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VANUIT DE PASTORIE
Mijn duif in de rotskloof,
Verscholen in de bergwand,
Laat mij je gezicht zien,
Laat mij luisteren naar je stem
Hooglied 2: 14

Delf mijn gezicht op
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak bij mooi.
Huub Oosterhuis.

Negen gezichten laten zich zien in de kunstwerken van Rosemarijn Mulder, die
deze maand in onze kerk hangen. Negen gezichten met negen levensverhalen,
samengevat in een paar woorden en in beeld uitgewerkt. Laat me je gezicht
zien, laat me zien wie je werkelijk bent. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want
wat is mijn ware gezicht en kan ik iedere dag zonder masker naar buiten?
Nee, dat gaat niet altijd en is bepaald niet eenvoudig. Maar wat een geschenk
is het als iemand ons vraagt: Wie ben je werkelijk, wees maar niet bang, laat je
maar zien. Dat vraagt om oprechte aandacht en om oprechte betrokkenheid.
In het pastoraat noemen we dat ook wel “iemand tevoorschijn luisteren”.
Het kan een gebed worden: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi, een gebed
tot God, want God kent ons immers van binnen en van buiten. Bij Hem heb je
geen masker nodig.
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Het kan ook een verlangen zijn, uitgesproken of niet, naar een ander mens.
Mag ik bij jou tot mijn recht komen, mag ik bij jou helemaal mezelf zijn?
Hoe worden wij mensen waaraan een ander mens zich werkelijk durft te laten
zien? Door open te staan voor wat een ander voelt en beleeft, zonder oordeel.
Door niet te roddelen over elkaar. Door gewoon te vragen aan de ander wat je
weten wilt en het niet zelf in te vullen.
Als bij een werkelijke ontmoeting de maskers af gaan, dan zien we de
werkelijkheid, en hoe die werkelijkheid ook is, wat er ook in ons gezicht schuil
gaat, we worden er mooiere mensen van.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden,
aan niets of niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

VANUIT DE GEMEENTE
Themawandeling: Wandel je leven
Op woensdag 8 november om 10.00 uur is er weer een themawandeling.
Deze duurt ongeveer anderhalf uur.
Het vertrekpunt van de thema
wandeling is Lochemsestraat 34,
De Vecht, ook wel “Halte
Weteringsebroek” genoemd.
Deze keer gaan we op pad met
ons eigen levensverhaal. Het
mooiste zou zijn als we al de
plaatsen van jouw leven konden
bezoeken, maar nodig is dat
niet, want die plaatsen zijn er
nog allemaal, in je hoofd, zelfs
als ze in het echt al zijn
verdwenen (bijvoorbeeld je oude school die is afgebroken). Al wandelend
lopen we door ons leven heen en roepen we ons beelden in herinnering.
Daarnaast gaan we op zoek in de natuur naar voorwerpen, ervaringen of
beelden die daarbij passen.
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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 13 december,
zelfde tijd, zelfde plaats.

We zien elkaar op De Vecht!
Op woensdag 8 november ben ik weer aanwezig bij De Groot in het café van
12.30-14.30 uur 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. 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
Op woensdag 1 november en 6 december bent u
om 10.30 uur weer 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. Op 1 november bekijken we
samen de Expositie Heremetijd, Portretten van
oudere mensen en hun levensverhalen.
Hoe ziet ons portret er uit?
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In december hebben we het thema “Wie zoet is krijgt lekkers”? Dan hebben
we het over de verdeling van het goede en het kwade in de wereld en in ons
leven. Als het goede en het kwade vaak zo oneerlijk verdeeld is, wat doet dat
dan met ons geloof in God?
De ochtenden zijn open voor iedereen. Het is niet verplicht dat u elke keer
komt. Losse ochtenden meemaken kan ook heel goed.
En neem gerust iemand mee.

