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DIENSTEN  SEPTEMBER 2017 
 

 

Zondag 3 sept. 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

        Uitgangscoll.:  JOP (Jeugdwerk PKN)  

        

  

 

Zondag 10 sept. 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        ZWO DIENST 

        Uitgangscoll.:  KiA: Kameroenproject ZWO 

        

 

  

Zondag 17 sept. 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        STARTDIENST 

        Uitgangscoll.:  Vredesweek 

        

 

  

Zondag 24 sept. 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   45ste Jaargang  
 Tel. (0571) 29 22 13  September 2017  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Elke plaats is Heilige grond 
 
                                           Ubi caritas et amor, 
     Ubi caritas, Deus ibi est. 
        Lied 568 

 
Dat was het thema van de meditatieve dienst die we hadden na de Ronde van 
Terwolde. In die dienst las ik ook een gedeelte voor uit “Every place is Holy 
ground” van Sally Welch.  
 

De middag ervoor waren we in Assisi 
aangekomen. Vol verwachting hadden 
we door de kleine stad gelopen, net op 
het moment dat de winkels dicht 
gingen en de restaurants en café’s 
begonnen vol te stromen voor de 
avond. We hadden onze eerste 
maaltijd in Italië gegeten en we 
sliepen, -klein foutje-, in een kleine 
kamer waar wij zessen alleen in konden als de mensen die niet met elkaar een bed 
deelden op de grond gingen slapen. 
 

Maar hoe dan ook, het was de eerste morgen van onze pelgrimage. We stelden 
ons op bij de stadspoort voor de verplichte foto en we konden de pelgrimsweg 
die zich voor ons uitstrekte al zien. In bochten naar beneden de heuvel af, dan 
door de vallei en aan het eind daarvan verdwijnend in het bos, dat op de helling 
van de volgende heuvel lag. We hadden onze spullen voor elkaar, onze harten 
waren er vol van, we hadden er zin in. 
 

Terwijl we met flinke stappen de heuvel afliepen, begon het te spetteren. Onder 
aan de heuvel regende het al echt. Na een uur waren we koud en nat. Toen het 
tijd werd om te lunchen, hadden we eigenlijk al genoeg van de hele reis, en als het 
pad terug niet zo steil was geweest, waren we daar al weer omkeerd en 
teruggegaan. Toen we tenslotte bij onze overnachtingsplek kwamen, stonden 
vermoeidheid en honger inmiddels ook op onze klaaglijst. Daarbij kwam nog dat 
het hotel koud was, de watervoorziening niet best en het eten gewoonweg 
vreselijk. Die nacht schoven we de bedden tegen elkaar en kropen we dicht tegen 
elkaar aan, voor gezelschap en warmte.  
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Zo werd het eindelijk een beetje comfortabel, door de aanwezigheid van elkaar. 
Zachtjes pratend in het donker vielen we tenslotte één voor één in slaap. 
 
Gelukkig bracht de volgende ochtend ons zonneschijn, een geweldig ontbijt en 
een mooie en rustige wandeling door een vallei, maar de herinnering aan die 
eerste dag is ons altijd bijgebleven als het gaat om gebeurtenissen waarbij je al je 
reserves van kracht en doorzettingsvermogen nodig hebt.  
 

Elke pelgrimage of reis bevat elementen die moeilijk zijn. Lichamelijke problemen, 
zoals blaren en pijnlijke spieren maken dat je niet snel en slechts met pijn vooruit 
komt, en het wordt vaak nog erger gemaakt 
door de schaamte, wanneer je anderen, die 
toch dezelfde reis maken je voorbij lopen, 
zoveel sneller dan jij kunt. 
 

Maar ook condities buiten jezelf, zoals slecht 
weer, een ruig pad vol rotsblokken of 
boomwortels, of de saaiheid van het lopen 
langs een drukke weg kan de reis heel 
vervelend maken en dan lijkt de slaapplaats 
voor de nacht oneindig ver weg. Op zulke 
momenten lijkt de hele onderneming alleen 
nog maar een slecht idee en denk je dat je 
het beste kunt opgeven en naar huis gaan. 
 

