DIENSTEN JUNI 2017
Zondag
Pinksteren

4 juni 10.00u - ds. B.K. Nobel
mmv. Henk Eilander
Uitgangscoll.: KiA
Pinksterzendingscollecte

Zondag

11 juni 10.00u - Ds. P.M. van der Meulen, Apeldoorn
Uitgangscoll.: KiA
Hulp aan straatkinderen en hun ouders

Zondag

18 juni 10.00u - JEUGDDIENST
mmv. de band ‘Radise’
Uitgangscoll.: Jeugddienstcommissie

Zondag

25 juni 10.00u - ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: KiA
Terugkeerhuis uitgeproc. asielzoekers

Zondag

2 juli 10.00u - ds. B.K. Nobel
OVERGANGSDIENST

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

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

45ste Jaargang
Juni 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Het lied van Wolk en Wind en Vuur
Verdrietig en eenzaam,
’t is koud om je heen,
geen warmte, geen glimlach, geen liefde,
alleen kilte en koude tot op het bot.
Mens, wat voel je je rot.
Zo moet het geweest zijn, de veertigste dag*.
Versteend staan te staren naar niets dan een flard
waterdamp die ook wolk wordt genoemd.
Mens, tot zelfdoen gedoemd.
Dan horen ze stemmen
van mannen in ’t wit
vertellen van wolken waar meer achter zit.
Warmte en liefde, God is nabij.
Mens, niet staren wees blij!
En tien dagen later**
dan waait er een wind
Van geestdrift en vreugde en Petrus begint:
Mensenlief, luister naar Joël en mij:
Mens, je God is nabij.
Ze staan met zijn allen in vuur en in vlam,
getuigen van Jezus, wat iedereen kan.
Leve de liefde van God voor zijn volk.
God, een vurige wolk.
* Hemelvaartsdag
**Pinksteren
Ton Heijboer
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VANUIT DE GEMEENTE
Rommelmarkt
Zaterdag 3 juni van 9.30-14.00 is er weer
rommelmarkt aan de Kuiperstraat. Een mooie dag
van samen werken en genieten en leuke dingen
kopen. Kom ook en neem gerust iemand mee. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd!

