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Zondag

1 oktober

Zondag

8 oktober

10.00u - ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: KiA: Wereldvoedseldag

9.30u - NIJBROEK
OECUMENISCHE DIENST
Mmv: koor ‘Oefening en Stichting’
olv. Lucas Dalhuisen

Zondag

15 oktober 17.00u - Drs. H. Bouma, Kampen
VERHAALDIENST
Uitgangscoll.: Ned. Bijbelgenootschap

Zondag

22 oktober

10.00u - ds. B.K. Nobel
DOOPDIENST
Uitgangscoll.: Alg. Diaconaal werk

Zondag

29 oktober

10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: KiA: Hervormingsdag
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ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
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Tel. (0571) 29 22 13
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VANUIT DE PASTORIE
Van Fem Pas kreeg ik onderstaand gedicht

Hoop
De hoop dragen wij
diep in onszelf.
Is ze niet daar,
dan is ze nergens.
Hopen is onze diepste aard
en staat of valt niet met
wat er in de wereld gebeurt.
De hoop zit ons in de ziel,
is gegrift in het hart en
verankerd voorbij de horizon.
Hopen is ergens voor werken
omdat het goed is;
de overtuiging dat iets zinvol is,
hoe het ook afloopt en
wat het resultaat ook moge zijn.
Vaclav Havel

Indrukwekkende woorden die bij mij bij de voorbereiding van de dienst van 24
september waarin we stil stonden bij de kerk in het midden-oosten die het nu
zo zwaar te verduren heeft ook vragen op riepen:
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Zou ik zo moedig zijn als de jonge predikante Mathilde Sabbagh die na haar
studie theologie in Libanon besloot terug te keren naar haar geboortestad
Al-Hassakeh in Noord Syrië, deze stad ligt aan het front tussen Koerden,
het regeringsleger en IS?
Mensen zeggen soms: het moet eerst maar eens weer oorlog worden, dan
zouden de kerken wel weer vol zitten. Nu is dat waar in sommige streken in
het midden oosten, maar in de kerk
van Mathilde Sabbagh is het alleen
maar stiller geworden. Steeds meer
mensen zijn op de vlucht geslagen en
verblijven nu in een andere plaats in
Syrië in één van de buurlanden of in
Europa. Om van de gedode
gemeenteleden nog maar niet te
spreken.
Een kleine minderheid houdt
Mathilde Sabbagh moedig stand.
Maar als er aan Mathilde Sabbagh gevraagd wordt of ze nog hoop heeft voor
de toekomst, weigert ze daar op te antwoorden.
Want, zo zegt ze: “Hoe kan ik nu gevraagd worden naar mijn hoop als er hoe
dan ook hoop is. Als christenen zijn wij mensen van de hoop. We kunnen onze
identiteit niet veranderen alleen omdat we in tijden van oorlog leven. Hoop is
wie we zijn.
En als we hoop zijn, bieden we nog steeds waar de wereld gebrek aan heeft.
Of, heel eenvoudig gezegd: we gaan door met het zijn van het Licht: Gods
licht”.
Zulke getuigenissen stellen aan ons de vraag: Lukt het mij om in de tegenslag
in mijn leven te leven uit de hoop? Een anker te zijn van houvast, een baken
van Licht te zijn in mijn omgeving? De christenen in het midden-oosten hebben
geen keus. Zij hebben niet om deze situatie gevraagd.
Ook ons overkomen dingen waar wij niet om hebben gevraagd. Durven we
dan vrijmoedig te blijven getuigen van de hoop die in ons is? De woorden van
Jezus, maar misschien meer nog de uitwerking daarvan op mensen zetten ons
opnieuw op scherp.
Ik bid dat ook ik, dat ook wij levende getuigen mogen zijn van de hoop die in
ons is.
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Cursusdagen
Dit najaar begint een nieuwe cylus van 5 jaar voor de permanente educatie
voor predikanten. In de afgelopen 5 jaar heb ik mooie cursussen kunnen
volgen en al mijn punten gehaald. Nu begint er een nieuwe periode van 5 jaar.
Op maandag 6 november en dinsdag 7 november zal ik daarom weer op cursus
zijn. Op deze dagen ben ik niet beschikbaar voor werk in de gemeente.

