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DIENSTEN  JULI & AUGUSTUS  2017 
 

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

        OVERGANGSDIENST 

        Uitgangscoll.:  Jeugdwerk 

          

Zondag 9 juli 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        HEILIG AVONDMAAL 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 16 juli 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 23 juli 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 30 juli 10.00u - Ds. M. Noorloos, Apeldoorn 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 6 aug. 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 13 aug. 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn 

        

Uitgangscoll.:  KiA:  

Bijbellesmat. tbv kinderen in Egypte 

          

Zondag 20 aug. 10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 27 aug. 10.00u - Geen dienst, ivm de Ronde van Terwolde 

    11.00u - Kerk open voor e.v. rustmoment 

    13.00u - Korte meditatieve dienst 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   45ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  Juli/Augustus 2017  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Overzomeren 
                                                     Eens komt de grote zomer 
    Waarin zich ’t hart verblijdt. 
            Lied 747  
     

Overzomeren is de naam van een project dat inmiddels al enkele jaren in de 
Lebuïnuskerk in Deventer wordt gehouden. We kennen natuurlijk allemaal de 
term overwinteren. Dan 
zorg je dat je genoeg 
voorraad hebt en genoeg 
warmte om de winter door 
te komen, maar wat is dan 
overzomeren? 
De zomer is een heerlijke 
tijd, Veel mensen hebben 
vakantie, het is vaak mooi 
weer. Je kunt lekker veel 
naar buiten. Wat zou je je 
voorbereiden op de zomer? 
Je ziet wel wat er komt. 
Zelfs in het Lieboek wordt naar de zomer uitgekeken. De zomer geldt in Lied 
747 als de verbeelding van Gods wederkomst op deze aarde. 
 
Maar de zomer is niet voor iedereen even leuk. Met name mensen die al wat 
ouder zijn, niet zo gemakkelijk op reis kunnen, of weinig geld hebben, zien 
soms op tegen de zomer. Familie en vrienden zijn er vandoor. Veel activiteiten 
en clubs liggen stil. Dan kan een zomer lang duren en soms wat eenzaam zijn. 
Daarom is er in Deventer ‘overzomeren’ bedacht. Iedere week een activiteit 
voor mensen die niet weg zijn. Soms is het een wat kleinere activiteit, zoals 
een creatieve middag, of een lezing met koffie drinken. Soms is er ook een 
excursie gepland. Wilt u er meer over lezen, kijk dan eens in het kerkblad van 
de Lebuïnuskerk. http://www.pkn-deventer.nl/kerkblad-wervel/. Daar staat ook 
een adres in voor meer informatie. 
 

http://www.pkn-deventer.nl/kerkblad-wervel/
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Maar buiten dat is het sowieso goed dat we eens om ons heen kijken. Ook bij 
ons in de buurt zijn mensen die in de zomer veel alleen zijn, of kinderen die 
door welke reden dan ook niet veel te doen hebben tijdens de zomervakantie. 
Een keertje op de koffie, of een dagje mee uit, kan dan al heel veel verschil 
maken. Als veel mensen een beetje meehelpen helpen we elkaar op een leuke 
en gezellige manier de zomer door. En misschien is het een idee dat we met 
een aantal organisaties uit het dorp de koppen eens bij elkaar steken, zodat 
ook wij samen een overzomerprogramma kunnen maken voor 2018.  
Heb je een idee, ik hoor het graag. 
 

En verder vooral voor iedereen een fijne zomer gewenst, wat je ook gaat doen. 
  