We hebben allemaal verschillende manieren 
om met dit soort situaties om te gaan, maar 
één van de belangrijkste dingen die we ons op zulke momenten kunnen realiseren 
is, dat we niet alleen zijn. Die mensen, die de weg van het leven fluitend lijken af 
te leggen, bij wie het lijkt dat alles ze gemakkelijk afgaat en alles ze zomaar aan 
komt waaien, ook zij hebben stukken op de route die moeizaam gaan. Ook zij 
hebben momenten waarop zij overwegen het op te geven. Het kan zelfs zo zijn, 
dat ze op het moment dat ze jou op het oog zo gemakkelijk voorbij lopen een 
lijden met zich meedragen dat ze omwille van zichzelf of omwille van anderen 
met de grootste moeite verborgen houden. Misschien zelfs omdat er niemand is, 
met wie zij kunnen delen wat zij doormaken. 
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Een pelgrimage, of een andere reis, hoe kort of lang ook, is altijd ook een 
verbeelding van onze levensweg.  

De vraag waar we naar aanleiding van 
Exodus 2 verder bij stil stonden was: 
Welke plaats is voor ons heilige grond, en 
hoe kunnen we van onze eigen 
alledaagse omgeving heilige grond 
maken. Heilige grond vind je daar waar je 
God en andere mensen ontmoet, zoals 
bijvoorbeeld in de Ronde van Terwolde. 
Ook jouw huis kan heilige grond zijn als je 
er mensen binnenlaat die jou even nodig 
hebben om iets van het leven te delen. 

Blijdschap of verdriet, dat doet er niet toe. Je voelt je verbonden en waar 
liefde is en vreugde…daar is God.  
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 

Startzondag. Kerkproeverij met natuurlijk een high tea! 
Veel kerken doen dit jaar mee  aan de kerkproeverij. De meeste kerken doen 
dit in het weekend van 9 en 10 september, wij sluiten er op onze startzondag 
op 17 september bij aan.  

Wat is het idee?  Wat heel erg 
voor de hand ligt en wat we 
misschien al veel eerder hadden 
moeten doen. Wat in Engeland  
en de VS al jaren een bewezen 
succes is. Namelijk, gewoon 
iemand uitnodigen om mee te 
gaan naar de kerk. Om het geloof 
te 'proeven'.  

Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf 
houden? Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je collega, buurman, 
vriend, of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met me mee?” 
Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben.  
Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren.  
En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de 
uitnodiging wel gedaan. En dat telt. 
Wie er ook wel of niet komt, we hebben in ieder geval een mooie dienst.  
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Een aantal mensen zal iets vertellen over een activiteit van de kerk waar zij aan 
mee doen of ze laten er iets van zien. Het koor Eendracht verleent haar 
medewerking met verschillende soorten muziek en natuurlijk sluiten we weer 
af met een high tea. Neemt u ook iets lekkers mee om uit te delen?!  
Miranda en Bianca nemen na vele jaren trouwe dienst afscheid van de 
kindernevendienst. Hen zetten we even in het zonnetje! 
Leidraad voor deze dienst is het verhaal over het visioen van Petrus uit 
Handelingen 10. Daar lijkt het te gaan over de vraag: Wat mag je wel en wat 
mag je niet eten, maar eigenlijk gaat het om de vraag: wie mogen er bij horen 
en wie niet? Een spannende vraag om over na te denken.  
Kindernevendienst, misschien iets voor jou of voor u? 
Ook in de jeugdkrant kunt u lezen dat Miranda en Bianca de kindernevendienst 
gaan verlaten. Gelukkig komt Annet Overvelde het team versterken, maar… 
het team is wel erg klein geworden. Naast Annet, zijn er Bernedine en Jolanda 
die de kar verder gaan trekken. Het kan daarom wel eens gebeuren dat er 
tijdens bepaalde diensten er een keer geen kindernevendienst is. Maar we 
zorgen er altijd voor dat er voor de kinderen ook iets te beleven is in de kerk. 
De oppas is er wel iedere week, daar kunnen op de kindernevendienstloze 
zondagen de allerjongste kinderen van de basisschool ook terecht. 
 
