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DIENSTEN  JANUARI 2018 
 

 

Zondag 14 januari 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 21 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        

Uitgangscoll.:   

Bijz. doel: Samen werken aan Oecumene 

          

Zondag 28 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Naastenhulp Voorst 

        

  

 

Zondag 4 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        ZWO Dienst 

        Uitgangscoll.:  KiA: Kameroenproject ZWO 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

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

 7396 AH  TERWOLDE   46ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Januari 2018  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE  
 
 
Oefening van hoop 
 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd  
tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop  
overspoeld zal worden. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen  
en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken  
met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf  
in mijn oordeel. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren  
naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven  
vanuit de goede hoop. 
 
                                                         Marinus van den Berg 
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Individuele wandelingen en/of gesprekken 
 

Is het tijd voor een goed gesprek, of wil je een situatie eens van een andere 
kant bekijken, dan kun je altijd een afspraak met mij maken. Als je wilt, gaan 
we er ook bij wandelen. Tijdens mijn opleiding tot wandelcoach heb ik veel 
geleerd over hoe je je 
vragen kunt verbinden 
met de wereld en de 
natuur om je heen.  
Dat geeft vaak  
verrassende inzichten 
en oplossingen. We 
kunnen één keer wandelen, maar we kunnen ook een traject afspreken waarbij 
we jouw vraag verder onder de loep nemen. Wil je iets meer weten over mijn 
werkwijze, dan kun je ook kijken op www.wandelnaarzininjeleven.com. Dat is 
mijn wandelcoachsite. Maar binnen het pastoraat zijn er nog veel meer 
mogelijkheden.  
Je vragen hoeven niet perse over het geloof te gaan. 
Wel ben ik gespecialiseerd in zingeving. Dus vragen als: Hoe krijg je weer zin in 
je leven? Wat zijn eigenlijk de waarden waar vanuit je wilt leven? Jij bepaalt het 
onderwerp en jij gaat op zoek naar jouw antwoord. Ik help je daar bij. 
Bel of mail gerust voor een afspraak! Je hoeft geen lid te zijn van de kerk. 
nobel45@hetnet.nl (0571) 292213 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 
Themawandeling: Wat je geeft, krijg je zelf. 
 

Zin in een frisse start van het nieuwe jaar?  Op woensdag 17 januari om 10.00 
bent u van harte welkom bij de Lochemsestraat 34, De Vecht. Vandaaruit start 
een themawandeling van ongeveer anderhalf uur. Een nieuw jaar is begonnen 
en dan zeggen we tegen elkaar: “We weten niet wat het nieuwe jaar brengt”, 
en natuurlijk is dat ook zo. Maar toch ook niet helemaal, dat gaan we 
ontdekken tijdens deze wandeling met als 
thema: Wat je geeft, krijg je zelf. 
We kunnen niet altijd bepalen wat er in ons 
leven gebeurt, maar we hebben wel een 
keuze in hoe we met die gebeurtenissen 
om gaan.  
 

http://www.wandelnaarzininjeleven.com/
mailto:nobel45@hetnet.nl
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En we zijn ook in staat bepaalde gebeurtenissen in gang te zetten, positieve én 
negatieve. In deze wandeling spiegelen we ons aan onszelf en aan de natuur 
en lopen we zo het nieuwe jaar positief tegemoet. Aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis. Trek een paar goede schoenen aan en gaan! De wandeling 
gaat altijd door m.u.v. ijzel en onweer. 
 

Let op: deze keer is de wandeling op de derde woensdag van de maand.  
De volgende wandeling staat gepland op woensdag 14 februari, 10.00 uur. 

