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Zondag

4 mrt.

10.00u

- Ds. I. van Middendorp, Elst
Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:
Opleiding Sterke vrouwen op Papoea

10.00u

- Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:
Sociale projecten o.a. Almere

10.00u

- Ds. B.K. Nobel
Biddag voor gewas en arbeid
Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:
Onderwijs kinderen in India

3de zondag - 40dagentijd

Zondag

11 mrt.

4de zondag - 40dagentijd

Zondag

18 mrt.

5de zondag - 40dagentijd

Zondag

25 mrt.

10.00u

- Ds. B.K. Nobel
Palmpasen - Kinderdienst
Uitgangscoll.: 40-dagencoll.:
Mother's Union Oeganda

Zondag

25 mrt.

19.30u

- The Passion mmv: Inspiration,
Seven-up, Step by Step)

Donderdag

29 mrt.

19.30u

- Ds. B.K. Nobel
H.A. Avondmaalscollecte
Diaconie/voedselbank

30 mrt.

19.30u

-

31 mrt.

20.30u

- Ds. B.K. Nobel

1 apr.

10.00u

- Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN)

Witte donderdag

Vrijdag

Ds. B.K. Nobel

Goede vrijdag

Zaterdag
Stille zaterdag

Zondag
Pasen
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Na die dag van duisternis,
oneindig diep verdriet,
gingen de vrouwen nog eenmaal
op weg, naar Hem, die hen
het liefste was.
Hun hart was zwaar als steen
omdat hij het leven liet.
Op weg naar het verzegeld graf,
een eenzaam gaan,
werd hun hart licht om hen heen
Zijn stem: “Raak mij niet aan.
Het graf is leeg.
Zeg aan Mijn vrienden dat
Ik leef, zeg het iedereen.”
Daar op die plek kreeg toekomst naam
de mensen moed,
werd het gewicht van angst en duisternis
weerlegd met licht,
in het vertrouwen
dat wat Gods hand boetseert
Zijn afdruk draagt voorgoed.
Jeanette van Osselen
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Hoe gaat het verder met de kerk? Een pleidooi voor allen die zich verbonden
weten met onze gemeenschap.
(Dit is de tekst van de overdenking van 25 februari bij het afscheid en de
herbevestiging van ambtsdragers, lezingen: Marcus 9: 2-10 ( De verheerlijking op
de berg) en een tekst van Haenim Sunim (zie ook in de overdenking). In deze
overdenking staan enkele antwoorden en vragen rondom de vraag: Hoe kunnen
wij als kerk van Terwolde-de Vecht de toekomst in?)