Nog mooier zou het zijn als het team versterking krijgt 
en we iedere zondag weer kindernevendienst 
kunnen aanbieden, en wat denkt u van de 
Feestdagen, dan is er ook altijd veel te doen. 
Om de kindernevendienst te leiden hoef je geen 
vader of moeder te zijn. Misschien vind je het 
leuk om iets met kinderen te doen. 
Misschien is het een goede ervaring 
voor de opleiding die je doet. En waarom 
zouden ook opa’s of oma’s, of andere 
oudere mensen het niet leuk vinden 
bijbelverhalen aan kinderen door te geven 
en iets met ze te knutselen of te zingen.  
We kunnen jouw of uw hulp echt heel 
goed gebruiken. In het rooster kan 
rekening gehouden worden met jouw of uw mogelijkheden.  
En voor de invulling van de kindernevendienst is er heel veel bruikbaar 
materiaal. Neem eens contact op met één van de leiding van de 
kindernevendienst of met mij als predikant, dan bekijken we wat er mogelijk is.  
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Zieken 
 

In het ziekenhuis waren opgenomen in de laatste weken: Dhr. Freek Bosman, 
Wellinkhofweg 5, Mw. Hannie Zweers, Wijkseweg 10 en Mw. Jannie van 
Vemde, Veenweg 11. Inmiddels zijn ze alledrie weer thuis, maar voor herstel is 
nog een hele weg te gaan. 
We wensen hen en ook anderen die thuis ziek zijn, of behandelingen moeten 
ondergaan veel sterkte en beterschap toe. 
 
 

Huwelijk 
 

Op 8 september willen Rik Brummel en Fenna Hulsing elkaar het jawoord 
geven. Een feestelijke gebeurtenis, die zij graag delen 
met kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden 
en bekenden. Om 13.45 zal hun huwelijk ingezegend 
worden in de kerk van Terwolde. We zullen lezen 
over de liefde uit 1 Korintiërs 13 en een gedeelte uit 
Habakuk 3, waarin duidelijk wordt dat God er is in 
mooie en moeilijke tijden. Beide kanten van het leven zijn bij Fenna en Rik 
bekend. Wat fijn dat zij op deze basis nu verder kunnen bouwen aan hun liefde 
voor elkaar. Op een dag als deze mag het koor ‘Inspiration’ natuurlijk niet 
ontbreken. Rik en Fenna zijn daar allebei lid van. We hopen op een feestelijke 
en gezegende dienst en natuurlijk op veel mooie jaren voor Rik en Fenna met 
allen die hen lief zijn. 

 
Wie onderweg is, ontmoet nieuwe mensen 
 

Het afgelopen seizoen heb ik verschillende malen met mensen gewandeld. 
Regelmatig in groepen en soms ook met één persoon. Tijdens die wandelingen 
heb ik ook weer nieuwe mensen leren kennen en nieuwe plaatsen ontdekt. Zo 
kende ik bijvoorbeeld het atelier en de galerie van Jeltje Postma aan de Zeedijk 
27 in Nijbroek nog niet. Bij de oecumenische wandeling 
leerde ik haar kennen en een bezoek aan de galerie 
volgde. Jeltje maakt mooie dingen en ze zou ook graag 
nog meer lesgeven aan mensen die het leuk vinden om 
met klei te werken. Wilt u er iets meer over weten, maak 
dan even een afspraak met haar. Tel. 0571 298458, dan 
kunt u in ieder geval haar galerie bezoeken en misschien 
gaat u daarna ook zelf aan de slag. 
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Lucia Kiesbrink is Dorpscontactpersoon 
 

In deze zomer is het er dan toch van gekomen: we hebben een Dorpscontact-
persoon. Lucia Kiesbrink gaat 
deze taak de komende jaren 
uitvoeren. Als kerk hebben we 
haar al een felicitatie gestuurd 
en we hopen dat het werk van 
Lucia er toe zal bijdragen dat de 
vele activiteiten die er al zijn in 
het dorp meer met elkaar 
verbonden zullen worden en 
ook wat beter op elkaar 
afgestemd. Daarnaast zullen 

vast ook nieuwe ideeën ontstaan. Ook als kerk zullen we zeker gebruik gaan 
maken van de nieuwe mogelijkheden tot verbinden die er door de aanstelling 
van de dorpscontactpersoon zullen ontstaan. Wij zijn er blij mee! 
 
