DIENSTEN APRIL 2018
Zondag
Pasen

1 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN)

Zondag

8 april 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

15 april 10.00u - Ds. J.P. van Ark, Wapenveld
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

22 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

29 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

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

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
(0571) 29 22 13

46ste Jaargang

April 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Onvoorwaardelijke liefde
Op 18 januari, de dag van de storm, had ik ’s avonds een afspraak in Utrecht.
Terwijl ik daar was appte Erik mij: “Misschien kun je straks even langs het
station rijden. Er zijn daar nog steeds gestrande reizigers”. Erik denkt aan zulke
dingen, ik meestal niet, maar het was een goede tip. Ik zette vast een berichtje
op #stormpoolen. Bij het station aangekomen viel het niet mee een plek te
vinden. Er was nog geen antwoord op mijn berichtje gekomen, dus ik wilde het
station in lopen om te kijken of ik mensen kon vinden die in de richting van
Deventer moesten. Bij een taxistandplaats vond ik een half illegale plaats.
Boven aangekomen hoorde ik een jonge vrouw overleggen met een NS
medewerker. Het woord “Deventer” viel. Ik had beet. Allebei zochten we er
nog iemand bij, zij vond nog een andere jonge vrouw, ik een vrouw van mijn
leeftijd. Het werd een gezellige terugrit. Onderweg bleken de jonge vrouwen
veel mensen uit elkaars kennissenkring te kennen en de vrouw die naast mij
zat bleek bij de NS te werken, ze had een stressvolle dag gehad. Alle reizigers
zoveel mogelijk geholpen, maar zelf ook gestrand op station Utrecht.
Bij station Deventer kwam er een einde aan ons gezamenlijk uurtje.
Twee dagen later vond ik een NS dagkaart in de brievenbus.
Dit is niet het verhaal van een held,
onvoorwaardelijke liefde zou ik het
ook niet willen noemen, maar een
voorbeeld van een Random Act of
Kindness. In het Nederlands:
Zomaar even aardig zijn voor
elkaar. Wist u dat er wereldwijd een RandomActsofKindenesss (RAK)
community bestaat? https://www.randomactsofkindness.org Daar delen
mensen dit soort ervaringen en inspireren elkaar. Daar wordt de wereld een
beetje mooier van.
Ik moest er weer aan denken toen ik deze tekst las:
Onvoorwaardelijk
Ben je gek, daar wil ik niets voor terug hebben!
Geen probleem, natuurlijk sta ik voor je klaar!
Als ik wat voor je kan doen, met één belletje ben ik er.
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Onvoorwaardelijk
Niet om er aan te verdienen
niet om een goede naam te krijgen
niet om hezelf een beter mens te voelen
Onvoorwaardelijk
gewoon, omdat je ziet wat een ander nodig heeft
gewoon omdat je weet dat je iets kunt doen
gewoon, omdat we elkaar nodig hebben.
Onvoorwaardelijk
noem het medemenselijkheid
noem het mededogen
noem het, misschien, soms, eventueel, liefde.

VANUIT DE GEMEENTE
Themawandeling: Wandelen met de levensparels
Als kleine Zweedse jongen was Martin Lönnebo graag buiten rondom zijn
boerderij aan een Zweeds meer.
Daar kreeg hij gevoel voor de
spiritualiteit die er in de natuur
aanwezig is. Hij maakte er gebruik
van in zijn werk als pastor. Toen hij
in 1995 met pensioen ging, wist hij
niet zo goed wat te beginnen,
totdat hij op het idee kwam van de
levensparels, een soort rozenkrans,
maar dan anders. Hij ontwikkelde
een armband met verschillende kleuren kralen, elke kraal heeft een andere
betekenis. Zo is er de Godsparel, de ik-parel, een nachtparel, een woestijnparel
een liefdesparel etc. Deze armband kan je helpen bij het bidden of mediteren.
Waar kun je de werking van deze armband beter ervaren dan in de natuur,
waar de kleine Martin zijn eerste inspiratie opdeed? Op woensdag 11 april om
10.00 vertrekken we met de levensparels op een ontdekkingsreis.
Het startpunt is Lochemsestraat 34, De Vecht. De wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur. Met een paar goede schoenen aan kom ook jij een heel eind.
Iedereen is welkom en meedoen is gratis.
4

