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DIENSTEN  MEI 2018 
 

 

Zondag 6 mei 10.00u - Ds. D. van Meulen, Epe 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

 

          

Zondag 13 mei 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

 

          

Zondag 20 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pinksteren       

Uitgangscoll.: Pinksterzendingscollecte: 

Bangladesh 

 

          

Zondag 27 mei 17.00u - Ds. B.K. Nobel 

        ZANGDIENST met Looft den Heere, Vaassen 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   46ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Mei 2018  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
 

Kom, Geest van God, vernieuw uw kerk 
 

Waar de eentonigheid 
zich omdraait in 

betoverende kleuren 
 

Waar de wind 
de wervelstormen verjaagt 

en waar wolken de regendruppels 
wentelen in zachte sneeuw 

 
Waar droomgezichten 

het winnen van de gruwelijke 
monsters van de nacht 

 
Daar durf ik 
een ander  

versteld te doen staan 
van mij 
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Een kleurrijke kerk, dat is mijn droom, een plaats waar alle mensen  in alle 
kleuren, jong en oud, rijk en arm, geslaagd of altijd maar op zoek zich thuis 
voelen en waar mensen elkaar waarderen om hun eigenheid en 
verscheidenheid. En soms heb je ineens het gevoel dat het zomaar dichtbij kan 
zijn. Ik had het bij de Koningsdienst. 
Vooraf vroeg ik me van alles af: 
Komen er wel mensen, het is immers 
vakantie, komen er wel kinderen?  
Dat de taarten er zouden komen dat 
had ik wel verwacht, daar zijn we als 
gemeente goed in: iets maken, maar 
ja, de koffie is al om 9.30 uur is dat 
niet te vroeg? En terwijl ik nog bezig 
was wat dingen klaar te zetten voor 
de dienst zag ik het aantal mensen 
groeien en even later had iedereen, 
koffie, thee of limonade en iedereen 
genoot van de prachtige taarten die 
waren ingeleverd. Een feestje om te 
zien. En ja, hoor de kinderen waren er ook. Iedereen droeg bij aan een fijne 
dienst. De koster, de koffiecommissie, de taartenbakkers, de organist, die 
Valerius gedenckclank opentrok op het orgel.  
 

De ZWO-commissie die de taarten beoordeelden en per punt verkochten voor 
ons project in Kameroen. En natuurlijk alle gemeenteleden die erbij waren. 
We zijn op weg naar Pinksteren en soms dan voel je de Geest al waaien in de 
kerk. Dat kun je een beetje organiseren, maar het is vooral iets wat kan 
gebeuren. En als dat lukt, dan ervaar ik althans een stukje Koninkrijk. 
Laten we de Geest in onze gemeente vooral laten waaien, er zit zoveel moois 
in alle mensen. Als we dat delen, dan worden we daar allemaal rijker van. 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Wij gedenken 
Op 21 maart kwam er op 73-jarige leeftijd een einde aan het leven van Alie de 
Graaf-Looijs. Al lange tijd kampte zij met een zwakke gezondheid, maar vaak 
krabbelde ze er met al haar wilskracht weer bovenop. Dit keer merkte ze ook 
zelf dat het einde nabij was. Zo nam ze afscheid van haar man Teun en haar 
kinderen en kleinkinderen met de woorden “Bedankt allemaal”. Als ze had 
gekund, dan was ze gebleven, want ze had het leven en de mensen om haar 
heen lief. Dat klonk ook door in het lied aan het begin van de afscheids-
bijeenkomst: “I would stay”van Krezip. De dochters Jolanda en Connie 
spraken hun herinneringen uit en Chiel deed hetzelfde namens de klein-
kinderen. Mandy speelde op de saxofoon “Je naam in de sterren” en ook Teun 
was te horen op de tenorsax in een opname van Ons Genoegen “Harlem 
Nocturne”. In de herinneringen aan Alie’s leven kwam steeds de liefde terug. 
Liefde die je krijgt, liefde die je geeft en uiteindelijk de liefde waarin je iemand 
kunt loslaten als het leven aan het einde gekomen is. Zo puur kan liefde zijn.  
Zo werd het een warm afscheid voor Alie, die altijd klaar stond voor haar gezin 
en voor anderen die haar lief waren. 
We wensen Teun, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit gemis. 
 