VANUIT DE GEMEENTE
Themawandeling: Nieuwe wegen gaan
Dit seizoen gaan we letterlijk nieuwe wegen bewandelen. Het vertrekpunt van
de themawandelingen zal dit jaar op De Vecht liggen, namelijk aan de
Lochemsestraat 34, ook wel ‘Halte
Weteringsebroek’ genoemd. De eerste
wandeling van dit seizoen is op woensdag
11 oktober, begint om 10.00 uur en duurt
ongeveer anderhalf uur. Nu we toch nieuwe
wegen gaan verkennen is het mooi om ook
eens te kijken naar de wegen die we zelf gaan
in ons leven. Hebben we keuzemogelijkheden,
of zijn bepaalde paden afgesloten door welke
reden dan ook? Hebben wij behoefte aan
nieuwe wegen in ons leven, of lopen we juist
prima op het pad zoals dat nu voor ons ligt?
Deze vragen gaan we onderzoeken tijdens deze
wandeling en ieder mag zoeken naar zijn eigen
antwoorden. Er zijn geen foute antwoorden,
want het is jouw weg.
Loop je ook mee? Trek een paar goede schoenen aan en geniet van het buiten
zijn. De wandeling gaat altijd door, behalve als het onweert. Iedereen is
welkom en neem gerust ook iemand mee. Er zijn geen kosten aan verbonden
De eerstvolgende wandeling zal zijn op woensdag 1 november, zelfde tijd,
zelfde plaats.
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We zien elkaar op De Vecht!
Sinds Bethel is gesloten, kom ik eigenlijk alleen nog op de Vecht voor een
oecumenische vergadering of een pastoraal bezoek. Ik besef dat ik de rest van
de tijd niet zo zichtbaar ben op
de Vecht. Dit seizoen wil ik eens
proberen of ik daar wat
verandering in aan kan brengen.
Het is mijn bedoeling om iedere
tweede woensdag van de maand
(in aansluiting op de wandeling)
van 12.30-14.30 aanwezig te zijn
in Café de Groot. Iedereen die behoefte heeft aan een praatje, of een afspraak
wil maken voor een persoonlijk bezoek kan bij mij aan tafel aanschuiven.
Zo kunnen we elkaar in een ontspannen setting ontmoeten. Natuurlijk kunt u
mij de hele maand door ook benaderen met vragen of verzoeken om een
bezoek, maar op deze manier hoop ik toch wat meer mee te krijgen van wat er
op De Vecht speelt en leeft en ben ik voor u die in de Vecht woont gemakkelijk
bereikbaar.
Schroom dus niet en kom gezellig bij mij zitten, ook als ik nog lekker aan het
lunchen ben. Ik ben er voor u!
Zin in de ouderdom
De kring ‘Zin in de ouderdom’ is op 27 september weer
van start gegaan, met als thema: “De herfst van je
leven”. Misschien was u er bij, misschien ook nog niet.
Vanaf nu gaan we weer naar de eerste woensdag van
de maand en bent u om 10.30 uur van harte welkom in
de kerk van Terwolde om mee te praten over allerlei
thema’s rondom ouder worden. Tot nu toe begonnen
we ongeveer bij 75 jaar en ouder, maar u mag ook
gerust komen als u jonger bent en de thema’s u
interesseren.
De volgende ochtend is op woensdagochtend 1 november om 10.30 uur. Tegen
die tijd kunt u in het Voorster Nieuws lezen wat het thema van die ochtend is.
Het is niet verplicht dat u elke keer komt. Losse ochtenden meemaken kan ook
heel goed.
En neem gerust iemand mee. De ochtenden zijn open voor iedereen.
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30-45 jarigen
Ook de 30-45 jarigen zijn weer bij elkaar geweest. We hadden het over
geloven/vertrouwen en twijfelen. Ben jij ook ongeveer tussen de 30 en 45 jaar
en lijkt het je leuk om mee te doen? Laat het mij dan even weten
(nobel45@hetnet.nl), dan zet ik je op de lijst van afspreken.nl. We hebben
geen vaste avonden, omdat mensen
in deze leeftijdsgroep drukke
agenda’s schijnen te hebben 😉.
We komen ongeveer één keer in de
zes weken bij elkaar en spreken dan
over thema’s die we tegenkomen in
ons geloof en in ons leven. Alleen al
het delen van ervaringen blijkt zeer
inspirerend te zijn.
Eén van de deelnemers van deze
groep, Linda Terwel, las in de startdienst het volgende gedicht voor.
Dit gedicht geeft veel weer van hoe de deelnemers deze groep beleven.
Samen in kleur,
Het leven in balans houden.
Dan ontstijgen gouden momenten,
Onverwacht het bestaan.
Als zwart en wit,
Bij gelegenheden samengaan.
Straalt soms de gloed,
Van een stukje hemel ons tegemoet.
Tussen diepe stilte,
En overdonderend applaus,
Bloeit de saamhorigheid,
In wederzijds respect en trouw.
Aangelicht door eeuwigheid!
Samen verbonden op hoger plan!
Ons leven gekleurd door deze band...!
Ook jij bent welkom en neem gerust iemand mee!
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Zondag 15 oktober 17.00 Verhaaldienst door Hans Bouma
Over Zacheüs, die oppertollenaar die dankzij Jezus zichzelf weer terugvond,
kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten.
Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Thuis bij mezelf vertelt Zacheüs bij
monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend
verhaal waarin we ons mogen laten meenemen in het leven van Zacheüs dat
verrassend genoeg ook onze levens raakt.
Vanaf 16.30 staat de koffie klaar!
Op deze zondag hebben we er voor gekozen om de dienst om 17.00 te
houden. Een mooie tijd om naar een mooi verhaal te luisteren.
Om 10.00 uur is er dan geen dienst.
Expositie “Heremetijd”
Ik ben blij u te kunnen vertellen dat we weer een expositie van Rosemarijn
Mulder in de kerk krijgen. Dit keer is het een prachtige verbeelding van de
levens van mensen in de vorm van portretten met een kort verhaal er bij. De
expositie heeft de naam “Heremetijd”. Deze naam drukt uit dat we allemaal in
de tijd van de Heer leven, maar kan ook een kreet zijn van verrassing over wat
mensen allemaal zoal in hun leven meemaken.