Oecumenische wandeling
De oecumensiche werkgroep De Vecht-Nijbroek-Terwolde organiseert op
zondag 11 juni om 14.00 een ontmoetingswandeling.
We starten aan de Zeedijk 9 in Terwolde/Nijbroek. Samen wandelen we een
gedeelte van verschillende klompenpaden. De wandeling duurt ruim een uur.
Daarna drinken we in de tuin van de familie Teunissen nog koffie en thee en er
is vast ook wel iets lekkers bij.
Dus trek een paar stevige schoenen aan en wandel lekker mee. De sfeer is
ongedwongen en iedereen is welkom, ook als u uit een ander dorp komt.
Is wandelen niets voor u, maar wilt u wel graag mensen ontmoeten dan kunt u
ook rond 15.00 aanschuiven bij de koffie en de thee.
De oecumenische werkgroep heet u alvast van harte welkom!
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Themawandeling: De reis van de held
Het is zondag 28 mei. In Italië wordt de slotrit van de Giro d’Italia gereden.
Tom du Moulin staat op de vierde
plek. Een paar dagen hiervoor
stond hij nog bovenaan en reed
hij in de roze trui. Die moest hij
weer afstaan, maar vandaag is er
de tijdrit en dat is zijn specialiteit.
Het zijn een paar zware weken
geweest en vandaag komt het er
op aan. En het blijft spannend
totdat de laatste renner binnen
is, maar dan is het zeker. Tom du Moulin is de held van de dag, van het jaar,
van Nederland.
Hoe zou het zijn om zo’n held te zijn? Of misschien ben je het wel. Immers
iedereen is de held in zijn of haar eigen levensverhaal. Een heldenreis kent een
begin en een einde en het kent ook ups en downs. Op woensdag 14 juni vanaf
10.00 kun je aan de Quabbenburgerweg 11 aan jouw heldenreis beginnen.
Samen doorlopen we de fasen van zo’n reis en komen dan na ongever 1,5 uur
weer terug bij ons beginpunt. Loop je ook mee op deze reis van de held (die je
zelf bent!) Iedereeen is van harte welkom.
Jeugddienst 18 juni: Vaderdag. Personalize jouw dienst!
Dit wordt jouw dienst! We hebben een leuke band gevonden die in deze dienst
een aantal popnummers komt spelen. De band heet Radise en (een aantal?)
leden zijn leerlingen van
Het Vlier. Ze houden van
pop en funk, dus dat wordt
swingen.
Het thema is vaderdag en
natuurlijk kan ik daar van
alles bij bedenken, maar jij
misschien ook: Vind je het
leuk een filmpje te maken,
een powerpoint. Wil je zelf iets zingen of een (eventueel zelf gemaakt) gedicht
voorlezen, een mooie tekening maken etc. etc. Personalize deze dienst met
jouw bijdrage. Laat me wel even uiterlijk 10 juni weten wat je gaat doen.
(Ouders, opa’s en oma’s laten jullie dit even aan je (klein)kinderen lezen!)
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Overgangsdienst 2 juli
Er staan weer een heel aantal jongeren te trappelen om naar het voortgezet
onderwijs te gaan. Op 2 juli besteden we daar aandacht aan in de overgangsdienst. Deze wordt samen met de ouders en jongeren voorbereid.
In de Jeugdkrant leest u er meer over.
Gebed gemaakt op Lazy crazy Sunday
Wat een inspirerende dienst was het op zondag 14 mei. Eén van de bijdragen
was een gebed dat werd geschreven door een groepje gemeenteleden.
Lieve God,
Dank U wel dat we mogen leven op een aarde,
die zo onbegrijpelijk mooi in elkaar steekt.
Wij verlangen naar uw vrede en gerechtigheid
in deze wereld, in onze samenleving, in ons dorp,
in onze huizen, in ons hart.
Wilt U ons de kracht geven daar aan te werken.
Ga met ons mee op pad, zodat we niet blijven hangen aan de dingen die niet goed
gaan.
Wij dragen aan U op de mensen die het moeilijk hebben: zieken, mensen die
geopereerd moeten worden, mensen met problemen in hun relatie of werk,
mensen die vast zitten in hun denken en doen.
Bevrijd ze en sta ze bij met uw liefde en kracht.
Want U hebt het inzicht, het overzicht en de kracht om hier iets aan te doen.
Amen
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BIJ DE DIENSTEN
Met Pinksteren komt er (voorlopig) een eind aan de kerkelijke feestdagen.
Vanaf die dag gaan we de zomertijd in, die in de kerk vaak wat rustiger is dan
het winterseizoen, maar de verhalen gaan door en we voelen de wind van de
Geest in de rug. De Geest van God verandert mensen, daarvan getuigen de
verhalen die voorbij komen.
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
Henk Eilander bij ons in de kerk
(In de vorige kerkbode stond dat
Gert Pannekoek zou zingen, maar hij
moest afzeggen. We zijn blij dat Henk
Eilander nu komt).
Ik kan u verzekeren dat het een
bijzondere dienst wordt!

11 juni zondag Trinitatis Kleur: Rood
Op het rooster staat Johannes 3: 1-15. Jezus spreekt met Nicodemus, die zo
ontdekt wat de kracht van de Geest kan doen.
Op deze zondag gaat Ds. P.M. van der Meulen uit Apeldoorn bij ons voor.
18 juni, Eerste zondag na Trinitatis Kleur: Groen
JEUGDDIENST
In deze jeugddienst komt Radise zingen en gaan we aan
de slag met het thema Vaderdag. Hierboven leest u er
meer over.
25 juni, Tweede zondag na Trinitatis, Kleur: Groen
We lezen Matteüs 10: 26-33. Jezus zegt: “Wat ik u zeg in het donker, zeg dat in
het licht”. Jezus roept ons op met anderen te delen wat ons beweegt.
We hoeven ons er niet voor te schamen dat wij christenen zijn. De mensen
mogen het van ons horen en aan ons merken.
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2 juli, Derde zondag na Trinitatis, Kleur: Groen
OVERGANGSDIENST
Deze dienst is voorbereid met ouders en jongeren.
Kom ook om deze jongeren (en hun ouders) een
steuntje in de rug te geven bij deze nieuwe
levensfase. We maken er samen een mooie dienst
van.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
3 juni
9.30
7 juni
20.00
11 juni 14.00
13 juni 20.00
14 juni 10.00
14 juni 20.00
21 juni 19.00
5 juli
9.00

