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DIENSTEN  DECEMBER 2017: 
 

 
Zondag 3 december 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 

1ste advent       Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

        

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

2de advent       Uitgangscoll.:  Roemenië KND 

     

  16.00u - KERSTZANGDIENST, ‘de Groot’ 

          

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

3de advent       Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 24 december 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem 

4de Advent       Uitgangscoll.:  Roemenië KND 

          

  19.00u - KINDERKERSTFEEST 

          

  22.00u - ds. B.K. Nobel 

        KERSTNACHTDIENST 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Maandag 25 december 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        KERSTFEEST 

        

Uitgangscoll.:   

KiA: Kinderen in de Knel 

          

Zondag 31 december 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        OUDEJAARSDIENST 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 7 januari 10.00u - ds. B.K. Nobel 

        NIEUWJAARSDIENST 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 

 7396 AH  TERWOLDE   45ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  December 2017  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Voor je het weet is het weer een jaar later… 
************************************************************* 
…en valt de Kerstkerkbode weer bij u in de bus, om u te laten weten dat het bijna 
Kerstfeest is en wij u tijdens dit feest graag ontmoeten bij één van onze 
kerkdiensten of andere activiteiten. 
 
Zomaar een verhaal over zomaar een gezin: 
 
De Domkerk in Utrecht is op de late kerstavond tot de nok gevuld met kaarslicht, 
een enorme kerstboom en 1200 kerkgangers. Onder hen Robert en Jacqueline met 
hun drie kinderen en een bevriend gezin. “We hebben beiden een christelijke 
achtergrond en willen onze kinderen ook zo opvoeden” vertelt de 52-jarige 
Robert. “De zondagse kerkdienst komt er nooit zo van, maar de kerstnachttraditie 

houden we er al jaren in. De kerk ziet 
er feestelijk uit en vooraan staat een 
groot koor, gehuld in lange, rode 
gewaden. Als ik luister naar de 
bijbelteksten, de gezangen en de 
preek van de dominee over een 
actueel thema, merk ik weer dat er 
meer is in het leven dan mijn 
dagelijkse bestaan en vind ik vaak een 
rustig moment van bezinning.  

Als ik de kerk uit loop en de klokken hoor spelen, voel ik me, fijn, warm en meer 
verbonden met mijn geloof. Ik neem me dan voor om wat vaker naar de kerk te 
gaan, maar voor ik het weet is het alweer een jaar later.” 
 
Ook de kerk van Terwolde is open in de Kersttijd. Op 8 en 9 december is er het 
altijd gezellige kerstwinkeltje. Op 21 december doen we volop mee met Terwolde 
in actie voor Serious Request. Op 24 december is er Kinderkerstfeest én 
Kerstnachtdienst en op 25 december een gezellige dienst voor jong en oud.  
Op Oudjaarsmorgen luiden we 2017 uit en op 7 januari wensen we elkaar een 
gezegend 2018 toe. Iedereen is welkom, om net als Robert uit Utrecht iets mee 
te krijgen van de warmte en verbondenheid met elkaar. We hebben het zo nodig 
in deze wereld die soms zo kil en kou kan zijn. 
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Ook in het nieuwe jaar is er weer volop gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. In deze kerkbode ziet u een paar 
voorbeelden, maar kijk ook eens op onze website 
www.kerkterwolde.nl. 
Daar is nog veel meer te ontdekken! 
 
We wensen u een goede Advents- en kersttijd toe! 
 
Namens de Protestantse gemeente  
Terwolde-De Vecht 
Ds. Betsy Nobel 
 

Er is veel te vieren in deze maand.  
We volgen de bijzondere dagen 
 

Advent 
 
Vier zondagen voor Kerstmis begint de adventstijd. Terwijl het buiten al vroeg 
donker is, wordt het in de huiskamer (en in de kerk) iedere week lichter, 
naarmate er één, twee, drie of 
vier kaarsen branden in de 
Adventskrans. Advent is een 
tijd van verwachting. We staan 
open voor wat uit de hemel tot 
ons komt. Eens, heel lang 
geleden, waren er twee 
mensen die een boodschap 
kregen van een engel.  
De eerste was de oude priester Zacharias. Aan hem verscheen een engel die hem 
berichtte dat zijn hoogbejaarde vrouw een zoon zou krijgen, die later Johannes 
de Doper genoemd zou worden. De tweede was een jonge vrouw die Maria 
heette. Bij haar trad de aartsengel Gabriël binnen om haar te verkondigen dat het 
Christuskind bij haar geboren zou worden. 
 
  



 5 

 

 



   6 

 

Kerstnacht 
 

Liefde is het licht 
waarmee u ons wenkt 
als de nacht nog donker is, 
 
liefde  
als een Woord met vleugels 
van alzo hoge, 
als een Mens met erbarmen,  
ons zo nabij. 
 
Liefde 
als een goede tijding, 
als een beter vaderland, 
als onderdak voor ons allen. 
 
Nergens 
zo goed te lezen, 
zo verstaanbaar gemaakt 
dan in de geboren herder Jezus Messias. 
 
Gezegend bent U, o, God, 
om Hem: 
dat Hij met U 
in de eenheid van de Geest 
moge leven in de gloria! 
 

 
 
 
 



 7 

 
Eerste kerstdag 
 

Het Kerstevangelie volgens Lucas 
**************************************************** 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 

inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 

volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over 

Syrië.  

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de 

stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 

Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten 

inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 

zwanger was.  

 

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 

bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 

eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 

van de stad. 
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Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de 

Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de 

Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang, want ik kom jullie goed nieuws 

brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 

Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.  

Hij is de Messias, de Heer.  

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 

een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 

voederbak ligt.’  

 

En plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden: 

 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 

herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen 

ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 

gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan 

en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind 

zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die 

het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 

maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 

nadenken.  

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 

wat ze gehoord en gezien hadden, 

precies zoals het hun was gezegd. 