Een mooi thema voor de weken waarin we toeleven naar het einde van het
kerkelijk jaar en de laatste zondag daarvan, waarop we de levens van mensen
gedenken die ons zijn voorgegaan.
Qua materialen lijkt deze expositie op de vorige, qua inhoud is deze expositie
weer heel anders. Ik hoop dat we er samen van kunnen genieten. Sommigen
verhalen zullen ook terugkomen in de kerkdiensten in de weken dat deze
kunstwerken in onze kerk hangen.
De expositie is te zien van 22 oktober tot en met 26 november. Graag doe ik
ook weer een beroep op u, zo dat we de kerk ook op de zaterdagen een aantal
uren open kunnen hebben. Wilt u een blok van twee uur invullen op één van
de zaterdagen, wilt u mij dat dan alvast even mailen? Als we genoeg mensen
hebben kunnen we iedere week van 10.00-16.00 open zijn.
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Zieken
In het ziekenhuis was opgenomen: Dhr.
Freek Bosman, Wellinkhofweg 5, hij moet
nog een operatie ondergaan. Mw. Hannie
Zweers, Wijkseweg 10 werd opnieuw
opgenomen in het ziekenhuis. Het is nu
zoeken naar de juiste behandeling.
Ook kreeg ik bericht dat Mw. Annie
Vorderman-Segers in het ziekenhuis is
opgenomen. Ook al woont zij nu in Twello, zij stelt belangstelling uit Terwolde
nog wel zeer op prijs.
We wensen hen en ook anderen die thuis ziek zijn, of behandelingen moeten
ondergaan veel sterkte en beterschap toe.