30-45 jarigen
Ben je tussen de 30 en 45 jaar en wil je graag zo eens
in de zes weken samen met anderen praten over je
leven, je geloof en wat je allemaal bezighoudt? Stuur
dan even een mailtje naar nobel45@hetnet.nl en ik
zet je op de lijst. De afspraken worden gemaakt via
afspreken.nl. De deelnemers die er nu zijn ervaren de
avonden als een moment voor zichzelf en een
moment van bezinning in hun vaak hectische levens.
Deze avonden kosten je misschien wat van je
kostbare tijd, maar je komt er met meer energie
vandaan!

Expositie “Heremetijd”
Van 22 oktober tot en met 26
november is de expositie Heremetijd
van Rosemarijn Mulder uit Deventer
te bezichtigen. Er zijn genoeg
vrijwilligers gevonden om de kerk
iedere zaterdag van 10.00-16.00
open te doen. Alle tijd dus om de
expositie rustig te bekijken.
De expositie bestaat uit portretten
van oudere mensen. Rondom hun
portret zijn elementen uit hun leven
verbeeld. Verschillende portretten
krijgen ook een plaats in de
kerkdiensten van deze periode.
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Zieken
In het ziekenhuis was opgenomen: Dhr. Freek Bosman, Wellinkhofweg 5, de
operatie is goed verlopen. Mw. Hannie Zweers, Wijkseweg 10 is geopereerd en
moet nu heel langzaam aan haar krachten weer opbouwen. Ook Jan Aalpoel
was in het ziekenhuis opgenomen. Hij is inmiddels weer thuis. Veel sterkte
gewenst bij de revalidatie. Ook anderen die thuis ziek zijn, of behandelingen
moeten ondergaan of wachten op onderzoeken wensen we veel sterkte en
beterschap toe.
Gedachteniszondag
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dit jaar doet zich het uitzonderlijke fenomeen voor dat er geen uitvaarten zijn
geweest waarbij wij als kerk betrokken zijn geweest.
Wel zijn er drie leden uit onze gemeente overleden, het zijn:
Harmina Alberta Verbeek-Dommerholt
Gerritje Johanna Witteveen-ten Velde
Gerrit Jan de Weerd
Voor hen zal een gezamenlijke kaars aangestoken worden onder het noemen
van hun namen. Wanneer u bij het aansteken van deze ene kaars ook graag
een naam of meerdere namen genoemd wilt hebben, dan kunt u dit
doorgeven. Dan graag even een berichtje, liefst via de mail nobel45@hetnet.nl
Daarnaast is er in deze dienst in momenten van stilte en aandacht ook
gelegenheid hen te gedenken die u mist uit de kring van familie, vrienden of
dorpsgenoten. Daarna is er voor
iedereen gelegenheid een lichtje
aan te steken voor hen die wij
missen in onze levens, nog maar
kort of al veel langer. In ons leven
krijgen we allemaal te maken met
verlies. Het is goed om daar in de
gemeenschap van de kerk bij stil te
staan. Elkaar te troosten en te
merken dat we niet alleen zijn in
ons verdriet en gemis. Daarom is
deze dienst voor ons allemaal een
moment om stil te staan bij wie ons
voorgingen en bij ons eigen leven,
want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God.
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Bij de diensten
We gaan op weg naar de voleinding van het kerkelijk jaar. Hierbij passen
thema’s als gedenken en verwachten. Verleden, heden en toekomst komen
samen in de hoop die in ons is. We moeten loslaten, maar we mogen ook
vooruit kijken, Gods nieuwe toekomst tegemoet.
5 november, zevende zondag van de herfst Kleur: Groen
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
We lezen Deuteronomium 24: 6-22. Dank en recht
vormen hier een bondgenootschap: denk er maar aan
terug dat je zelf slaaf was, en dat je nu vrij bent.
Het portret van Edi brengt ons dan ook bij de slaafvrije
chocolade van Tony Chocolonely.
Hoe ziet zo’n reep er eigenlijk uit en waarom zo: de
kinderen delen er van uit.
Na de dienst zijn er broodjes gezond te koop- bij de ZWO-commissie, de
opbrengst is voor ons project in Kameroen.
Verder verleent Inspiration haar medewerking. Een dienst om dankbaar van te
worden.
12 november, eerste zondag van de voleinding Kleur: Groen
MAALTIJD VAN DE HEER
Tijden van verschrikking, ze bestaan in de wereld, ze bestaan soms in ons eigen
leven en ook in de bijbel komen ze voor. We kunnen daar voor weglopen en
alleen de blije verhalen leven. Maar het evangelie (goede boodschap) herbergt
ook die donkere kanten van het bestaan. Hoe zouden wij anders troost kunnen
putten uit het evangelie in donkere tijden. Spannende woorden voor als het er
om spant. Maar klonken zulke woorden ook niet aan de tafel van de Heer toen
zijn discipelen rondom Jezus zaten en ze zich afvroegen: wie zal Hem
verraden?
19 november, tweede zondag van de voleinding Kleur: Groen
Op het rooster staat Matteüs 25:31-46. Het lijkt of er in de wereld geen einde
komt aan armoede, honger en verdriet. Maar Jezus vertelt dat God het verschil
ziet tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen.
Wie een mens geholpen heeft zegt jezus, heeft mij geholpen. Op deze zondag
gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor.
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26 november, Eeuwigheidszondag Kleur: Wit
GEDENKEN VAN DE OVERLEDENEN
Het gedenken van de overledenen staat in de kerk
nooit los van hoop en verwachting. Wat verwachten
wij: dat de bruidegom komt, dat de wereld van recht
en vrede zal aanbreken. Hoe zouden wij anders
elkaar ooit kunnen loslaten, dan in deze hoop en
verwachting.
Maar hoe houden wij onderweg onze lampen
brandende?
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
1 november
1 november
1 november
8 november
8 november
8 november
14 november
15 november
16 november
29 november
6 december

