanbaak@gmail.com, 055 3231634 of
Willy Jansen teunjansen45@live.nl, 0571 291665.
Ook als u zich nog niet hebt opgegeven, maar wel wilt
komen, doe dat dan zo snel mogelijk i.v.m. de inkopen.
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Lazy-crazy Sunday 14 mei
Stel je voor, je hebt een beetje uitgeslapen en de ontbijtboel is opgeruimd.
Wat ga je doen op deze zondag? Lekker lui zijn, of wil je toch iets meemaken?
Iets dat anders is dan anders? Misschien kan het allebei op zondag 14 mei.
Tussen 9.30 en 10.00 kom je aan in de kerk van Terwolde. Misschien kom je
hier vaker. Misschien ook niet, maar het is bewezen dat je gelukkig wordt van
nieuwe dingen doen, dus waarom ook niet? De koffie, thee en limonade staan
klaar. Mensen druppelen binnen en er klinkt
live-muziek. Er ontrolt zich een programma
rondom het thema “Verder gaan” Stilte krijgt
een plaats.
Maar er heerst ook een heilige chaos; een
moment waarop je aan de slag kunt, met wat
je net is aangereikt.
Een verhaal uit de bijbel geeft richting aan de
reis van deze morgen. We zingen en bidden
samen. Dat wat jou bezighoudt krijgt de
ruimte. Er is verbinding, verbinding met elkaar
en verbinding met de wereld waarin we leven.
Je bent niet alleen en je hoeft je weg niet alleen te gaan. Om 11.00 uur ronden
we af en dan is er opnieuw koffie, thee en limonade. In een ongedwongen
setting kunnen we samen terugkijken op deze Lazy-Crazy Sunday experience.
Dan ga je weer verder. Wat een mooi begin van deze dag!
De Denktank nodigt u van harte uit voor deze lazy crazy zondagochtend.

Zangdienst 21 mei
Op zondag 21 mei hebben
we om 17.00 een zangdienst.
De dienst van 10.00 uur
komt hiermee te vervallen.
Dit keer vormt het Wijhes
Mannenkoor o.l.v. Bea
Scheurs de muzikale basis
van de dienst.
Maar we gaan natuurlijk ook
zelf veel zingen.
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De leidraad van deze dienst komt uit Johannes 16: 23b-30. Soms hebben we
veel vragen aan God. Soms richten we ons tot Hem in ons gebed Maar ook is er
de belofte: Houd moed, ik heb de wereld overwonnen! Houdt u van zingen,
kom dan naar deze dienst!

Rommelmarkt
Op 3 juni is het weer zover, de rommelmarkt!
Velen zullen weer vrijwilliger zijn en natuurlijk
is er ook voor iedereen die iets leuks zoekt van
alles te koop. De rommelmarktcommissie is
het hele jaar druk om een goede rommelmarkt
neer te zetten, en de sorteerploeg is al weken
bezig om alles wat binnenkomt te sorteren,
zodat alles straks op een overzichtelijke en
aantrekkelijke manier aangeboden kan
worden. En natuurlijk hebben deze sorteerders ook oog voor bijzondere
spullen, die worden geveild. Verderop in de kerkbode leest u alle precieze
gegevens over deze dag. Op deze plaats een woord van waardering voor allen
die deze rommelmarkt ieder jaar weer mogelijk maken!