 
 
We zien elkaar op De Vecht! 
Op woensdag 17 januari 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, laatste bijeenkomst 
 

Het aantal 75-plussers dat naar de ochtenden van ‘zin in de ouderdom’ komt is 
vergeleken met vorig seizoen nu weer minder geworden. Daarom is op 
woensdag 7 februari om 10.30 de laatste bijeenkomst in de kerk van Terwolde. 
Verschillende thema’s van de bijeenkomsten komen nog een keer terug.  
In de volgende kerkbode leest u er meer over. 
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Wij gedenken 
Op 12 december kwam er een einde aan het leven van Jan 
Aalpoel. We namen afscheid van hem in de kerk. De kerk 
waarin hij tijdens de grote restauratie zo hard heeft gewerkt. 
Alle banken zijn door zijn handen gegaan. “Het was mijn 
mooiste klus”, zei hij. Ruim 53 jaar was hij getrouwd met 
Jannie en ze kregen samen twee dochters, Diana en Jolanda. 
Hij was trots op zijn meiden en gaf hen de ruimte zich naar 
hun eigen talenten te ontwikkelen. Een zorgzame man en 
vader en later ook een geliefde opa. We lazen over de liefde 
uit 1 Korintërs 13. Over liefde die hij gaf en liefde die hij mocht 
ontvangen. En we spraken over zijn vak: timmerman.  
Jan was een vakman en hij hield van zijn werk. Ook bij de 
laatste verhuizing naar de Kuiperstraat ging er nog heel wat 
gereedschap mee. 
Jan zal erg gemist worden door Jannie, door zijn kinderen en 
kleinkinderen, maar ook door familie, vrienden en buren en 
door gemeenteleden, waarvan één er nog over hem zei: “Ik 
vond hem altijd zo’n vrolijke man”. We wensen allen die Jan Aalpoel zullen 
missen veel sterkte toe en Gods kracht in deze moeilijke tijd. 
 
 
Op 22 december liet Driesje Horstman-Boeve op 91 jarige leeftijd haar leven 
los. Heel lang kon Driesje nog van alles. Zo was zij mede-oprichtster van  
‘De Ontmoeting’ op de vrijdagmiddag, waar ze dan ook elke vrijdag, met I-pad, 
te vinden was. En ook haar vele handwerk kan niet ongenoemd blijven. 
Driesje Boeve werd op 10 februari 1926 in Epe geboren. Op 19 september 1952 
trouwde ze met Johan Horstman en kwamen ze in Nijbroek wonen. In de 
trouwdienst klonken de woorden van psalm 133: “Waar liefde woont, daar 
gebiedt de Heer zijn zegen”. Op hun 35-jarige huwelijk kregen ze deze tekst 
ingelijst aangeboden. Deze tekst stond ook bij de uitvaart centraal. 
Want er was liefde in huize Horstman. Driesje en Johan konden het goed 
samen vinden en ze kregen samen drie 
kinderen. Na hun werkzame leven op 
de boerderij bouwden zij een huis aan 
de Zwanekamp.  
Vele jaren hebben ze er samen 
gewoond en ook Driesje kon er blijven 
wonen nadat Johan was overleden. 
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Totdat Driesje bijna een jaar geleden haar heup brak. Na opname in het 
ziekenhuis kon ze niet meer terug naar huis en verhuisde ze tenslotte naar de 
Benring. Daar stierf ze, toch nog plotseling, zoals ze het zelf gewild zou 
hebben. 
In haar bijna lege huis aan de Zwanekamp spraken we over haar leven.  
Een leeg huis, symbolisch voor de leegte die zij achterlaat bij haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, maar ook bij vrienden en buren laat zij een lege 
plek achter. We wensen iedereen die Driesje Horstman zal missen Gods kracht 
en sterkte toe. 
 
Nieuwe kerkenraadsleden 
 

Deze maand gaan wij weer op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. We zoeken 
in ieder geval één diaken en twee ouderlingen. Daarnaast zouden we graag 
nog iemand in de kerkenraad willen hebben die extra aandacht geeft aan het 
jeugdwerk. In ons jeugdwerk zijn veel vrijwilligers, maar het zou fijn zijn als we 
iemand vinden die al die vrijwilligers kan ondersteunen en samenbrengen op 
bepaalde momenten in het jaar. Ook is het nodig dat er nagedacht gaat 
worden over hoe we de jongeren weer meer kunnen betrekken bij de 
kerkdiensten en andere activiteiten in de kerk. 
 