 

**************************************************** 
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Tweede kerstdag 
 
Uit het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 ¼ jaar 
 
Donderdag 26 december 
 
Het kerstdiner was ontroerend. Ria en 
Antoine die in het donker de kamer 
binnen schuifelden met een enorme 
kalkoen met drie sterretjes in zijn gat. 
Evert bij wie een groot stuk tiramisu op 
zijn schoot viel bij het uitserveren. En, al 
zeg ik het zelf, mijn tafelrede was ook niet 
onaardig. Hij ging over vriendschap als 
basis om het leven aangenaam te 
houden. Misschien een beetje 
sentimenteel (Antoine pinkte een traantje 
weg) maar wel uit het hart. We hebben 
een toost uitgebracht op Eefje, ‘de stille 
kracht achter onze club, die nu wel erg stil is’. Daarna dronken we op onze 
vriendschap, tot de dood ons scheidt. Wat voor ons geen al te gewaagde 
voorspelling is. 
Na afloop was er een staande ovatie voor de koks. 
Het volgende kerstdiner is straks om 13.00 uur, met alle bewoners die niet door 
hun kinderen opgehaald zijn. De aanvangstijd leverde nog een hoop gezucht op 
van mensen die niet graag van hun ijzeren schema’s afwijken, zelfs niet bij de 
geboorte van hun heiland. 
“Ik heb ’s middags niet zo’n trek in warm eten”, of een variant daarop, zullen we 
zeker een paar keer horen. 
Ik ga over een uurtje naar beneden met het vaste voornemen mij niet te ergeren. 
Aan niemand. 
 
Meer lezen? Dit is een fragment uit het boek “Pogingen iets van het leven te 
maken”. Uitgeverij Meulenhoff 
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Oudjaar 
 
Knieperties 
 

Een kniepertie is een zoete, dunne harde wafel die traditioneel rond de jaar-
wisseling wordt gebakken en gegeten, vooral in Drenthe, Groningen, Twente  
en de Achterhoek. 
 

Knieperties worden gebakken in speciale wafelijzers. Vroeger waren dit 
smeedijzeren knijpijzers die boven het haardvuur werden gehouden.  
Nu worden vaak elektrische wafelijzers gebruikt. Je kunt ze ook in de winkel 
kopen  
 
Het meest lijken knieperties nog op oubliehoorns zoals gebruikt voor schepijs; 
echter het recept is anders: zoeter, en met kaneel. Direct na het bakken, als het 
baksel nog warm is, kan het rond een stokje opgerold worden. Na afkoelen blijft 
een knapperig, hol rolletje over, dat door sommige mensen volgespoten wordt 
met slagroom. Anderen verkiezen een platgehouden kniepertie. 
 
Volgens de streekgebonden traditie zijn de wafeltjes in december plat om als 
kniepertie gepresenteerd te worden, en worden ze vanaf nieuwjaarsdag als 
nieuwjaarsrolletje gepresenteerd. De gedachte hierachter is dat in december het 
oude jaar zich volledig heeft ontvouwen: op nieuwjaarsdag symboliseert het 
rolletje het onbekende nieuwe jaar, een nieuwgeboren baby in zijn windselen.  
De platte versie wordt vooral in Drenthe en in de noordwesthoek en Salland van 
Overijssel gezien, de opgerolde versie meer in Groningen, Twente en de 
Achterhoek. 
 
 
Recept 
 

500 gram suiker 
500 gram bloem 
250 gram roomboter of margarine 
ongeveer 400 ml handwarm water 
2 eieren (kamertemperatuur) 
2 zakjes vanille suiker 
 
 
 

http://www.smulweb.nl/wiki/88/Eieren
http://www.smulweb.nl/wiki/207/Vanille
http://www.smulweb.nl/wiki/68/Suiker
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Bereidingswijze 
Smelt de margarine of roomboter langzaam in een pannetje of magnetron. 
Weeg alles af, meng het in een mengkom. Voeg als laatste de gesmolten boter en 
het water toe. 
Meng met de mixer tot een egaal beslag. 
Het moet makkelijk door te roeren zijn. Eventueel iets water toevoegen 
(voorzichtig maak het niet dun).  
Een klein juslepeltje beslag op het midden van de plaat gieten. 
Bakken maar, ijzer even aanknijpen! Zelf heb ik het ijzer ongeveer op stand 4/5 
staan. Blijft het plakken? Op gevoel ietsje warmer bakken of nog een keer met 
slaolie insmeren. 
 
Wist u dat de kniepertjes ook te koop zijn bij het kerkwinkeltje op 8 en 9 
december? 
 
 
Serveertips 
Je kan het kniepertie plat laten 
afkoelen of meteen na het 
bakken oprollen. 
Opgerolde knieperties kun je 
vullen met slagroom 

       ......mmmmmmm 
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Nieuwjaar 
 
EX-KONING WINTER 
 
De winter stelde nauwelijks iets voor 
Dat moet dan het effect zijn van die broeikas 
En veel traditie gaat aldus teloor 
 
Het is al sedert eeuwen niet gebeurd 
Dat ons klimaat zodanig aan de knoei was 
En dit seizoen zo streng is afgekeurd 
 
In wintersportgebieden wordt getreurd 
In Friesland heerst een dof, langdurig lijden 
En weer heeft men geen witte Kerst bespeurd 
 
Veel kleintjes weten nu reeds niemendal 
Van ’t vroeger zo courante sleetje rijden 
Alsook het sneeuwvermaak met pop en bal 
 
En in de eeuw die weldra komen zal 
Haalt men op korte, schemerige dagen 
Zijn jeugdherinneringen weer van stal 
 
Ontroerd vertelt een oude kletsmajoor: 
“Ja, ja, toen moest je warme 
kleding dragen... 
Er waren zelfs momenten dat 
het vroor” 
 
Drs. P. 
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Nieuws en achtergronden 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Omzien naar elkaar 
Het hele jaar door proberen we elkaar te ondersteunen bij moeilijke momenten. 
Ook mooie momenten worden gevierd. 
Ouderen krijgen, als zij boven de 80 zijn, op hun verjaardag een bloemetje van de 
kerk. Ook zieken en mensen die op een andere manier een moeilijke tijd hebben, 
kunnen gesteund worden met een bloempje of een bezoekje van de ouderling of 
de dominee. En gelukkig lijken veel mensen ook vanuit zichzelf naar elkaar om.  
In het ziekenhuis of thuis staan soms vele kaarten van mensen die meeleven.  
Maakt u ook iets moois of moeilijks mee en wilt u graag een bezoekje van een 
ouderling of van de dominee, vraag daar dan  gerust om. Wij doen het graag! 
 
