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DIENSTEN  FEBRUARI 2018 
 

 

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

        ZWO Dienst 

        Uitgangscoll.:   

KiA: Kameroenproject ZWO 

          

Zondag 11 februari 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst, Barchem 

        Dialectdienst 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 18 februari 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 
1ste zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:  

Moeder en kindzorg vluchtelingen 

          

Zondag 25 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
2de zondag - 40dagentijd   Afscheid en 

(her) bevestiging ambtsdragers 

     Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:  

SchuldHulpMaatjes 

          

Zondag 4 maart 10.00u - Ds. K. van Middendorp-Sonneveld, Elst 
3de zondag - 40dagentijd   Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:  

Opleiding Sterke vrouwen op Papoea 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   46ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Februari 2018  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Onvoorwaardelijke liefde 
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke 
burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis 
zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. 
Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien 
en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet 
op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun 
eigen kinderen en voor die van anderen. 
 
Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40dagentijd 
staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de 
wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen 
hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. 

 
 

Onze Vader, Moeder, God van mensen, 
Liefde is jouw naam 
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Woord van ver en stem dichtbij, 
Jij hartewens van vrede, 

niemand heeft jou ooit gezien: 
jij wacht, wij roepen: 

Onze Vader, Moeder, God van mensen 
Liefde is jouw naam 

Hoor je de mensen roepen om brood, 
om recht om leven, elke dag? 

Zie je onze lege handen, 
haal jij een streep door de rekening? 

Onze Vader, Moeder God van mensen, 
Liefde is jouw naam. 

Maak ons vrij in liefdesnaam, 
uit de kringloop van het kwaad. 
Houd ons gaande op jouw weg, 

als broers en zussen, samen. 
Onze Vader, Moeder, God van mensen, 

Liefde is jouw naam. 
 

Servaas Bellemakers 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 

Themawandeling:  
Deze maand valt de themawandeling 
op aswoendag: 14 maart. In de 
rooms-katholieke traditie worden op 
deze dag de oude palmtakken van 
vorig jaar Palmzondag verbrand. Met 
de as tekent de priester een kruisje 
op het hoofd van de gelovige. Het is 
een teken van boetedoening, maar 
ook van een nieuw begin. Wat niet 
goed was laat je achter je én de as is 
bovendien goed voor de vruchtbaarheid van het land. In deze wandeling, die om 
10.00 uur begint op de Lochemsestraat 34 De Vecht en ongeveer anderhalf uur 
duurt gaan we op zoek naar de dingen die wij achter ons willen laten en we 
vragen ons af: waar kan ik mijn leven vruchtbaarder maken. Iedereen die wil kan 
meewandelen en er zijn geen kosten aan verbonden. Trek een paar goede 
schoenen aan en geniet van het buiten zijn! 
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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. Aan de 
hand van het boek Zin in de ouderdom kijken we terug én 
kijken we vooruit. Wat nemen we mee en op welke manier 
kunnen we in de toekomst weer ontmoetingen organiseren 
tussen gemeenteleden? 

 
 
Nieuwe kerkenraadsleden 
 

Als ik dit schrijf is het nog niet gelukt om nieuwe kerkenraadsleden te vinden. 
Maar we zijn nog niet klaar met vragen en natuurlijk kunt u ook zelf laten weten 
wanneer het u een mooie taak lijkt om te doen. 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. 
 

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. 
 

Op 25 februari is de Afscheids- en bevestigingsdienst. We nemen dan afscheid 
van diaken Rik Brummel en van de ouderlingen Andries van Assen en Hannie 
Zweers.  
 