 
Vakantie 
Dit jaar heb ik vakantie van 22 juli tot en met 21 augustus. Wanneer u in deze 
periode een dominee nodig heeft, kunt u contact op nemen met  
één van de predikanten uit Twello: 

Ds. Emma Rijks, rijks@pkn-twello.nl , 0571-849368 

Ds. Menno Valk, valk@pkn-twello.nl,  0571-298475 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman lidy.van.prooyen.schuurman@chello.nl, 
0575 - 510553    
 

 
VANUIT DE GEMEENTE  

 
Geslaagd!  
Voor zover bij ons bekend zijn dit jaar geslaagd: 
Jelmer Bellert, Nienke Spijker, Jelle van der Haar en 
Anne Gronert. Van Harte gefeliciteerd, een fijne 
vakantie en veel plezier op je vervolgopleiding. 
Edouw Bellert heeft nog een herexamen gedaan, 
we hopen dat hij ook geslaagd is en anders: volgend 
jaar beter! 
  

mailto:rijks@pkn-twello.nl
mailto:valk@pkn-twello.nl
mailto:lidy.van.prooyen.schuurman@chello.nl
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Overgangsdienst 
 

Met vier jongeren en hun 
ouders vieren we dit jaar de 
overgangsdienst.  
Mels van de Pol,  
Britt Boevenbrink,  
Marjolein Wolff van Wülfing en 
Marit Uenk maken dit jaar de 
overstap naar de middelbare 
school. Het thema van de 
dienst is: de Heer is mijn 
herder. In het voorgesprek 
bleek al dat alle jongeren er zin 
in hebben en uitkijken naar nieuwe avonturen in de toekomst. U komt ze toch 
ook veel sterkte en plezier wensen!? 
 
Doopdienst 
 

De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 1 oktober. Als er ouders zijn 
die op deze zondag graag hun kinderen willen laten dopen, willen zij dit dan 
uiterlijk 11 september bij mij melden, dan hebben we genoeg tijd om samen de 
doopdienst voor te bereiden. 
 
Geboren 
 

Op 23 juni is bij Miranda en Stef van Werven, 
Klaproosakker 16 in Veessen een zoon, en broertje 
van Annebel, geboren. Zijn naam is Floris Hendrikus 
Van harte gefeliciteerd en veel geluk en plezier 
samen! 
 
De ronde van Terwolde 
 

De Ronde van Terwolde is een wandel-rolstoel en hardloopevenement en 
wordt voor de 4e keer gehouden op zondag 27 augustus 2017 in ons prachtige 
dorp Terwolde. De afgelopen jaren liepen er ruim 450 deelnemers mee! Je 
kunt je inschrijven op www.rondevanterwolde.nl. 
Het is een evenement voor jong en oud, hardlopers en wandelaars en tevens 
ook geschikt voor rolstoelgebonden sportievelingen/wheelers.  
Het parcours dat begint en eindigt op het sportterrein, loopt over verharde 
wegen door het mooie en landelijke Terwolde.  
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Het wandel-rolstoel en hardloopevenement in Terwolde straalt warmte, 
gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid uit. Gezelligheid staat bij deze 
Ronde van Terwolde voorop, het parcours is verkeersvrij dus ook geschikt 
voor ouders met kinderen of kinderwagens. (geen honden) 
 

De opbrengst van de inschrijvingen van de Ronde van Terwolde komt ten 
goede aan Stichting Tamara die goede doelen organiseert in de regio.  
Zo hebben zij afgelopen jaar tientallen mantelzorgers uit de gemeente Voorst 
een ontbijt thuis bezorgd, hebben zij bij een verzorgingshuis een complete 
kerstboom laten plaatsen met verlichting, een viertal verzorgingshuizen de 
bewoners met de kerst van een bloemetje voorzien, plantenbakken gevuld 
met nieuwe bloemen en wordt er elke maand een bloemenhart uitgereikt aan 
iemand die het verdiend in de gemeente Voorst. Kortom een stichting die zich 
inzet voor de medemens. 
Voor meer informatie over de stichting en haar gerealiseerde goede doelen 
kun je kijken op www.stichtingtamara.nl 
 
Dit jaar hebben we als kerk 
besloten ook de mensen die graag 
op zondag naar de kerk gaan de 
gelegenheid te geven aan deze 
ronde van Terwolde mee te doen. 
Op deze zondag hebben we dan 
ook geen dienst om 10.00 uur.  
In plaats daarvan is de kerk open 
vanaf 11.00 voor iedereen die even 
een moment van bezinning wil, of 
een kaarsje wil aansteken, aansluitend is er om 13.00 een korte meditatieve 
dienst, waarin iedereen lopers- en niet lopers, kerkleden en niet-kerkleden van 
harte welkom zijn. 
 