 
Doopdienst 

 

 
In overleg met Stef en Miranda van Werven is de 
eerstvolgende doopdienst gepland op zondag 22 
oktober. Zij willen dan graag hun zoontje Floris 
Hendrikus laten dopen.  
 

Als er nog meer ouders zijn, die hun kind graag op 
deze zondag willen laten dopen, dan vraag ik hen 
uiterlijk 6 oktober contact met mij op te nemen, dan 
hebben we nog tijd om een doopgesprek te plannen.   
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Bij de diensten 

Een nieuw seizoen gaat weer van start. Something old, something new… 
oftewel sommige dingen blijven hetzelfde, maar we proberen ook wat meer 
variatie in de diensten aan te brengen. We horen graag wat u van de diensten 
vindt. In de maand september gaat alles weer volledig beginnen. Dat merkt u 
ook in de diensten 
 

3 september Kleur: Groen 
Op het rooster staat Marcus 7: 31-37. Er wordt een man bij Jezus gebracht, 
zowel zijn oren als zijn mond lijken wel dicht te zijn. Hij hoort niet en spreekt 
nauwelijks. Dan zegt Jezus: “Ga open”, en er begint een heel nieuw leven voor 
deze man. Op deze zondag gaat Dhr. C. Boers uit Terwolde bij ons voor 
 

10 september Kleur: Groen 
ZWO-DIENST 
Met studenten van de theologieopleiding in Kameroen hebben we contact 
over de bijbellezing uit Exodus 2: 15-22. Beiden hebben we de tekst gelezen en 
er onze gedachten over laten gaan. In deze dienst kruipen we zelf verder in het 
verhaal. Wat als jij Mozes was? Zo leren we het verhaal van dichtbij kennen en 
ervaren we de vragen waar Mozes mee zat.  
 

17 september Kleur: Groen 
STARTDIENST 
M.m.v. ‘Eendracht’ uit Terwolde. 
De kerk is open voor iedereen. Kerkproeverij. 
Waar smaakt de kerk eigenlijk naar? Naar King 
pepermunt misschien? Of zijn er nog meer 
smaken te ontdekken. Kerk-zijn doen we niet 
alleen op zondag. Ook door de week is er van 
alles mogelijk om elkaar te ontmoeten, uw geloof te verdiepen of samen te 
spreken over het leven. We hopen u lekker te maken! 
Neemt u ook iets lekkers mee voor de high tea? 
 

24 september Kleur: Groen 
Waar maak je je zorgen om? Dat kunnen heel veel dingen zijn, soms terecht, 
soms ook niet. In ons land zijn we vrij om ons geloof te beleven, maar dat is 
niet overal het geval. Waar zien wij al een stukje van het Koninkrijk? 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 
5 september 19.30 Moderamenvergadering Bij Kees 
6 september 14.30 Oec. Werkgroep De Vecht 
6 september 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
7 september 9.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
8 september 13.45 Huwelijk Rik en Fenna Kerk 
12 september 9.00 ZWO-vergadering Consistorie 
13 september 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
19 september 20.00 Denktank 
29 september  Doe club in de kerk 
30 sept/1 okt  Gasten Bridging Gaps 
 
Voor iedereen een hartelijk groet! 
    Ds. Betsy Nobel 
 
 

 

 

Speldenprikken: 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

1 sep Dhr. F. Bosman, Wellinkhofweg 5 81  jr. 

4 sep Mevr. W. van Heusden-Mulkes, Wijkseweg 66 81  jr. 

8 sep Mevr. A. Nieuwenhuis-Fransen, Kuiperstraat 29 81  jr. 

12 sep Dhr. J.H. Lubberts, Trippestraat 17 80  jr. 

19 sep Mevr. C.A. Teunissen-Tiemens, Zeedijk 9-A 82  jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 
HUWELIJKSJUBILEA: 
 

2-sep Dhr. en Mevr. de Boer-Leferink, Lochemsestraat  38 25 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst! 