Kerkrentmeester Harry Steenbergen, ouderling Willy Jansen en diaken Dorothee 
van Baak hebben aangegeven nog een volgende periode in de kerkenraad te 
willen blijven. Zij worden op deze zondag herbevestigd. Daarnaast hopen we 
enkele nieuwe ambtsdragers te bevestigen. 
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Bij de diensten 

Het is dit jaar vroeg Pasen, dus halverwege de maand februari gaan we al de 
veertigdagentijd in. Dit jaar is het thema “onvoorwaardelijke liefde”. Voor de 
kinderen is dit thema vertaald naar: “Ik zorg voor jou”. In deze periode 
collecteert de diaconie steeds voor een ander project van kerk in Actie.  
De collectedoelen vind u bij de desbetreffende zondagen. 
Voor dat de veertigdagentijd begint hebben we nog een ZWO-dienst en een 
dialectdienst. 
 
 
Gebed 
Lieve God, In de hectiek van alledag  
en in de storm van prikkels in ons leven,  
zoeken wij verstilling,  
willen we even niet geleefd worden,  
zoeken wij ons zelf en zoeken wij u.  
Laat ons in deze veertig dagen ons voorbereiden  
op onze dienst in de wereld,  
ons concentreren op wat vrede en gerechtigheid brengt  
in deze wereld,  
en wat onze bijdrage daaraan zou kunnen zijn.  
Lieve God, geef mij een rol in uw geschiedenis,  
en leer mij mijzelf kennen  
om de ander te kunnen ontmoeten. 
Amen 
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Zondag 4 februari  Kleur: Groen 
ZWO-dienst. 
Onze contacten met Kameroen krijgen steeds meer vorm.  
Dit keer heeft Ds. Samuel Dawai ons een filmpje gestuurd met daarin beelden 
van de woon- en werksituatie van de studenten aan het Theologisch seminarie.  

 

Bovendien vertelt hij ons meer 
over zijn werk. Op deze 
zondag willen we de 
schijnwerper zetten op deze 
theologische opleiding en het 
belang daarvan voor de hele 
bevolking van Noord-
Kameroen.  
 

 
Zondag 11 februari Kleur: Groen 
DIALECTDIENST 
Op deze zondag gaat Ds. J. Leijenhorst uit Barchem bij ons voor in een 
dialectdienst. Iedere keer weer een mooie belevenis. De 
voorbereidingscommissie vertelt u er verderop in deze kerkbodemeer over. 
 
Zondag 18 februari, Eerste zondag in de 40 dagen Kleur: Paars 
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan ( Marcus 1: 12-15), daarna drijft de geest hem 
de woestijn in. Hij leeft er tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor 
hem. Vandaag zien we voor het eerst de “zorgkoffer’ die de hele 40-dagentijd 
met ons mee zal gaan. Wat zal er vandaag in zitten? Op deze zondag gaat Dhr. 
Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 
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Zondag 25 februari, tweede zondag in de 40-dagentijd Kleur: Rood 
AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS 

 
Jezus gaat met zijn leerlingen de berg op. 
Daar ontmoeten ze in een verschijning 
Mozes en Elia. Het verhaal van God gaat 
door van generatie op generatie. Ook in 
de kerkenraad wordt het stokje 
doorgegeven. En wat zit er vandaag in de 
zorgkoffer? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 4 maart, derde zondag in de 40-dagentijd Kleur: Paars 
Op het rooster staat Johannes 2: 13-22. Jezus komt bij de tempel, het huis van 
God. Maar wat hij daar aantreft bevalt hem niet. Er wordt veel geld verdiend op 
het tempelplein en het gaat er niet altijd eerlijk aan toe. Dat hoort niet bij het 
huis van God. Jezus wordt boos. 
Op deze zondag gaat Ds. Ineke van Middendorp uit Elst bij ons voor. 
 

