DIENSTEN SEPTEMBER 2018
Zondag

2 sept.

10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: JOP (Jeugdwerk PKN)

Zondag

9 sept.

10.00u - Ds. B.K. Nobel
Startdienst
M.m.v.: Zangver. 'Eendracht'
Uitgangscoll.: Vredesweek

Zondag

16 sept.

10.00u - Ds. B.K. Nobel
ZWO Dienst
Uitgangscoll.: Kameroenproject ZWO

Zondag

23 sept.

10.00u - Ds. B.K. Nobel
H.A.
Avondmaalscoll: Diaconie/voedselbank

Zondag

30 sept.

10.00u - Ds. J.P. van Ark, Wapenveld
M.m.v. 'Arioso' uit Heerde
Uitgangscoll.: Jeugdwerk

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

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

46ste Jaargang
September 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Er is (niet) genoeg
Enkele gedeelten uit de preek van zondag 26 augustus.
(Kijk ook eens op youtube naar het mooie nummer met fimpje “Breaking
Bread” van Johnny Cash.
https://youtu.be/eXimWl8KLdI)
Net nadat Jezus 4000 mensen heeft gevoed met zeven broden en een paar
visjes en er nog zeven manden zijn overgebleven, maken de leerlingen zich al
weer zorgen. Ze zijn met Jezus in een schip gegaan, maar me ze hebben maar
één brood bij zich. Jezus wordt moe van zo weinig geloof en vertrouwen.
(Marcus 8: 1-21)
Het zuurdesem van de angst
Doortrekt het brood
Dat ons door machtigen
wordt voorgezet
“Er is niet genoeg”, lispelt de angst
“Je staat er alleen voor
In deze verlatenheid
is het ieder voor zich.”
Vanaf 1 september zal ik niet alleen meer dominee zijn hier in Terwolde en
De Vecht, maar ook ambassadeur voor de dorpskerken. Hierdoor zal mijn
aanstelling hier van 75% naar 50% terug gaan. We kunnen daar angstig van
worden: is er nog wel genoeg tijd voor de dingen die we belangrijk vinden?
Loopt het nu allemaal niet nog verder terug?
Ja, dat zou kunnen gebeuren als we leven vanuit de angst dat we niet genoeg
hebben. En als we vanuit die angst ook onszelf maar terug gaan trekken en
denken: wat stelt het allemaal nog voor. We komen te kort, of “ik kom te
kort”. Maar ik kan u vertellen dat er in Nederland tussen de 500 en 600
gemeenten zijn die nog kleiner zijn dan wij.
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En vorige week zaten Erik en ik
in een kerkdienst, speciaal
voor bikers (motorrijders) in
Zweden. Er waren zo’n 50
mensen. Maar tijdens de
gesprekken bij de koffie bleek
dit op andere zondagen wel
anders. 5 Tot 10 mensen
kwamen daar nog drie keer
per maand bij elkaar. Het is
heel weinig, maar toch: zij
bestaan nog steeds.
Als ik en als u als gemeenteleden een terugtrekkende beweging gaan maken
uit angst of moedeloosheid, dan zullen er inderdaad tekorten ontstaan. Maar
als wij vol vertrouwen in Jezus kijken naar wat wij hebben en dat niet voor
onszelf houden, maar laten zien:
Ik heb dit, ik denk dat het te weinig is, maar je mag het gebruiken voor wie het
nodig heeft. Ik geloof dat er dan wonderen kunnen gebeuren en dat wij een
levendige en vitale gemeente van Christus kunnen blijven en zelfs misschien
nog meer worden.
We moeten weg blijven van de invloed van angstzaaiers en soms zijn wij dat
zelf, als we zeggen: dat lukt toch niet, dat hebben we al zo vaak geprobeerd,
wat je ook doet, er komt geen mens méér naar de kerk. Dan kijkt Jezus ons aan
en vraagt ons: Begrijpen jullie het dan nog niet?
We moeten dus wegblijven van de invloed van angstzaaiers die steeds maar
hameren op gebrek en zo de verbondenheid tussen mensen in de weg staan.
Ik kijk uit naar dit seizoen, waarin minder wel eens
meer zou kunnen worden als er wederzijdse
inspiratie ontstaat tussen de twee plaatsen waar ik
zal werken. Ik kijk ook uit naar dit seizoen waarin
mensen uit onze gemeenschap misschien nog
meer zullen gaan ontdekken dat ook zij iets te
bieden hebben aan deze gemeenschap en aan
de gemeenschap van ons dorp, ons land, ja zelfs
wereldwijd.
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Kijk nog even goed of u misschien toch ook niet ergens nog vijf broden en
twee vissen heeft liggen, of zeven broden, het maakt niet uit hoeveel of wat
het is. Misschien is het zelfs maar één brood. Geef dat dan in de handen van
Jezus. Hij die de meesterdeler is en er voor zorgt dat niemand te kort zal
komen. Verderop in de kerkbode vertelt Kees hoe het is gegaan bij de
openstelling van de kerk op zaterdag. Kleine blokjes van twee uur
aanwezigheid, maakten dat de kerk twee maanden open is geweest op
zaterdag en veel bezoekers een kijkje namen .
Wie het brood eet van de angst zegt: er is niet genoeg. Wie het brood eet van
liefde en overvloed wordt zelf mededeelzaam, zoals Jezus, en dan blijft er
altijd over.