 
Zin in de ouderdom 
Wilt u ook aanhaken bij onze 75-plus gespreksgroep? Op 6 december komen we 
om 10.30 uur in de kerk bij elkaar om het samen te hebben over het thema  
‘Wie zoet is krijgt lekkers?’. We hebben 
het samen over de ongelijke verdeling  
van recht en onrecht in onze wereld en 
in onze levens. Welke levensinstelling 
kan je helpen bij moeilijkheden die op je 
pad komen. En hoe kunnen we omgaan 
met teleurstellingen, als ons leven 
anders loopt dat gehoopt. Want anders 
dan het Sinterklaaslied ons wil doen 
laten geloven, is het niet altijd zo dat 
dat wie zoet is ook lekkers krijgt.  
Praat u ook mee? Iedereen is welkom 
en de koffie en thee staan voor u klaar! 
U kunt gewoon losse ochtenden komen.  
Op 7 februari zal dan weer onze 
volgende ontmoeting zijn. 
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Gespreksgroep 30-45 jaar 
Ben je tussen de 30 en 45 jaar (of iets ouder of iets jonger) en heb je het ook 
altijd zo druk? Of misschien juist niet en heb je behoefte om andere mensen van 
jouw leeftijd te ontmoeten? Zo één keer in de zes weken spreken we af om elkaar 
te ontmoeten en aan de hand van een thema uit ons dagelijks leven komen we 
even op adem in ons vaak zo hectische leven. Lijkt het je wat om aan te schuiven: 
geef je e-mail adres door op nobel45@hetnet.nl en dan krijg jij ook de 
uitnodigingen via afspreken.nl. Als je kunt dan kom je, komt het een keer niet uit, 
dan kun je ook een keer overslaan. Je hoeft geen bepaalde kennis te hebben of 
alles te weten van het geloof. Ieder brengt zichzelf in en dat is al mooi genoeg!  

 
Themawandeling: (Ver)wachten 
Op 13 december gaan we weer een frisse 
neus halen. Om 10.00 uur vertrekken we 
vanaf Lochemsestraat 34, De Vecht voor 
een wandeling van anderhalf tot twee uur. 
In de winter liggen de zaden te wachten in 
de aarde. Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. 
Je moet nog even geduld hebben. In de 
kerk is het de tijd van Advent, een tijd van 
verwachting. Dromen die nog niet zijn uitgekomen, maar wachten op hun tijd om 
werkelijkheid te worden. Welke verwachtingen en dromen draag jij met je mee 
en hoe vind je het geduld om te wachten op de dingen die er nog niet zijn?  
In de winter gaat de natuur zuinig met haar energie om, het is een tijd van rusten, 
verwerken, bezinnen, de balans op maken. Een mooi thema zo tegen het einde 
van het jaar. Wandel je ook mee? Trek een paar goede schoenen aan en laat je 
verrassen door wat de natuur je te zeggen heeft. Iedereen is welkom en neem 
gerust ook iemand mee. De wandeling gaat door bij ieder weertype m.u.v. 
onweer. Op 17 januari is er weer een wandeling. 

 
Doopdienst 
Op 21 januari houden we weer een doopdienst. Ouders die op deze zondag hun 
kind(eren) willen laten dopen kunnen met mij contact opnemen.  
Graag uiterlijk 8 januari, dan kunnen we samen de dienst voorbereiden. 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Uitvaart vanuit de kerk 
Als er iemand is overleden moeten 
er in korte tijd veel keuzes gemaakt 
worden. Eén van die keuzes is:  
Waar houden we de rouwdienst? 
Het lijkt ons goed om u te laten 
weten dat onze kerk beschikbaar is 
voor rouwdiensten en niet alleen 
voor leden van de kerk.  
De kerk is een mooie en warme plaats om afscheid te nemen van uw 
geliefden. 
Ook als u een eigen invulling wilt geven, bijvoorbeeld met uw familie, 
kan de kerk hiervoor gebruikt worden. Wij beschikken over een goede 
geluidsinstallatie en ook is het mogelijk foto’s of filmpjes via schermen te 
laten zien. 
Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op dominee Betsy Nobel om 
de dienst te leiden, of u te helpen bij de voorbereidingen van de 
gedachtenisbijeenkomst. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan 
kunt u contact opnemen met Henk Stormink (h.stormink@voorst.nl) of 
met Betsy Nobel (nobel45@hetnet.nl). 
 

 
 

Bij de diensten 
****************************************************************** 
In deze adventstijd lezen we uit de profetieën van Jesaja. Naast verhalen van 
verschrikking toont Jesaja ons ook prachtige vooruitzichten. We kijken naar de 
toekomst. Dat is de boodschap van advent. 
 

Jesaja schreef zijn tijd voorbij, 
zo geeft hij hoop aan jou en mij. 

Lees mee en blijf niet langer staan 
bij hoe het altijd is gegaan. 

 
Zondag 3 december, Eerste zondag van Advent Kleur: Paars 
We lezen Jesaja 40: 1-11. De mensen in het land zijn  bang en verdrietig.  
Wie zorgt er voor hen. Jesaja laat zien dat God voor mensen zorgt, zoals een 
herder voor  zijn schapen. 
Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 

mailto:nobel45@hetnet.nl


   16 

Zondag 10 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars 
We lezen Jesaja 2: 2-5. Jesaja heeft een prachtig visioen. De berg met de tempel 
zal stevig staan en de mensen zullen er graag naar toe komen. Wapentuig wordt 
omgebouwd tot gereedschap om voedsel mee te verbouwen 
 

Kerstzangdienst bij De Groot om 16.00 
Het thema van deze oecumenische Kerstzangdienst is: ‘Wat verwachten wij?’  
Advent is de tijd van vooruit kijken. De tijd van hoop en verwachting, maar wat 
verwachten wij nu eigenlijk en waar hopen wij op? In deze dienst zullen we 
vooral veel zingen. Het koor ‘De Darpse Deerns’  o.l.v. Hans Mol verleent haar 
medewerking evenals het orkest ‘Ons Genoegen’ uit Terwolde. Zo zingen we 
onszelf het kerstfeest tegemoet. 
 