 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 

1 februari 14.00 Ouderenbezoekers  Consistorie 
7 februari 10.30 Zin in de ouderdom  Consitorie 
7 februari 20.00 Moderamen   bij Kees 
9 februari Inleveravond kerkbalans  Consistorie 
13 februari 20.00 Denktank    
14 februari 10.00 Themawandeling  Lochemsestraat 34 
15 februari 20.00 Kerkenraad   Consistorie 
22 februari Gezellig bewegen met de 65+ groep Kerk 
 
Langzaam maar zeker gaan we naar de lente en naar het Paasfeest. Een goede 
tijd gewenst! 
        Ds. Betsy Nobel 

 
 

 
 
Komp uulle ok ‘brommers kiek’n’ in de karke? 

 
Zundag 11 februari is ut weer zo wiet. Dan he’w weer un dialectdienst.  

Un verhaal, de oaverdenking en zing’n in de streektaal. Dat geet dur 

altied gemoedeluk an toe. Komp dur ok mar bie en brengt iederene mee 

die ut ok mooi vindt um zoiets mee te maak’n. Maakt niks uut woar a’j 

vandan komp en of ie ok wel vaker bie ons in Terwolde-De Vecht komp. 

Ut gif un goed gevuul a’j met mekare zo is un uurtje ut lèv’n vanuut un 

andere kante bekiekt. ‘Brommers kiek’n’ wat zol dat worr’n? Ik wete ‘t ok 

nog niet, mar ut wordt vaste de moeite wel weerd. En noa de diens drinke 

wie met mekare nog gezellig un kop koffie, thee of fris en misschien un 

kuukske dur bie. 

 

Namens de Veurbereidingsgroep, 

Piet Winterman 
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Actie Kerkbalans 2018 
 

Op vrijdagavond 9 februari komen de mensen, die de Actie Kerkbalans 

hebben rondgebracht en weer opgehaald, weer bij elkaar om de 

enveloppen in te leveren. Spannend wat wij dan met elkaar in de 

gemeente aan vrijwillige bijdragen hebben toegezegd. Het is de basis 

voor ons voortbestaan als zelfstandige gemeente Terwolde-De Vecht.  

Fijn als we daar samen de schouders onder zetten en het werk kunnen 

voortzetten met en voor elkaar. 

 

College van kerkrentmeesters, 

Piet Winterman 

 
 

 
VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

3 feb Dhr. A.J. Witteveen, Tuindorp 10 85  jr. 

7 feb Dhr. J.G. Hamer, Molenweg 48 88  jr. 

13 feb Mevr. M.J. Wolters-Boon, Dorpsstraat 69 82  jr. 
 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

3 feb Dhr. en Mevr. Hekkert-Bettink, Haverkampsweg 5 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: 
 

Mevr. H.G. Tiemens-Kers, Twelloseweg 18 op 20 januari 
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Intercultureel Bijbellezen 

Onlangs hebben we onze eerste avond gehad rondom Zacheus. Het verslag van die 

avond wordt opgestuurd naar Kameroen. Als zij het verhaal en ons verslag gelezen 

hebben, sturen zijn hun verslag. Als het binnen is, prikken we een vervolgavond. 

Ook dan bent u nog van harte welkom. 

 

ZWO-dienst 

Zondag 4 februari is er weer een ZWO-dienst. In deze dienst willen we een stukje 

film laten zien over de theologische opleiding in Kaélé. Ds. Samuel Dawai heeft een 

korte videoboodschap genaakt om ons te laten zien hoe zij leven en werken op het 

theologisch instituut. Naast landbouwontwikkeling steunen wij ook de 

predikantenopleiding.  

 

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. Als u een activiteit, workshop, klus, oppasavond, enz. wilt aanbieden, neem 

dan contact op met ondergetekenden. We kunnen dan alles publiceren en in de loop 

van 2018 gaan uw talenten geld opbrengen. Schroom niet, u hebt allemaal wel een 

talent.  

 

Financiën 

De wat ons betreft zeer geslaagde kerstmarkt heeft voor ons ongeveer € 70 

opgebracht. De helft hiervan hebben we geschonken aan Serious Request.  

In de afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we nu ruim € 4200 bij elkaar gebracht 

voor ons project in Noord Kameroen. Voor alle bijdragen hartelijke dank! 

