DIENSTEN JULI & AUGUSTUS 2018
Zondag

1 juli 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

8 juli 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Afscheid KND
Uitgangscoll.: Jeugdwerk KND

Zondag

15 juli 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

22 juli 10.00u - Ds. I. de Zwart, Deventer
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

29 juli 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

5 aug. 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

12 aug. 10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten
Uitgangscoll.: Zending:
Gehandicapte kinderen in Kameroen

Zondag

19 aug. 10.00u - Drs. H.J. Boon, Zelhem
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

26 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Diaconie: Stichting Tamara

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

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

46ste Jaargang

Juli/Augustus 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Een gebed voor de zomer
Bij Marcus 6: 30-44

Soms kunnen we zo verlangen
naar een eenzame plaats, om te rusten.
Even geen mensen
met hun vragen en eisen
en verwachtingen
even niks, enkel rust.
Ga dan met ons mee.
Soms kunnen we zo
verlangen
naar inspiratie,
naar meer dan het alledaagse.
Even wat ánders,
waar we mee verder kunnen,
voeding voor de ziel.
Vervul ons Heer.
Soms kunnen we er zo naar verlangen
anderen te ontmoeten,
niet meer alleen.
Even samen, met mensen zoals wij,
bekenden, vrienden.
Leid ons naar elkaar,
Amen.
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Een nieuwe start
Vanaf 1 september ben ik
naast dominee
van Terwolde en
De Vecht ook
dorpskerk
ambassadeur via
de landelijke
protestantse kerk
in Nederland.