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
We zijn de herfst in gegaan. In oktober hebben we veel verschillende diensten
en langzaam maar zeker gaan we op weg naar het einde van het kerkelijk jaar.
Kijkt u goed naar het overzicht van de diensten want tijden variëren deze
maand nogal eens!
1 oktober, tweede zondag van de herfst Kleur: Groen
Vandaag hebben wij twee gasten in de dienst. Jonge theologiestudenten die
met het programma Bridging Gaps (Kloven dichten) drie maanden studeren
aan de VU in Amsterdam. We lezen Lucas 7: 11-16 over een jongeman die wordt
begraven, maar bij de poort van de stad ontmoet Jezus de stoet…
8 oktober Kleur: Groen
9.30 OECUMENISCHE DIENST IN NIJBROEK
“Ellenbogenwerk?”is het thema van deze dienst. Wie mag er de eerste zijn en
wie wordt naar de laatste plaats verwezen. Mensen kunnen pijnlijke
ontdekkingen doen als ze gaan kijken door de ogen van Jezus. Of zij worden
juist blij verrast, omdat zij bij de mensen niet meetellen, maar bij Jezus voorop
mogen gaan. Deze dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep en
het koor Oefening en Stichting o.l.v. Lucas Dalhuisen zal haar medewerking
verlenen in deze dienst.
15 oktober Kleur: Groen
17.00 VERHAALDIENST
Hans Bouma, theoloog en dichter neemt ons
mee naar het leven van Zacheüs, de tollenaar.
(zie ook blz. 8). Op deze zondag is er alleen
dienst om 17.00.
Kinderen zijn ook welkom, maar er is geen
oppas of kindernevendienst.
22 oktober Kleur: Groen
DOOPDIENST
Deze dienst wordt samen met de doopouders voorbereid. De doop is een
krachtig teken van verbondenheid. Verbondenheid met God en verbondenheid
met de gemeente van Jezus Christus. Dat willen we voluit vieren.
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29 oktober Kleur: Groen
Op het rooster staat Matteüs 22: 1-14
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest. Er zijn mensen
uitgenodigd, maar veel daarvan komen niet. Toch gaat het feest door, met
mensen van de straat. Zij kunnen het feest wel waarderen. Op deze zondag
gaat Pastor Hein de Jong bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
30 september/1 oktober Bezoek Internationale studenten
4 oktober
20.00 Moderamenvergadering
Bij Kees
11 oktober 10.00 Themawandeling
Lochemsestraat 34
11 oktober 12.30-14.30 We zien elkaar bij….
De Groot
11 oktober 20.00 Kerkenraadsvergadering
Consistorie
22 oktober Start Expositie Heremetijd
Kerk
24 oktober 20.00 Denktank
Consistorie
24 oktober 20.00 KND vergadering
bij Bernedine
25 oktober 10.00 Ouderlingenvergadering
Consistorie
26 oktober 9.00 ZWO-vergadering
Consistorie
26 oktober Gezamenlijk moderamen
Nijbroek
1 november 10.30 Zin in de ouderdom
Consistorie
Voor iedereen een hartelijk groet!
Ds. Betsy Nobel
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2 okt Mevr. H. Klijn-van Tongeren, Kon. Wilhelminastr 25
8 okt Dhr. M. Hogeboom, Koningin Wilhelminastr 34
15 okt Mevr. J. Veenendaal-Wilmink, Twelloseweg 9

89
81
97

jr.
jr.
jr.

Onze hartelijke gelukwensen.

HUWELIJKSJUBILEA:
12
20
12
13
26
26

okt
okt
okt
okt
okt
okt

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

en
en
en
en
en
en

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Steffen-Veldstra, Twelloseweg 96-A
Berends-Beunk, Dorpsstraat 9
Eekhuis-Hooijer, Rozendaalseweg 12-A
Wassink-Gelder, Molenweg 27-A
Jansen van 't Laar-Kamphuis, Everwijnstr.41
Wolters-Singel, Beentjesweg 8

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. H.E. Zweers, Twelloseweg 102, naar Welsum
Verhuisd:
Mevr. D.M.H. Groeneveld-de Jonge, Hoevenallee 2, naar Twello
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40
40
45
45
45
45

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

Van de diaconie
Hoeveel kost een brood? Ach zegt u misschien, voor een euro of twee heb je
een brood. Maar welk percentage van uw inkomen besteed u nou aan eten.
Voor iemand met een netto-inkomen van rond de 1200 euro in de maand of
nog minder is dat best een groot percentage. Het Nibud heeft samen met het
voedingscentrum een tabel gemaakt van wat u normaal gesproken kwijt bent.
Wat kost eten per persoon?
Om de kosten voor de verschillende maaltijden per persoon te berekenen,
heeft het Voedingscentrum een verantwoord voedingspakket samengesteld.
Dat pakket bevat wat iemand minimaal gemiddeld dagelijks nodig heeft om
gezond te blijven (per vrouw, man, zwangere, kind).
De kosten hiervan staan vermeld in de tabel.
De bedragen gelden voor een huishouden van twee personen.
Dagelijkse minimale kosten eten per persoon*
ontbijt