Onze gemeente is in de gelukkige omstandigheid dat het ons steeds weer is 
gelukt een nagenoeg voltallige kerkenraad te hebben. Dit maakt het werk leuk 
en behapbaar, want je doet het samen. We hebben onszelf aangeleerd 
efficient te vergaderen en 
in het uitvoerende werk is 
veel ruimte voor je eigen 
passies en ambities. 
Immers als jij op je plaats 
zit, dan genieten we daar 
allemaal van mee.  
Wil je graag wat meer 
informatie over één van 
deze taken, laat het dan 
even weten bij één van de 
kerkenraadsleden, dat kan 
iemand zijn die nu ouderling 
of diaken is of werkt in het 
jeugdwerk en het kan natuurlijk 
ook bij de dominee. Een 
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oriënterend gesprek maakt vaak al veel duidelijk. Ook kan het zijn dat je 
benaderd wordt met de vraag of je één van deze taken op je wil nemen.  
Denk er dan goed over na en denk niet te snel dat je het niet kunt of dat je er 
geen tijd voor hebt. Veel mensen die er aarzelend aan zijn begonnen zeggen 
later dat ze het leuk werk vinden en er ook nog veel van leren. Een aantal jaren 
in de kerkenraad draagt zeker bij aan je persoonlijke ontwikkeling en groei. 
Ook is het een manier om je geloof handen en voeten te geven. In februari 
hopen we nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen.  

 

Bij de diensten 

In de tijd na Kerst leren we Jezus steeds beter kennen. Het wordt daarom ook 
wel de tijd van Epifanie genoemd, verschijning. 
Daarnaast hebben we besloten om iedere maand één van de diensten een 
bijzonder accent te geven. Sommige zondagen hadden al een bijzonder 
accent, andere zondagen komen daar nu bij. Hoe het er precies uit gaat zien is 
nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval zullen we wat nieuwe dingen gaan 
uitproberen. We horen graag wat u wel of niet aanspreekt. 
 

Zondag 14 januari, tweede zondag na Epifanie  Kleur: Groen 
KANAZONDAG 
We lezen Johannes 2: 1-12.Niemand weet nog wie Jezus is. Hij heeft nog geen 
wonderen gedaan, geen zieken genezen, geen verhalen verteld. Alleen zijn 
moeder wet het wel. Dat blijkt op die bijzondere bruiloft te Kana.  
Op deze zondag gaat Pastor Hein de jong bij ons voor. 
 

Zondag 21 januari, derde zondag na Epifanie Kleur: Groen 
 

We lezen Marcus 1; 14-20. Bij het meer 
van Galilea zijn vissers bezig met hun 
netten. Dat doen ze elke dag. Maar 
vandaag verandert alles: Jezus roept 
de vissers met zich mee, en ze gaan, 
zomaar! 
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Zondag 28 januari, vierde zondag na Epifanie Kleur: Groen 
We lezen Marcus 1: 21-28. Het gaat over luisteren. Echt luisteren naar iemand 
valt niet altijd mee. Jezus spreekt in de synagoge. Zijn woorden maken iets in 
hen los. Zou dat vandaag bij ons ook nog kunnen gebeuren? 
 

Zondag 4 februari, vijfde zondag na Epifanie Kleur: Groen 
ZWO-DIENST 
Hoe gaat het met onze partners in Kameroen? Samen met hen lezen we dit 
jaar het verhaal over Zacheüs. Zelf hebben we er inmiddels over gesproken, 
maar we wachten nog even op het antwoord. Wel is er een filmpje 
opgenomen door Ds. Samuel Dawai. Hij begeleidt de studenten in Kameroen 
en doet met zijn studenten mee aan het intercultureel bijbellezen. In deze 
dienst krijgt u te horen wat hij ons te zeggen heeft.  
 