Wandelpastoraat
We zijn de lente ingegaan en gaan de zomer tegemoet. Heerlijk om nu buiten
te zijn!. Naast gewoon pastoraat bij u thuis of in het ziekenhuis, kunnen we ook
gaan wandelen als u graag eens verder wilt doorpraten over geloof- en/of
levensvragen. Dit kan een enkele wandeling zijn, maar we kunnen ook een
aantal keren wandelen en daarbij eventueel methoden gebruiken die ik tijdens
mijn opleiding tot wandelcoach heb geleerd. Dit
geeft vaak een mooie en blijvende verdieping. Wilt
u een indruk krijgen van wat ik als wandelcoach te
bieden heb, dan kunt u ook een kijkje nemen op
mijn website www.wandelnaarzininjeleven.com,
daar komen een aantal voorbeelden voorbij.
Uiteraard zijn deze wandeltrajecten voor leden van
de kerk kosteloos, omdat ze vallen onder het
pastoraat van de kerk. Bent u geen lid van de kerk,
dan is een wandeltraject ook mogelijk. Dan vragen
we een vrij te kiezen bijdrage voor de kerk. Maak
gerust een afspraak.

Pastoraat
Zoals u waarschijnlijk hebt meegekregen, hebben twee ouderlingen afscheid
genomen, maar zijn er nog geen ouderlingen bij gekomen.
(Misschien iets voor u?)
Zolang de situatie zo is, zullen drie ouderlingen het werk zo goed mogelijk
proberen te doen. Klazien zal
beschikbaar zijn voor de wijk van
Hannie en Willy voor de wijk van
Andries. Dit betekent nog eens te
meer dat het belangrijk is dat u zelf
doorgeeft wanneer u graag een
bezoekje wilt. Wij willen onze tijd en
aandacht zo goed mogelijk verdelen
en daarvoor is het nodig dat u het
aangeeft als u bijvoorbeeld een vraag
heeft, eenzaam bent, ziek bent of in het
ziekenhuis wordt opgenomen.
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En het klinkt misschien niet zo aardig, maar ik zeg het toch een keer: klagen bij
familie of buren kost meer tijd dan een telefoontje of mailtje naar de
ouderlingen of de predikant. Dan zijn wij er graag voor u! Helpt u mee om onze
gemeente een gemeente te houden die aandacht heeft voor de zorg aan
elkaar?
Wij gedenken
Op 12 maart kwam er een einde aan het leven van Peter Baars, de man van
Betty Baars. In het voorjaar bleek dat Peter ernstig ziek was, voor een snel
overlijden werd gevreesd, maar een nieuwe behandeling gaf hem nog een flink
aantal maanden te leven. Die maanden hebben Peter en Betty heel bewust
beleefd, samen, maar ook met vrienden en familie. In de laatste weken werd
duidelijk dat Peter het niet langer zou volhouden. Opnieuw werden er
afspraken gemaakt met vrienden en familie, nu om afscheid te nemen. Heel
bijzonder was het dat zijn vriend Gerhard er was op de avond van zijn
overlijden. Gerhard speelt cello en tijdens zijn spel is Peter rustig overleden.
Die cellomuziek mocht ook weer klinken tijdens de afscheidsdienst. De dienst
waarin de liefde en de muziek centraal stonden. Peter was tijdens zijn leven
een bespeler van de bas. En hij deed dat met veel plezier.
De huwelijkstekst uit 1 Korintiërs 13 over de liefde bleek ook helemaal van
toepassing op het leven van Betty en Peter samen. In een volle kerk
herinnerden we ons de mooie momenten uit zijn leven en dat waren er veel.
We kijken in dankbaarheid terug op zijn leven en bidden voor Betty om kracht
en de liefde van God en mensen om haar heen.
Nacht zonder dak
Op 20 april is het weer zo ver. Een aantal
jongeren gaat slapen in een zelfgebouwd
krot, gemaakt van karton en andere
materialen. Door hen te sponsoren levert
u een bijdrage voor kinderen in de wereld
die werkelijk zonder dak zijn. Niet één
nacht, maar iedere nacht. De organisatie
TEAR zet zich in voor deze kinderen.
Wil je nog meedoen? Als je op de
middelbare school of hoger zit, kun je je nog opgeven. Kijk op
www.nachtzonderdak.nl en ga naar de pagina van Terwolde. Via die site kun je
ook gesponsord worden. We gaan voor een mooi bedrag en natuurlijk voor
een onvergetelijke nacht!
6