Met nog twee collega’s zullen we door het hele land heen (ik in de regio
midden) activiteiten ontplooien speciaal gericht op dorpskerken. Want er
gebeurt zoveel moois op al die kerkplekken die nog altijd de kern vormen
van de Protestantse kerk in Nederland. Wat zijn er veel vrijwilligers actief
en wat worden er mooie nieuwe ideeën bedacht om de kerk bij de tijd te
houden en ook een plek te laten zijn voor wie niet zo gewend is om naar
de kerk te gaan, of met het geloof is opgegroeid. We kunnen zoveel van
elkaar leren en elkaar blijven inspireren, ook als het soms wel eens wat
moeilijker wordt om mensen te vinden of de financiën te wensen
overlaten.
De dorpskerkambassadeurs worden de schakel tussen dorpskerken
onderling, maar ook tussen de dorpskerken en de landelijke kerk.
Wat hebben wij als dorpskerken nodig, en wat kunnen wij bij de landelijke
kerk onder de aandacht brengen van al het moois dat er al is? Met die
vragen zullen we ons gaan bezighouden. Daarnaast kunnen dorpskerken
ons ook om ondersteuning vragen als het even niet zo lekker loopt of de
fut er uit dreigt te gaan.
Daarom is het juist ook zo mooi dat ik ook dominee blijf in Terwolde en De
Vecht. Zo blijven praktijk en theorie met elkaar verbonden en dat zal zeker
zijn vruchten afwerpen, ook voor onze eigen dorpen.
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Wel was het nodig om de omvang van mijn werk terug te brengen van 75%
naar 50%. Piet Winterman, voorzitter van de kerkrentmeesters vertelt
elders in dit kerkblad waarom dit om verschillende redenen ook zo
langzamerhand noodzakelijk werd. Maar er blijft nog genoeg tijd van mij
over om in onze eigen gemeente mooie dingen te doen. Daarvoor hebben
we een vernieuwd werkplan opgezet. In dit werkplan blijven de
kerkdiensten (al zullen het er minder zijn dan eerst) en het pastoraat
(waaronder ook uitvaarten en
huwelijken) de kernactiviteiten van
mij als dominee. Deze twee werkvelden nemen samen iets meer dan
de helft van de werktijd in beslag.
De overige werktijd wordt verdeeld
over vergaderingen, kringwerk,
vernieuwing, communicatie via
kerkblad maar ook via het Voorster
Nieuws, Facebook etc. Diaconaal
werk, contact met collega’s en studie
(waaronder de verplichte permanente educatie). Omdat onze gemeente
ook heel veel vrijwilligers kent, heb ik er het vertrouwen in dat we het
werk dat we hier in Terwolde en De Vecht willen doen ook op een goede
manier kunnen voortzetten. Daarin speelt ook een rol dat we wat minder
formeel met de taken willen gaan omgaan en we misschien nog meer
mensen enthousiast kunnen maken om een in verhouding kleine taak op
zich te nemen. Daar hoort u in het volgend seizoen ook meer over.
Ik wil u allen ook graag vragen om tips, ideeën, maar ook wensen aan mij
door te blijven geven. Het zit niet zo in de cultuur van onze streek om zelf
iets aan te dragen of om zelf te vragen
naar wat je graag zou willen
(bijvoorbeeld een kring over een
onderwerp, of een pastoraal bezoek).
Ik begrijp dat ook wel, maar toch is het
juist fijn als u wel laat weten wat u
bezighoudt en de vragen die u heeft stelt.
Juist zó kunnen we een gemeenschap rondom Christus zijn.
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Ik heb zin in de nieuwe uitdaging en ik heb ook zin in deze toch wel een
wat nieuwe start op de mij zo vertrouwde plaats. Laten we er het
komende jaar samen weer een mooi seizoen van maken.
Vakantie
Dit jaar heb ik vakantie van 28 juli tot en met 25 augustus. Wanneer u in
deze periode een dominee nodig heeft, kunt u contact op nemen met
in de periode 28 juli tot en met 15 augustus.
Ds. Arjan de Graaf uit Lieren/Hoenderloo
Telefoon: 055-5061388 e-mail: apdegraaf@wxs.nl
in de periode van 16 augustus tot en met 25 augustus.
Ds. Theo van Staalduine, Nijbroek
Telefoon: 0571-842188 of 06-30773755
e-mail: predikant@kerknijbroek.nl
VANUIT DE GEMEENTE
Ook dit is de kerk!
Op 15 juni is het seizoen van de Doe-club afgesloten met een spannende
vossenjacht. Ineens doken er allemaal vreemde figuren op in het dorp en
zo’n veertig kinderen gingen naar hen op zoek. Wat een enthousiasme,
rode hoofden van inspanning, prachtig om te zien.
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Daarvoor hadden de kinderen al een heerlijke barbecue gehad. Als kerk
zijn we ooit begonnen met de Doe-club en we dragen daar nog steeds ons
steentje aan bij,
maar we zijn ook
heel blij met alle
ouders die ieder jaar
weer helpen om de
Doe-club tot een
succes te maken:
coördinatoren en
uitvoerders zorgen er
elk jaar weer voor
dat veel kinderen in
de leeftijd van 9-12
jaar regelmatig een
creatieve, sportieve,
lekkere en gezellige
vrijdagavond
hebben.

Iedereen die mee helpt om dit te realiseren: heel erg bedankt!
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Bericht vanuit de denktank: de spelende mens 😉
U weet toch wel dat wij een denktank hebben? Een groepje van creatieve
mensen die een keer in de maand bij elkaar komen om te brainstormen,
nieuwe ideeën te bedenken en vooral weer inspiratie op te doen en door
te geven om onze kerk een levendig geheel te houden en te maken.
In onze laatste bijeenkomst hebben we
bedacht om in het komende seizoen de
nadruk te leggen op ‘spelen’.
Samen spelen en creatief zijn brengt
jong en oud bij elkaar en geeft ook veel
plezier. U zult er vanaf september
regelmatig iets van meekrijgen en
natuurlijk hopen we dat u ook
meedoet.
Heb jij ook zin om mee te denken in
een gezellige sfeer? Dat kan altijd. Laat het ons even weten, dan zetten we
er de volgende keer graag een stoel bij.

Geslaagd!
Voor zover bij ons bekend zijn dit jaar geslaagd:
Edouw Bellert, Roy Koers, Ilse Overvelde,
Martine Broers, Sjoerd Gronert en Sybren
Hartgers.
Van harte gefeliciteerd en veel plezier op je
nieuwe opleiding!
Lotte Nobel heeft het dit jaar helaas niet
gehaald. Zij gaat het nog een jaar overdoen.
Sterkte en nieuwe moed gewenst!
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Naar de middelbare school
Dit jaar gaan Mirte Overvelde, Thymen Marsman,
Julian Eekhuis, Demian Veldwijk en Lieke
Hekkert naar de middelbare school.
Met een aantal van hen en hun ouders vieren we
dit jaar de overgangsdienst.
Op het moment dat ik dit schrijf moet deze nog
voorbereid worden, maar het wordt zeker weer
een mooie en inspirerende dienst waarbij we
deze jongeren een goede toekomst toewensen
op hun nieuwe school.