 
Themawandeling: Ik leef! 

Wie verlangt er niet naar: een leven 
vol levenskracht, vitaliteit. Genoeg 
energie om die dingen te doen die 
jij belangrijk vindt. Waarom voelen 
we ons dan vaak zo uit balans?  
De natuur leert dat dat eigenlijk 
heel normaal is. Er zijn tijden van 
overvloed en tijden van schaarste, 
de vraag is hoe ga je daar het beste 
mee om? Als dieren en planten hun 

kracht gebruiken doen ze dat zo efficient mogelijk, dat vergeten wij mensen 
nog wel eens. Bomen trekken in de herfst hun sappen terug en stoppen met  
groeien en een leeuw slaapt twintig uur per dag om in de overige uren zijn 
reputatie als de koning van de dieren waar te maken. Kom daar bij de mensen 
maar eens om, die gaan altijd maar door. 
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In deze themawandeling gaan we op zoek naar de balans in ons leven.  
Waar kunnen we met volle energie tegenaan gaan en waar is het goed even 
gas terug te nemen. Hoe meer je dat onder de knie krijgt, hoe meer je zult 
zeggen: Ik leef! in plaats van: Ik wordt geleefd. 
 

Wandelt u ook mee? Deze wandeling wordt begeleid door Betsy Nobel, 
wandelcoach en predikant van de protestantse kerk van Terwolde-De Vecht.  
U kunt zonder aanmelding vooraf aansluiten op woensdag 9 mei om 10.00 uur 
aan de Lochemsestraat 34, De Vecht. De wandeling duurt ongeveer anderhalf 
uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Neem gerust ook iemand mee, want 
iedereen is welkom. 
 
 
Zangdienst 27 mei 
Op zondag 27 mei hebben we om 17.00 een zangdienst. De dienst van 10.00 
uur komt hiermee te vervallen. Zo’n 80 koorleden van het christelijke 
mannenkoor ‘Looft den Heere’ hebben onder leiding van dirigent Freddy 
Veldkamp weer mooie nummers ingestudeerd.  

 
Zij zullen voor en met ons zingen. Wilco Veldkamp bespeelt het orgel en 
Martijn Tijssen de trompet. Solozang met het koor wordt verzorgd door Gert 
Pannekoek, en als soliste zingt Marlies Tiemens voor ons.  
Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om zelf bekende liederen te zingen.  
De bijbellezingen gaan over de grootsheid van God en de kracht van de Heilige 
Geest. 
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Rommelmarkt 
Op 19 mei juni is het weer zover, de rommelmarkt! Best een bijzondere 
rommelmarkt dit jaar. Nadat in januari bijna alle tot dan toen opgehaalde 
spullen door de storm verloren 
gingen, heeft de rommelmarkt-
commissie alle zeilen bijgezet om 
ook dit jaar een rommelmarkt te 
kunnen houden. Daarbij ontvingen 
zij ook veel spontane aanbiedingen 
voor  opslagruimte. Toch is het een 
hele klus geweest om alles in 
goede banen te leiden. De zo 
gestroomlijnde organisatie moest 
ineens op een creatieve manier 
omgezet worden in een haalbare. Daar zit veel energie in van veel mensen.  
We hopen daarom dat deze rommelmarkt een zeer geslaagde zal zijn.  
Dat hebben de medewerkers verdiend. Veel succes voor alle vrijwilligers en 
veel plezier voor alle bezoekers en we hopen natuurlijk op een mooi resultaat. 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Vijftig dagen zijn we op weg van Pasen naar Pinksteren. Deze tijd noemen we 
de Paastijd. Alles wat ons is vertelt met Pasen komt meer en meer in het licht 
te staan. Wat betekent het gebeuren van Pasen eigenlijk in ons eigen leven. 
Week na week ontdekken we daar meer van. De kleur is wit: het is een 
feestelijke tijd.  
Veertig dagen na Pasen is het hemelvaart. Jezus verdwijnt voorgoed van de 
aarde. Maar Hij zal ons niet als wezen achterlaten, want tien dagen daarna is 
het Pinksteren, het feest van de Geest. Nu werkt de kracht van God in onszelf. 
Wij mensen kunnen verder in zijn naam. 
 