 
 
AGENDA 
9 januari 20.00 Denktank        
10 januari 20.00 Moderamen 
11 januari 10.00 Overleg nacht zonder Dak bij Betsy 
15 januari 20.00 KND verg. bij Jolanda 
17 januari 10.00 Themawandeling Lochemsestraat 34 
17 januari 12.30 ‘Spreekuur’ bij De Groot 
17 januari 20.00 Kerkenraad Consistorie 
18 januari 9.00 ZWO verg. Consistorie 
22 januari 20.00 Intercultureel bijbellezen Consistorie 
24 januari 9.30 Ouderlingenverg. Consistorie 
1 februari 14.00 Bijeenkomst ouderenbezoekers Consistorie 
 
 
Ik wens u alle goeds en Gods zegen voor 2018! 
 
       Ds. Betsy Nobel 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

18 jan Dhr. E.T. Bieleman, Grotenhuisstraat 36 86  jr. 

24 jan Mevr. A.D. Alferink-Schoterman, Sint Maartenserf 85 89  jr. 

28 jan Mevr. R. Hartgers-Hamer, Leliestraat 2 91  jr. 

31 jan Mevr. D.G. Veldhuis-van Vemde, Grotenhuisstraat 18 84  jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

20-jan Dhr. en Mevr. Kloosterboer-Fikse, Wellerweg 6 40 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen en samen nog een goede tijd gewenst! 

 

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

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

 
MUTATIES: 
 

Overleden: 
 

Dhr. J. Aalpoel, Kuiperstraat 3 op 12 december. 
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Beste mens'n,  

 

Zundag 11 februari anstoande is d'r weer un dialectdienst in de karke van 
Terwolde-De Vecht. Ut is toch altied weer net iets anders a'j un karkdienst 
mee maakt in de streektaal. Ut thema is dit keer ‘Brommers kiek'n’.  
Doar weet un hoop van uulle nog wel wat dat was a'j eerder uut ging'n. 
Wat Jan Leijenhorst uut Ruurlo d’r noe weer van maakt wete wuulle ok 
nog niet. Mar komp in elk geval wel en breng ok rustig anderen mee die ut 
mooi vindt um te luustern en te zing' in de streektaal of gewoon um d’r bie 
te weez'n. Ut wordt zeker weer de moeite weerd. 

 

Namens de Veurbereidingsgroep  
Piet Winterman 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Intercultureel Bijbellezen 

Vanwege ziekte en nog wat andere redenen is de avond cultureel Bijbellezen in 

november niet doorgegaan. Op 22 januari starten we opnieuw. We gaan dan het 

verhaal lezen van Zacheus, samen met de groep uit Kameroen. We beginnen om 

acht uur in de consistorie. 
 

Talentenmarkt 

We hebben besloten de talentenmarkt niet meer te houden. Wel gaan we 

proberen de talenten die aangeboden werden toch aan de man te brengen. In het 

volgende kerkblad vindt u alle activiteiten waarop u kunt intekenen in de loop van 

2018 op een rijtje. 
 

Kees Visser, 

werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720) 
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Speldenprikken 

(om even bij stil te staan aan het begin van het nieuwe jaar) 
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GROEP   Terwolde -De Vecht- Twello. 
 

 

 

In Herinnering 

 

Na afnemende gezondheid is toch nog onverwachts de heer Jan Aalpoel  

op 81 jarige leeftijd overleden, en vanuit de Kerk uitgedragen door de kinderen 

en kleinkinderen. 

Vanuit de 65+ groep herinneren we Jan als een rustig, bescheiden en 

vriendelijk man. De momenten dat hij aanwezig was samen met z`n vrouw 

Jannie, waren voor hem kostbare momenten, hij was zeer gedreven vooral als 

het op handvaardigheid aankwam, in een kort moment had hij een prachtig 

bloemstukje in elkaar  gezet. Onze gedachten zijn bij mevr. Jannie Aalpoel, 

Wij wensen haar veel sterkte toe en kracht toe voor de komende tijd en hopen 

dat wij haar in de toekomst weer mogen begroeten op onze 65+ bijeenkomsten. 