Koningsdienst met taartenbakwedstijd
Zo één keer in de maand geven we de kerkdienst een bijzonder accent. In de
maand april is dat op de zondag na Koningsdag, dus zondag 29 april. Vanaf
9.30 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De dienst zal gaan over het
thema ‘Koning’ en om het feest compleet te maken is aan deze dienst een
taartenbakwedstrijd verbonden. We hebben dit jaar geen aparte avond voor
de talentenmarkt, maar we willen door het jaar heen de talenten wel graag
aan bod laten komen. En een lekker stukje taart bij de koffie is ook nooit weg.
Wilt u meedoen aan de taartenbakwedstrijd, lever uw taart dan uiterlijk om
9.15 in bij de kerk op zondag 29 april.
De taarten worden per punt verkocht bij de
koffie. De opbrengst is voor ons Project van
Kerk in actie: landbouwontwikkeling en
theologisch onderwijs in Kameroen.
En natuurlijk is er een prijs en eeuwige roem
voor de beste taartenbakker/bakster.
Bakt u ook een taart met een koninklijk tintje,
of wordt het uw eigen klassieker? Alles is
welkom. We maken er een feestelijke dienst
van voor jong en oud.
BIJ DE DIENSTEN
Met Pasen vieren we het feest van het nieuwe begin. Maar wat begint er dan
precies? En hoe begint het? In de Paastijd, de tijd van Pasen naar Pinksteren,
lezen we uit Genesis, over de wording van het leven. Over God die alles maakt,
mensen die gelukkig zijn, maar ook over wat er mis kan gaan. Het leven van
toen lijkt op het leven van nu.
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!
8 april, eerste zondag na Pasen Kleur: Wit
Adam en Eva mogen van bijna alle bomen eten, behalve die ene… je kunt er op
wachten dat het mis gaat (Genesis 3: 1-24). Of werden wij pas echt mens toen
we leerden over goed en kwaad? Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit
Apeldoorn bij ons voor.
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15 april, tweede zondag na Pasen Kleur: wit
Kaïn en Abel, de eerste broedermoord is een feit. Hoe kon het zo ver komen? (
Genesis 4: 1-16) Op deze zondag gaat Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld bij ons
voor.
22 april, derde zondag na Pasen, Kleur: wit
Het is de zondag van de Goede Herder. Jezus vertelt dat hij zelf zo’n goede
herder is (Johannes 10: 11-16).
29 april, vierde zondag na Pasen, Kleur: wit
KONINGSDIENST MET TAARTENBAKWEDSTRIJD
Wat is een goede koning volgens de bijbel? In de
bijbel wordt gewaarschuwd voor koningen die alle
macht naar zich toe trekken, maar onder een goede
koning heeft het volk het goed. We gaan op zoek
naar de gevaren en de voordelen van een koning en
we vieren feest!
6 mei, vijfde zondag na Pasen, Kleur: wit
Het verhaal van Noach blijft tot de verbeelding
spreken. Na een lange tijd op het water kijkt Noach
nu weer uit naar land. Is de wereld al weer leefbaar?
(Genesis 8: 1-14). Ds. D. van Meulen uit Epe gaat op deze zondag bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
3 april 14.00
4 april 19.30
10 april 20.00
11 april 10.00
11 april 20.00
12 april 14.00
12 april 20.00
18 april 20.00
20 april 18.00
25 april 20.00