 

Kees Visser, 

werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720) 
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Groep Terwolde  - De Vecht - Twello. 

 
 

Uitnodiging voor donderdag 22 februari.  
 

De jeugd van vroeger gaat zich beter bewegen. 
 

Op deze middag zal Lydia, gecertificeerd docente MBvO, u informeren over 

‘meer bewegen voor ouderen.’ Lydia is bekend bij het Senioren Bewegen in 

Welsum. 

Zij zal deze middag vertellen hoe noodzakelijk het is dat je op een verantwoorde 

manier  nog verschillende bewegingen thuis kunt doen, zodat u nog langer 

zelfredzaam kunt zijn.  

Natuurlijk gaan we de oefeningen ook in de praktijk brengen en  krijgt u nog 

handige tips aangereikt om het geheugen een beetje op pijl te houden. 
 

Samen aan de slag, plezier in bewegen. Het beloofd een nuttige middag te 

worden. Deze middag is van harte aan bevolen. 
 

Terugblik. Op het moment dat de storm over Nederland raasde, brachten Jurgen 

en Harrie de stamppot veilig de Kerk binnen. Ondanks afzeggingen genoten 30 

personen van de heerlijke verschillende soorten stamppotten met toebehoren.  

Ook de chipolata pudding viel erg in de smaak. 

Met dank aan de familie de Groot voor het verzorgen van de heerlijke maaltijd. 

Na de maaltijd heeft het duo Canbesso ons nog een vrolijk uurtje bezorgd met 

alom bekende liedjes waar iedereen aan mee kon doen. Fijn dat jullie er waren, 

In overleg besloten we de afsluiting van deze gezellige dag iets te vervroegen. 

Iedereen was (wat begrijpelijk was) nieuwsgierig of de storm om en nabij hun 

woning nog schade had aangericht. 

Ook deze keer een extra dank je wel: voor de koffie dames, die hebben ons die 

dag geweldig ondersteund. 
 

Graag willen we even laten weten het leuk te vinden dat vroegere Terwoldenaren 

telkens weer de moeite nemen om vanuit Twello naar de bijeenkomsten van de 

65+ te komen. 

Wij hopen u nog regelmatig te mogen begroeten. 
 

Groet van: Willie en Mini. 
 

Agenda: 

22 februari GEZELLIG BEWEGEN. 

29 maart Bloemstukje maken voor de Pasen. 
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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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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. 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van:  5 feb. Mevr. J. van der Haar Lochemsestraat 28 

  

Mevr. W. Vorselman Twelloseweg 59 

  

Mevr. H. Braunius Veenweg 5 

  

Mevr. J. van Vemde Veenweg 11 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

4 feb. PK Nijbroek 9.30u 

11 feb. PK Voorst 10.00u 

18 feb. PK Wilp 10.00u 

25 feb. PK Klarenbeek 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. 
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BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
 

 

GIFTEN: 
 

Orgelfonds via: Bank (2 jan.)  100,00 

      Alg. Kerkenwerk via: Bank (25 jan.) 

 

50,00 

      Collecten CvK 

  

169,92 

 

 

Diaconie 

 

115,16 

 

 

Orgelfonds 92,77 

 

 

Samen werken aan Oecumene 37,47 

 

 

Naastenhulp Voorst 54,01 469,33 

       

   
TOTAAL   

 
619,33 

Hartelijk bedankt voor al deze giften. 

