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DIENSTEN  JUNI 2018 
 

 

     

Zondag 3 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        H.A. 

        Avondmaalscoll: Diaconie/voedselbank 

          

Zondag 10 juni 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

        

Uitgangscoll.:  KiA:  

Vakopleiding jongeren Guatamala 

          

Zondag 17 juni 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn 

        

Uitgangscoll.:  KiA:  

Binnenlands diaconaat - Inloophuizen 

          

Zondag 24 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        OPENLUCHTDIENST 

        mmv: Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’  

        en de ‘Kuriakè singers’ uit Wezep 

        Uitgangscoll.:  Jeugdwerk 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   46ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Juni 2018  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
De Geest die waait waarheen zij wil 
 
God,  
als wij warm worden 
en vrolijk 
zomaar ineens 
als het leven mooi is 
en alles lukt 
dan weten we 
dat uw Pinkstergeest bij ons is.  
 
Als zorgen wegwaaien 
en angst vervliegt 
als we nieuwe moed krijgen 
en goede zin 
als we vol vertrouwen zijn 
dat het goed zal gaan 
en goed zal komen 
dan weten we 
dat uw Pinkstergeest bij ons is 
 
Als wij elkaar verstaan 
en naar elkaar luisteren 
als we vrienden worden 
of zomaar ineens verliefd 
en er niets meer is 
om ruzie over te maken 
dan weten we 
dat uw Pinkstergeest bij ons is 
 
    uit: Wat ik U nog zeggen wil, gebeden voor kinderen 
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Een nieuwe uitdaging 
In deze kerkbode even een kort bericht.  
In de volgende kerkbode meer details. 
Er moeten nog een aantal dingen getekend worden, maar als alles verder 
zonder hobbels verloopt dan begin ik op 1 september aanstaande voor 33,3 % 
aan een baan als Dorpskerkambassadeur bij de Landelijke kerk. Een mooie 
nieuwe uitdaging waarin ik dorpskerken zal ondersteunen en meer onder de 
aandacht zal brengen, want er gebeurt zoveel moois in de dorpskerken. 
Dit zal betekenen dat mijn werktijd hier in Terwolde-De Vecht teruggebracht 
zal worden van 75% naar 50%. Hiervoor gaan we in de komende maand een 
plan maken. U hoort er meer van. 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 
Nacht zonder dak 
Al het geld is geteld. Wat een mooi bedrag hebben we opgehaald met Nacht 
Zonder Dak: €1285,50 voor straatkinderen in verschillende werelddelen.  
Alle jongeren en gevers, hartelijk dank. 
Hierbij nog een paar mooie foto’s. 
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Rommelmarkt 
Verderop schrijft de rommelmarktcommissie 
vast meer over deze bijzondere editie van de 
rommelmarkt. Maar wat was het weer een 
bijzondere dag. Zoveel medewerkers, en zo’n 
geweldige opbrengst. De rommelmarkt 
commissie heeft dit jaar een flinke tegenslag 
moeten overwinnen, en dat hebben ze 
geweldig gedaan.  

Daarvoor een groot compliment en veel waardering.  
 
 
Examens 
Er is weer flink gezwoegd door de examenleerlingen. We duimen met jullie 
voor een mooi resultaat! En moet je het nog een keer overdoen, of heb je een 
herexamen: hou vol, ook jij komt er! 
 
 
Themawandeling: Je hoeft het niet alleen te doen 
In de natuur werkt alles samen. Planten kunnen niet zonder insecten en ook 
schimmels en wormen zijn nodig om als de plant dood is, de rommel op te 
ruimen en om te zetten tot nieuwe voedingsstoffen. Mensen denken nogal 
eens dat zij alles zelf kunnen, maar 
vergis je niet, ook ons lichaam is een 
samenspel van heel veel verschillende 
levensvormen. 
Ook in ons dagelijks leven kunnen we 
sterk proberen te zijn en alles alleen 
willen opknappen, maar altijd zul je 
weer merken dat je elkaar en de 
natuur nodig hebt. Tijdens de themawandeling ‘Je hoeft het niet alleen te 
doen’, gaan we op zoek naar voorbeelden in de natuur en zoeken we ook zelf 
verbinding met onze omgeving en met God. We wandelen op woensdag 13 juni 
vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30/12.00 uur. Het vertrekpunt is 
Lochemsestraat 34. We lopen voornamelijk over klompenpaden, dus trek een 
paar goede schoenen aan.  
 

Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Openluchtdienst 24 juni: Samen sta je sterk 
Samen sta je sterk. Daarom lukt het dit jaar weer een openluchtdienst te 
organiseren. De kerk en muziekvereniging Ons Genoegen hebben de handen 
ineen geslagen en zijn aan de slag gegaan om op 24 juni een mooie muzikale 
dienst neer te zetten. Daarbij komen ook nog de Kuriakè Singers uit Wezep 
hun medewerking verlenen.  
Samen sta je sterk zal ook het thema zijn, want in een orkest moet je het 
samen doen, in een koor moet je het samen doen, in de kerk moet je het 
samen doen, in een dorp moet je het samen doen en ja, wat zou het mooi zijn 
als in heel de wereld de 
mensen samen zouden 
werken. Samen doen 
betekent ook dat iedereen 
die naar deze dienst komt, 
ook zijn of haar bijdrage kan 
leveren. Het wordt namelijk 
een interactieve dienst.  
U zult zien en horen hoe 
mooi dat gaat klinken. 
Jij komt toch ook, want hoe meer mensen samen werken, hoe mooier het 
wordt. Om 10.00 uur, bij de muziektent. En natuurlijk is er na afloop koffie, 
thee en limonade. De kinderen kunnen lekker meedoen en op de kleinste 
kinderen wordt gepast. Wij beloven u een vrolijke en relaxte zondagmorgen. 
 
Overgangsdienst 8 juli 
In de volgende kerkbode leest u er meer over, maar zet het vast in uw/jouw 
agenda. Op 8 juli is er weer een feestelijke overgangsdienst, voorbereid door 
de kinderen van groep 8 en hun ouders. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
De kerkelijke feesten zijn achter de rug. Jezus heeft ons zijn geest gezonden 
en daarmee moeten we het voorlopig doen. Die geest is weliswaar sterk, maar 
toch…soms raken we de weg kwijt in het leven en snappen we er niet zoveel 
meer van. Op dat moment komt het verhaal over Job om de hoek kijken. De 
rijke man die alles verloor. Hoe is dat te begrijpen? Het thema van de komende 
weken zal dan ook zijn: Begrijp jij het? Niet in alle diensten zal het rooster 
gevolgd worden, maar de kinderen gaan in ieder geval aan de slag met die 
verhalen over Job. 
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3 juni, Eerste zondag na Trinitatis Kleur: Groen 
We vieren de maaltijd van de Heer 
“Er was eens een man”, het verhaal over Job dat als een sprookje begint, komt 
van alle verhalen misschien wel het dichtst bij de werkelijkheid van ons leven. 
Want wie krijgt er in het leven niet te maken met tegenslagen, rouw en 
verwarring. Wat doet dat met ons  
geloof in God? Samen met Job zoeken we naar antwoorden.  
 
10 juni Tweede zondag na Trinitatis Kleur: Groen  
In Job 2 komen zijn vrienden hem opzoeken, maar 
wat moeten ze zeggen? Zeven dagen lang houden 
ze hun mond, maar ze zijn er wel! Op deze zondag 
gaat Dhr. C. Boers uit Terwolde bij ons voor. 
 
17 juni, Derde zondag na Trinitatis Kleur: Groen 
In Job 10 beginnen Job’s vrienden zich af te vragen 
of al dat ongeluk toch misschien niet Jobs eigen schuld is.  
Job houdt vol van niet. 
Op deze zondag gaat Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers uit Apeldoorn bij ons voor. 
 
24 juni, Eerste zondag van de zomer, Kleur: Groen 
OPENLUCHTDIENST 
Op deze zondag gaan we aan de slag met het thema: Samen sta je sterk. 
Samen met de Muziekvereniging Ons Genoegen en de Kuriakè singers uit 
Wezep. Hierboven kunt u er meer over lezen 

 
1 juli, Tweede zondag van de zomer, Kleur: Groen 
In job 42 wordt Job weer een even gezegend mens als eerst. En God laat horen 
wie hij is. Maar zijn alle vragen daarmee beantwoord? 
Op deze zondag gaat Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers uit Apeldoorn bij ons voor. 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
6 juni 20.00 Moderamen 
7 juni  10.00 uur Overleg dienst 24 juni bij Betsy 
7 juni 14.00 Ouderlingenvergadering Consistorie  
10 juni 14.00 Oecumenische wandeling Start School de Vecht 
12 juni 20.00 Denktank   
13 juni 10.00 Themawandeling Lochemsestraat 34 
13 juni 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
25 juni 19.00 Voorbereiden overgangsdienst  Consistorie 
 
U allen een goede tijd gewenst! 
   Ds. Betsy Nobel 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE: 
 

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

3 jun Dhr. W. Boveree, Lage Kamp 27 85  jr. 