BIJ DE DIENSTEN
Vijftig dagen zijn we op weg van Pasen naar Pinksteren. Deze tijd noemen we
de Paastijd. Alles wat ons is vertelt met Pasen komt meer en meer in het licht
te staan. Wat betekent het gebeuren van Pasen eigenlijk in ons eigen leven.
Week na week ontdekken we daar meer van. De kleur is wit: het is een
feestelijke tijd.
Na veertig dagen is het hemelvaart.
Jezus verdwijnt voorgoed van de aarde.
Maar Hij zal ons niet als wezen achterlaten,
want tien dagen daarna is het Pinksteren, het
feest van de Geest. Nu werkt de kracht van
God in onszelf. Wij mensen kunnen verder in
zijn naam.
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7 mei, derde zondag na Pasen, Jubilate Kleur: Wit
Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn.
Daarna zullen ze Hem terugzien. Dat roept veel vragen op. Op welke manier
zal Jezus dan bij hen zijn. Op welke manier zal God ook bij ons mensen zijn.
Vragen te over, maar Jezus geeft ook antwoorden.
14 mei, vierde zondag na Pasen Kleur: wit
LAZY-CRAZY SUNDAY
Vandaag neemt de Denktank u mee in de ervaringen die wij hebben opgedaan
in ons proces van nadenken over de kerk van de toekomst.
Het thema is: ‘Verder gaan’. Een thema dat aansluit bij het thema van de
startdienst 2016: ‘Ga mee op reis’. Hierboven kunt u meer lezen over wat er in
die dienst gaat gebeuren. Het zal anders zijn, maar ook vertrouwd,
vernieuwend, maar hopelijk voelt het ook als thuiskomen. Neem gerust
iemand mee, het wordt een laagdrempelige dienst. Achteraf horen we graag
uw reacties.
21 mei, vijfde zondag na Pasen, Kleur: wit
ZANGDIENST OM 17.00, DIENST VAN 10.00 VERVALT!
We gaan samen zingen. Het Wijhes mannenkoor zingt uit volle borst en wij
zingen met hen mee. Verder een bijbellezing: Johannes 16: 23b-30. Een korte
overdenking en gebeden.
28 mei, zesde zondag na Pasen, Wezenzondag, Kleur: wit
Jezus is opgevaren naar de hemel. Wie zal er voor ons zorgen? Maar Jezus
heeft beloofd: ik zal u niet als wezen achterlaten.
Op deze zondag gaat Ds. Jan Lammers uit Beekbergen bij ons voor.
4 juni, Pinksteren. Kleur: rood
We vieren het feest van de Geest. De Geest die door de
wereld waait, die ons troost en inspireert, die ons
aanzet tot daden die we uit onszelf niet zo snel zouden
doen. Op deze zondag zingt bariton Gert Pannekoek bij
ons in de kerk. Ik kan u verzekeren dat het een
bijzondere dienst wordt!
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
26 april-4 mei vakantie predikant
9 mei
13.30 Ouderlingenvergadering
9 mei
20.00 Denktank
10 mei
10.00 Themawandeling
10 mei
20.00 Moderamen en jaargesprek
13 mei
14.30 Vrijwilligersmiddag
17 mei
14.30 Oec. Werkgroep
17 mei
20.00 Kerkenraadsvergadering

Consistorie
Consistorie
Quabbenburgerweg 11
Bij Kees
Dorpshuis
Nijbroek
Consistorie

Een goede lentetijd gewenst!
Ds. Betsy Nobel
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
4
7
10
13
20
21
25
30

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Mevr. J.E. Ruiterkamp-Willemsen, Vaassenseweg 8
Mevr. D. Jacobs-Schimmel, Drostendijk 71
Dhr. G. van Essen, Grotenhuisstraat 14
Dhr. A.L. Jonkman, Zwanekamp 10
Mevr. J. Schrijver-Voorhorst, Haverkampsweg 2
Dhr. H.G. Spijker, Kraaigraafstraat 6-A
Dhr. D.J. Hemeltjen, Kuiperstraat 21
Dhr. J. Aalpoel, Kuiperstraat 3

89
81
86
92
85
86
80
81

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
11-mei Dhr. en Mevr. Hamer-Koopman, Molenweg 48
24-mei Dhr. en Mevr. Veldhuis-Wolters, Quabbenburgerweg 22
23-mei Dhr. en Mevr. Teunissen-Veldwijk, Lochemsestraat 3