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 7 oktober.
Als er ouders zijn die op deze zondag graag hun kinderen willen laten
dopen, willen zij dit dan uiterlijk 23 september bij mij melden, dan hebben
we genoeg tijd om samen de doopdienst voor te bereiden.
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Bij de diensten
Deze zomer staat het evangelie van Marcus op het rooster.
Vanwege vakantie en gastpredikanten zal het rooster niet altijd gevolgd
worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op het rooster staan.
Zondag 1 juli Kleur: Groen
Op deze zondag staat Job 42 op het rooster, het laatste hoofdstuk uit dit
bijzondere boek. Er komt een soort van antwoord van God, maar veel blijft
ook voor ons mensen verborgen. Op deze zondag gaat Mevr. M. HoekstraKuijpers uit Apeldoorn bij ons voor.
Zondag 8 juli Kleur: Groen
OVERGANGSDIENST
Naar de middelbare school, het is een belangrijke stap in je leven. Samen
met de jongeren en hun ouders staan we hier bij stil. Vooral de jongeren
hebben hun inbreng: wat is voor hen belangrijke en hoe kijken zij naar de
toekomst?
Zondag 15 juli Kleur: Groen
Als Job 42 op 1 juli nog niet aan de orde is geweest, dan lijkt me dit een
goed moment om het boek Job af te sluiten. Anders lezen we uit Marcus 6
hoe Jezus zijn leerlingen op weg stuurt om het goede nieuws van Gods
liefde bekend te maken
Zondag 22 juli Kleur: Groen
Vijfduizend mensen luisteren naar
Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen
te ten moet geven. Hij bidt, breekt het
brood en deelt en dan is er voor
iedereen genoeg (Marcus 6: 30-44). Op
deze zondag gaat Ds. Ingrid de Zwart
uit Deventer bij ons voor.
Zondag 29 juli Kleur: Groen
Tijdens een storm op het meer komt
Jezus over het water naar de leerlingen
toe. Hij zegt de leerlingen en ons niet
bang te zijn (Marcus 6: 45-52)
Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor.
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Zondag 5 augustus Kleur: Groen
In Marcus 7: 1-23 wordt de vraag gesteld of het er om gaat de regels altijd
precies te volgen, of dat het er om gaat vanuit welke intentie je de dingen
doet. Er ontstaat discussie over tussen Jezus en de schriftgeleerden
(Marcus 7: 1-23) Op deze zondag gaat Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers uit
Apeldoorn bij ons voor.
Zondag 12 augustus Kleur: Groen
Een bijzonder verhaal (Marcus 7: 24-30); Een buitenlandse vrouw wil dat
Jezus haar dochter geneest, maar Jezus wil haar wegsturen. De vrouw
houdt echter vol en zo leert zij iets aan Jezus.
Op deze zondag gaat. Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor.
Zondag 19 augustus Kleur: Groen
In Marcus 7: 31-37 wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en
gebrekkig spreekt. “Effata”, roept Jezus “Wordt geopend”.
Dan blijkt dat niet alleen zijn oren open gaan.
Op deze zondag gaat Drs. Co Boon uit Zelhem bij ons voor
Zondag 26 augustus Kleur: Groen
In Marcus 8: 1-21 lezen we dat de leerlingen weer bang zijn dat ze te
weinig eten hebben meegenomen. Zullen zij ooit leren vertrouwen?
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
29 augustus: 14.00 ZWO vergadering in
de Consistorie
De zomer is begonnen, de agenda raakt
leeg en er komt ruimte voor andere
dingen.
Ik wens u allen een goede zomer toe!
Ds. Betsy Nobel
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Predikantsplaats in onze gemeente krimpt.
Beste gemeenteleden van Terwolde – De Vecht, er verandert wat in
onze gemeente.
Al een aantal jaren hebben we jaarlijks een aanzienlijk tekort in onze
exploitatie. Dat liep de laatste jaren op tot zo’n € 20.000,- à € 24.000,per jaar.
Dat tekort vulden we elk jaar aan uit onze reserves, die in het verleden zijn
opgebouwd. Maar zoals al eerder aangegeven daar kun je niet heel lang
mee doorgaan. Op een gegeven moment zijn de reserves op.
Het jaarlijkse tekort hangt samen met het steeds verder krimpen van
onze gemeente. De kosten blijven gelijk en de opbrengsten dalen.
Op de gemeente-avonden in de afgelopen jaren hebben we daar ook
overzichten van laten zien.
De grootste kostenpost voor onze gemeente bleef de post traktement