Overleg NZD
Moderamen
Denktank
Themawandeling
Kerkenraadsvergadering
overleg 24 juni
Werkgroep communicatie
KND vergadering
Nacht zonder dak
ZWO vergadering

bij Heidi
bij kees
nog afspreken
Lochemsestraat 34
Consistorie
nog afspreken
nog afspreken
bij Jolanda
Zeedijk 9
Consistorie

Een goede Paastijd gewenst!
Ds. Betsy Nobel
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
10
10
12
21
28

apr
apr
apr
apr
apr

Mevr. H.B. Veldwijk-Veldhuis, Avervoordseweg 12-A
Dhr. J. Udink, Ieuwland 1
Mevr. H.G. Ooink op den Dijk-Prangsma, Ieuwland 16
Mevr. T. Bieleman-Kloezeman, Grotenhuisstraat 36
Dhr. W.G.F. Wentink, Rozendaalseweg 19

90
80
83
84
86

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

HUWELIJKSJUBILEA:
5-apr Dhr. en Mevr. Jansen-Heuvelman, Everwijnstraat 17

50 jr.

7-apr Dhr.en Mevr. Singel-Gerrits, Quabbenburgerwerg 35

40 jr.

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

Zondag 20 april
Concert door Franca Kranen (dwarsfluit) en Hans Mol (piano)
Gespeeld worden werken van Pergolesi, Bach en Fauré.
Aanvang 15.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop.
Dorpskerk Terwolde
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Talenten
We hebben besloten de talentenmarkt niet meer te houden. Wel gaan we
proberen de talenten die aangeboden werden toch aan de man te brengen.
Als u een activiteit, workshop, klus, oppasavond, enz. wilt aanbieden, neem dan
contact op met ondergetekende. We kunnen dan alles publiceren en in de loop
van 2018 gaan uw talenten geld opbrengen. Schroom niet, u hebt allemaal wel
een talent.
De eerste activiteiten zijn bekend:
1. Op vrijdag 27 april (koningsdag, het kan niet mooier) is er weer een
whiskyproeverij, georganiseerd door Jürgen Wolff van Wulfing en Kees Visser
in De Aze. Er worden verschillende mooie malt whisky’s geproefd, afgewisseld
door een hapje. Kosten: € 22,50, waarvan dus een deel naar ons project gaat.
Opgave bij ondergetekende, telefonisch of via visser.terwolde@upcmail.nl.
2. Op vrijdag 11 mei organiseert Dick van Oorspronk weer een avond
bloemschikken. Ook een goede datum voor zo’n activiteit: net voor Moederdag!
Kosten € 20. Brengt u zelf een schaal mee? Opgave bij ondergetekende of bij
Dick: tel.: 06 25 44 87 12.
Vult u zelf uw talent maar verder in voor publicatie in het volgende kerkblad!
Kees Visser,
werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720)
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Uitnodiging voor de 65+ groep op 26 april 2018
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Dit keer gaan we naar de overkant van de IJssel.
We gaan een bezoek brengen aan het Museum Oud Keukengerei te Olst.
De Heer Frans Jansen vond het jammer om oud keukengerei van de hand te
doen, en besloot een compleet museum in te richten. Voorwerpen komen
helemaal tot leven als de heer Jansen met grote passie z´n verhaal doet.
Voorwerpen die voor u herkenbaar zijn en bijzondere herinneringen
oproepen.
Wij hopen dat vele dames en heren met ons meegaan naar de overkant van
de IJssel, waar u natuurlijk word ontvangen met koffie of thee.
Vertrek : vanaf de Kerk
Kosten : incl. overtocht pont
Kosten : overtocht pont auto

kwart voor twee
4 euro
wordt vergoed

Opgave:

tot en met 23 april.