2e broodmaaltijd

warme
maaltijd

tussendoortjes

totaal

kind 1-3 jaar

0,63

0,81

0,70

0,19

2,34

kind 4-8 jaar

0,80

0,95

1,12

0,37

3,24

kind 9-13 jaar

1,20

1,58

1,79

0,73

5,29

man 14-50 jaar

1,50

1,75

2,30

0,94

6,48

vrouw 14-50 jaar

1,16

1,53

2,21

0,93

5,83

man 51-69 jaar

1,32

1,62

2,16

1,08

6,18

vrouw 51-69 jaar

1,13

1,59

2,10

1,03

5,84

man en vrouw 70+

1,28

1,64

2,17

1,04

6,12

zwangere vrouw

1,22

1,60

2,23

0,91

5,95

moeder die
borstvoeding geeft

1,39

1,81

2,28

1,16

6,65

Bron: Referentievoedingen, Voedingscentrum 2016. Berekeningen, Nibud 2017

Een echtpaar van 51-69 is dan in het totaal € 4,34 per dag kwijt aan een warme
maaltijd. Dat lijkt niet zoveel. Maar er zijn gezinnen die per maand 200 euro of
minder over houden om van te eten. Dat is dan nog geen 50 euro per week.
En als je dan 4,34 per dag kwijt bent voor een warme maaltijd, dan past dat
niet meer. Er is dan te veel maand en te weinig geld.
Dan is er sprake van armoede.
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Ook in onze gemeente komt er armoede voor. Nog dichterbij, in ons dorp
komt armoede voor. Misschien is het zelfs uw buurvrouw. Heel veel mensen
schamen zich hiervoor. Zij zullen er niet voor uitkomen dat hun inkomen, niet
voldoende is om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dan is
er sprake van armoede.
De Stichting Leergeld is er voor kinderen uit deze gezinnen. En het doel is dat
die kinderen gewoon mee kunnen doen. Dat er geld is om te leren. Voor
schoolboeken, een schoolreisje, andere schoolspullen, een fiets of zelfs voor
een traktatie op school.
De diaconie steunt de Stichting leergeld. Zij heeft dat gedaan door b.v. onlangs
een gift van 500 euro aan de Stichting te doen. Via een andere weg willen wij
ook de voedselbank steunen. De voedselbank, is de bank die er niet zou
moeten zijn, maar nog steeds noodzakelijk is, simpelweg omdat er nog te veel
personen zijn die onvoldoende financiële middelen hebben om normaal te
kunnen eten. Daarom stellen wij voor om in 2018 alle avondmaal collectes te
besteden aan de voedselbank. Als we dan het avondmaal vieren, delen we als
het ware ook, met die mensen die niet voldoende hebben om van te leven.
In de afgelopen tijd is er verschillende keren een beroep op de diaconie
gedaan om ondersteuning. Zo hebben we 1000 euro overgemaakt voor
noodhulp aan de bewoners van Bangladesh. Terwijl avond aan avond Houston
op televisie was vanwege de orkaan die daar huishield, voltrok zich buiten de
camera’s een stille ramp in Zuid Oost Azië, waar tweederde van Bangladesh
onder water stond en ook nog eens 400.000 Rohinya vluchtelingen in korte
tijd de grens over kwamen. Wij raken al in paniek van 50.000 vluchtelingen in
een heel jaar. Bangladesh is een van de armste landen ter wereld.
We hebben ook 500 euro gedoneerd aan de Stichting Vrienden van Loamneş.
Zij vertrekken heel binnenkort met transport en konden het geld nu goed
gebruiken.
En tenslotte hebben we besloten dat de diaconiecollecte van de startdienst
bestemd zou zijn voor de slachtoffers van orkaan Irma in het Caraïbisch gebied
(st. Maarten) Deze collecte bracht het mooie bedrag van 450 euro op. We
bedanken iedereen die ons werk steunt via gaven en gebeden.
Vanaf nu richten we ons op de kerstperiode. We hebben een begin gemaakt
om een nieuwe kerstactie te doen en we bekijken of we iets met Serious
Request kunnen, omdat het glazen huis dit jaar op de markt in Apeldoorn
staat.
In een volgend kerkblad leest u daar meer over. Erik Nobel.
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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. Er is al weer een aanmelding binnen. Wie volgt?
Verdere informatie volgt.
ZWO-dienst
Zondag 10 september hadden we weer een ZWO-dienst. De collecte was
uiteraard bestemd voor Kerk in Actie en ons project in Kameroen. De opleiding
van een student tot predikant kost daar € 2000. De collecteopbrengst was €
102,40. Gelukkig meer dan de uitgangscollecte als regel opbrengt. Hartelijk dank!
Bezoek buitenlandse studenten
In het weekend van 30 september en 1 oktober hebben wij weer twee gasten, die
zijn uitgenodigd door de ZWO-groep. Het zijn theologiestudenten, één uit
Roemenië en één uit Ecuador. Op zondag 1 oktober kunt u ze ontmoeten tijdens
de kerkdienst.
Maar er zijn ook andere momenten in dit weekend waarop u kunt aansluiten om
zo deze studenten te ontmoeten. Zaterdag rond 12 uur halen wij de gasten af in
Deventer, daarna volgt een programma in Deventer en op een zorgboerderij.
Om 18.00 uur gaan we eten wij Willy en Evert Slijkhuis.
Op zondag na de kerkdienst eten we samen soep, waarna onze gasten weer naar
huis gaan.
Wilt u aan één of meerdere van deze activiteiten meedoen, meld dit dan z.s.m. bij
Kees Visser, Hermien Teunissen, Willy Slijkhuis of Betsy Nobel.
U bent van harte welkom!
Kees Visser,
werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720)
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26 oktober gaan we weer naar de Vosselhoeve in Epe
voor midgetgolf.
We vertrekken om half twee vanaf Kerkplein Terwolde.
Voor oktober stond er een spreker in ons agenda die een lezing zou
houden over de natuur. Aangezien wij helaas niet konden garanderen dat
het aantal belangstellenden meer dan 20 personen zou zijn (hoge kosten
voor een kleine groep) hebben we de afspraak verzet voor een volgend
seizoen. Door allerlei omstandigheden (hoge leeftijd en opname in
verzorging of verpleegtehuis) wordt het groepje trouwe belangstellende
steeds kleiner. Al die jaren waren die dames en heren zeer trouwe
bezoekers. Ieder heeft op haar of zijn manier hun bijdrage geleverd, en er
zijn dankbare en mooie herinneringen die we zeker niet zullen vergeten.
Hartelijk dank voor uw komst naar de 65+ Groep.
Een speciale groet van ons allen aan: dhr. L. van Weeghel, Mevr. T.
van den Bovenkamp, Mevr. A. Bredenoort, Mevr. D. Horstman, Mevr. J.
Schrijver, Mevr. D. Veldwijk, Mevr. J. Veenendaal en Mevr. A. Vorderman.
Opgave voor de Vosselhoeve - tot maandag 23 oktober.