Dinsdagavond 20 februari was ik aanwezig op de laatste classisvergadering
van de classis Apeldoorn en omstreken. Meer dan twaalf jaren van mijn
predikantsschap ben ik als afgevaardigde, maar ook als lid van het breed
moderamen en moderamen aan de classis verbonden geweest. Ik weet
dat velen van u waarschijnlijk niet eens goed weten wat de classis is, maar
het was tot nu toe de bestuurslaag tussen kerkenraden en synode in.
Ik zal niet teveel uitweiden over welke taken de classis allemaal had, maar
voor mij was het belangrijkste dat we elkaar daar ontmoetten als
vertegenwoordigers van de protestantse kerken in onze regio. Tot nu toe
was het land verdeeld in 74 van zulke classes. Vanaf nu gaan we verder
met 11 classes, en zal onze classis
Apeldoorn en omstreken opgaan
in de classis Veluwe, die
vanzelfsprekend veel groter is.
Het voordeel hiervan is dat de
vergaderdruk minder wordt. Het nadeel is, dat we meer ons best zullen
moeten gaan doen om elkaar te blijven ontmoeten. Het was die dinsdag
een goede avond, maar het vervulde me ook met weemoed. Vanwege de
mensen die ik daar heb ontmoet, maar vooral ook, omdat deze keuze niet
gemaakt is uit luxe, maar voort is gekomen uit het feit dat de kerk nu
eenmaal krimpt.
Niet alleen in ledenaantallen, maar ook in mensen die in de kerkenraden
zitten en daardoor wordt het ook steeds moeilijker om de structuur zoals
die er tot nu toe was overeind te houden.
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Helaas dringt deze realiteit ook in onze gemeente door. Vandaag nemen
we afscheid van vier ambtsdragers en worden er drie herbevestigd. Helaas
hebben we tot nu toe geen nieuwe mensen kunnen vinden om de vier
leeggekomen plaatsen op te vullen. Ik noem dit overigens meer als een feit
dan als een verwijt. Het is niet anders, maar ook dat vervult me wel met
zorg en ook een zekere weemoed is mij daarbij niet vreemd.
En dan komen daar die woorden van Haenim Sunim tussendoor:
Klaag niet omdat de wereld is veranderd
Wees niet verontwaardigd omdat de mensen zijn veranderd.
Het evalueren van het heden met herinneringen uit het verleden kan
verdriet veroorzaken.
Of je het nu leuk vindt of niet,
Verandering is onvermijdelijk
Omarm haar en verwelkom haar.
De gevoelens die mijn ervaringen in het heden bij mij oproepen hoef ik
niet weg te stoppen. Het doet mij inderdaad verdriet dat de kerk krimpt,
maar Sunim zegt dat verdriet komt ook voort uit het feit dat je het heden
bekijkt door de ogen van het verleden. Ja, ik groeide op in een kerk met
een jongerenkoor en jongerensoos van meer dan 75 leden. Ja, ik groeide
op in een kerk waar mensen geëngageerd waren en het geloof met hun
politieke keuzes verbonden. Ja ik groeide
op in een kerk waar de mensen door de
week bijbel studies en andere themaavonden volgden, maar die kerk is er op
veel plaatsen niet meer, althans niet hier
en ook niet op de plaats waar ik opgroeide.
De wereld is veranderd, de mensen zijn
veranderd en de kerk doet haar uiterste
best om die veranderingen bij te houden,
maar vaak met maar weinig resultaat.
Sunim zegt daartegenin: Of je het nu leuk
vindt of niet, verandering is onvermijdelijk.
Omarm haar en verwelkom haar.
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Het doet me denken aan die leerlingen daar op de berg met Jezus. Jezus is
de berg op gegaan met drie van zijn vertrouwelingen: Petrus, Jakobus en
Johannes, een hoge berg, waar ze helemaal alleen zijn. En dan gebeurt er
iets bijzonders: Jezus verandert van gedaante, zijn kleren worden glanzend
wit, witter dan ooit op de aarde is gezien en dan verschijnen Elia en
Mozes, de vertegenwoordigers van het Oude testament, Mozes de man
van de wet en Elia de profeet. Overweldigd door deze blik komt Petrus
met een voorstel. Rabbi, het is goed dat we hier zijn; laten we drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.
Petrus, die later zal staan voor de kerk. Hij die de rots genoemd wordt
waarop de kerk van Christus gebouwd zal worden ziet het voor zich. Laten
we het houden zoals het nu is. Laten we tenten opslaan, zodat Mozes, Elia
en Jezus hier kunnen blijven, want zo mooi als het nu is wordt het nooit
meer. U zult begrijpen dat ik Petrus goed kan
begrijpen: Laten we houden wat we nu hebben,
het is te waardevol om te laten schieten.
Maar er kómen geen tenten. Er ís geen
zekerheid. Er gebeurt iets heel anders. Een wolk
overschaduwt de aanwezigen en dan klinkt er
een stem uit die wolk: “Dit is mijn geliefde zoon,
luister naar hem”. En op dat moment zijn Mozes
en Elia verdwenen en zijn ze weer alleen met
Jezus op de berg.
Mozes en Elia zijn verdwenen. Doen zij er niet meer toe? Moeten wij wet
en profeten loslaten en het verder alleen met Jezus doen, zeg maar: het
nieuwe testament? Ik denk het niet. Mozes, Elia en Jezus hebben met
elkaar gesproken. Waarover dat staat er niet bij, maar in het gesprek lijken
zij gelijkwaardig te zijn. En Mozes en Elia zijn in mijn ogen ook getuigen