60 jr.
50 jr.
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.
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De denktank denkt en tankt.
Het is best wel moeilijk om kernachtig te verwoorden, wat er tijdens de
inspirerende denktank-momenten ter tafel komt.
Elke tweede dinsdag van de maand zijn we bij elkaar.
We denken, we tanken.
Met als doel geleidelijk een aanzet tot verandering in te zetten die ertoe
moet gaan bijdragen om de krimp in onze gemeente om te zetten in groei:
meer mensen die weer mee doen.
Hoe? Vooral door de vraag te stellen, waarom de gemeente steeds kleiner is
geworden de laatste jaren.
Een elke keer terugkerend thema is de maatschappelijke weerstand die er
kennelijk bestaat tegen het instituut kerk...
De macht die het instituut kerk heeft verworven wordt maatschappelijk ter
discussie gesteld. Bestaat God nog wel? En als die al zou bestaan, dan is het
toch vreemd dat vele oorlogen ontstaan door meningsverschillen tussen
verschillende geloofsovertuigingen.
Deze gemeente wil graag aansluiten bij de mensen dichtbij. Mensen met
gemeenschappelijke interesses met elkaar verbinden.
Het gevoel van gemeenschapszin vergroten. Er voor elkaar zijn. Interesses
met elkaar delen. Het leven met elkaar delen.
Iedereen is welkom. Ook als je wellicht niet ( meer ) in God gelooft. Of als je
twijfelt...
Samen zijn we naar Apeldoorn geweest. Naar een andere kerk. Om te ervaren
hoe het ergens anders gaat. Opvallend en verfrissend was het omkeren van
het gebruik van het woord van God.
Aan de hand van alledaagse strubbelingen (hebzucht en de grote behoefte aan
bezit van materiële zaken was heden het thema), werd het woord van Jezus
als wijsheid en ondersteuning gebruikt.
Met behulp van een treffende gelijkenis uit de Bijbel, was de brug van het
heden naar het verleden makkelijk geslagen.
De eeuwenoude verhalen uit de Bijbel, die nog steeds aansluiten bij het leven
van nu.
Het leven van jong en oud, van arm en rijk.
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Misschien gaat het de kunst wel zijn, om de oude woorden in een nieuwe jas te
steken....
Of: om niet te beginnen met Bijbelteksten. Maar omgekeerd: eerst met elkaar
aan de kaak stellen wat ons bezighoudt, of waar we hard voor lopen. En dan
daarbij de kennis en de inspiratie uit de Bijbel benutten om zicht te krijgen
op de kern/waarheid achter de dagelijkse beslommeringen.
Of misschien kunnen we wel meer kinderen welkom heten, als ze vanaf nu
Regenboogkinderen zijn? En dat ze naar de Regenboogdienst gaan, in plaats
van naar de kindernevendienst...
Misschien kunnen we samen meer uitbundig meezingen, met meer moderne
nummers? Niet omdat je moet zingen, maar omdat je gegrepen wordt door de
melodie of de woorden in je hart en je gevoel.
En samen napraten over de dienst, onder het genot van een kopje koffie.
Of misschien zelfs wel voor de dienst, om elkaar te ontmoeten, om er voor
elkaar te zijn. Om het leven met elkaar te delen.
In vertrouwen op een mooie toekomst, blijft ook de volgende tekst actueel...
Wat de toekomst, brenge moge
Mij geleidt des Heeren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land
Dit is een inkijk in onze ontmoetingen.
Zonder hiermee volledig te willen zijn.
Of te pretenderen de wijsheid in pacht te hebben....
Als je meer wil weten over de denktank of misschien zelf wil aansluiten neem
dan contact op één van ons. Je bent altijd van harte welkom.
Namens de denktank groep,
Linda Terwel.
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KINDERNEVENDIENST:
Wij zoeken versterking om de kindernevendienst draaiende te houden.
Na de zomervakantie stoppen Bianca en Miranda. Annet Overvelde wil
ons gaan helpen, maar we zouden het fijn vinden om nog wat hulp te
krijgen. We zoeken dus oppas en leiders voor de kindernevendienst.
Met een team van vier leidsters ben je één keer in de maand aan de
beurt om een half uurtje kindernevendienst te draaien op zondag
ochtend. Henny Hekkert maakt altijd een mooi rooster voor ons.
Meestal vertellen we een verhaal uit het blad ‘Kind op zondag’.
Daarna praten we nog wat na over het onderwerp en gaan we een
knutsel of werkblad (blad ‘Kleur in de kerk’) of tekening maken of doen
we een spel. Tijdens de dienst is er altijd oppas geregeld die dan
eventueel ook kan helpen met knutselen.
Met palmpasen organiseren we een optocht.
Met kerst proberen we altijd weer een geschikt kerstspel met de
kinderen in te studeren. Daarvoor repeteren we meestal twee keer van
te voren een uurtje met de kinderen.
Aan het eind van het seizoen, in juni/juli organiseren we een afscheidsdienst voor de kinderen die naar de brugklas gaan en ons gaan verlaten.
Verder vergaderen we ongeveer een keer in de maand om alles te
regelen.
Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust een keertje kijken of neem
contact op met een van ons:
Bianca
Jolanda
Miranda
Bernedine
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0571-292347
0571-292925
0578-843083
0571-291868