Dit besluit past ook bij een wens uit ons beleidsplan: Meer aansluiting zoeken 
bij en samenwerken met andere organisaties uit Terwolde op die gebieden 
waar we overlappende doelstellingen hebben. De ronde van Terwolde wordt 
georganiseerd door de Stichting Tamara. Het verbindende karakter van deze 
stichting en de betrokkenheid van de kerk bij de mooie en moeilijke momenten 
in het dorp, maken dat wij graag de ruimte geven om mee te doen aan deze 
loop en tegelijkertijd een plek willen zijn waar mensen even tot zichzelf 
kunnen komen. 
 

http://www.stichtingtamara.nl/
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Bij de diensten 

Deze zomer lezen we verschillende evangelieverhalen. 
Vanwege vakantie en gaspredikanten zal het rooster niet altijd gevolgd 
worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op het rooster staan. 
 
Zondag 2 juli  Kleur: Groen 
OVERGANGSDIENST 
Jezus vertelt over de Goede Herder. (Lucas 15: 
1-10) De Goede Herder past goed op zijn 
schapen en niet alleen op de brave schaapjes. 
Juist als er één van door gaat, gaat hij achter 
dat schaap aan. Nu er weer kinderen van de 
basisschool gaan uitvliegen is het fijn om te 
horen dat er toch voor je gezorgd wordt. 
Samen met de ouders van Mels, Marjolein en 
Marit en de opa en oma van Britt maken we er 
een mooie dienst van! 
 

Zondag 9 juli Kleur: Groen 
MAALTIJD VAN DE HEER 
We lezen Jeremia 17:19-26. De mensen gaan 
op Sabbath gewoon hun gang, ook als 
Jeremia er iets van zegt. Maar hoe kunnen wij 
goed leven als we altijd maar druk zijn. We bezinnen ons rond brood en wijn. 
 

Zondag 16 juli  Kleur: Groen 
Lucas 5: 1-11 vertelt ons het verhaal over de vissers die de hele nacht bezig zijn 
geweest en niets hebben gevangen. Als jezus ’s morgens komt vraagt hij hen 
en toch nog een keer te proberen. Dan zitten de netten ineens wel vol. Op 
welke manier kan Jezus onze moedeloosheid doorbreken. Hoe kunnen wij met 
zijn kracht meer bereiken in deze wereld? 
 

Zondag 23 juli  Kleur: Groen 
In het verhaal van Matteüs 5:17-26, brengen vier mannen hun zieke vriend voor 
Jezus. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Het dak moet er af en het dak gaat er 
af! Op deze zondag gaat Ruud Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 
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Zondag 30 juli Kleur: Groen 
Marcus 8: 1-9 stelt ons de vraag: wanneer hebben wij genoeg. Wanneer er veel 
is, óf wanneer we bereid zijn om te delen. In dit verhaal blijkt het laatste het 
geval. Op deze zondag gaat Ds. M. Noorloos uit Apeldoorn bij ons voor. 
 

Zondag 6 augustus Kleur: Groen 
Waar bouwt een verstandig man zijn huis? Matteüs 7:24-27 geeft hier 
antwoord op, op een rots. Natuurlijk is deze tekst meer dan een tip voor 
bouwvakkers. Het gaat over de vraag: waar bouwen wij ons geloof en ons 
leven op. Op deze zondag gaat Dhr. H.J. Boon uit Zelhem bij ons voor. 
 

Zondag 13 augustus Kleur: Groen 
Lucas 16: 1-9 stelt ons voor een raadsel. Gaat het nu om eerlijkheid of slimheid? 
Over die keuze gaat het op deze zondag.  
Mw. M. Hoekstra uit Apeldoorn gaat bij ons voor. 
 