van het moment dat God uit de wolk tot Jezus die woorden spreekt: Dit is
mijn geliefde zoon, luister naar hem. Zo zijn zij getuigen van een
geschiedenis met God die verder gaat. Het is een doorgaand verhaal van
God met mensen.
Het moment op de berg is voorbij. Jezus en zijn drie leerlingen gaan weer
naar beneden. Zij kunnen niet daar boven blijven, zij moeten verder de
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toekomst in. Omarm haar en verwelkom haar, zegt Sunim. En dan spreekt
Jezus nog een paar woorden over hoe die toekomst er uit zal zien. Hij zal
opstaan uit de dood. De leerlingen begrijpen het nu nog niet en ze moeten
er ook nog over zwijgen, maar Jezus licht alvast een tipje van de sluier op:
er staat nog veel meer te gebeuren.
Hoe moet het nu verder met de protestantse kerk in Nederland. Hoe moet
het verder met onze gemeente van Terwolde-De Vecht. Ik zeg u eerlijk: Ik
weet het niet, althans ik weet nog niet hoe we de taken die we tot nu toe
gedaan hebben kunnen blijven doen. Ik weet nog niet hoe de nieuwe
classes zullen gaan functioneren, ja, wel op papier, maar in de praktijk?
Misschien moeten we toewerken naar een andere manier van kerk-zijn.
Minder strakke taakomschrijvingen en meer kijken naar wat wij met elkaar
wel te bieden hebben. Gavengericht werken wordt dat in de kerk wel
genoemd, en dat betekent dus de talenten benutten die we in huis
hebben, ook als dat niet onder een traditioneel takenpakket valt. Dat
vraagt een andere manier van denken, van de kerkenraad, maar ook van
alle leden van de kerk. Nu er gaten vallen kan niemand meer
achteroverleunen en denken: de kerkenraad is mooi compleet, het gaat
wel goed zoals het gaat. Vanaf nu zal nog duidelijker moeten worden dat
wij een gemeenschap zijn waarin ieder lid op zijn of haar manier een
bijdrage zal moeten leveren en gelukkig doen veel mensen dat ook al.
Wat ook nodig is, is een meer proactief meedoen
van alle mensen die bij onze gemeenschap horen.
En dan bedoel ik niet alleen het op je nemen van
taken. Het betekent ook dat je niet langer af kunt
wachten of er misschien iemand vanzelf op het
idee komt om te doen wat jij van de kerk
verwacht. Bijvoorbeeld als je wilt dat er iemand
op bezoek komt. Geef dan actief aan dat je
behoefte hebt aan een bezoekje. En dat hoeft echt niet alleen voor heel
grote levensvragen te zijn, maar de tijd dat alles vanzelf op je toekomt is
meer en meer voorbij.
Daarover kun je klagen, daarover kun je verontwaardigd zijn, daarover kun
je verdrietig zijn, maar als je dit gegeven nu eens omarmt: hoe mooi is het
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dan niet, dat wanneer jij uitspreekt waar je behoefte aan hebt, er aan die
behoefte ook gehoor gegeven wordt. Want die ruimte is er best, maar het
werkt zoveel beter als we tegen elkaar uitspreken wat we nodig hebben.
Het voorkomt teleurstellingen aan beide kanten.
Het betekent ook dat we van elkaar mogen verwachten dat we een actieve
bijdrage leveren aan deze gemeenschap: hoe groot of klein ook.
Hoe prachtig is het als je een talent hebt, dat je kunt inzetten voor de
gemeenschap waar je bij hoort. Wacht niet langer tot je gevraagd wordt,
maar bied je aan, kom met ideeën, neem een taak op je waarvan jij denkt
dat die de gemeenschap sterker zal maken.
De tijd van traditionele vormen van kerk-zijn is meer en meer voorbij,
maar wat niet voorbij is, is die stem van God, die zegt: “Dit is mijn geliefde
Zoon, luister naar hem”. Alleen in deze Zoon ligt de toekomst van de kerk.
Niet in de structuren, niet in het al dan niet volledig zijn van de kerkenraad, niet in de rode of zwarte cijfers op de begroting. Het zijn allemaal
middelen, die niet onbelangrijk zijn, maar het enige wat echt belangrijk is
is die stem die ons naar de toekomst roept. De toekomst waar nog zoveel
staat te gebeuren, wat wij nauwelijks kunnen begrijpen. “Ik zal opstaan uit
de dood” vertrouwt Jezus zijn leerlingen toe. Ze begrijpen het niet, wij
begrijpen het niet, maar ze dalen van de berg af en léven er uit. Zo
omarmen ze de toekomst.
Ik ben blij met alle mensen die iets voor de kerk doen. Ik ben blij met de
kerkenraadsleden die er zijn en de kerkenraadsleden die nog een nieuwe
termijn op zich nemen. Ik ben ook dankbaar voor al het werk dat degenen
die nu hun ambt hebben neergelegd hebben gedaan. Ik ben dankbaar voor
alles wat er gebeurt in de kerk. En ja, soms klaag ik, soms ben ik verontwaardigd, soms ben ik verdrietig, maar dat brengt mij en dat brengt ons
allemaal niet verder. Houden wat we hebben is geen optie, het gaat om de
toekomst en ook in die toekomst gaat Jezus ons voor. Hij van wie gezegd
is: Hij is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem. We zijn onderweg naar
Pasen, dan zal aan de leerlingen en aan ons geopenbaard worden wat
Jezus bedoelt met de woorden dat hij uit de dood zal opstaan. Dat is zijn
toekomst, dat is onze toekomst. Omarm haar en verwelkom haar.
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VANUIT DE GEMEENTE