Zondag 17 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars 
We lezen Jesaja 35:1-10. De dorre vlakte van de woestijn zal bloeien als een roos. 
Is dat mogelijk? Jesaja weet het zeker en hij vertelt er vol enthousiasme over.  
In deze dienst werkt de gemengde zangvereniging ‘Eendracht’ mee.  
 

Zondag 24 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars 
In Jesaja 62 en 63 lezen we over het aanbreken van tijden van vrede en recht.  
De opbrengst van ons werk zal ons niet door anderen worden afgenomen. Op 
deze zondag gaat Drs. H.J. Boon uit Zelhem bij ons voor. Op deze ochtend is er 
geen kindernevendienst. 
 

Zondag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit 
Wat een feest is het ieder jaar weer: een volle kerk met mensen van jong tot oud. 
Dit jaar is het thema: ‘Een routeplanner naar de stal’. Is het kerstverhaal een oud 
verhaal, of misschien ook niet? Maak 
het mee en geniet er van! 
 

Zondag 24 december 22.00 
Kerstnachtdienst. Kleur: wit 
In deze wereld, die vaak zo hard is, en 
waar we elkaar soms ongenadig 
aanvallen, kunnen we behoefte hebben 
aan warmte en zachtheid. Het thema 
van deze dienst is dan ook: Wek mijn 
zachtheid weer. En we bidden: Geef mij 
terug de ogen van een kind.  
Ons Genoegen zal ons begeleiden en 
Dana Martens zal twee prachtige 
popnummers voor ons zingen. 
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Maandag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit 
Kerstfeest wordt over de hele wereld gevierd. De 
kinderen nemen ons mee op reis. Wie wil er niet 
het Kind ontmoeten? En als wij het Kind 
ontmoeten, wat doet dat dan met ons. 
Natuurlijk zingen we ook veel mooie 
kerstliederen. 
Een warme dienst voor iedereen. 
 

Zondag 31 december 10.00!, 
Oudjaarsdienst. Kleur: wit 
Omdat oudjaar dit jaar op zondag valt 
hebben we ervoor gekozen één dienst te houden, en 
wel in de ochtend. Jozef en Maria brengen Jezus naar 
de tempel (Lucas 2: 22-40) en ontmoeten daar Simeon en 
Hanna. De oude Simeon en het pasgeboren kind doen ons er aan herinneren dat 
oude dingen voorbij gaan en nieuwe dingen komen. Zo laten wij ook dit jaar 
achter ons en kijken uit naar het nieuwe. 
 

Zondag 7 januari, 10.00 Nieuwjaarsdienst Kleur: wit 
Nu komen ook de wijzen uit het oosten naar het Kind Jezus kijken (Matteüs 2: 1-
12). Het lijkt een vredige aanblik, maar koning Herodes is minder blij met de 
geboorte van dit kind. Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar om elkaar 
een gezegend nieuw jaar te wensen. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
AGENDA 
6 december  20.00 Kerkenraad  Consistorie 
8 en 9 december   Kerkwinkeltje  Kerk 
12 december 20.00 Denktank 
13 december 10.00 Themawandeling  De Vecht 
13 december 12.30 Binnenwandelen bij De Groot 
21 december Ouderenkerstfeest  Kerk 
21 december Kerstmarkt   Kerkplein en kerk 
10 januari 20.00 Moderamen  bij Kees 
 
U allen een goede decembermaand toegewenst! 
Ds. Betsy Nobel 
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Kind op zondag 
 

Weet u dat er een prachtig tijdschrift is, dat voor 
iedere zondag mooie suggesties geeft om aan de 
kinderen de bijbel verhalen te vertellen.  
Het verhaal is helemaal uitgewerkt en er staan 
gespreksonderwerpen en knutsel ideeën in. Vindt u 
het ook belangrijk dat de kinderen de verhalen  uit 
de bijbel blijven horen? Misschien is het dan iets 
voor u/jou om leiding te worden van de kinder 
nevendienst. Zo één keer per maand bent u of ben 
jij aan de beurt om tijdens de kerkdienst in een 
aparte ruimte met de kinderen aan de slag te gaan met het bijbelverhaal van de 
zondag. Het zijn geen grote groepen en de kinderen zijn enthousiast.  
De kinderen zijn ook een gedeelte aanwezig in de dienst, de kindernevendienst 
duurt hierdoor ongeveer 25 minuten. Zoals u hierboven kunt lezen, hoeft u het 
allemaal niet zelf te bedenken. Sterker nog met  behulp van Kind op zondag leert 
u er zelf ook nog een heleboel bij over de mooie bijbelverhalen. De tijd die er in 
gaat zitten is: voorbereidingstijd voor de zondag dat u/jij dienst hebt, de 
kindernevendienst zelf, zo nu en dan een vergadering (veel wordt ook via 
Whatsapp afgesproken) en verder leuke activiteiten met name rondom Kerst, 
Pasen en Pinksteren. In de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Denk er 
eens over na, we zouden graag twee of meer mensen aan het gezellige team van 
de kindernevendienst kunnen toevoegen. 
 

Iets voor jou, wil je meer weten of een keertje meekijken?  
Stuur dan een berichtje naar nobel45@hetnet.nl 
 

 

 

 
 

 
****************************************************************** 

 
SevenUp:  de zanggroep die wel vaker in een dienst 

heeft meegezongen, zal 3 december weer haar 

medewerking verlenen. 

De groep staat onder leiding van Marlies Tiemens, 

terwijl Marieke Pompen op piano de begeleiding 

verzorgd. 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

2-dec Dhr. J.H. Ooink op den Dijk,  Ieuwland 16 84 jr. 