UITNODIGING voor een GEZELLIGE MIDDAG.
Komt u ook op de laatste middag van dit seizoen?
Op donderdag middag 11 mei bent u in de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en gezellig samen zijn. Deze middag organiseren we een
spelletjesmiddag met o.a. Bingo. Uiteraard met leuke prijsjes.
Dus echt de moeite waard om te komen.
Terugblik.
Met trots en een goed gevoel ging ieder huiswaarts, met het zelf
gemaakte bloemstukje dat met Pasen op de tafel stond te pronken.
Met dank aan Dick van Oorspronk, die speciaal deze middag vrij had
genomen, en al het benodigde materiaal voor de 65+ groep had verzorgd.
In September gaan we als 65+ Groep weer verder, en zoals vanouds
hebben we weer een leuk programma samengesteld,’ voor elk wat wils’.
In de Kerkbode van juni leest u meer hier over.
Tot ziens op 11 mei in de Consistorie van de Kerk om twee uur.
Willie Slijkhuis en Mini van der Horst.

******************************************************************************************

Dank U wel. Voor de kaarten en bloemen die we mochten ontvangen
voor ons 45 jarig Huwelijk.
Tevens was het een verrassing dat we via de Oecumenische Omroep
Voorst een verzoeknummer kregen aangeboden. Dank u wel.
Bennie en Mini van der Horst.
*******************************************************************************************
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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.

UITZENDROOSTER
7
14
21
28

mei
mei
mei
mei

RK
PK
PK
PK

OOV:

Duistervoorde
Twello
Nijbroek
Terwolde

10.00u
10.00u
9.30u
10.00u

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
NL98 INGB 0004 1652 79
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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: L. Uenk
D. van Baak
K. Katelaar
W. Veldhuis
R. Elskamp
H. Zweers

10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
5,00

65,00

via: Bianca Bellert (2x2)
Iris van der Scheer
Hugo Veldhoen
Miranda en Annebel v.Werven

4,00
2,00
10,00
7,00

23,00

Orgelfonds

via: R. Elskamp

20,00

20,00

Onderh. fonds

via: Melkbus

69,46

69,46

Alg. Kerkenwerk via: B. Nobel (13.03)
Bank

150,00
20,00

170,00

Collecten

266,05
258,91
81,65
82,35
55,20
178,01
70,00

992,17

Paasgroet KND

CvK
Diaconie
Steun jongeren in Zuid-Afrika
Gehandicapten in Myanmar
Alg. Diaconaal werk
JOP (Jeugdwerk PKN)
Orgelfonds

TOTAAL 1.339,63
Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Classicale vergadering Apeldoorn
Benieuwd wat er in de classicale vergadering is gezegd en besloten over de
classispredikant, de nieuwe indeling en wie voor 2018 naar de nieuwe
classis afgevaardigd worden? Weet je wat het vak Judaïca is en waarom
we dat belangrijk vinden?
Lees het verslag op de website: pknclassisapeldoorn.nl > Home > Terugblik
op de classicale vergadering
Gerrit Bok, scriba