Afscheid en herbevestiging ambtsdragers (fotoverslag)
De aftredende
ambtsdragers:
Hanny Zweers, Rik,
Brummel, Harry
van der Haar en
Andries van Assen
(ontbreekt op de
foto i.v.m. ziekte)

De herbevestigde
ambtsdragers: Harry
Steenbergen, Willy
Jansen en Dorothee
van Baak

De nieuwe
kerkenraad.
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Samen kiezen we een Paaskaars
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de kerk worden binnengedragen, maar welke paaskaars zal het zijn? Net als vorig jaar hebt u
het voor het zeggen. Van 25 februari tot en met 18 maart hangen er
afbeeldingen in de kerk en zijn er stembriefjes aanwezig, zodat u uw
stem kunt uitbrengen, de kaars met de meeste stemmen zal worden
aangeschaft.
Themawandeling: Onvoorwaardelijke liefde
Op woensdag 14 maart wandelen we rondom het thema van deze 40
dagentijd ‘onvoorwaardelijke liefde’. Onvoorwaardelijk dat betekent:
geen oordeel, geen verwachtingen vooraf of achteraf. Hoe moeilijk is
het niet voor ons mensen om zonder oordeel te leven en hoe vaak
worden wij niet teleurgesteld in onze
verwachtingen? Maar kijk eens om je heen: de
natuur kan het wel! Een boom is een boom, hoe
die er ook uit ziet. De natuur geeft je de ruimte
jezelf te zijn. Immers een mens is een mens en
jij mag één van die mensen zijn. Te ervaren dat
je er mag zijn, zonder oordeel, dat kan enorm
bevrijdend werken. Dat gaan we in deze
wandeling ervaren. Om 10.00 uur vertrekken
we aan de Lochemsestraat 34. Iedereen is
welkom en de wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur. Trek een paar goede schoenen
aan en geniet van het buiten zijn.
Wij gedenken
Op 31 januari kwam er een einde aan het leven van Jan Mekelenkamp.
Jan was verbonden aan de kerk van Nijbroek en daar is ook de
uitvaartdienst gehouden, maar Jan was zeker ook verbonden aan de
gemeente van Terwolde-De Vecht. Ruim 50 jaar is hij bij ons organist
geweest. Eerst vooral in Bethel op De Vecht, later ook één keer in de
maand als organist in de kerk van Terwolde. Ik kan zijn stem nog zo
horen, omdat hij altijd belde op de vrijdag voordat hij dienst had en dan
zei: “dominee, mag ik de liedjes?”
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Jan was heel trouw in zijn taak. Hij kwam altijd op de brommer, in de
winter goed ingepakt in een stevige jas. Hij begeleidde de gemeente bij
de opgegeven liederen, maar zijn eigen voorkeur ging uit naar de
liederen van Johan de Heer. Die liet hij dan ook vaak horen bij
binnenkomst en bij de collecte, ook bij het uitgaan van de kerk speelde
hij en vaak gingen de gemeenteleden dan neuriënd naar huis.
In zijn afscheidsdienst klonken dan ook de bekende liedjes, zoals Jan ze
zou noemen. Ds. Theo van Staalduine memoreerde zijn leven rondom
de teksten van Romeinen 8: 31-38 en Openbaringen 21:1-7.
Jan mocht 90 jaar worden en heeft een goed leven gehad.
We gedenken hem in dankbaarheid.
Geboren
Op 17 februari werd bij Linda Terwel en
Freddo Zweers een dochter geboren. Haar
naam is Isabella Zinn Zweers en ze is het
zusje van Frey, Zilver en Lieve. In de kerk
konden we al mooie foto’s van haar
bewonderen. We feliciteren jullie allemaal
met deze mooie gebeurtenis en wensen
jullie samen veel plezier en ook wijsheid toe!
Gemeenteavond
Op maandag 19 maart bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk
voor de gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met
gelegenheid om de financiële stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de
vergadering. De kerkrentmeesters en de diakenen zullen de financiële
stukken toelichten en u heeft de gelegenheid vragen te stellen over
alles wat er zich in onze gemeente voordoet.
Na de pauze zullen leden van de Roemenië
werkgroep een presentatie verzorgen over de
reis die zij enige tijd geleden gemaakt hebben.
Er zijn weer veel nieuwe foto’s gemaakt en we
kunnen goed zien hoe langzaam maar zeker er
steeds meer projecten een goede afronding
krijgen. Ook wordt goed duidelijk wat er nog te doen is.
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Bij de diensten
‘Onvoorwaardelijke liefde’ is het thema in de veertigdagentijd.
Dit thema komt telkens terug in de diensten en ook de kinderen zijn er
mee aan de slag gegaan. Iedere week komt er iets tevoorschijn uit de
zorgtas en horen we op welke manieren we
voor een ander kunnen zorgen.
Zondag 4 maart Kleur: Paars
Derde zondag van de veertig dagen.
Als Jezus op het tempelplein aankomt, ziet
hij dat het niet langer een plaats voor
gebed is, maar een plaats waar gehandeld
wordt en niet altijd even eerlijk.
Jezus wordt boos en gooit de boel omver. (Johannes 2: 13-22)
Op deze zondag gaat Ds. Ineke van Middendorp bij ons voor. Na afloop
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.
Zondag 11 maart Kleur: Paars
Vierde zondag in de veertig dagen
Als je alles voor jezelf houdt, kom je tekort, als je deelt dan is er
overvloed. We lezen Johannes 6: 4-15
Zondag 18 maart Kleur: Paars
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te
dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw
leven voort te brengen. In deze tijd zaaien wij
ook zelf onze gewassen en bidden wij om een
goede oogst. We lezen Johannes 12: 20-33 en
we luisteren naar de gemengde
zangvereniging Eendracht.
12