De hartelijkheid van de heer Jan Aalpoel 

zal bewaard worden als een goede herinnering. 

 

Dinsdagmiddag 19 december reed ik richting Voorst met de kerstattentie van 

de kerk, naar mevr. Driesje Horstman in de Benring waar ze de laatste periode 

van haar leven verbleef.  

Ik trof haar aan in de kapsalon, zei wilde er netjes uitzien met de Kerstdagen. 

Op dat moment was zij ‘goed te passe’ en we  haalden goede en mooie  

herinneringen op. ‘Op 10 februari hoop ik 91 jaar te worden, kom ie nog een 

keer langs’? Met de belofte ‘ja hoor!’, niet wetend dat het afscheid na vier 

dagen definitief was.  

Afscheid hebben we van haar genomen op 30 december in Steenbrugge te 

Diepenveen.  

Mevr. Driesje Horstman was samen met haar man vanaf het eerste uur hele 

trouwe bezoekers van de 65+ groep. Behalve als er soos was in Nijbroek, dat 

ging voor alles. Als 65+ groep herinneren we Mevr. Driesje Horstman als 

iemand die altijd bezig was, haar handen stonden nooit stil. De spellenmiddag 

was één van haar favoriete bezigheden. En van de uitstapjes genoot ze 

zichtbaar.  

De mooie lange tijd, en de dankbaarheid van haar, zullen wij als 65+ groep niet 

vergeten. 
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De nabestaanden van beide families willen wij namens de 65+ groep sterkte         

en kracht toewensen. 

 

Hierbij wensen wij iedereen een goed 2018 toe. 

  

Terugblik: Wij willen de vrijwilligers hartelijk bedanken voor het bezorgen 

van de kerstattenties. Ook voor de giften speciaal voor de 65+ groep onze 

dank. 

 

Kerstviering: De belangstelling was verrassend en we waren heel blij dat we 

vele aanwezigen mochten begroeten tijdens de Kerstviering. Ook mochten we 

veel positieve reacties ontvangen. Speciale dank aan het Zangkoor  

‘De Harmonie’ uit Welsum, die ons een mooie middag bezorgde. Na afloop 

werden ze verrast met een leuke kerstattentie uit handen van Alie Ensink, die 

dit namens de 65+ groep had verzorgd.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Stamppotten Buffet. Tijdens de Kerstviering hebben zich al velen opgegeven 

voor het buffet. 

Traditiegetrouw wordt het buffet met toebehoren klaargemaakt in de keuken 

van Restaurant de Groot, met natuurlijk een overheerlijk nagerecht. 

Gezien de reacties van voorgaande jaren zal het ongetwijfeld weer heerlijk 

smaken.  

Na het buffet zal Evert Kluin ons nog een muzikaal uurtje bezorgen. 

 

Opgave nog mogelijk tot en met 15 januari. 

 

 

 

Donderdag 18 januari Stamppotten Buffet. 

 

Aanvang 12 uur Kerk Terwolde. 

 

Kosten 11 euro per persoon. 

 
 
 

Opgave bij  Willie 291074  
 

 of   Mini 291335 

 



 15 

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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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  
 

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) 323 16 34. 
 

Dan wordt dit voor u geregeld. 
 

Dorothé van Baak. 
 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

14 jan. PK Twello 10.00u 

21 jan. PK Terwolde 10.00u 

28 jan. RK Duistervoorde 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, (0571) 291884. 
 