14-dec Mevr. A.J. v.d. Bovenkamp-Voorhorst,  Schoolstraat 27 85 jr. 

17-dec Mevr. G.S. Vos-Hofman, Beentjesweg 11 80 jr. 

29-dec Mevr. D. Klein Lankhorst, Ieuwland 7 82 jr. 

 
   3-jan Mevr. G. Boveree-Bomhof, Lage Kamp 27 83 jr. 

5-jan Mevr. A.C. Feenstra-Schoonenboom, Dorpsstraat 75 87 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

  
1-dec Dhr. en Mevr. Schrijver-Klein Lebbink, Kadijk 6 50 jr. 

7-dec Dhr. en Mevr. Teunissen-van Oorspronk, Ganzevlesw. 6 50 jr. 

16-dec Dhr. en Mevr. Lubberts-Huisman, Wijkseweg 64 40 jr. 

20-dec Dhr. en Mevr. Zweers-Wijnbergen, Wijkseweg 10 50 jr. 

23-dec Dhr. en Mevr. Lubberts-Visch, Wijkseweg 92 40 jr. 

21-dec Dhr. en Mevr. Scholtens-Bruin, Riemkamp 15 45 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst! 

 

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

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

 
MUTATIES: 
 

Uitgeschreven: 
 

Dhr. P.H.W. Rodermond, Twelloseweg 3 
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Actie Kerkbalans 2018  
 
 

 
Straks in januari zijn er weer een groot aantal gemeenteleden die 

vrijwillig bij u aan de deur komen voor de Actie Kerkbalans 2018. 

Persoonlijk en met een gevoel van verantwoordelijkheid om het samen 

te doen. Onze gemeente is voor een belangrijk deel van zijn bestaan 

afhankelijk van de opbrengst van de Actie Kerkbalans.  

Hiermee kunnen we zoveel belangrijke kleine en grotere dingen in onze 

gemeente goed laten verlopen. Denk aan de kerkdiensten op zondag, 

trouw- en rouwdiensten, maar ook aan het jeugdwerk (zoals de Doe 

Club, muziek-op-schoot voor de allerkleinsten), de 65+groep, de 

organisten, een goede startdag, bezoek aan huis als u of anderen het 

nodig hebben, er kunnen zijn voor elkaar. Maar ook het onderhoud van 

het historische kerkgebouw en het prachtige historische Naber-orgel, de 

pastorie en de inventaris in de kerk kosten elk jaar weer de nodige inzet 

en middelen.  
 

Samen doen we dat, samen dragen we de mogelijkheden van onze 

gemeente. En velen plukken daar ook de goede vruchten van in blijde 

en moeilijke tijden. Immers het leven brengt van alles op je pad. Je 

hebt het niet altijd zelf voor het zeggen. Dan is het fijn om een 

gemeenschap om je heen te hebben. Mensen die even laten merken, 

dat je niet vergeten wordt, even een hand van verstandhouding en 

steun, een woord van liefde en leven. Dat is belangrijk. Ook in onze tijd 

van snelheid, internet en hardheid. De zachte kant van ons kwetsbare 

leven is zo belangrijk. 
 

Daarom hopen wij dat u ook dit jaar weer uw bijdrage wilt geven aan 

onze gemeente. Ook al weten we dat het niet overal even makkelijk is, 

vragen we of u wilt geven naar de mate dat u kunt dragen. Het is de 

moeite waard. 

De mensen die de Actie Kerkbalans bij u thuis brengen, komen die ook 

persoonlijk weer ophalen. Fijn dat zij dat willen doen.  

 

Fijne Kerstdagen en een Goed en Gezond 2018 gewenst. 

 

College van kerkrentmeesters, 

Piet Winterman, voorzitter. 
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`Kerst brengt samen 
 Kerst verbindt elkaar, 
 Kerst roept mensen samen op om te komen  
 Kerst is voor iedereen` 

 
 

KERST ONTMOETING. 
 

Donderdag middag 21 december bent U in de gelegenheid om met 
elkaar Kerst te vieren. 
Het zangkoor “HARMONIE” uit Welsum verleend aan deze middag 
haar medewerking.  
Het koor staat onder leiding van Carien Duursema, en de piano 
begeleiding is door Hanna Koetsier. Het koor brengt een variërend 
zangprogramma ten gehore. Carien Duursema zal de Kerstvertelling 
voor haar rekening nemen. 
 
Zoals voorgaande jaren is de Kerstontmoeting laagdrempelig en is 
iedereen:       VAN HARTE WELKOM. 
 
 Het beloofd een mooie en gezellige middag te worden. 

 Chocolademelk of koffie met wat lekkers wordt u aangeboden. 

 Tot ziens op 21 december om twee uur in de Kerk van Terwolde. 

 

                                Namens de 65+Groep: Willie Slijkhuis 
 

                                                                        en Mini van der Horst.     
 
Op dinsdag morgen 19 december delen wij weer de Kerstattentie uit 
voor zieken (voor zo ver ons bekend) en 80 jarigen en ouder. 
Wie wil ons daarbij helpen? 
Graag Uw reactie voor 15 december i.v.m. planning. 
 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de Diaconie. 
 

Afhalen tussen 10 en 11.00 uur in de consistorie v.d. Kerk. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.      
 

Willie Slijkhuis                 29 1074 
Mini van der Horst          29 1335 
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Agenda 
 

19 December  Uitdeling kerstattentie. 
21 December  Kerstontmoeting voor iedereen . 
                              
18 Januari  Stamppottenbuffet uit de keuken van de Fam. de Groot. 

 

Van ons een hartelijke groet en Goede Kerstdagen gewenst. 
 
*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intercultureel Bijbellezen 

Vanwege ziekte en nog wat andere redenen is de avond cultureel 

Bijbellezen niet doorgegaan. In januari starten we opnieuw.  

In het volgende kerkblad komt meer informatie. 

 

Broodjes gezond 

Zondag 5 november verkochten we weer de traditionele broodjes gezond. 

De opbrengst was prachtig: € 141,75. Bovendien zijn bijna alle 100 

broodjes verkocht. 