10.30 Zin in de ouderdom
14.30 Oecumenische werkgroep
Moderamenvergadering
10.00 Themawandeling
12.30-14.30 We zien elkaar bij….
20.00 Kerkenraadsvergadering
20.00 lezing Herman Wijffels
20.00 Denktank
20.00 Intercultureel bijbellezen
Moderamenvergadering
10.30 Zin in de ouderdom

Consistorie
Kerk Terwolde
bij Kees
Lochemsestraat 34
De Groot
Consistorie
Kerk Wilp
bij Piet
Consistorie
bij Kees
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:
1
3
5
12
13
15
17
21
22

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

Dhr. H. Koldenhof, Wijkseweg 20
Dhr. A.H. van Velde, Avervoordseweg 10
Dhr. L. van Weeghel, Sint Maartenserf 85 K 113
Mevr. F. Doeve-de Wilde, Twelloseweg 82-A
Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis, Beentjesweg 13
Dhr. L. Nijhof, Zwanekamp 14
Mevr. J. Buitenhuis-Broekhuis, Karel Doormanstr. 42
Mevr. H.J. Nijhof, Zwanekamp 14
Dhr. C.W. Hartgers, Leliestraat 2

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.

MUTATIES:
Ingeschreven:
Dhr. M.D. van der Kooij, Twelloseweg 99, vanuit Huizen
Mevr. J.H. Vorderman-Segers, Piet Heinstraat 20, Twello
Uitgeschreven/verhuisd:
Dhr. en Mevr. Kats-Huis in ‘t Veld, Lage Kamp 5, naar Twello
Dhr. J.F. Spijker, Kraaigraafstraat 6, naar Twello

Overgeschreven:
Dhr. T.de Ruiter en Mevr. D. Jacobs-Schimmel, naar Wilhelminakerk
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90
80
84
86
88
89
81
81
95