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. 
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GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: L. Uenk (1x10; 1x15) 25,00 

 

  

H. Steenbergen 10,00 

 

  

W. Jansen 10,00 

 

  

A. van der Haar 20,00 

 

  

H. van der Scheer 10,00 

 

  

R. Visser 5,00 

 

  

K. Ketelaar 10,00 90,00 

      Kerstattentie via:  Dames ter Mate (2x10) 20,00 

 

  

M. van der Horst (1x5; 1x10) 15,00 

 

  

K. Ketelaar 50,00 

 

  

W. Slijkhuis 20,00 

 

  

R. Koers 15,00 

 

  

H. Ooink op den Dijk 20,00 

 

  

J. Roskam 19,00 

 

  

D. Uenk 10,00 159,00 

      Gift via bank 

 

met omschrijving: 

 

100,00 

  

'Doe er iets moois mee, het is kerst' 

 

      Onderh. fonds via: ING (18.12) 100,00 100,00 

      Orgelfonds via: Bank (28.11) 30,00 30,00 

      Alg. Kerkewerk via: B. Nobel 10,00 10,00 

      Collecten CvK 

 

356,07 

 

 

Diaconie 

 

233,12 

 

 

Orgelfonds 258,37 

 

 

KiA: Op de Vlucht 80,00 

 

 

Vluchtelingenkinderen (Adv. Project) 44,60 

 

 

Vrienden van Loamnes 54,90 

 

 

Roemenië: KND 89,85 

 

 

KiA: (17.12) 98,75 

 

 

Kinderkerstfeest 179,05 

 

 

Kinderen in de Knel 116,29 1.511,00 

       

   
TOTAAL   

 
2.010,00 

      Hartelijk bedankt voor al deze giften. 



   18 

 
 

Verder ontvingen wij diverse munten, die de bank niet accepteerde.  

1 gulden van 1980, 1 cent van 1948, 10 Zweedse kronor, 1 Engelse 

pond (waarop onze telmachine vastliep), 1 Zwitserse frank, 2 Amerikaanse 

dollarcenten + 1 dime, 1 Poolse grosz, 500 Italiaanse lire, 5 Afrikaanse 

rand, 10 Thaise bath en…….  

               48 miljoen van de Postcode Loterij !! 
 

 
 

NIEUWS VAN HET KERKWINKELTJE: 
 

De jaarlijkse winterverkoop van spullen voor het kerkwinketje is weer 

achter de rug. Veel mensen zijn weer actief bezig geweest om iets te 

maken voor de verkoop, zoals haken, breien, bakken of kaarten maken. 

Ook zijn er weer veel kerststukken gemaakt, er was veel keus en voor 

elke portemonnee was er wel iets te koop. 

De bruto opbrengst is voorlopig € 1.250,-  Hier zijn we erg blij mee. 
 

De pot met snoep en fotocollage is gewonnen door Dinie Uenk.  

Ze vulde 95 in, het was 76 stuks: zij zat er het dichtste bij. 

 

De boodschappenmand is gevallen op nr. 54, dit was ingevuld door 

Anno Fridrichs. Beide winnaars van harte gefeliciteerd! 
 

Verder willen we iedereen bedanken die wat gemaakt of geschonken 

heeft en natuurlijk alle helpers en niet te vergeten alle kopers. 

Zonder jullie kunnen we niet. 

De bankrekening groeit voorlopig nog totdat de vloerbedekking voor het 

koorgedeelte is gekocht. 
 

Nogmaals dank voor alles en tot volgend jaar. 

 

Namens het kerkwinkeltje,  Heidi, Hanny en Alie. 

 

Tevens hebben we in de persoon van Marja Dragt aanvullende 

versterking in het kerkwinkeltje, waar we erg blij mee zijn. 
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Het prille nieuwe jaar 

 

De eerste voetstappen zijn gezet 

In 't prille nieuwe jaar 

Niet wetend wat er komen zal 

Geluk of juist gevaar 

 

We zouden zo graag willen weten 

Is reeds bepaald ons lot? 

Niet door ons mensenkinderen 

Maar door een almachtige God? 

 

Is het de God uit de Bijbel 

Of Allah uit de Koran 

Of zijn zij beiden dezelfde 

Besturen zij ons bestaan? 

 

Wat de toekomst ook brengen moge 

Blijf altijd een optimist 

Je kunt niet meer doen dan je best 

Wie of wat ook het lot beslist 

 

~~~ 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 29 januari vóór 16.00 uur  

bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