Agenda:
29 oktober
23 november
30 november
21 december

Midgetgolf.
Bezoek aan Tuinland Wilp Kerstshow.
Vieren we Sinterklaasfeest.
Kerstviering: m.m.v. Zangkoor ‘Harmonie’ uit Welsum.
Willie Slijkhuis
Mini van der Horst
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tel: 291074
tel: 291335

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: 2 okt 2017 Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITZENDROOSTER
1
8
15
22
29
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okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

PK
PK
RK
PK
PK

H. de Groot
J. Veldhuis
H. Teunissen
I. Wolters

OOV:

Voorst
Terwolde
Duistervoorde
Twello
Voorst

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

Avervoordseweg 3
Avervoordseweg 4
Zeedijk 9
Beentjesweg 8

DRINGEND GEZOCHT:
KERKSCHOONMAAKCOöRDINATOR.
We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger voor Rikie Koers.
Zoals in de vorige kerkbode te lezen was, is zij na 37 jaar gestopt met
het coördineren van de groepen voor de maandelijkse kerkschoonmaak.
Voor informatie kun je contact opnemen met:
Alie Ensink
Kuiperstraat 5
Tel. 291236

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.
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GIFTEN:
Bloemengroet

via: L. Uenk
W. Jansen (2x5)
K Visser
T. Veldhuis
E. Nobel

15,00
10,00
5,00
5,00
20,00

55,00

Sint Maarten

via: Bank

50,00

50,00

Collecten

CvK
Diaconie

203,15
64,11

JOP Jeugdwerk PKN
Kameroenproject ZWO
Vredesweek
Orgelfonds
Sint Maarten
KiA: Midden-Oosten
Naastenhulp Voorst (Huw. Dnst)

44,95
102,40
64,30
35,65
408,10
73,45
287,86

TOTAAL

1.388,97

KERKBALANS 2017
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

39.000

40.148
33.180

Begroot

Toegezegd

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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1.283,97

Betaald t/m 25.09

Stichting Vrienden van Loamneş
bereidt transport voor!