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

Intercultureel Bijbellezen
Dit najaar gaan we weer Bijbellezen met een groep uit Kameroen.
In het project van afgelopen voorjaar stond het verhaal over de vlucht van
Mozes uit Egypte en zijn komst bij de waterput in Midian centraal. Het bleek
erg boeiend en inspirerend te zijn om samen met een groep uit een andere
cultuur hetzelfde verhaal te lezen en er over te spreken met elkaar.
In overleg met ds. Samuel Dawai van de predikantenopleiding in Kaélé
(Kameroen) gaan we het verhaal van Zacheus de tollenaar met hen te lezen.
Er zijn al weer aanmeldingen binnen. Wie volgt?
Opgave bij Kees Visser of Betsy Nobel. (tel.: 0571-292213)
De eerste avond wordt gehouden op donderdag 16 november in de kerk,
aanvang 20.00 uur. Wanneer de volgende avond gehouden wordt, is
afhankelijk van het binnenkomen van de reacties uit Kameroen.
Broodjes gezond
Zondag 5 november verkopen we weer de traditionele broodjes gezond.
Brengt u de portemonnee mee zodat u na afloop van de dankdienst voor
gewas en arbeid uw gezonde lunch kunt meenemen?!
Kees Visser,
werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720)
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Gaat U met ons Mee ? Met elkaar is leuker dan alleen .
op donderdag middag 23 november .
Het leek ons gezellig om eens een bezoekje te brengen aan TUINLAND WILP,
Dan kunt u alvast genieten van prachtige ingerichte kamers in Kerstsfeer, een
lust voor het oog.
We vertrekken om twee uur vanaf de Kerk. Graag opgave voor deze middag
i.v.m. vervoer. Uiteraard zijn de kosten voor eigen rekening.

Sinterklaasfeest: Dit jaar organiseren we een Sinterklaas Bingo. We zouden
het leuk vinden dat u dan een cadeautje mee brengt, bestemd voor de Bingo.
Een Sinterklaas gedichtje is leuk maar niet verplicht.
Dit keer vragen we geen vrijwillige bijdrage..

Terugblik: We kregen enthousiaste reacties zodat we mogen terugblikken op
twee geslaagde uitstapjes. Allereerst het uitstapje naar Diepenheim, voorafgaand
naar de vijvertuin in Harfsen waar we zeer actief bezig zijn geweest. Vervolgens
een goed verzorgde lunch. Na de lunch richting naar het Oranje Museum te
Diepenheim, wat bij iedereen goed in de smaak viel.

Midgetgolf: op de Vosselhoeve was wederom een succes , Na hartelijk
ontvangst gingen we aan de slag, Deze middag waren we goed in beweging ,
bovendien hadden we onderling veel plezier.
Jennie Veldhuis en Evert Slijkhuis wisten de eerste prijs in de wacht te slepen.
De aanmoedigings prijs ging naar Jannie van Vemde en Willie Slijkhuis, Dus des te
meer een reden om nog eens een keer naar de Vosselhoeve te gaan.

Opgave Tuinland
Agenda:
23 november
30 november
21 december

tot maandag 20 november.

Bezoek aan Tuinland Wilp.
Sinterklaasfeest met Bingo.
Kerstviering: m.m.v. Zangkoor `Harmonie uit Welsum`.
Willie Slijkhuis
Mini van der Horst
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tel: 291074.
tel: 291335.

UITJE 28 SEPTEMBER:
Mini en Willie hadden weer iets bedacht voor de 65+ groep.
Op donderdag 28 september moesten we om half tien in de consistorie zijn.
Er hadden zich 21 personen opgegeven. De koffie stond klaar met iets lekkers
erbij.
Daarna ging het richting Harfsen met auto's bestuurd door vrijwilligers die zich
spontaan hadden opgegeven.
Aan de Harfsensesteeg ligt de Haarbroekse
vijvertuin of spreukentuin.
Daar werden we ontvangen met koffie. Het woord
spreukentuin zegt het al;
een tuin en schuur vol spreuken welke afgebeeld
zijn.
Na de koffie werden we in groepen verdeeld en
kregen we een formulier met opdrachten om
bepaalde uitgebeelde spreuken of gezegden te
ontdekken.
Soms was het gemakkelijk maar soms ook moeilijk.
Toen we allemaal rond waren geweest werd de winnaar bekend gemaakt. Dit
was al heel leuk.
We hebben daar geluncht: soep, broodjes en een croquet weer met koffie of
thee.
Vandaar zijn we vertrokken naar Diepenheim, naar het Oranje museum het
‘nieuwe Haghuis’. Dit was heel interessant. We kregen uitleg het vroeger toeging
op het kasteel waar de moeder van Prins Bernhard (Prinses Armgard) gewoond
heeft.
Daarna mochten we, ieder voor zich, het prachtige museum bekijken.
Er zijn alleen al 1000 borden van het Koninklijk huis aanwezig, deels gekregen en
deels opgekocht. Daarna kregen we, onder het genot van een kopje koffie met
oranjegebak, uitleg over de oranjes vanaf de 16de eeuw.
Dit was ook weer heel mooi.
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Om half vier gingen we weer richting Terwolde. Het was een hele mooie en
interessante dag.