6 mei, vijfde zondag na Pasen, Rogate (Bidt) 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. 
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13 mei, zesde zondag na Pasen Wezenzondag Kleur: wit 
Noach en de dieren zijn de ark uitgegaan; de aarde is weer droog.  
De regenboog wordt het teken dat een dergelijke watervloed nooit meer over 
de aarde zal komen.  
Op deze zondag gaat Pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor. 
 
20 mei, Pinksteren Kleur: rood 
Spraakverwarring en toch elkaar verstaan, dat is het wonder van Pinksteren. 
Waar in Babel de torenbouwers elkaar niet meer konden begrijpen, worden de 
leerlingen door mensen uit allerlei streken verstaan. Pinksteren is het feest van 
de Geest en daarmee ook het feest van de veelzijdigheid. Immers: de Geest 
waait waarheen zij wil.  
 
27 mei, Trinitatis Kleur: rood 
ZANGDIENST 
Vandaag is de dienst om 17.00 uur. De dienst van 10.00 uur vervalt hiermee. 
Deze dienst staat in het teken van de muziek. Hierboven kunt u er alles over 
lezen. We lezen Psalm 93 en Romeinen 8: 12-17. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 
AGENDA 
2 mei Moderamenvergadering bij Kees 
8 mei  20.00 Denktank    
9 mei 10.00 Themawandeling Lochemsestraat 34 
16 mei 14.30 Oec. Werkgroep De Vecht 
16 mei 20.00 Kerkenraad  Consistorie 
17 mei 20.00 Jaargesprek   Bij Kees 
19 mei Rommelmarkt  Kuiperstraat 
 
Een goede lentetijd gewenst! 
 
    Ds. Betsy Nobel 
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Vanuit de kerkenraad 
 

Evenals vorig jaar heeft de kerkenraad een poster gemaakt waarop de 

prioriteiten van elk college vermeld staan. Naast het ‘gewone’ werk zal aan 

de op de poster genoemde onderdelen 

extra aandacht geschonken worden. 

U vindt de poster op verschillende 

plaatsen in de kerk.  

Tevens een afdruk in het midden van 

deze kerkbode. 

 

 

Het blijkt moeilijk de vacatures in de kerkenraad te vervullen.  
 

Daarom heeft de kerkenraad besloten zich te bezinnen op een wat andere 

structuur van de kerkenraad. Dit heeft ook gevolgen voor de verdeling van 

het werk dat in de gemeente gedaan moet worden.  

De kerkenraad zal zich de komende tijd hierop bezinnen. Heeft u ook 

ideeën?  Wilt u meedenken? Laat het maar weten!  

 

Ook zullen we ons bezinnen op een betere 

communicatie binnen de gemeente, maar 

vooral ook naar de mensen in ons dorp toe. 

We willen ook onze plaats in de samen-

leving duidelijk maken, iedereen vertellen 

waar we voor staan. 
 

Kees Visser, scriba 
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VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

 

4 mei Mevr. J.E. Ruiterkamp-Willemsen, Vaassenseweg 8 90  jr. 

10 mei Dhr. G. van Essen, Grotenhuisstraat 14 87  jr. 

13 mei Dhr. A.L. Jonkman, Zwanekamp 10 93  jr. 

20 mei Mevr. J. Schrijver-Voorhorst, Haverkampsweg 2 86  jr. 

21 mei Dhr. H.G. Spijker, Kraaigraafstraat 6-A 87  jr. 

25 mei Dhr. D.J. Hemeltjen, Kuiperstraat 21 81  jr. 
 
 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

18 mei Dhr. en Mevr. Bijsterbosch-van Werven, Zwanekamp 12 45 jr. 

31 mei Dhr. en Mevr. Pelle-Renssen, Vollehandsweg 5 55 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. C.W. Hartgers, Leliestraat 2, op 27 maart. 
 