Zondag 20 augustus Kleur: Groen  
Deze zondag lezen we een tekst (Lucas 19: 41-48) die meestal aandacht krijgt 
op palmzondag: Jezus huilt over het lot van Jeruzalem en jaagt bij de tempel 
de handelaars weg. Wat maakt een gebouw tot een bijzondere plaats om de 
Heer te ontmoeten? En hoe zit dat in de kerk? Wat is kenmerkend en wezenlijk 
voor de kerk? Wat maakt de kerk tot kerk? 
Op deze zondag gaat Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor 
 

Zondag 27 augustus  Kleur: Groen  
DE RONDE VAN TERWOLDE 
Op deze dag hebben wij ons programma 
aangepast aan de ronde van Terwolde, zodat 
iedereen die dat wil mee kan doen aan dit 
dorpsgebeuren. De kerk is open vanaf 11.00. 
Dan zullen er ook mensen aanwezig zijn die de 
gasten ontvangen. Tussen 11.00 en 13.00 kan 
ieder op zijn of haar tijd even rust nemen in de 
kerk of een kaarsje aansteken. Aansluitend is 
er dan om 13.00 een korte meditatieve dienst, 
die ons mensen van uit het dorp met elkaar mag verbinden. Er is dus geen 
dienst om 10.00 ! 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 

5 juli   9.00 Ouderlingenvergadering Consistorie   
6 juli 20.00 Startzondagcie bij Piet 
11 juli   9.00 ZWO vergadering Consistorie 
22 aug. 20.00 Denktank Consistorie 
 

Ik wens u allen een goede zomer toe! 
 

                                                             Ds. Betsy Nobel 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

5 jul Mevr. C.H. ten Bosch-Ruijsch, Wijkseweg 51-A 80  jr. 

8 jul Mevr. H.A. Verbeek-Dommerholt, Maartenserf 85/102 89  jr. 

8 jul Mevr. J.H. Willemsen-Schrijver, Ossenkolkweg 8-A 88  jr. 

12 jul Mevr. G.J.H. van 't Einde, Koningin Wilhelminastr 40 87  jr. 

30 jul Mevr. W.T. Witteveen-Pannekoek, Tuindorp 10 84  jr. 

    3 aug Dhr. S.H. Kamphuis, Lage Kamp 14 86  jr. 

7 aug Dhr. J.H. Buitenhuis, Karel Doormanstraat 42 85  jr. 

10 aug Dhr. A. Fridrichs, IJsbaanweg 51 81  jr. 

11 aug Dhr. T. de Ruiter, Drostendijk 71 85  jr. 

25 aug Mevr. J.H. van Essen-Gerrits, Kolkweg 9 84  jr. 

25 aug Mevr. L. Ruitenberg-van der Kolk, Ieuwland 17 81  jr. 

28 aug Mevr. G.H. Boveree-IJzerman, Kolkweg 5 81  jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

19-jul Dhr. en Mevr. Nikkels-Koers, Hermpjeskamp 11 45 jr. 

   18-aug Dhr. en Mevr. de Graaf-Looijs, Ieuwland 11 50 jr.  

24-aug Dhr. en Mevr. Leerkes-van Olst, Beentjesweg 7 40 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: 
 

Uitgeschreven/verhuisd: 
 

Mevr. B.M. Wassink-Veldhuis, Bandijk 39, naar Olst 
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Rommelmarkt 2017 
 

De zaterdag voor Pinksteren is traditioneel de Rommelmarkt van de 

PKN Terwolde-De Vecht. Wat was het een mooie dag.  

Prachtig weer en heel veel bezoekers. Geweldig om zoveel saamhorig-

heid en verbondenheid te ervaren van zo’n grote groep vrijwilligers. 

Zoveel mensen die zich inzetten met elk hun eigen kwaliteit en 

bijzondere bijdrage. Dan ervaar je hoe fijn het is, dat we als mensen 

allemaal verschillend zijn. Natuurlijk geeft dat soms ook wat schuring, 

maar het meest van alles is het super dat we met z’n allen zo iets weer 

voor elkaar krijgen.  