 

Kees Visser, 

werkgroep ZWO (0571) 29 0720) 
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Cunera in Terwolde 
Wat een Open Monumentendag al niet teweeg kan brengen! 

André Karper is kortgeleden in Terwolde komen wonen. Op de Open 

Monumentendag ontdekte hij in onze dorpskerk een muurschildering met 

daarop de heilige Cunera. (U weet wel, de middelste van de drie vrouwen 

boven de piano). André is afkomstig uit Rhenen waar de mooie 

Cunerakerk staat. Bovendien is hij lid van het Cuneragilde. In die kerk, 

genoemd naar de heilige Cunera, is echter geen enkele afbeelding van 

Cunera te vinden! Bovendien is er elders geen schildering in deze vorm 

bekend. Toen dus via André in Rhenen bekend werd dat er nota bene in 

Terwolde een afbeelding van hun heilige te vinden was, gaf dat enige 

opschudding. Een delegatie van het Cuneragilde is op bezoek geweest in 

Terwolde en heeft het fresco uitgebreid bekeken en gefotografeerd. Van 

de foto is een grote banner (een soort vaandel) gemaakt, die gebruikt 

wordt in de onlangs gerestaureerde toren van de kerk of in het museum. 

Cunera is in Rhenen en omgeving een bekende heilige: zie hieronder de 

(verkorte) legende van Cunera. Waarom echter de heilige Cunera in onze 

kerk is afgebeeld, is helemaal onbekend. Een mooi onderwerp voor verder 

onderzoek. 

 

De legende van Cunera 

In het jaar 337 ging de Engelse 

prinses Ursula ter bedevaart naar 

Rome in gezelschap van 11.000 

maagden met onder hen Cunera. 

 Op de terugreis kwam de groep per 

schip in Keulen aan en werd daar 

door heidenen overvallen. Velen 

werden vermoord. De ‘koning van 

de Rijn’, Rabbodus, zag dit en 

redde Cunera het leven. Hij bracht 

haar naar zijn hof te Rhenen, waar 

Cunera een vroom leven leidde in 

de heidense omgeving.  
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Zij was zo plichtsgetrouw, dat de koning haar alle sleutels van het hof 

toevertrouwde. De koningin werd echter jaloers. Op een keer, toen de 

koning en zijn vrouw met vrienden aan tafel zat en Cunera hen bediende, 

zag de koningin dat Cunera de resten van de maaltijd verzamelde. Even 

later verborg Cunera de etensresten in haar schort en ging naar de poort 

waar de armen zaten. De koningin zag haar gaan en klaagde bij de 

koning, dat Cunera hun eten verspilde aan de armen. De koning riep 

Cunera terug. Zij werd bang en vroeg God haar te helpen. Toen ze haar 

schort opendeed, bleek het eten veranderd in houtspaanders.  

De koning bestrafte zijn vrouw voor haar leugens. De jaloezie van de 

koningin werd echter nog groter. Samen met haar dienstmaagden 

bedacht ze een plan om Cunera te vermoorden. 

 

Een tijd daarna ging de koning op jacht. 

De koningin met haar dienstmaagden 

wurgden Cunera met haar eigen 

halsdoek en begroeven haar in de 

paardenstal.  

Toen de koning thuis kwam miste hij 

Cunera en vroeg waar ze was.  

De koningin vertelde dat Cunera met 

haar ouders naar Engeland was gegaan. 

Intussen brachten de knechten de 

paarden naar de stal, maar de paarden 

weigerden naar binnen te gaan.  

 

De knechten zagen brandende kaarsen in de stal verschijnen. De koning 

werd erbij gehaald en zag de omwoelde aarde in de stal. Al gauw werd 

het lijk van Cunera gevonden. De koning was woedend en de koningin en 

de dienstmaagden werden gestraft. 

De koning liet Cunera begraven op de plaats die nog in Rhenen bekend 

staat als het Cunera heuveltje. 

Ruim 300 jaar later reisde de Utrechtse bisschop Willibrord naar Keulen. 

Toen hij onderweg in Rhenen was, bezochten enkele wijze mannen hem 

en vertelden dat er veel wonderen gebeurden bij het graf van Cunera. 
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Willibrord beloofde hen, dat hij op de terugweg weer naar Rhenen zou 

komen om Cunera heilig te verklaren. Op de terugreis vergat hij zijn 

belofte. Toen het schip langs de Grebbeberg bij Rhenen voer, stak er 

plotseling zo’n geweldige storm op dat het schip dreigde te vergaan. 

Willibrord herinnerde zich nu zijn belofte. Bij het graf van Cunera 

aangekomen groef Willibrord het lichaam van Cunera op. Het lag 

onaangetast in het graf met de wurgdoek nog om de hals. Het lichaam 

werd overgebracht naar de kerk in Rhenen en Cunera werd heilig 

verklaard. 

 

De illustraties zijn twee van de weinige afbeeldingen over de legende van 

Cunera en afkomstig uit een middeleeuws handschrift. De overval in 

Keulen, de onrustige paarden en het wurgen van Cunera in het venster zijn 

te zien. Op de afbeelding in onze kerk is dus ook de moord met de 

halsdoek door de twee vrouwen afgebeeld. 

 

Kees Visser 

 

************************************************************************************* 

 

Verslag van de thema-wandeling van 8 november. 
 
 

We hadden deze morgen als thema: Wandel je leven. 
 

We hebben eerst een stukje gewandeld en bijgepraat met de andere 
wandelaars. Dan legt Betsy uit wat de bedoeling is, we wandelen en 
denken na over de eerste tien jaar van ons leven, dan stoppen we even 
en mag je daar wat over vertellen maar het hoeft niet. We wandelen 
weer verder en denken na over de volgende tien jaar van ons leven.  
Ook dan weer een stop waarbij we even praten over deze jaren, dan 
blijkt dat er nog veel gebeurd in die tien jaar. Dan de jaren tussen de 20 
en 30. Ook jaren waarin we ons settelen en druk zijn met hoe gaat ons 
leven,  partner, kinderen en gezin.  Dat gaat eigenlijk ook nog zo tussen 
de 30 en de veertig. Daarna krijgen we weer iets meer tijd voor ons zelf, 
voor werk en of hobby. De volgende tien jaar is voor de helft van ons 
terug kijken en voor de anderen hoe gaat het er uit zien.  
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Het was een mooie wandeling van ongeveer 6 km.  We hebben even stil 
gestaan bij wat er allemaal in ons leven is gebeurd, blij vrolijk maar soms 
ook boos of verdrietig. Maar ook hoe we nu in het leven staan. 
 