16 jun Mevr. A.J. Pas-van Wenum, Grotenhuisstraat 12 89  jr. 

18 jun Dhr. G. Hamer, Broekhuizerstraat 11 81  jr. 
 

 
HUWELIJKSJUBILEA: 
 

22-jun Dhr. en Mevr. Ketelaar-Menkveld, Twelloseweg 76 45 jr. 

25-jun Dhr. en Mevr. van Veelen-Jacobs, Kievitsweg 2 25 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

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

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

 
MUTATIES: 
 

Ingeschreven: 
 

Dhr. W.E.A. Siemelink, Weteringserf 52 
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Rommelmarkt 2018 was succes 

 

Wat was het weer gezellig en een fijne drukte op de zaterdag voor 

Pinksteren bij de rommelmarkt van Terwolde-De Vecht. Ondanks een 

miezerregentje was er een grote opkomst. En wat een geweldige 

opbrengst van ruim € 20.000,-. Super en een prachtige beloning voor 

het vele werk en de inspanningen van zoveel vrijwilligers. 

Toen in het begin van het jaar de storm de schuur bij Hennie Veldwijk 

plat legde was er schrik en aanvankelijk verdriet en een grote vraag 

wat nu? Er was al zo veel verzameld en opgeslagen. Zouden we nog wel 

een rommelmarkt kunnen houden? Immers, alle reeds verzamelde 

spullen lagen onder het ingestorte asbestdak. En vanwege het 

asbestgevaar zou alles afgevoerd moeten worden naar de stortplaats.  

In de eerste plaats natuurlijk ook medeleven met de familie Veldwijk, 

die zo werd getroffen door de storm. 
 

Maar wat een wonder. In de 4 maanden na de storm hebben de 

vrijwilligers van de Rommelmarktcommissie een hoeveelheid spullen bij 

elkaar gebracht als nooit tevoren. Heel veel hulde en dank voor die 

prestatie. 

Ook hartelijk dank aan de mensen die vervangende opslagruimte ter 

beschikking hebben gesteld. En natuurlijk dank aan de familie 

Kloosterboer die het prachtige terrein ter beschikking stellen. In zo’n 

omgeving wil je toch graag gaan ‘rommelwinkelen’? 
 

Het blijkt maar eens weer dat je samen veel kunt bereiken. 

Op die zaterdag voor Pinksteren was er weer de goede sfeer en de 

grote groep vrijwilligers die hebben geholpen. Jong en oud, alles door 

elkaar. Elkaar helpend en elkaar aanvullend. Eén van de jongeren zei, 

dat het zo bijzonder was dat je zo gemoedelijk met elkaar dwars door 

de generaties heen samen werkt. En dat dat een fijn gevoel is. 
 

Heel hartelijk dank aan allen die hebben geholpen met opzetten, 

verkopen, opruimen, catering, pannenkoeken, parkeren regelen 

enzovoort. Natuurlijk ook dank aan allen die hun spullen ter beschikking 

hebben gesteld voor de rommelmarkt en aan alle kopers. 
 

We kunnen best wel trots en dankbaar zijn voor zo’n Rommelmarkt 

commissie en voor zoveel saamhorigheid en zoveel gemoedelijke 

vrijwilligers. Dit geeft moed en vertrouwen voor de toekomst. 

 

Namens het College van kerkrentmeesters, 

Piet Winterman 
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Uitnodiging  voor de                groep. 
 
 

Kom allen naar de 65+ middag op 21 juni. 

 

Als afsluiting van het seizoen komen we nog één keer bij elkaar. 

Elkaar weer ontmoeten, even bijkletsen onder het genot van koffie of thee 

met een traktatie. 

 

Napraten over het afgelopen seizoen. 
 

Hebt u nog ideeën ????. 
 

En als afsluiting bingo, met leuke prijsjes. 

 

Het is de bedoeling dat we in september ons jaarlijkse uitstapje maken. 
 

          WELKOM                                      WELKOM                            
 

Bij de laatste bijeenkomsten mochten we ook weer nieuwe bezoekers 

verwelkomen, daar zijn we dan ook heel blij mee. Van onze kant doen we 

ons uiterste best om voor elk wat wils een leuke middag te bezorgen. 

 

Degene die we niet ontmoeten op 21 juni willen wij mooie zomermaanden 

toewensen in goede gezondheid. 

 

Tot ziens op 21 juni .      om twee uur in de Kerk. 