Zondag 25 maart Kleur: Paars
PALMPASEN Gezinsdienst
In deze gezellige gezinsdienst horen we hoe Jezus
Jeruzalem binnentrekt. Neem vooral je Palmpasen
stok mee naar de kerk, want na de dienst is er de
Palmpasenoptocht met een echt ezeltje! Ook in de
dienst is het feest. Deze dienst is er voor jong en oud!
We horen het verhaal uit Marcus 11: 1-11.
Om 19.30 voert het koor Inspiration ‘The Passion, Hij en ik’ op.
Een muzikale vertelling van het lijdensverhaal. Verderop in de kerkbode
leest u er meer over
DE STILLE WEEK
De Stille week, dit jaar van donderdag 29 maart tot en met Pasen,
1 april, onze opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk. Witte
donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en dan wordt het Pasen.
Elke dienst in de Stille week heeft een eigen karakter. Het zijn zeker
geen vier ‘zondagse diensten’ achter elkaar. Er wordt niet of nauwelijks
gepreekt, maar we laten ons meenemen in het gebeuren naar Pasen
toe. Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier. De diensten vormen
samen een opgang naar het Paasfeest en in de diensten komen
verschillende aspecten van de lijdenstijd naar voren.
Wat vieren we nu precies? Ik zet het even voor u op een rijtje:
29 maart, WITTE DONDERDAG, 19.30 Kleur: Wit
Waar gaat het over?
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag.
De vastentijd wordt afgerond. Vandaag
wordt het Glorialied weer gezongen.
We gedenken hoe Jezus het joodse
paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen
vierde. We voelen ons zelf ook als zijn
leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel.
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We horen dat Jezus onze dienaar wil zijn in het verhaal van de
voetwassing, en we voelen de beklemming als we horen dat één van de
leerlingen Jezus zal verraden. Wie is het? Zijn wij het soms zelf?
30 maart GOEDE VRIJDAG, 19.30 Kleur: Rood
Waar gaat het over?
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van
Jezus. In lezingen, liederen en gebeden volgen wij zijn lijdensweg.
Dan, wanneer we horen dat Jezus sterft, wordt de paaskaars gedoofd.
De kerk wordt stil en donker.
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd
worden. We voelen het lijden van Jezus ook op
onze schouders drukken. Tegelijkertijd
herkennen we daarin ons eigen lijden en troost
het ons dat ook Jezus daar weet van heeft.
31 maart, STILLE ZATERDAG, 20.30 Kleur Wit
Waar gaat het over?
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest
gevierd. Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We geven elkaar het licht van Christus door.
De vrolijkheid van Pasen mogen we al op deze avond meevoelen.
Ook voor kinderen en jongeren is dit een mooie dienst om mee te
maken.
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter.
Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze
manier van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan.
Ook wanneer het niet mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker de
moeite waard om eens één van deze diensten bij te wonen.
Voor wie niet gewend is deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen
vragen: denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of deze
diensten of één van deze diensten misschien ook iets voor u zouden
kunnen zijn.
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Zelf beleef ik door deze diensten het Paasfeest altijd heel intens en ik
weet dat dat ook geldt voor diegenen die vertrouwd zijn geraakt met
deze diensten in de Stille Week. Weet u welkom!
1 april, Pasen Kleur: Wit
Het is vandaag Pasen. Als de zon op komt, zien de vrouwen iets dat hen
allereerst schrik aanjaagt: het graf is leeg! Hij is hier niet, zegt een in het
wit geklede jongeman. Hij is opgestaan! Het Paasevangelie is een
verhaal van hoop. De dood heeft niet het laatste woord!
Ook u bent welkom in deze feestelijke dienst!