van de predikant.
Binnen het College van Kerkrentmeesters, voor de Commissie van Advies
en voor de Kerkenraad werd het steeds duidelijker dat bezuinigingen op
allerlei kleine posten niet het ‘gat in de jaarlijkse exploitatie’ konden
dichten. Daarom is in ons meerjarenplan opgenomen, dat in goed
onderling overleg de Kerkenraad en de predikant een inspanningsverplichting op zich namen om mogelijkheden te zoeken voor het omlaag
brengen van de salarispost van de predikantsplaats.
Het afgelopen jaar hebben we vanuit het College van Kerkrentmeesters
gezocht naar mogelijkheden en ook de predikant heeft actief meegewerkt
aan het zoeken naar mogelijkheden. Recent heeft zich een heel mooie
kans aangediend.
Bij de landelijke PKN kwam een vacature beschikbaar voor een dorpskerk
ambassadeur. Betsy heeft daarop gereageerd en is uitgekozen samen met
twee andere dominees uit andere delen van het land. Samen gaan ze die
vacature invullen.
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Dat betekent voor onze gemeente, dat de predikantsplaats vermindert van
een 75% functie naar een 50% functie.
Dit klopt ook meer met de landelijke richtlijn die de PKN hanteert voor de
beschikbaarstelling van predikantsplaatsen in relatie tot het aantal
gemeenteleden.
Die richtlijn is 1 voltijds (100%) predikantsplaats per 1000 leden. (Onze
gemeente telt nu 597 ingeschrevenen, waaronder 222 belijdende leden en
241 doopleden). Het vaststellen van de richtlijn voor het aantal
predikantsplaatsen heeft ook te maken met de hoogte van de kerkelijke
bijdragen van de gemeenteleden.
Als er meer wordt bijgedragen is er meer ruimte voor een hoger percentage predikantsplaats, ongeacht het aantal leden.
De salaris- en bijkomende kosten voor de predikant gaan hiermee omlaag
met ongeveer 1/3de; dat scheelt dan per jaar ongeveer € 21.000.
Er zullen wel meer gastpredikanten gevraagd moeten worden, dit kost
ongeveer € 1500,- op jaarbasis. Daarmee wordt het jaarlijkse ‘gat in de
exploitatie’ gedicht en hoeven we voorlopig niet meer in te teren op onze
reserves.
Maar dat is alleen zo, als de jaarlijkse opbrengst van de Actie Kerkbalans
op hetzelfde peil blijft als nu. Wat dat betreft hebben we gelukkig de
laatste paar jaar -dankzij onze gemeenteleden- een stabiele opbrengst
gehad van rondom de € 40.000,-. Daar zijn we met z’n allen natuurlijk heel
blij mee en dankbaar voor.
En ik hoop dat we dat ook de komende jaren samen zo vol kunnen
houden.
De predikant wordt hiermee binnen onze gemeente minder beschikbaar;
1/3de van haar tijd is nu niet meer beschikbaar. Om toch een zo optimaal
mogelijke invulling van het werk van de predikant te krijgen hebben we
(de Kerkenraad) samen met de predikant een nieuw werkplan opgesteld.
Betsy zal daar zelf meer over aangeven in een artikeltje elders in de
Kerkbode.
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Maar laten we met z’n allen in de gemeente elkaar helpen om de
toekomst zo goed mogelijk in te vullen. Als de verhoudingen binnen het
werkplan anders moeten om beter te functioneren in de gemeente, dan is
dat zeker bespreekbaar.
Elk jaar zullen we ook aan de hand van de tijdsbesteding van de predikant
samen met de Kerkenraad bespreken of de inzet goed is of bijgesteld moet
worden.
Geef vooral aan, als je daar zelf iets over vindt of tips hebt of adviezen.
Ook zullen er meer taken of rollen vanuit de gemeente zelf ingevuld
moeten gaan worden. Daarvoor zoeken we ook naar nieuwe wegen.
Het komende jaar zullen we daar met zoveel mogelijk mensen binnen de
gemeente over van gedachten willen wisselen.
Heb je ideeën of voorstellen of wil je zelf initiatief nemen, iedereen is van
harte welkom.
Laten we samen de toekomst met moed en goede inzet tegemoet treden
en elkaar helpen en inspireren, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en
kwaliteiten.
Want samen zijn en dragen we de gemeente Terwolde - De Vecht.
Namens de kerkenraad,
Piet Winterman, college van kerkrentmeesters
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VANUIT DE GEMEENTE:
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
5
8
9
12
30
3
7
10
25
25
28