 

Hartelijke groeten :        Willie Slijkhuis  en Mini van der Horst. 
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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  

 
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:  4 jun  Mevr. T. Teunissen Lochemsestraat 3 

  

Mevr.  M. Kelderman Twelloseweg 44 

  

Mevr. A. Hiddink Twelloseweg 38 

  

Mevr. Jac. van der Haar Lochemsestraat 34 

 

UITZENDROOSTER OOV: 
 

3 juni PK Nijbroek 9.30u 

10 juni PK Voorst 10.00u 

17 juni PK Terwolde 10.00u 

24 juni RK Duistervoorde 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:   
 

Coll. 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. 

 
 

GIFTEN: 
 

 

Onderhoudsfonds via: Bank (6.5) 

 

25,00 

      Collecten CvK 

  

195,37 

 

 

Diaconie 

 

196,35 

 

 

Pinksterzendingscollecte 105,60 

 

 

Orgelfonds 279,02 776,34 

   
TOTAAL   

 
801,34 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 

 
KERKBALANS 2018 
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40.214 

27.196 
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Begroot Toegezegd Betaald t/m  25 mei
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    OECUMENISCHE WANDELING: 
 

De oecumenische werkgroep Terwolde-De Vecht, 
Nijbroek organiseert op zondagmiddag 10 juni een 
ontmoetingswandeling. Het startpunt is bij de 
Anthoniuskerk op De Vecht om 14.00 uur. 
De wandeling gaat over een gedeelte van de 
klompenpaden en duurt ongeveer een uur. 
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of 
thee te drinken met iets lekkers erbij. 
Trek stevige schoenen aan en geniet al wandelend  
van de mooie omgeving.  
De werkgroep heet u alvast van harte welkom. 
 

 

 

 

OPENLUCHTDIENST. 

Op zondag 24 juni  a.s. wordt er een openluchtdienst 
gehouden in en om de muziektent.  

Ds. Betsy Nobel zal in deze dienst voorgaan.                                        
 

Medewerking aan deze dienst wordt verleend 
door muziekvereniging  
‘Ons Genoegen’ uit Terwolde en het koor de 
‘Kuriaké Singers’ uit Wezep.                  
Dit jongerenkoor heeft in het verleden al eens 

opgetreden en bestaat uit ongeveer 25 personen. We hopen dat het deze dag 
droog blijft en dat het een mooie dienst zal worden. 

De Culturele Commissie. 
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TOP  ROMMELMARKT  2018.  
 

In januari hadden we al veel spullen opgehaald en opgeslagen 
en zelfs een datum om een wagen te laden was al vastgesteld 
totdat we een bericht ontvingen dat door de storm onze 
voorraadschuur aan de Kadijk compleet verloren was gegaan.  

 

Zeer triest voor de Fam. Veldwijk maar ook de rommelmarkt was ernstig 
gedupeerd en we wisten even niet wat te doen.  
Na een weekje dubben en overleg vonden we bij de Fam.  Teunissen en Ensink 
nieuwe opslagruimte en besloten we er vol voor te gaan om ook dit jaar een 
rommelmarkt te houden. De halers kregen zoveel aanbod dat het bijna een 
dagelijkse klus werd om alle spullen te halen en op te slaan en ook de 
sorteergroep kreeg er een hele klus aan om alles een beetje netjes te 
rangschikken. 
 

Dan is het zover, de zaterdag voor Pinksteren, je kijkt al vroeg door het raam 
wat voor weer het is en schrikt dat het regent. Het zal die morgen langdurig 
blijven miezeren maar gelukkig rond half negen komen de eerste auto's al 
aangereden en even later is het file rijden naar de parkeerplaats. Een record 
aan auto's en publieke belangstelling, die bij aanvang het terrein bestormden.  
 

Gelukkig waren het niet alleen kijkers maar er werd redelijk tot goed verkocht 
en voorzitter Evert Slijkhuis kon trots mededelen dat er een record omzet was 

behaald van ruim €  20.000,- ! 

 

Het was mooi te zien hoe alle helpers samen werkten en dat het beloont is met 
dit mooie resultaat welke als doel heeft het onderhoudsfonds van onze mooie 
monumentale kerk te ondersteunen. 
   

De commissie wil ALLE medewerkers hartelijk danken en in het bijzonder de 
families Veldwijk, Teunissen, Kloosterboer en Ensink. 
 

Omdat de opslag bij zowel Teunissen en Ensink van tijdelijke aard is, zijn we op 
zoek naar opslagruimte voor alle spullen die we, het gehele jaar door, her en 
der ophalen. 
Dus:  mocht u zelf ruimte beschikbaar hebben of iemand weten die ruimte 
over heeft, laat het ons weten. 
 
De Rommelmarktcommissie 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 25 JUNI vóór 16.00 uur  

bij Sari Wolters - s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