 

Mevr. Vorderman-Segers wil graag laten weten dat ze na verblijf in het 

ziekenhuis en St. Jozef weer terug is op De Bloemendal, Het Laar 1, in 

Deventer. 
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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 volgende activiteiten zijn bekend: 

1. Op vrijdag 11 mei organiseert Dick van Oorspronk weer een avond 

bloemschikken in de kerk. 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 uiterlijk 7 mei i.v.m. de inkoop 

van het materiaal. 

 

2. Workshop vachtvilten. Hermien Teunissen en Christel organiseren zaterdag 2 

en zaterdag 30 juni een workshop vachtvilten. 

 Van een ruwe schapenvacht, water en zeep maak je een prachtig kleed voor in 

huis. Dus: handen uit de mouwen en aan de slag! 

 Op beide zaterdagen wordt dezelfde workshop gegeven. De start is om 10.00 

uur en rond 15.00 uur kun je naar huis met je eigen vacht. 

 De kosten zijn € 45, inclusief materialen en lunch. Aanmelden voor één van de 

zaterdagen via tel.: 0571- 292 382 of via email: teunissenfam@hetnet.nl 
 

 

Inmiddels is de whiskyproeverij bij De Aze geweest.  

Het was weer echt gezellig en lekker!  

Netto was de opbrengst € 197,50! 
 

Vult u zelf uw talent maar verder in voor publicatie in het volgende kerkblad! 
 

  

mailto:teunissenfam@hetnet.nl
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Taartenbakwedstrijd op 

Koningszondag 

Voorafgaand aan de dienst op 29 april 

dronken we koffie en aten taart. Voor de 

taartenbakwedstrijd waren 11 prachtige 

taarten neergezet. De jury was het er 

uiteindelijk over eens dat de taart van 

Marjolein Wolff van Wülfing de mooiste 

met de beste smaak was.  

 

De verkoop van de taartpunten 

leverde € 97,85 op voor ons 

project. Het was heerlijk en 

gezellig, voor herhaling vatbaar?  
 

Vooral de jeugd liet zich de taart 

ook goed smaken. 

 

Kees Visser, 

werkgroep ZWO (0571) 290720 

 
 
 

Gevraagd: 
 

De Stichting Vrienden van Loamneş hebben een aanbod gekregen om bij een 

school voor de zomervakantie meubilair op te halen. Dat zouden we graag 

willen. Een transport is inmiddels geregeld en wordt ons weer aangeboden 

door Rijschool De Weerd zo rond Pasen 2019. 

Maar……… we hebben  nog geen opslagruimte. Wij zoeken een leegstaande 

schuur waar wij van vlak voor de zomervakantie van de scholen tot net voor 

Pasen dit meubilair kunnen opslaan. Heeft u, of weet u soms nog een schuur 

voor ons? We willen eigenlijk het geld dat wij hebben besteden aan projecten 

in Roemenië en niet aan huur uitgeven . De school moet eigenlijk zo snel 

mogelijk weten of wij belangstelling voor het meubilair hebben. 

 

Namens de Stichting, 

Riet Visser – Veenendaal,  

(0571) 290720 
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            Mededeling voor de                   groep. 
 

 
 
Aangezien we in de maand mei druk zijn met de rommelmarkt en dergelijke 

hebben we voor deze maand geen gezellige  middag georganiseerd.  

Als afsluiting voor de zomer vakantie organiseren we een middag in juni, waar 

u elkaar dan kunnen ontmoeten. 

 

Terugblik.  

Onder deskundige leiding van Dick van Oorsprong werden er mooie Paas 

bloemstukjes gemaakt. Erg handig was het, dat al het materiaal was 

meegebracht door Dick. De zelfgemaakte bloemstukjes waren verassend en  

een fleurig resultaat waar u trots op mag zijn. Ondertussen werden de laatste 

nieuwtjes uitgewisseld. De ontmoeting, een  gezellig praatje, dat is de kracht 

van de 65+ middagen. We zijn dankbaar dat er telkens weer gehoor wordt 

gegeven aan onze uitnodiging. 

 

Het uitstapje naar de overkant van de IJssel  naar het Museum oud keukengerei 

in Olst was een succes. Oud postbode Frans Jansen heeft in de loop der jaren 

een immense verzameling van gebruikelijk keukengerei uit de vorige eeuw 

verzameld. Een feest van herkenning, de meeste 65 plussers hadden in hun 

jeugd er nog gebruik van gemaakt. Daarbij vertelde Frans Jansen met veel 

kennis en enthousiasme zijn verhaal. Opmerking van één van de bezoekers: 

“het verhaal is zo mooi”. Jammer genoeg vloog de tijd voorbij.  