 

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

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 
 
MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Dhr. en Mevr. Bokslag-de Groot, Beentjesweg 14 

Mevr. E.M. Jonkman, Vaassenseweg 21 
 

Verhuisd: 
 

Mevr. A.W. Bredenoort-Uenk, Ossenkolkweg 10, naar Heerde. 

Mevr. D.A. Horstman-Boeve, Zwanekamp 16, naar Voorst 
 

Overleden: 

Mevr. H.A. Verbeek-Dommerholt, Sint Maartenserf 85 op 16 juli. 
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Startdienst zondag 17 september 2017. 
 

Op zondag 17 september as. verleent de gemengde zangvereniging  
‘Eendracht’ o.l.v. Hans Mol haar medewerking in de startdienst van  
10.00 uur. Het belooft een mooie dienst te worden.  
Zondag 3 september zingt ‘Eendracht’ in verpleegtehuis ‘Randerode’   
in Apeldoorn in een morgendienst. Op 28 oktober as. wil ‘Eendracht’ 
een zangavond geven met andere koren in de Dorpskerk van Terwolde. 
 

                                          De Culturele Commissie  
 
 
 

 

 

 

 

 
Intercultureel Bijbellezen 

Dit najaar gaan we weer Bijbellezen met een groep uit Kameroen. In het project 

van afgelopen voorjaar stond het verhaal van de vlucht van Mozes uit Egypte en 

zijn komst bij de waterput in Midian centraal. In overleg met ds. Samuel Dawai van 

de predikantenopleiding in Kaélé (Kameroen) gaan we weer een verhaal kiezen 

om samen met hen te lezen. Verder informatie volgt. 
 

ZWO-dienst 

Zondag 10 september hebben we weer een ZWO-dienst. Hierin zal het verhaal 

van Mozes centraal staan (zie boven). Op een wat bijzondere manier gaan we met 

het verhaal en met Mozes kennismaken. Nieuwsgierig? Vooral komen! 

De collecte is uiteraard bestemd voor Kerk in Actie en ons project in Kameroen. 

De opleiding van een student tot predikant kost daar € 2000. Nu moeten we er 

misschien van uit dat we niet in één keer het volledige bedrag voor één student bij 

elkaar collecteren, maar we hopen wel op een flinke stap in de goede richting. We 

zouden bijvoorbeeld een flink bedrag kunnen overmaken voor de studieboeken. 
 

Bezoek buitenlandse studenten 

In de dienst van zondag 1 oktober hebben we weer buitenlandse studenten die 

een aandeel hebben in de viering. Zij zijn dit weekend bij onze gemeente te gast. 
 

Kees Visser, 

werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720) 
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Na  een periode van stilte gaan we weer opgewekt van start.  
 

 
De eerste activiteit is op donderdag 28  september: dan hebben we een 
uitstapje voor u georganiseerd. Enkele keren werden wij getipt om 
Diepenheim eens te gaan bezoeken met z`n prachtige omgeving met 
kastelen en landgoederen. We gaan naar  het Oranje Museum ‘Nieuwe 
Haghuis’. U kunt daar de grote verzameling Oranjecuriosa en boerenantiek 
bezichtigen. We hopen op een goede belangstelling.  
We vertrekken vanaf het kerkplein. 

  
Half 10: Gezamenlijk Koffie drinken in de Consistorie. 
10 uur: Vertrek 

 Kosten alles inbegrepen. Intree - koffie /thee en lunch: 20 euro.  

  

Opgave tot en met maandag 18 september. 
 
  
 

CHAUFFEURS GEVRAAGD    -   CHAUFFEURS GEVRAAGD 
 
Tevens vragen we voor die dag dames en/of heren die voor ons het 
vervoer willen verzorgen, uiteraard worden de kosten vergoed. 
  

 Alvast vriendelijk dank voor uw aanbod. 
  

 
Laat u zich verrassen. 
Tot ziens op donderdag 28 september.  
 

Willie Slijkhuis             tel: 291074 

Mini van der Horst     tel: 291335.  
  