Een groot woord van dank aan Mini en Willie.
Een 65 plusser.
Medewerking ‘Inspiration’.
Op zondag 5 november a.s. verleent het zang-gospelkoor Inspiration haar
medewerking aan de morgendienst welke in het teken staat van dankdag voor
gewas en arbeid. Het koor staat o.l.v. Marlies Tiemens en de pianobegeleiding is
door Gijs Hermans. Het belooft een mooie dienst te worden.
Inspiration is de komende tijd druk met optredens. Op zondag 10 december
treedt het koor op in de Wilhelminakerk in Beemte tijdens een lichtjesregen,
aanvang 19.00 uur. Op dinsdag 12 december wordt er een nieuwe
tentoonstelling geopend in het ‘Anton Pieck’ museum in Hattem, aanvang 15.30
uur. Hier treedt Inspiration ook op. Op 21 december tijdens het kerstgebeuren in
en rondom de kerk van Terwolde van 19.00 tot 21.00 uur verleent het koor ook
haar medewerking en natuurlijk tijdens het ‘Dickens festijn’ in Deventer. Dus er
komt weer een drukke tijd aan.
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Nieuws van het kerkwinkeltje.

De jaarlijkse verkoopdagen van zelfgemaakte
spullen zijn weer in zicht.

Vrijdag 8 december van 13.30-17.30
Zaterdag 9 december van 9.30-12.30

Inleveren van spullen voor de verkoop is vrijdag 8 december vanaf 10.00 uur in
de consistorie.
Dus wie wat wil bakken bijv. koek of cake of iets anders; wie iets haakt, breit
of een bloemstukje wil maken enz. voor de verkoop, graag, u heeft ruimschoots de
tijd.
Donderdag 7 december vanaf 13.30 worden er weer kerststukken, kransen en
graftakken enz. gemaakt bij Alie Ensink in de verwarmde washal. Deze worden
dan verkocht op 8 en 9 december.
Gaarne vragen wij mensen om deze te helpen maken. Graag een scherp mesje of
snoeischaar meenemen. Vele handen maken licht werk en iets moois.
Mocht u groen, bessen, hulst enz. over hebben dan kunt u dit ook meenemen of
bij Alie brengen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
De verkoop van de kerststukken is een groot succes , maar we zijn blij met alles
wat ons gegeven wordt. Alvast bedankt.
Zegt het voort wanneer de verkoopdagen zijn en help ons ook weer van de
spullen af.
Tot ziens namens het kerkwinkeltje,
Hannie Zweers
Heidi Kamphuis
Alie Ensink Tel. 0571-291236
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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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GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE:
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met
Henk Stormink: Tel. 0650 666 612,
of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl

ROMMEL- en ANTIEKMARKT:
Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse
rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande
medewerkers.
E. Slijkhuis (0571) 29 10 74 - J. van Oorspronk (055) 323 1711
G. de Groot (055) 323 1261

KERKRIJDEN
Wilt u gebruik maken van het vervoer om naar de kerk te gaan, dan
kunt u zich aanmelden via dit telefoonnummer: 055-3231634.
Dan wordt dit voor u geregeld.
Dorothé van Baak.