Rommelmarkt
Moderamen
Oecumenische wandeling
Denktank
Themawandeling
Kerkenraadsvergadering
Voorbereiden overgangsdienst
Ouderlingenvergadering

Kuiperstraat
Start Zeedijk 9
Quabbenburgerweg 11
Consistorie
Consistorie
Consistorie

U allen een goede tijd gewenst!
Ds. Betsy Nobel

‘Die-day’
14 Mei: een dag, een datum, die je niet snel vergeet. Natuurlijk Feyenoord,
landskampioen, supporters tot tranen toe bewogen. Maar ook Moederdag,
dag van de moeders, die zorgen, gezorgd hebben, maar bovenal moeders
blijven. Moeders die ook weleens tot tranen toe bewogen zijn.
Maar 14 mei was ook een dag van een bijzondere viering in de kerk van
Terwolde. Een uur van ontmoeting, een uur waarin woorden bij je binnen
kwamen, een uur waarin jij je welkom voelde, waarin je werd bemoedigd en
verwarmd. Verwarmd door eeuwenoude woorden, doormiddel van muziek,
zang, dans, gesprek en gebed. Een uur waarin ook mensen van buiten
Terwolde-De Vecht zich opgenomen voelde in onze gemeenschap.
Een uur waarin ook een traan werd gelaten van verdriet maar ook van vreugde
en blijdschap in je hart. Een uur op zondagmorgen, anders dan anders.
Fem Pas.
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Vanuit de kerkenraad
Ingevouwen bij het kerkblad vindt u de tekst van het werkplan zoals dat door
de kerkenraad voor 2017 is vastgesteld.
In het kort wordt hierin aangegeven wat we in 2017 willen bereiken. Dit
werkplan is gebaseerd op ons meerjaren beleidsplan 2017-2021. Dit
beleidsplan is door de kerkenraad in december al vastgesteld. Inmiddels staat
ook de volledige tekst van het meerjaren beleidsplan op de website van de
kerk. Daar kunt u de volledige tekst lezen. Wilt u over een gedrukt exemplaar
beschikken, neem dan contact op met de scriba.
Het ontwerp van de titelpagina en de lay-out zijn verzorgd door Jolanda
Veldwijk. Zij heeft ook het bij het kerkblad ingevouwen A4-tje ontworpen.
Kees Visser, scriba
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3
16
18
18
24

jun
jun
jun
jun
jun

Dhr. W. Boveree, Lage Kamp 27
Mevr. A.J. Pas-van Wenum, Grotenhuisstraat 12
Mevr. G. Hamer-Koopman, Sint Maartenserf 85
Dhr. G. Hamer, Broekhuizerstraat 11
Mevr. H.G. Tiemens-Kers, Twelloseweg 18

84
88
82
80
88

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
3-jun Dhr. en Mevr. Hiddink-Braakhekke, Kolkweg 16
21-jun Dhr. en Mevr. Hanekamp-Harmsen, Bandijk 45
29-jun Dhr. en Mevr. Kamphuis-Wolters, Kolkweg 8

40 jr.
45 jr.
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.
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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: 5 juni Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
4
11
18
25

juni
juni
juni
juni

PK
RK
PK
PK

Teunissen
Kelderman
Hiddink
van der Haar

Lochemsestraat 3
Twelloseweg 44
Twelloseweg 38
Lochemsestraat 34

OOV:

Voorst
Duistervoorde
Klarenbeek
Wilp

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
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BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
NL98 INGB 0004 1652 79