EEN HELE VRIENDELIJKE VRAAG
De Stichting Project Voice, gevestigd te Deventer, biedt hulp aan weduwen,
wezen, weduwekinderen in Uganda. Hele kwetsbare mensen. De stichting wil hen
uit de vicieuze cirkel halen van wanhopige armoede en ziekte. Ze zijn in 1994
gevlucht vanuit Rwanda en wonen nu in een sloppenwijk van Kampala.
In 2014 werd een naaiatelier gesticht. We zonden
toen 12 naaimachines naar Uganda. Met het
naaiatelier gaat het heel goed en ze willen graag
uitbreiden en dus ook meer vrouwen bij dit werk
betrekken. Er wordt daarom gevraagd om meer
naaimachines. Mocht u een elektrische naaimachine
ter beschikking hebben en willen afstaan, wilt u dat
dan even doorgeven aan ondergetekende.
Dan wordt de naaimachine bij u opgehaald.
Belangrijk is wel dat de naaimachine niet al te zwaar is, omdat ze moeten worden
verzonden.
Een hartelijke groet namens het bestuur van de Stichting Project Voice Uganda
Bert Boon, algemeen bestuurslid/ambassadeur.
Tel.0570-642781
Email: g.j.boon@kpnmail.nl
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Zangdienst op 21 mei 2017
m.m.v. het ‘Wijhes Mannenkoor’
Op zondag 21 mei is er een zangdienst in de Dorpskerk in Terwolde.
De dienst begint ’s middags om 17.00 uur en vanaf 16.15 uur is er een
inloop met koffie/thee.
Er wordt medewerking verleend door het ’ Wijhes Mannenkoor’ uit Wijhe.
Dit koor, op interkerkelijke grondslag, is een enthousiaste groep mannen
dat onder bezielende leiding van Bea Schreurs veel plezier beleeft in het
met elkaar zingen. Wekelijks repeteren ze, in een gemoedelijke sfeer en
zonder kapsones, in het Langhuus aan de Langstraat in Wijhe.
Het repertoire is veelzijdig. Behalve klassieke werken en geestelijke
liederen hebben ze ook een populair repertoire. De mix maakt het boeiend
en zorgt dat er voor elk wat wils is. Mede daardoor weten ook leden
buiten Wijhe het mannenkoor te vinden.
Sinds 2008 is Gerrit Koele de vaste pianist.
Er zal deze middag ook samenzang zijn waarbij het orgel wordt bespeeld
door Wilco Veldkamp.
En Ds. Betsy Nobel zal een korte overdenking houden.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd, want het belooft een mooie dienst
te worden.
Namens de Culturele Commissie,
Anton ter Mate
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ROMMEL- en ANTIEKMARKT 2017
ten behoeve van het onderhoudsfonds
van de Dorpskerk
Zaterdag 3 juni, op het terrein van de fam. Kloosterboer aan de
Kuiperstraat.

Aanvang verkoop 9.30 uur

-

Aanvang veiling 11.00 uur

Einde markt 14.00 uur
Vanwege de grote aanvoer van goederen is een aantal vrijwilligers alweer
begonnen met het sorteren, schoonmaken in weer inpakken van de
ingebrachte spullen. Voorlopig 2 keer per week, om ruimte te maken voor
de spullen die nog binnenkomen.
De grote stukken worden weer op wagens gepakt en elders opgeslagen om
ruimte te maken voor de weer ingepakte dozen.
De komende weken wordt de rest zoveel mogelijk opgeladen, zodat we
donderdag 1 juni snel kunnen werken met het lossen van de spullen.
Mocht u ons nog kunnen en willen helpen, neem dan contact op met:
Wilma Veldwijk, tel. (055) 323 1961 - mail: veldw003@kpnmail.nl
of
Evert Slijkhuis tel. (0571) 29 1074 - mail: e.slijkhuis@telfort.nl
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 29 Mei vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
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