Tot ziens in de diensten! ( En neem gerust iemand mee!)

AGENDA
7 maart
13 maart
14 maart
14 maart
19 maart

20.00
20.00
10.00
20.00
19.30

Moderamen
Denktank
Themawandeling
Kerkenraad
Gemeenteavond

bij Kees
in overleg
Lochemsestraat 34, De Vecht
Consistorie
Kerk

Ik wens u veel inspiratie in deze veertigdagentijd!
Ds. Betsy Nobel
15

VAN DE OECUMENISCHE WERKGROEP:
Terwolde, De Vecht, Nijbroek
De oecumenische werkgroep organiseert dit jaar geen paasvesper,
maar wil u graag uitnodigen voor The Passion ‘Hij en ik’.
Een muzikaal moment van bezinning op het lijdensverhaal.
Verdere informatie, zie volgende artikel.
Iedereen is van harte welkom.
Namens de oecumenische werkgroep,
Wendy Keizer en Mieke Pannekoek

The Passion
De koren ‘Inspiration’ uit Terwolde, ‘Step by Step’ uit Bussloo en ‘Seven
up’ uit Apeldoorn presenteren ’Hij en ik’. Een muzikale raamvertelling over
de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden en opstanding door de ogen
van Maria Magdalena, geschreven door ds. Frans Ort. De tekst van Frans
Ort is herschreven en andere muziekstukken zijn ingestudeerd.
De koren staan onder leiding van
Marlies Tiemens.
Organist/pianist: Mark Brunsveld.
Choreografie, licht en geluid:
fam. Tiemens.
Wij nodigen u uit voor dit muzikale
moment van bezinning op het
lijdensverhaal op:
Zondag 25 maart (palmzondag)
in de Dorpskerk te Terwolde,
aanvang 19.30 uur.
De kerk is een half uur voor aanvang geopend. Entree: Gratis.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten bij een kop
koffie of thee. Bij de uitgang is er een collecte om uw waardering te laten
blijken, zodat de onkosten voor de koren nihil zijn.
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ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE
Onvoorwaardelijk Liefde is het thema van het 40 dagen
project van Kerk in Actie.
Op het moment van verschijnen van dit kerkblad zijn er al weer twee
zondagen voorbij. Er zullen er nog 4 volgen. Vier zondagen waarin de
diaconie uw aandacht vraagt voor 4 verschillende projecten ver weg en
dichtbij.
De eerste twee zondagen kwamen vluchtelingen en schuldhulpmaatjes
voorbij. De komende vier zondagen gaan over ontwikkelingsprojecten op
Papoea, een sociale supermarkt in Almere, kinderarbeid in Tirupur en steun
voor gezinnen in Noord-Oeganda.
We zullen elke zondag zorgen voor folders in de kerk en een filmpje over
het project en vragen uw gulle bijdrage voor de verschillende projecten.
“Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar
onverschilligheid, het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, maar
onverschilligheid, het tegengestelde van leven niet dood, maar
onverschilligheid jegens beide; het tegengestelde van vrede niet oorlog,
maar onverschilligheid jegens beide. Het tegengestelde van cultuur,
schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid, dat is de vijand.
Alleen als we herinneren is er een kans.” (Elie Wiesel)
Wees niet onverschillig, maar doe mee en maak het verschil voor mensen,
ver weg en dichtbij.
Namens de diaconie,
Erik Nobel
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VAN DE CLASSIS:
Onze preses ds. Marrit Bassa wijst ons op Elia die nadat hij door de engel is
gevoed, God hoort in de stilte. Elia wordt zo bemoedigd om weer verder te gaan.
Dat geldt ook voor ons. We kiezen voor één keer nog het (breed) moderamen.
Daarna spreken we over de mobiliteit van de predikanten en kijken vooruit naar
de ring Apeldoorn.
Lees verder op de website pknclassisapeldoorn.nl > home > terugblik classicale
vergadering
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Apeldoorn
VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
6
7
17
25
25