jul
jul
jul
jul
jul

aug
aug
aug
aug
aug
aug

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

C.H. ten Bosch-Ruijsch, Wijkseweg 51-A
J.H. Willemsen-Schrijver, Ossenkolkweg 8-A
A.E.J. Kiesbrink-Eggink, p/a Wijkseweg 80
G.J.H. van 't Einde, Koningin Wilhelminastr 40
W.T. Witteveen-Pannekoek, Tuindorp 10

Dhr. S.H. Kamphuis, Lage Kamp 14
Dhr. J.H. Buitenhuis, Karel Doormanstraat 42
Dhr. A. Fridrichs, IJsbaanweg 51
Mevr. J.H. van Essen-Gerrits, Kolkweg 9
Mevr. L. Ruitenberg-van der Kolk, Ieuwland 17
Mevr. G.H. Boveree-IJzerman, Kolkweg 5

81 jr.
89 jr.
80 jr.
88 jr.
85 jr.
87
86
82
85
82
82

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

HUWELIJKSJUBILEA:
18-aug Dhr. en Mevr. Klein Nagelvoort-Ernst, Schotanusstr. 8

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.

MUTATIES:
Uitgeschreven/verhuisd:
Dhr. L. Nijhof, Zwanekamp 14, naar Voorst.
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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

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:

2 jul

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

W. Borgonje
M. de Weerd
A. Wijngaards
K. Ketelaar

Heegsestraat 7
Pr. Hendrikstraat 6
Wijkseweg 62
Twelloseweg 76

In de week van:

6 aug

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

R. Veldhuis
D. Uenk
W. Veldwijk
M. Bosman

Quabbenburgerweg 22
Trippestraat 25
Avervoordseweg 12
Wellinkhofweg 5

UITZENDROOSTER
1
8
15
22
29
5
12
19
26

OOV:

jul.
jul.
jul.
jul.
jul.

PK
PK
PK
RK
PK

Wilp
Wilp
Voorst
Duistervoorde
Nijbroek

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
9.30u

aug.
aug.
aug.
aug.

PK
PK
PK
RK

Twello
Terwolde
Klarenbeek
Duistervoorde

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
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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)
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

via:

via:

Onderhoudsfonds via:
Collecten

H. Stormink
D. van Baak
L. Uenk (3x10)
E. Nobel
W. Jansen
D. Uenk

10,00
10,00
30,00
10,00
7,00
10,00

77,00

A. Ensink
D. van Baak

10,00
30,00

40,00

Bank (30.5)

100,00

CvK
Diaconie
Voedselbank
Opl. Jongeren Guatemala
Inloophuizen
Jeugdwerk

136,10
119,31
53,65
40,65
34,85
55,45
TOTAAL

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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440,01
657,01

ABONNEMENT KERKBODE
Bij deze kerkbode de acceptgiro t.b.v. het abonnement
voor de periode september 2018 t/m augustus 2019.
Als u de Kerkbode wilt blijven ontvangen, dan graag
uiterlijk 15 augustus betalen.
Minimaal 5 euro - meer mag !
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 27 Augustus vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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