   14 

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: 4 sep. Mevr. A. Fridrichs IJsbaanweg 51 

  

Mevr. R. Koers Twelloseweg 56 

  

Mevr. H. Braunius Veenweg 5 

  

Mevr. A. Wijngaards Wijkseweg 62 

 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

3 sep. PK Nijbroek 9.30u 

10 sep. RK Duistervoorde 10.00u 

17 sep. PK Klarenbeek 10.00u 

24 sep. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 
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BANKNUMMERS:   
 

 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 

 

GIFTEN: 

 

Bloemengroet via: H. Zweers 5,00 

 

  

W. Jansen 10,00 

 

  

R. Brummel 10,00 

 

  

H. Stormink 10,00 

 

  

D. van Baak 10,00 

 

  

K. Ketelaar (2x10) 20,00 

 

  

Bank 

 

15,00 

 

  

Bank 

 

10,00 90,00 

      Talentenmarkt via: Bank 

 

75,00 

 Orgelfonds via: Bank 

 

150,00 

 Diaconie via: Bank 

 

150,00 

 65+ Groep en/of 

     St. Tamara via: Bank 

 

50,00 425,00 

      Onderhoudsfonds via: A. Ensink 10,00 10,00 

 

      Collecten CvK Juli 292,52 

 

   

Augustus 182,60 

 

 

Diaconie Juli 212,29 

 

   

Augustus 96,50 

 
      

 

Kia: 25.06 

 

33,50 

 

 

Terugkeerhuis Asielzoekers 58,85 

 

 

Jeugdwerk 71,25 

 

 

Orgelfonds 167,15 

 
      

 

Jeugdwerk 35,35 

 

 

Bijbellesmat. Kinderen Egypte 33,20 

 

 

Orgelfonds 47,80 1.231,01 

     
  

   

TOTAAL   

 

1.756,01 

       
      Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Het verhaal van The Messiah  
16 september in de kerk van Nijbroek 
 

Op zaterdagavond 16 september voert Gospelkoor Reflection in de kerk 
van Nijbroek The Messiah van Händel op, zoals u die nog nooit mee-
gemaakt heeft. Zij brengen “Het verhaal van The Messiah” in eigentijdse 
gospel-stijl! In deze versie treedt de componist ook zelf op. Ademloos 
luistert u naar zijn verhaal, naar solozang en koormuziek.  
Het verhaal van de Messiah is het verhaal van haar componist, Georg 
Friedrich Händel. In de zomer van 1741 zat hij aan de grond. Hij werd toen 
uitgedaagd liederen en muziek te maken bij een verzameling Bijbel-
teksten. Händel deed het en was in 24 dagen klaar met zijn Messiah.  
Het bleek een enorm succes, tot op de dag van vandaag. De gospelversie 
werd in de twintigste eeuw geschreven door Tom Parker. Gospelkoor 
Reflection vulde die aan met o.a. een one-man-show die u de mens Händel 
presenteert. Een boeiend geheel, en dat in de prachtige setting van een 
eeuwenoude dorpskerk.  
 

De toegang is gratis. Er is een collecte voor een goed doel.  
De kerk (Dorpsplein 8, Nijbroek) is open om 19.30 uur. De uitvoering 
begint om 20.00 uur. Van harte welkom!  
 

Voor contact: Ds. Th. van Staalduine, predikant@kerknijbroek.nl; 0571-842188 
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Concert Bemused 
 

Op zondag 1 oktober a.s. geeft vocaal 
kwartet ‘Bemused’ een concert in de 
Dorpskerk in Terwolde. 
Op het programma staan vierstemmige  
a capella stukken van verschillende stijlen. 
Het concert heeft dan ook als titel 
‘muziek door de eeuwen heen’ 
 

Het kwartet is opgericht in 2001 en bestaat uit: 

 Yvonne Hemel, sopraan 

 Dorien Timmermans, alt 

 Paulien Groot Bleumink, tenor 

 Hans Mol, bas 

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

Dit concert is in maart geannuleerd wegens ziekte. 
 
 
 
 
 
 
(In een vorige Kerkbode vergeten te vermelden) 
 

Paaskaars: 
 

Op dinsdag na Pasen 2017 is de Paaskaars van 2016 gebracht naar: 
Familie Hemeltjen, Kuiperstraat 21 in Terwolde. 
Zij waren blij verrast deze te mogen ontvangen. 
 
Dorothé van Baak. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 25 september vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