UITZENDROOSTER
5
12
19
26

nov.
nov.
nov.
nov.

PK
PK
RK
PK

OOV:

Nijbroek
Terwolde
Duistervoorde
Klarenbeek

9.30u
10.00u
10.00u
10.00u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:

Johan de Weerd is contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde.
Middendijk 40/A, tel. 0571 291884.
ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 6 nov

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

A. van Oorspronk
J. van der Scheer
H. Braunius
H. Kamphuis

Beentjesweg 11-A
Dorpsstraat 83
Veenweg 5
Everwijnstraat 35
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COÖRDINATOR KERKSCHOONMAAK,
Het is ons gelukt. We zijn dan ook heel blij dat we een opvolger hebben
gevonden voor Rikie Koers. Zoals reeds in de kerkbode van
juli/aug. vermeld is gaat zij stoppen aan het eind van het jaar.
We zullen haar dan ook bedanken voor het werk dat ze gedaan heeft.
Haar opvolgster is Henny de Groot, bij allen wel bekend.
Henny, bedankt dat je deze taak op je wilt nemen.
Namens de kerkrentmeesters.

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.

GIFTEN:
Bloemengroet

via:

Onderhoudsfonds via:
Collecten

K. Ketelaar
H. Stormink
F. van Veelen
A. Ensink

CvK
Diaconie
Wereldvoedseldag
Ned. Bijbelgenootschap
Alg. Diaconaal werk
Hervormingsdag
TOTAAL

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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5,00
10,00
20,00

35,00

7,50

7,50

173,43
169,61
44,55
74,80
45,85
41,20

549,44
591,94

Wilpse lezingen
Lezingen en discussies over thema’s die ons aangaan

Herman Wijffels

Duurzaamheid als opgave
Leven in het Antropoceen
Prof. dr. Herman Wijffels - econoom, bankier, oud-informateur,
bewindvoerder Wereldbank, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke
verandering - heeft zich ontwikkeld tot een geëngageerd pleitbezorger voor
verantwoord omgaan met wat de aarde is en wat die ons biedt.
In tweeëneenhalve eeuw is de wereldbevolking gegroeid van 1 naar meer dan
7 miljard: onze wijze van leven en werken overschrijdt ruimschoots het
draagvermogen van de aarde.
In zijn lezing ‘Leven in het Antropoceen’ onderzoekt Herman Wijffels
vragen als:
o Wat noem je in deze context “goed leven”?
o Welke waarden zijn daarin leidend?
o Welke verantwoordelijkheden dragen we collectief én individueel?
Welke benadering we ook kiezen:
De grondslag moet –naar het oordeel van Herman Wijffels- worden gevormd
door een waardensysteem waarin harmonie tussen mens en aarde centraal
staat. Een culturele opgave, waarmee ieder in zijn dagelijks handelen te
maken heeft! Zijn adagium: niet uitsluiten, maar permanent zoeken naar
verbindingen. Of het nu gaat om de politiek, de financiële wereld, de
agrarische sector of het bedrijfsleven, alle delen in dezelfde
verantwoordelijkheden.
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Wij nodigen u uit voor de lezing en de aansluitende discussie.
Dinsdag 14 november, 20.00 uur
Dorpskerk Wilp, Kerkstraat 35

Toegangsprijs: € 5,00 (incl. een kop koffie of thee bij binnenkomst).
Kaarten:
Reserveren tot 10 november a.s. via wilpselezingen@gmail.com
Uw reservering blijft geldig tot tien minuten voor aanvang.
Verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk te Twello en op de avond zelf in de kerk.
De kerk is open vanaf 19.15 u. Er is een boekentafel.
Onder de noemer Wilpse Lezingen biedt de Stichting Behoud Dorpskerk
Wilp geïnteresseerden in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer- Zutphen een
podium voor gesprek en discussie over actuele thema`s op het snijvlak van
maatschappij, ethiek en geloof. De discussies zijn open, maar niet waardevrij.

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Vrijdag 24 november vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl - tel. (0571) 291325.
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