 

Met dank aan Heer Jansen en gastvrijheid gingen we pas om half vijf 

huiswaarts. 

 

Goede Pinksteren gewenst. 

 

Tot ziens in Juni.                     

 

Willie en Mini. 
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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,  

  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  

 
Tarieven voor gebruik van de kerk 
 

Onlangs heeft de Kerkenraad de tarieven voor gebruik en huur van de 

kerk opnieuw vastgesteld en aangepast aan de ontwikkelingen in de 

samenleving. Overal worden prijzen en huren aangepast aan de kosten 

ontwikkelingen. De jaarlijkse exploitatie sluit al jarenlang met een 

negatief saldo. Daarom vindt de kerkenraad een lichte verhoging van de 

tarieven verantwoord. Op de Gemeente-avond, dd. 19 maart jl zijn de 

nieuwe tarieven ook benoemd en daar zijn geen opmerkingen over naar 

voren gebracht.  

Er is een onderscheid gemaakt in tarieven voor leden van onze kerk en 

niet-leden.  

Het basisbedrag, inclusief inzet koster, voor trouw- en rouwdiensten is 

€ 150,- voor leden en € 225,- voor niet-leden. Daar bovenop komt dan 

de inzet van de predikant bij trouw- en rouwdiensten; voor leden gratis 

en voor niet-leden geldt een tarief van € 140,-.  

De tarieven voor de inzet van organist, video opname, audio opname 

zijn gelijk voor leden en niet-leden, respectievelijk € 75,- / € 75,- en  

€ 25,-. 

 

De huurprijzen van het kerkgebouw voor koren e.d. zijn: 
 

€ 175,- voor een avond of middag 

€ 225,- voor een deel van de middag + avond 

€   35,- voor gebruik van het orgel. 

 

Indien u hierover nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met 

Henk Stormink, zie bovenstaand artikel over gebruik kerk. 
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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:  7 mei  Mevr. T. Steenbergen Zwanekamp 1 

  

Mevr. K. Ketelaar Twelloseweg 76 

  

Mevr. J. ter Mate Dorpsstraat 49 

  

Mevr. B. Plette Kolkweg 13 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

6 mei PK Wilp 10.00u 

13 mei RK 't Wezeveld 9.30u 

20 mei PK Twello 10.00u 

27 mei PK Klarenbeek 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 
 
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: W. Jansen 10,00 

 

  

H. van der Scheer 5,00 

 

  

K. Ketelaar (2x10) 20,00 

 

  

E. Nobel 20,00 

 

  

P. Winterman 10,00 

 

  

L. Uenk 10,00 

 

  

A. Wijngaards 10,00 85,00 

      Onderhoudsfonds via: A. Ensink 10,00 10,00 

      Paasgroet via: P. Winterman (2x5) 10,00 

 

  

L. Uenk 3,00 

 

  

H. Hekkert, B. Gronert (3x5) 15,00 

 

  

A. Overvelde 15,00 

 

  

Sophie v.d. Scheer 2,00 

 

  

Iris v.d. Scheer (1x2; 1x3; 1x10) 15,00 60,00 

      Collecten CvK 

  

220,00 

 

 

Diaconie 

 

199,61 

 

 

Voedselbank 80,35 

 

 

JOP (Jeugdwerk PKN) 85,10 

 

 

Orgelfonds 165,15 750,21 

   
TOTAAL   

 
905,21 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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CHR. MANNENKOOR  ‘LOOFT DEN HEERE’   UIT VAASSEN  
 

KOMT NAAR TERWOLDE. 
 
In een Zangdienst op Zondag 27 mei a.s. zal dit Mannenkoor zijn 
medewerking verlenen. Onder leiding van Freddy Veldkamp met solozang 
van Gert Pannekoek en aan de piano en orgel Wilco Veldkamp. Verder zal 
Marlies Tiemens met solozang  een paar liederen voor ons zingen en zal 
trompettist  Martijn Tijssen de samenzang begeleiden.  
AANVANG VIJF UUR  ’s MIDDAGS  !! ,   Voorganger ds. Betsy Nobel. 
 