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

Mevr. A.W. Bredenoord-Uenk, p/a Ossenkolkweg 11
Dhr. G.J. Wolters, Dorpsstraat 69
Mevr. W. Oosterbroek-Smeenk, Ieuwland 3
Mevr. T. Nijdeken-Egberts, Everwijnstraat 59
Mevr. H.A. Bronkhorst-Veldwijk, Kerkstraat 33

80
80
86
96
90

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

HUWELIJKSJUBILEA:
28-mrt Dhr. en Mevr. Visser-Veenendaal, de Kosterij 3

50 jr.

29-mrt Dhr. en Mevr. Kiesbrink-Eggink, Wijkseweg 80

55 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.
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De 65+ Groep organiseert een

Paas Workshop
O.l.v. Dick van Oorsprong gaan wij een paasbloemstukje maken.
Dick zorgt voor alle materialen.
Onder het genot van een drankje en hapje zal het een gezellige middag
worden. Deze middag is ook voor heren van harte aanbevolen.
Datum
Aanvang
Kosten
Waar
Opgave

donderdag 29 maart
14.00 uur
7,50 - alles inbegrepen
in de Kerk
t/m 21 maart

Bij Willie Slijkhuis
of Mini van der Horst

291074
291335

Tot ziens op 29 maart

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven van onze kanjer FERRY.
Fam. Braamkolk
Terwolde.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o.
Klazien Ketelaar-Menkveld
Twelloseweg 76

(0571) 27 1382

(0571) 29 1617

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg
tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,
Kuiperstraat, Rozendaalseweg,
Vacant
Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Vacant
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 mrt.

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

H. Zweers
F. Hemeltjen
A. Rutgers
R. Veldhuis

Wijkseweg 10
Kuiperstraat 21
Dorpsstraat 43
Quabbenburgerweg 22

OPROEP !!
Het kerkschoonmaakteam zoekt versterking.
Mannen zijn ook van harte welkom.
Tot 1 oktober opgeven bij Rikie Koers
(291074)
Daarna bij Henny de Groot.
(055 323 1261)
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UITZENDROOSTER
4
11
18
25

mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

RK
PK
PK
RK

OOV:

't Wezeveld
Nijbroek
Twello
Duistervoorde

9.30u
9.30u
10.00u
10.00u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:
Johan de Weerd is contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde.
Middendijk 40/A, (0571) 291884.

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
NL98 INGB 0004 1652 79

COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste
bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.

KERKBALANS 2018
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

38.500

16.438

Begroot
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39.754

Toegezegd

Betaald t/m 23.02

GIFTEN:
Bloemengroet

via:

A. van der Haar
T. Steenbergen
A. van Assen (1x10; 1x20)
W. Jansen (1x5; 1x10)
K. Ketelaar
L. Uenk
D. Veldhuis
A. ter Mate
A. Ensink
H. v.d. Scheer (in brievenbus)

Orgelfonds

via:

L. Uenk

Collecten

CvK
Diaconie
Kameroenproject ZWO
Orgelfonds
Moeder en kindzorg
SchuldHulpMaatjes
Kindernevensdienst
TOTAAL