Enkele bezoekers spraken het ook uit op het veld: “Wat is het hier goed 

voor elkaar zeg. Wat een mooie rommelmarkt is dit. ”Nou dan voel je je 

toch best wel een beetje groeien. 

Jong en oud, samen onder de bezielende leiding van de Rommelmarkt-

commissie zijn er eigenlijk een groot deel van het jaar mee bezig.  

En dan het hoogtepunt: de zaterdag voor Pinksteren. Spannend hoe het 

zal gaan. En wat een mooie opbrengst dit jaar: ca € 18.000,- bruto. 
 

Hartelijke dank voor ieders inzet. Dank je wel fam. Kloosterboer voor de 

schitterende locatie op het steeds mooier wordende landgoed.  

En dank je wel fam. Veldwijk voor het mogen gebruiken van de schuur 

voor opslag en verwerking van al die spullen het hele jaar door.  

En nogmaals dank je wel aan allen die met hun inzet en hun materialen 

hebben meegeholpen. 

Laten we dit tot in lengte van jaren mogen blijven doordoen. 

 

Als u of jij ook best eens wil meehelpen voor de Rommelmarkt, 

bijvoorbeeld spullen ophalen, sorteren, wagens laden of lossen, 

verkopen enz. dan is dat echt heel fijn. We hebben weer plaats voor 

nieuwe helpers voor allerlei klussen.  

Meld je aan bij iemand van de Rommelmarktcommissie, zie elders in 

deze Kerkbode. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Piet Winterman 
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Bedankje en een verzoek. 
 

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, wordt de kerk maandelijks 
schoongemaakt door een aantal vrijwilligers en we zijn heel dankbaar 
dat er altijd mensen bereid zijn om dit werk te doen.  
Zonder deze mensen kunnen wij niet en om die helpers te vinden heeft 
Rikie Koers  deze taak ingevuld. Een niet geringe taak: ze vroeg de 
mensen, maakte de roosters en coördineerde het geheel zodat het elke 
maand vlekkeloos verliep. 
Ze heeft dit zelfs 37 jaar gedaan. Grote klasse, met heel veel dank voor 
Rikie. 
Helaas vindt ze het nu tijd om die taak over te dragen, ook voor haar 
tellen de jaren en daar hebben we begrip voor.  
We zoeken dan ook voor het eind van dit jaar iemand die haar taak wil 
overnemen zodat de coördinatie verder geregeld wordt,  er is dan tijd 
genoeg om te worden ingewerkt door Rikie. 
We hopen op reactie op ons verzoek, het is niet te moeilijk maar het 
moet wel worden gedaan. 
Voor informatie kun je contact opnemen met:  Alie Ensink 

  Kuiperstraat 5 
 Tel. 291236  
Namens de kerkrentmeesters. 
 
Nog een bedankje. 
 

Namens de gehele kerkenraad willen wij de fam. de Groot bedanken 
voor de prachtige  gordijnen die ons geschonken zijn en die door Henny 
zelf zijn opgehangen in de consistorie zodat het er weer mooi uit ziet. 
De vorige overgordijnen kwamen ook van de Groot na een verbouwing 
en we zijn dan wederom blij met de vernieuwing bij de Groot; zodat 
Henny bij ons ook weer de oude gordijnen eraf haalde en de nieuwe 
eraan deed.  
 
Heel hartelijk dank. 
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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 

 
 

http://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 juli Mevr. Borgonje Heegsestraat 7 

  

Mevr. de Weerd Pr. Hendrikstraat 6 

  

Mevr. Wijngaards Wijkseweg 62 

  

Mevr. Ketelaar Twelloseweg 76 

     In de week van: 7 aug. Mevr. Veldhuis Quabbenburgerweg 22 

  

Mevr. Uenk Trippestraat 25 

  

Mevr. Veldwijk Avervoordseweg 12 

  

Mevr. Bosman Wellinkhofweg 5 
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UITZENDROOSTER OOV: 
 

2 jul. RK Duistervoorde 10.00u 

9 jul. PK Voorst 10.00u 

16 jul. PK Terwolde 10.00u 

23 jul. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

30 jul. PK Twello 10.00u 

    6 aug. PK Klarenbeek 10.00u 

13 aug. PK Wilp 10.00u 

20 aug. PK Wilp 10.00u 

27 aug. PK Twello 10.00u 

 

BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 

 

COLLECTEBONNEN: 
 

Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen. 