Dit koor heeft geen leden stop. Integendeel, er komen nog steeds nieuwe 
leden bij, maar het zou zelfs gaarne een aantal nieuwe jongere leden in hun 
gelederen opnemen. Mede door de goede sfeer en het enthousiasme 
waarmee de dirigent dit koor al weer 18 jaar onder zijn hoede heeft, wordt 
het koor veel gevraagd om te komen zingen in kerkdiensten in de wijde 
regio.  
Bij het geven van concerten elk jaar en optredens voor de T.V. bij Nederland 
Zingt is het koor veel betrokken geweest. Veelal is het repertoire 
gevarieerd, maar vooral worden er geestelijke liederen ingestudeerd in het 
Nederlands en ook andere talen en zelfs in het Russisch. Ook zijn er 
verschillende CD’s gemaakt, waarvan de laatste is opgenomen in de Grote of 
Sint-Stephanus Kerk te Hasselt. Deze CD’s zijn verkrijgbaar onder de toren 
van onze kerk voor 10 euro. 
Op deze zondag is er ‘s morgens geen dienst in overleg met de kerkenraad 
en begint de zangdienst ‘s middags om 17.00 uur. U zult wel denken waarom 
om vijf uur ’s middags, maar omdat het koor in verschillende kerken optreed 
in Apeldoorn en omgeving waar ze veelal ook om 17.00 beginnen, leert de 
ervaring dat voor de bezoekers dit een gewaardeerde tijd is i.v.m de grote 
opkomst. Het koor brengt meestal ook wat aanhang mee, wat voor de 
mannen een geweldige stimulans betekent en verheugt zich er op om in 
deze mooie kerk te mogen komen zingen.  
 
Graag toe ziens in deze dienst waar we samen bekende liederen zullen 
zingen. 
Vanaf half vijf kunt u nog een kopje koffie of thee drinken! 
 
 De culturele commissie     
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Zomerzangavonden in de Dorpskerk van Wilp 
  
Evenals voorgaande jaren zijn er deze zomer weer 5 zomerzangavonden  
in de Protestantse Kerk van Wilp.  
 

U kunt die avonden uw eigen favoriete lied laten 
zingen uit een speciaal en opnieuw uitgebreide 
samengestelde bundel. Enkele organisten 
begeleiden de samenzang op het Naberorgel.  
 

De avonden worden gehouden op de woensdagen 27 juni, 11 en 25 juli en  
8 en 22 augustus.  
 

De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.  
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 ROMMEL- en ANTIEKMARKT  2018 

 
 t.b.v. het onderhoudsfonds  

 
 van de Dorpskerk  

 

 
 
Ondanks de stormschade zijn er toch voldoende spullen binnen-gekomen 
om de jaarlijkse rommelmarkt te organiseren op 19 mei a.s. (zaterdag voor 
Pinksteren). 
 

Net als vorig jaar wordt er geen veiling gehouden, maar is er een speciale 
verkoophoek voor het antiek en de spullen uit grootmoeders tijd.  
 
 

 

Zaterdag 19 mei, op het terrein van de fam. Kloosterboer, Kuiperstraat 
 

Aanvang verkoop 9.30 uur      -      Einde verkoop 14.00 uur 
 

 

 

Een aantal vrijwilligers is alweer begonnen met het sorteren, schoon-

maken en weer inpakken van de ingebrachte spullen.  
 

De grote stukken worden weer op wagens gepakt en elders opgeslagen om 

ruimte te maken voor de weer ingepakte dozen.. 

De komende weken wordt de rest zoveel mogelijk op wagens geladen, zodat 

we donderdag 17 mei de spullen snel kunnen lossen op/bij de verkoopplaats.  
 

Mocht u ons nog kunnen en willen helpen, bel of mail ons dan: 
 
 

Wilma Veldwijk,  (055) 323 1961 -  veldw003@kpnmail.nl 

of 

Evert Slijkhuis,  (0571) 29 1074 -  e.slijkhuis@telfort.nl 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 mei vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