15,00
5,00
30,00
15,00
5,00
10,00
10,00
15,00
10,00
15,00

130,00

5,00

5,00

196,60
152,31
82,25
59,45
101,90
57,00
125,65

775,16
910,16

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

23

Actie Kerkbalans 2018
Afgelopen januari hadden we weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Een belangrijke activiteit voor het voortbestaan van onze gemeente.
Voor 2018 hadden we in de begroting een bedrag van € 38.500,opgenomen. Dat is gebaseerd op wat we de afgelopen jaren hebben
mogen ontvangen en op het feit, dat we een krimpende gemeente zijn.
En wat is het dan fijn dat we op de avond van vrijdag 9 februari na het
openen van de enveloppen in totaal € 39.400,- hebben geteld aan
toezeggingen.
Heel hartelijk dank daarvoor aan alle gevers in onze gemeente.
U weet dat we hiermee niet onze jaarlijkse exploitatie kunnen dekken.
We komen elk jaar zo’n € 24.500,- tekort. Dat vullen we aan uit onze
reserves. Die slinken daardoor natuurlijk behoorlijk. En dat kunnen we
niet heel lang volhouden. Toch willen we niet bang zijn en het leven in
de gemeente gaande houden. Met vertrouwen en inspiratie de toekomst
tegemoet zien. Het geeft dan ook een goed gevoel, dat we met z’n allen
toch net iets meer dan de begroting hebben toegezegd. Dat motiveert.
Natuurlijk een hartelijk woord van dank voor de ‘lopers’ die de
enveloppen allemaal persoonlijk rondbrengen en weer ophalen.
Een liefdevol gebaar ten bate van ons allen.
Ook een extra woord van dank voor Sari Wolters die de hele Actie
Kerkbalans ondersteunt en maakt dat alles ordelijk verloopt en snel en
goed geadministreerd wordt. Hulde daarvoor.
Dit geeft hoop en moed om het komende jaar onze gemeente weer te
laten draaien. U weet, dat we op dit moment 4 of 5 vacatures hebben in
de kerkenraad. Maar ook naast het werk in de kerkenraad zijn we heel
blij, als u zich op de één of andere manier wilt inzetten voor elkaar,
voor onze jeugd of voor onze jonge gezinnen of voor mensen die een
beetje extra hulp, steun of aandacht zo nodig hebben. Schroom niet en
zet jouw eigen kwaliteit als mens in.
Hartelijk dank,
Namens het college van kerkrentmeesters,
Piet Winterman
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Compost en potgrond actie
Nijbroek/de Vecht: zaterdag 3 maart vanaf 9 uur.
Terwolde: zaterdag 10 maart vanaf 9 uur.
Het is alweer een maand geleden dat er werd aangekondigd dat de
compost en potgrondactie er aan zat te komen.
De leden van de Stichting willen u nogmaals hieraan herinneren!!
Het motto van de actie is:
”Met aankoop van onze grond, maakt u de Roemenen gezond”.
De opbrengst zal grotendeels worden besteed aan een nieuw aan te
schaffen sterilisatie apparaat en een ECG apparaat in Loamneş/Alamor
voor de dokterspost.
De prijs van de producten is hetzelfde als vorige jaren.
Compost € 2,50 per zak; 5 zakken voor € 10,00.
Potgrond € 3,50 per zak; 3 zakken voor € 10,00.
Berken gardebezems € 7,00 per stuk.
Mocht u van plan zij meer dan 10 zakken af te nemen dan kunt bellen
0571-291556 of mailen wvdsnel2@gmail.com en wellicht worden deze
dan apart gebracht.
Ook als u voor de bestelling van de betreffende zaterdag niet thuis
bent kunt bellen of mailen naar dit nummer en dan wordt uw bestelling
op de plaats gelegd, die u aangeeft
Mooier kunnen wij het u niet maken.
P.S. De Stichting is nog dringend op zoek naar jongeren vanaf 12 jaar
(mogen ook ouderen zijn) die de verkopers willen helpen met
afrekenen
Voor Nijbroek/de Vecht 1 persoon en voor Terwolde 2 personen.
Jij /u kunt zich aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of de mail.

Bij voorbaat hartelijk dank
Namens de Stichting vrienden van Loamneş de hartelijke groeten,
Wim van der Snel
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Ouderen niks meer waard !
Hoezo?
Wij zijn een Fortuin waard.
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden.
En gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen.
Kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen
Plastic in onze knieën
Vol met dure medicijnen
Lijken wij wel op goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Zal het jaar 2050 halen
Daarom: ga fier door het leven
Neem kritiek op als een spons
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons.
~o~
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 26 maart vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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