Iedere 2e woensdag van de maand is er een thema wandeling, de 
wandeling is voor iedereen dus niet alleen voor mensen van De Vecht. 
Om 10 uur starten we bij halte Weteringsebroek,  Lochemsestraat 34, 
we wandelen ongeveer anderhalf uur, en staan stil bij het thema wat er 
voor die morgen is gekozen. De thema’s staan altijd aangegeven in het 
Voorsternieuws. Weer of geen weer, we wandelen elke keer tenzij er 
onweer is, dan blijven we thuis. 

 
Speciaal bericht voor De Vecht 
Iedere 2e woensdag van de maand, na de wandeling, is dominee Betsy 
van half een tot ongeveer half drie in café  ‘De Groot’  op de Vecht.  
Ze luncht daar en drinkt een kopje thee en wil graag in contact komen 
met de mensen van de Vecht. Ze vindt het heel fijn als u even bij haar 
komt zitten voor een gesprek. Het kan zijn dat u graag met haar wilt 
praten over geloof of problemen of zomaar een blijde gebeurtenis.  
Ze zit daar voor alle mensen van De Vecht, of u nu wel of niet in de kerk 
komt of dat u wel of niet tot een kerk bent aangetrokken, soms is het 
gewoon fijn om met iemand te praten die daar de tijd voor neemt.  
Na die eerste kennismaking kan het zijn dat u nog een keer samen wilt 
praten dat kan in onderling overleg.  
 

Bij een bezoek aan mensen op De Vecht hoorde ik dat het vreemd is om 
een dominee te ontmoeten in een café maar wij hebben juist gezocht 
naar een plek waar iedereen gewoon naar binnen kan lopen. 
Ik hoop dat de volgende keer meer mensen over de drempel stappen. 
 
Lien Uenk (ouderling van De Vecht) 
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Gaven delen, lokaal en wereld wijd 
 
Ook dit jaar staan er weer een paar acties op stapel waaraan  de diaconie van 
de Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht haar medewerking verleend. 
 

21 december 19.00 TERWOLDE IN ACTIE  
 

Kerstmarkt rondom en in de kerk 
 
Allereerst is daar de actie TERWOLDE IN ACTIE voor Serious Request.  
Deze landelijk bekende actie, met ‘Het glazen huis’, zamelt dit jaar geld in voor 
kinderen die hun ouders kwijt zijn geraakt. Het glazen huis staat dit jaar in 
Apeldoorn op de markt. Als diaconie zijn we  samen met de school en 
dorpscontactpersoon Lucia Kiesbrink, betrokken geweest bij de tot stand- 
koming van de actie TERWOLDE IN ACTIE. We steunen de actie ook met een 
stimuleringsbijdrage voor kinderen en jongeren die activiteiten willen 
ontplooien voor dit goede doel.  Kinderen die een goed plan hebben en die 
daarvoor een kleine investering moeten doen, kunnen daarvoor een bijdrage 
krijgen van de diaconie. Er zijn wel een paar voorwaarden: Er moet een plan 
zijn, het plan moet worden uitgevoerd en van te voren moet inzichtelijk 
worden gemaakt wat nodig is. De diaconie heeft een bedrag van totaal 
ongeveer 250 euro beschikbaar.  Als je hier gebruik van wilt maken kun je 
contact opnemen met Henk v.d. Scheer (292925) of met Erik Nobel (292213) 

We verwachten 
dat het een erg 
leuke kerstmarkt 
wordt  met veel 
muziek, zang, 
koopdingetjes 
gemaakt door 
kinderen van 
school en het 

kerkwinkeltje, de aanwezigheid van verschillende verenigingen uit het dorp, 
gezelligheid met glühwein en chocolademelk. Geen handelaren maar alleen 
activiteiten door en voor Terwoldse vrijwilligers en kinderen.  
Een aanrader voor iedereen, rondom en in de kerk. Aanvang 19.00 uur.  
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Kerstpakketten 
Naast de actie Terwolde in Actie verzorgt de diaconie in samenwerking met 
Naastenhulp Voorst, de gemeente Voorst en de Ondernemersvereniging 
Terwolde/Nijbroek weer kerstpakketten voor inwoners met een 
bijstandsuitkering. Evenals vorig jaar levert de 
Ondernemersvereniging de pakketten. De diaconie 
heeft gevraagd aan de gemeente hoeveel inwoners 
van Terwolde en De Vecht een bijstandsuitkering 
krijgen. Voor dat aantal maken wij enveloppen met 
een brief. De inwoners met een bijstandsuitkering 
krijgen via de gemeente een brief. Wij weten niet van 
te voren welke inwoners de brief krijgen. Krijg je de 
brief dan kan je daarmee een gratis kerstpakket en 
envelop met een klein geldbedrag ophalen. Het geld komt van 
de Stichting Naastenhulp Voorst. Plaats en afhaalmoment staan in de brief. 
 
Advent 2017 

De vier advent zondagen zullen in het teken 
staan van vluchtelingenkinderen. Zoals Jezus 
als kind op de vlucht moest, bedreigd met de 
dood door Herodes, zo zijn ook nu duizenden 
kinderen op de vlucht. Kerk in Actie heeft 
voor deze Adventsperiode speciaal materiaal 
gemaakt over vluchtelingen kinderen. We 
zullen dat ook verspreiden. Twee van de vier 

diaconiecollectes tijdens de Advent zijn voor dit doel bestemd. Dit sluit dan 
ook weer prima aan bij het doel van Serious Request.  
De andere twee collectes tijdens Advent, zijn 
voor de Stichting Vrienden van Loamneş.  