Zaterdagmorgen 4 november 2017 vertrekt er een vrachtauto met goederen naar
Roemenië: naar Loamneş en Hoghilag.
De scholen hebben dringend behoefte aan o.a. schoolmeubilair, sanitair, kleuter
houten puzzels en ballen. Wat zij hebben is heel oud en kapot of ze hebben het
helemaal niet. Ballen om binnen en buiten te spelen zijn er niet. De gymzalen zijn
er, maar er staat niets bruikbaars in.
Als vrijwilligers zijn we bezig om overal vandaan tweedehands schoolmeubilair op
te halen. Schoolborden die kapot zijn, worden gemaakt. De meeste goederen
gaan naar Hoghilag. Daar is de achterstand erg groot.
De afgelopen jaren hebben wij al geld bijeen gebracht waarmee de plaatselijke
bevolking de gaten in de daken van twee scholen kon dichten, zodat de kinderen
het droog hielden in de klassen.
Nu komt het eigendomsrecht van de school in Hoghilag in handen van de school
en/of gemeente zelf. Het was tot nu toe eigendom van de Duitse Evangelische
Kerk.
Maar ……. onderhoud is er zeer weinig tot niets gedaan. Men wil nu het
schoolgebouw opknappen. Nieuwe ramen, de (hout/kolen) kachels uit de lokalen
vervangen door centrale verwarming en wc’s en wastafels in de school plaatsen.
Nu is er nog een toilet buiten. Als vrijwilligers willen we proberen de gesponsorde
vrachtauto van Autorijschool De Weerd vol te krijgen.
We zijn er echter nog niet!!
Maar er zijn ook blijde dingen te melden. Hiervoor zijn we heel dankbaar.
Van de firma Plieger hebben we wc-potten, wastafels en een aantal radiatoren
gekregen. Bij Sports voor Children hebben we een aantal gymtoestellen kunnen
ophalen.
De gevraagde ballen (voor kleuters en laagste groepen) willen we proberen nieuw
aan te schaffen. Wel hebben we een aantal ballen van de voetbalvereniging uit
Oene gekregen.
Van de diaconieën van Nijbroek en Terwolde hebben we een gift mogen
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
Mocht u ons willen helpen (ook financieel), dan worden wij heel blij!
Wij zoeken voor de scholen nog 1 CD speler met boxen voor de muzieklessen,
dans en gym, 2 beamers en tennisrackets.
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Voorbeeld van slechte deur in de
school. Tafeltjes en computers zijn
met een eerder transport door ons
gebracht.
Ook hebben we geld gesponsord om
o.a. deze deur op te knappen en van
een slot te voorzien.

Mochten u deze spullen in goede staat nog hebben staan en niet gebruiken, dan
houden we ons aanbevolen. Neem gerust contact op met Johan de Weerd
Nijbroek, tel 291884 of Riet Visser Terwolde tel. 290720.

OECUMENISCHE DIENST 8 OKTOBER
Op zondagmorgen 8 oktober wordt de jaarlijkse oecumenische dienst
gehouden. Deze keer in de kerk van Nijbroek. Aanvang: 9.30 uur.
Aan de dienst werken mee: Ds. B. Nobel, ds. Th. van Staalduine en leden
van de oecumenische werkgroep.
De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Oefening en
Stichting uit Nijbroek, o.l.v. Lucas Dalhuisen. Er is kindernevendienst.
De diaconale collecte is bestemd voor ‘het vergeten kind’.
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade in het dorpshuis
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
We hopen velen te mogen begroeten.
De oecumenische werkgroep.
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Speldenprikken

Uit: 95 Speldenprikken, uitg: PKN, 2016
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 30 Oktober vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
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