GIFTEN:
Bloemengroet

via: H. Steenbergen
K. Ketelaar
L. Uenk

10,00
10,00
10,00

30,00

Orgelfonds

via: L. Uenk

10,00

10,00

Onderhoudsfonds

via: Bank (06.05)
Bank (18.05)

25,00
100,00

125,00

20,00

20,00

201,32
184,37
209,76

595,45

TOTAAL

780,45

Vrijwilligersmiddag via: B. Nobel
Collecten

CvK
Diaconie
Orgelfonds

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

KERKBALANS 2017
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

39.000

27.756

Begroot
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40.068

Toegezegd

Betaald t/m 29 mei

Op verzoek onderstaand recept:

Pompoencake met karamel topping
Voor de cake:
200 gr patentbloem
220 gr lichtbruine suiker
1 tl baksoda
½ tl bakpoeder
snufje zout
½ tl gember(poeder)
¾ tl kaneel
1/8 tl kruidnagel
1/8 tl nootmuskaat
2 eieren
220 gr pompoenpuree
120 g olie of gesmolten boter
(ik heb 40 gr boter en 80 gr olie gebruikt)
1 tl vanille extract
1 el rum of cognac(optioneel)
Schil de pompoen en snij deze in blokjes. Kook 350 g pompoenblokjes in een
bodem water gaar in 10/15 min. Pureer de blokjes met een staafmixer.
Weeg 220 g puree af. Verwarm de oven voor op 180C. Zeef de bloem,
specerijen, zout, bakpoeder en soda. Klop de eieren en suiker met de mixer in
een paar minuten dik en schuimig.
Doe de olie, gesmolten boter, vanille en de pompoenpuree erbij en meng het
tot een homogeen mengsel.
Doe dan het bloemmengsel erbij en mix op lage snelheid door. Schenk het
beslag in de ingevette cakevorm.
Bak de cake gedurende 55-60 min in het midden van de oven gaar.
Mocht de cake te donker worden, dan afdekken met aluminiumfolie. Met een
prikker kijken of de cake gaar is.
Voor de topping:

3 el boter
3 el l bruine suiker
4 el suiker
½ tl vanille suiker
snufje zout
3-4 el poedersuiker
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Voor de topping laat je de boter smelten in een pan met de basterdsuiker, doe
dan melk erbij en laat het suikermengsel smelten en iets inkoken tot een
karamel. Het kan in het begin klonters geven: druk ze dan met een spatel plat.
Haal het dan van het vuur af en voeg dan vanille en zout toe. Doe lepel voor
lepel poedersuiker erbij en meng tot een dik glazuur.
Doe het glazuur in een stevig plastic zakje of spuitzak en knip een klein puntje
af. Spuit het glazuur op de cake.
Veel plezier en eet smakelijk!
Hoe je makkelijk een pompoen kunt klaarmaken om te pureren of een hele
pompoen in de oven te roosteren: snij hiervoor de pompoen overlangs door
midden. Lepel de pitten eruit en leg ze beiden met de snij helften naar
beneden op een met bakpapier beklede bakplaat. Rooster ze ongeveer 30-45
min (afhankelijk van de dikte) in de oven op 180C, tot ze zacht en gaar zijn.
Pureer de pompoen met schil en al, verwijder alleen de lelijke en donkere
plekken. Ik maak altijd wat extra’s voor een soep of je kunt wat porties
invriezen.
Wilma Veldwijk.
***********************************************************************

Zomerzangavonden in de Dorpskerk van Wilp.
Evenals voorgaande jaren zijn er deze zomer weer 5 zomerzangavonden in de
Protestantse Kerk van Wilp.
U kunt die avonden uw eigen favoriete lied
laten zingen uit een speciaal en opnieuw
uitgebreide samengestelde bundel. Enkele
organisten begeleiden de samenzang op
het Naberorgel.
De avonden worden gehouden op de
woensdagen 21 juni, 5 en 19 juli en 2 en
16 augustus. De aanvang is om 20.00 uur
en de toegang is gratis.
Wilt u de mooie kerk van Wilp bezichtigen dan is daar vanaf 19.30 uur de
gelegenheid voor.
Voor meer info: www.kerkwilp.nl
14

15

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 26 Juni vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
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