U ziet het, we zitten niet stil de komende 
maand. En we hopen dat u ook in beweging 
komt, zodat we Kerst tot een feest maken 
voor mensen veraf en dichtbij. Doe je mee? 
Dan zien we u in ieder geval de 21 december. 
 
Namens de diakenen 
Erik Nobel 
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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 (0571)  27 1382 
 

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o. 

  Klazien Ketelaar-Menkveld 

  Twelloseweg 76 (0571)  29 1617 
 

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg  

 tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,  

 Kuiperstraat, Rozendaalseweg,  

  Hannie Zweers-Wijnbergen 

  Wijkseweg 10 (0571)  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 (0571)  29 0575 
 

Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk 

 Willy Jansen-Heuvelman 

 Everwijnstraat 17 (0571)  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: 0650 666 612, 

of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl  

 
KERKRIJDEN 
 

Wilt u gebruik maken van het vervoer om naar de kerk te gaan, dan 

kunt u zich aanmelden via dit telefoonnummer: (055) 323 1634. 
 

Dan wordt dit voor u geregeld. 
 

Dorothé van Baak. 

 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van:  4 dec 2017 Mevr. M. Bosman Wellinkhofweg 5 

  

Mevr. W. Jansen Everwijnstraat 17 

  

Mevr.  G. Hak Everwijnstraat 33 

  

Mevr. W. Slijkhuis Kuiperstraat 13 

  

      

In de week van:  8 jan 2018 Mevr. H. Braamkolk Molenweg 27 

  

Mevr. K. Ketelaar  Twelloseweg 76 

  

Mevr. J. ter Mate Dorpsstraat 49 

  

Mevr. B. Plette Kolkweg 13 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

3 dec. RK H. Hartkapel, 't Wezeveld 9.30u 

10 dec. PK Twello 10.00u 

17 dec. PK Wilp 10.00u 

24 dec. PK Terwolde 10.00u 

31 dec. PK Nijbroek 9.30u 
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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 (0571)  29 1884. 

 
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: G. van Essen 10,00 

 

  

R. Elskamp 5,00 

 

  

B. Nobel 20,00 

 

  

A. Overvelde 10,00 

 

  

W. Jansen 5,00 50,00 

      Onderhoudsfonds via: Bank 8.11 100,00 

 

  

Melkbus 40,75 

 

  

A. Ensink 10,00 150,75 

      Orgelfonds via: F. Pas 10,00 10,00 

      Collecten CvK 

 

186,09 

 

 

Diaconie 

 

152,94 

 

 

Kameroenproject ZWO 33,00 

 

 

Najaarszendingsweek 67,62 

 

 

Vluchtelingenkinderen 54,55 

 

 

Orgelfonds 66,95 561,15 

       

   

TOTAAL   

 

771,90 

       
       

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Transport naar Roemenië  

van Stichting Vrienden van Loamneş  

 
Moe maar voldaan zijn de mensen, die met het transport mee geweest zijn, 

teruggekeerd.  Vol indrukken van wat ze gezien en gehoord hebben. 

Drie gesponsorde grote vrachtwagens vol met spullen gingen op weg. Eén auto 

waarop 2 containers voor de Stichting Deventer- Roemenië voor Sibiu, één 

grote truck voor de Stichting Whoe die naar een dorpje op de grens met 

Oekraïne ging  en een vrachtwagencombinatie van Autorijschool De Weerd 

voor ons. 

 

 

 

Leeg, op 115 

stalbezems na, 

teruggekeerd.  

 

 

 
Wat waren en zijn de mensen in de gemeente Loamneş en Hoghilag blij met de 

spullen. In beide gemeentes zijn we hartverwarmend ontvangen. Veel moeten 

eten, veel gesprekken gevoerd met burgemeesters, docenten van de scholen 

enz. We hebben zoveel gehoord, gezien en meegemaakt, teveel om  hier kort 

verslag van te doen. We zouden een avond kunnen vertellen en foto’s laten 

zien. Maar ………. wat kunnen we daar in Loamneş en Hoghilag nog veel doen en 

veel betekenen voor de gemeenschap. Voor dit alles blijft er veel geld nodig.  

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen met giften. 

We hoeven niet op onze lauweren te rusten. De komende tijd moeten wij, als 

Stichting Vrienden van Loamneş, goed nadenken over hoe en wat we verder 

gaan doen. 

Op de komende kerstmarkt kunt u ons weer tegenkomen. Er zullen dan o.a. 

weer voldoende stalbezems te koop zijn. 
 

Namens de reisgenoten, Riet Visser-Veenendaal 
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                  Oecumenische Kerstzangdienst in De Vecht 
 
 
 

Op zondagmiddag 10 december organiseert de oecumenische werkgroep 
Terwolde/de Vecht en Nijbroek weer de jaarlijkse kerstzangdienst. 
De dienst begint om 16.00 uur en wordt gehouden in zaal ‘de Groot’ in  
De Vecht. 
Het thema van deze dienst is: Wat verwachten wij?          
Pastor Hein de Jong zal de korte overdenking houden en leden van de 
werkgroep verlenen hun medewerking. 
Aan deze dienst werken mee muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Terwolde 
en ‘De Darpse Deerns’ o.l.v. Hans Mol. 
De collecte is bestemd voor het noodfonds vluchtelingenwerk in de gemeente 
Voorst.  
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en 
elkaar te ontmoeten. 
De zaal is open vanaf 15.30 uur. 
We hopen velen van u weer te mogen begroeten om zo gezamenlijk op weg 
te gaan naar kerst. 
 
Namens de oecumenische werkgroep, 
Wendy Keizer en Mieke Pannekoek 
 
************************************************************** 

 
Meer vrijheid, minder regels 
De classicale vergadering Apeldoorn heeft gesproken over het 
verminderen van de regels waardoor gemeenten meer vrijheid krijgen.  
Lees verder op de website pknclassisapeldoorn.nl > Home > Terugblik 
 

Gerrit Bok, scriba cv Apeldoorn 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 8 januari vóór 16.00 uur  

bij Sari Wolters - s.g.wolters@planet.nl  
 

 
 
  

mailto:s.g.wolters@planet.nl
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