 

 
GIFT ORGELFONDS 
 

Soms levert het openmaken van een brief een heel mooie verrassing op. 
Onlangs kregen we als kerkenraad een brief van de VVP, de Vereniging van 
Vrijzinnig Protestanten in Twello. Vooral de ouderen onder ons kennen deze 
vereniging nog wel: ook in Terwolde waren of zijn mensen lid van deze 
groep. 
De vereniging heeft op haar jaarvergadering besloten zich op te heffen.  
Uit de brief: ‘Ons ledenbestand is erg klein en de jaren beginnen te tellen.’ 
Bij het beëindigen van een vereniging moet ook de kas opgemaakt worden. 
Omdat, zoals de secretaris in zijn brief schrijft, tussen de Protestantse 
Gemeente van Terwolde en onze vereniging altijd warme banden zijn 
geweest, is besloten uit het saldo van de kas een bedrag van € 4.250 te 
schenken voor het orgelfonds van het prachtige Naberorgel. 
 

Als kerkenraad hebben wij deze bijzondere gift van harte geaccepteerd en 
onze dank overgebracht aan de Vereniging voor Vrijzinnig Protestanten in 
Twello. 
 

Kees Visser, scriba 
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Onvoorwaardelijke Liefde 

Een moeder zal haar kind altijd 
beschermen. Of ze nu in Syrië de 
verschrikkelijke burgeroorlog probeert te 
overleven, in een dorp in Oeganda voor 
een veilig thuis zorgt, of in Nederland de 
eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil 
je maar één ding voor je kind: een veilige 
plek om op te groeien en te spelen, hoop 
op een goede toekomst. En wat er ook 
gebeurt, je geeft niet op. 
In de komende 40 dagen tijd zal de diaconie collecteren voor een zestal 
projecten. We zullen er in de diensten aandacht voor vragen en we doen het hier 
via het kerkblad.  
 

We collecteren voor moeders, gevlucht uit Syrië die 
nu verblijven in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon, voor 
het project SchuldhulpMaatje in Nederland, waar 
onder-steuning en hoop wordt geboden, voor 
vrouwen in West Papoea, die worden opgeleid en 
buitenshuis een leven kunnen opbouwen, voor 
diaconale projecten in Nederland op het gebied van 
schuldhulpverlening en maatschappelijke opvang, 
voor meisjes in Tirupur, die moeten werken in de 
textielfabrieken en daardoor niet meer naar school 
kunnen, en voor Oegandese moeders. Zij vormen de 
ruggengraat van de samenleving, maar door de 
jarenlange oorlog zijn velen getraumatiseerd en 
kunnen ze nauwelijks rondkomen. 

 
Voor al deze mensen, ver weg, of misschien heel dichtbij, vragen wij uw steun via 
gebeden en giften. Onvoorwaardelijk zoals Jezus ons heeft voorgedaan.  
 

Voor al uw giften vast onze hartelijke dank. 
 
Diaconie / Erik Nobel. 
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Bedankbriefje  

 

Aan het eind van 2017 hebben we als diaconie o.a. een gift gestuurd naar de 

Stichting Leergeld. Zij zorgen dat kinderen in armoedesituaties toch deel 

kunnen nemen aan allerlei activiteiten. Wij ontvingen onderstaand 

bedankbriefje. 

 

 

 
 
 
 
 
Kansen voor alle kinderen 
 

Langs deze weg wil ik uw kerkgemeenschap bedanken voor de financiële 
bijdrage die wij in 2017 mochten ontvangen. Met deze gelden kunnen wij 
weer veel kinderen op weg helpen, zoals meedoen met sport, cultuur of mee 
op schoolreisje. Kinderen kiezen niet voor om in een minima-situatie op te 
groeien,  helaas staan er nog teveel kinderen aan de zijlijn, wetende dat er in 
Apeldoorn-Voorst mogelijk wel 4000 verkeren in armoede en wij helpen nog 
maar 1300 kinderen. Onze ambitie voor 2018 is dan ook om nog veel meer 
kinderen te bereiken en te ondersteunen. 
 
Hiske van den Heuvel 
Voorzitter Leergeld Apeldoorn-Voorst 

 
www.leergeldapeldoornvoorst.nl 
 

 

 
 
  

http://www.leergeldapeldoornvoorst.nl/
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Compost- en potgrond actie. 
 