Bij Willy Slijkhuis.
Mini van der Horst.

291074.
291335.

Een speciale groet naar:

Mevr. A. Bredenoort
Mevr. J. Vorderman
Mevr. D. Veldwijk
Mevr. J. Veenendaal

Wendhorst, Heerde.
P.W Jansen, Deventer
De Vecht.
Terwolde.

Verder iedereen Goede Paasdagen gewenst.
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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
U kunt contact opnemen met Klazien Ketelaar
Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Vacant
U kunt contact opnemen met Willy Jansen
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:

9 apr.

UITZENDROOSTER
1 apr.
8 apr.
15 apr.
22 apr.
29 april

PK
PK
PK
PK
PK

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

A. ter Mate
M. v.d. Horst
M. de Weerd
L. Uenk

Michiel de Ruyterstr. 35
Ossenkolkweg 17
Pr. Hendrikstraat 6
Quabbenburgerweg 11-A

OOV:

Voorst
Terwolde
Nijbroek
Twello
Klarenbeek

10.00u
10.00u
9.30u
10.00u
10.00u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:
Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde:
Johan de Weerd, Middendijk 40/A, (0571) 291884.
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BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

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

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

GIFTEN:
Bloemengroet

Orgelfonds

Collecten

via:

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

40,00

Bank: 26.02
Bank: 04.03

20,00
300,00

320,00

CvK
Diaconie
Sterke vrouwen op Papoea
Sociale projecten
Onderwijs kinderen in India
Mothers Union Oeganda

157,16
134,02
76,15
67,65
95,95
74,30

605,23

via:

D. van Baak
K. Ketelaar
H. Teunissen
M. van der Horst

TOTAAL
Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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965,23

Netto opbrengst compost en potgrond actie.
Nijbroek, de Vecht en Terwolde.

De netto opbrengst van de compost en potgrondactie van de Stichting
vrienden van Loamneş Nijbroek/Terwolde, op de afgelopen zaterdagen 3 en 10
maart hebben het mooie netto bedrag opgebracht van € 4.240,-.
Alle mensen die de vriendengroep geholpen hebben (± 50 personen voor de
beide zaterdagochtenden, veel ouderen met auto en aanhanger en een deel
jongeren) heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!!
Van de gevraagde apparatuur voor de dokterspost, die in Alamor in de
gemeente Loamneş is, kan hiervan ruimschoots worden betaald.
De dokterspost is ook voor de andere plaatsen in de gemeente Loamneş:
Mindra, Sadinca, en Hasag.
Het sterilisatie apparaat is 3 weken geleden al besteld en het ECG apppraat
kan nu ook besteld worden.
Alle kopers van de compost en potgrond heel hartelijk bedankt voor uw
afname, want zonder u kan de Stichting niets.
De Stichting is nog op zoek naar mensen die de groep willen versterken,
aangezien de leden van de groep ouder wordt en zij graag wat jongere mensen
willen hebben bij de groep om verder te kunnen laten gaan met hun werkzaamheden, want dat is nog zeker nodig in Roemenië.
Voor opgave kunt u contact opnemen met de secretaresse van de groep :
Mevr. M.J. Visser- Veenendaal (0571) 290720 of visser.terwolde@upcmail.nl,
zij kan u alle informatie geven.
Er is nog 10 zak compost en 20 zak potgrond overgebleven, voor wie nog wat
kan gebruiken: (0571) 291556 of e-mail wvdsnel2@gmail.com
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 30 April vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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