U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste 

bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwolde- 

de Vecht, met vermelding van het aantal. 

 
GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: P. Winterman 10,00 

 

  

A. Ensink (2x10) 20,00 

 

  

E. Nobel 10,00 

 

  

R. Brummel 10,00 

 

  

L. Uenk 10,00 

 

  

W. Jansen (1x5; 1x10) 15,00 

 

  

D. van Baak 10,00 85,00 

     Collecten CvK 123,99 

 

 

Diaconie 114,19 

 

 

Pinksterzendingscollecte 87,72 

 

 

Hulp aan straatkinderen en ouders 18,90 

 

 

Jeugddienstcommissie 35,55 380,35 

      

   

TOTAAL   465,35 

      
     Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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SUPER GESLAAGDE ROMMELMARKT  
 

Na voor de halers maanden-  en voor de sorteerders enkele 
weken van voorbereiding onder aanvoering van onze 
energieke voorzitter Evert Slijkhuis, kan de rommelmarkt 
commissie terug zien op een zeer geslaagde rommelmarkt. 
 

De schuur bij Veldwijk stond geruime tijd bommetje vol met spullen die 
gehaald waren en nog gesorteerd moesten worden, maar gelukkig met hulp 
van velen waren we op tijd klaar voor de jaarlijkse rommelmarkt die dit jaar op 
3 juni plaatsvond (alweer de 37e) en wederom op het terrein van de Fam. 
Kloosterboer. 
 

Dagen ervoor was het spannend wat het weer zou gaan doen die dag, maar 
gelukkig bij het krieken van de dag bleek het al de goede kant op te gaan en 
bleek het uitstekend ‘rommelmarktweer’ te worden.  
De tent was al geplaatst door vele vrijwilligers en rond zeven uur werden de 
wagens gelost en alles liep op rolletjes. 
Rond negen uur kwamen de eerste bezoekers aanrijden en bij de opening door 
onze voorzitter bleek de parkeerplaats al aardig gevuld. 
Ook de opzet van een verkoophoek in plaats van de veiling bleek al snel een 
goede keus en rond het middaguur  kwamen de eerste geluiden dat er redelijk 
goed werd verkocht en verteerd. 
 

Om 14.00uur stopte de verkoop en kon er na wat genuttigd te hebben met de 
opruiming begonnen worden en hadden de financiële mensen de tijd te 
berekenen wat de omzet zou zijn. 
Nadat het terrein weer keurig was opgeruimd gaf de voorzitter het sein van 
samenkomst en kon de bruto opbrengst bekend worden gemaakt van jawel 
ongeveer € 18.000,00. Dit alles natuurlijk onder luid applaus. 
 

Een geweldige dag! En wat een saamhorigheid.  
En wat kunnen we met elkaar, met een beetje goede wil, veel bereiken. 
Dank aan alle vrijwilligers, aan de fam. Veldwijk en aan de fam. Kloosterboer. 
Mooi dat het allemaal zo weer kon dit jaar. 
 

Hopelijk tot volgend jaar maar weer. 
 

Namens de rommelmarktcommissie  
Jaap van Oorspronk 
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ABONNEMENT KERKBODE 
 

Bijgaand de acceptgiro t.b.v. het abonnement voor de periode 

september 2017 t/m augustus 2018. 
 

Als u de Kerkbode wilt blijven ontvangen,  

dan graag uiterlijk 15 augustus betalen. 
 

Minimaal 5 euro - meer mag ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 Augustus vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