Nijbroek, Terwolde en de Vecht.  
 
Hoewel het nu nog geen winter is en of dat die nog komt is de vraag; de leden 
van de Stichting Vrienden van Loamneş zijn al weer druk bezig met de komende 
actie van dit voorjaar. 
Ze hopen dat het dan goed weer is bij de compost– en potgrond actie die dit jaar 
gepland is op: 

zaterdag 3 maart in Nijbroek en de Vecht 
en  

zaterdag 10 maart in Terwolde. 
 

Het geld van de opbrengst van de actie zal dit jaar grotendeels besteed worden 
voor een nieuw aan te schaffen sterilisatie apparaat en een ECG apparaat voor 
de dokterspost in Loamneş/Alamor. 
 

Daarom zal het motto van dit jaar zijn:  
 

Met aankoop van onze grond, maakt u de  Roemenen gezond. 
 

De prijs van de producten is hetzelfde gebleven: 
 

Compost € 2.50 per zak: 5 zakken voor € 10.00 
 

Potgrond € 3.50 per zak:  3 zakken voor € 10.00 
 

Tevens verkopen Roemenen gemaakte wij berken gardebezems voor  
€ 7.00 per stuk. 
 

Mocht u van plan zijn meer dan 10 zakken af te nemen dan kunt u bellen:  
(0571) 291556 of mailen wvdsnel2@gmail.com en wellicht wordt uw bestelling 
dan apart gebracht, zodat de aanhangers niet te snel leeg zijn en er vaker naar 
het laadpunt moet worden gereden. 
 

Dit nummer kunt u ook bellen of mailen als u de betreffende zaterdag niet thuis 
bent en de bestelling wordt op de plaats gelegd die u aangeeft. 
 

Hartelijke groet namens ‘Stichting Vrienden van Loamneş’ 
 

Wim van der Snel   
 

mailto:wvdsnel2@gmail.com
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ROMMELMARKT ERNSTIG GEDUPEERD DOOR STORM. 

 
Zoals u gemerkt zult hebben, raasde er donderdag 18 januari een sterke 
en gevaarlijk storm over Nederland en ook Terwolde en omgeving werd 
hierdoor zwaar getroffen. 
De fam. Veldwijk had ook veel schade aan woonhuis en schuren. En zo 
werd onze opslag/sorteerschuur volledig verwoest. Natuurlijk leven we 
erg mee met de fam. Veldwijk en hopen dat ze deze tegenslag snel te 
boven komen. 
 

Daar het een schuur met astbest betreft zal het nog een probleem kunnen 
zijn wat de afwikkeling betreft, maar vooralsnog moeten we er vanuit 
gaan dat de complete voorraad als verloren moet worden beschouwd. 
 

Vele vrijwilligers hadden al reeds heel veel goederen verzameld (meer dan 
vorige jaren) en er was al een datum geprikt om een wagen vol meubels 
te laden voor andere opslag. 
De rommelmarktcommissie is terneergeslagen door deze enorme 
tegenslag maar gaat niet bij de pakken neer zitten. We gaan weer 
goederen halen waar nodig. Zie hiervoor de bekende telefoonnummers in 
deze kerkbode.  
 

Begin april zullen we dan bezien of er voldoende goederen zijn en of de 
Rommelmarkt, die op de 19 mei staat gepland, doorgang kan vinden.  
 

We hebben gelukkig tijdelijke opslag gevonden bij G. Teunissen aan de 
Lochemsestraat en A. Ensink aan de Kuiperstaat.  
Dit is echter maar een tijdelijke oplossing en we zijn naarstig opzoek om 
een geschikte locatie te vinden in Terwolde en/of omgeving.  
 

Wie ons daar bij kan helpen verzoeken wij contact op te nemen met Evert 
Slijkhuis of één van de andere commissie leden. 
 
De Rommelmarktcommissie. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 26 februari vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