VANUIT DE GEMEENTE
Startzondag 9 september
De startzondag valt dit jaar in het weekend van de Open monumentendag.
Op zaterdag 8 september zal er speciale aandacht zijn voor de muurschildering
van Cunera. Dat komt ook in deze dienst weer terug. Verder ontmoeten we
elkaar weer na de zomer en kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen.
Neem gerust iemand mee, die minder gewend is om naar de kerk te gaan.
Deze dienst is laagdrempelig en speels. Een ander thema dat door deze dienst
heen speelt is : “Een goed gesprek”.
Met verrassende vragen leren we
elkaar beter kennen. Het koor
Eendracht verleent haar medewerking met verschillende soorten
muziek en natuurlijk sluiten we
weer af met een high tea.
Neemt u ook iets lekkers mee om
uit te delen?!
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Themawandeling
Deze maand starten de themawandelingen weer.
Dit jaar op de derde woensdagochtend van de
maand om 10.00 uur. Het startpunt ligt dit seizoen
bij de Molen in Terwolde, hoek Twelloseweg /
Wijkseweg.
We wandelen ongeveer 1,5 uur rondom een thema
en iedereen mag meedoen.
De eerste wandeling van dit seizoen is op
woensdag 19 september. Ik denk nog even na over
een thema, dat verschijnt vanzelf in het Voorster
Nieuws. Het belangrijkste is: Lekker buiten zijn en in beweging. Maak je hoofd
leeg en ontmoet andere mensen. Tot ziens bij de molen!

Geloofsbelijdenis doen
Voor dit seizoen heeft zich bij mij iemand
gemeld die graag belijdenis van het geloof wil
doen. Misschien denk jij/denkt u daar ook al
langer over na, maar is het er nog nooit van
gekomen. Waarom zou je belijdenis van je
geloof doen?
Waarschijnlijk ben je als kind gedoopt (maar
dit is niet noodzakelijk). Toen hebben je
ouders er voor gekozen om je kennis te laten
maken met het geloof. Als je opgroeit leer je
steeds meer over het geloof. Je ontdekt mooie verhalen en misschien ga je
ook naar de kerk. Als je ouder wordt komen er meestal ook vragen. Hoe zit dat
nu precies met God, en wat is de betekenis van Jezus en waarom zou je naar
de kerk gaan? Je ontdekt wat je aanspreekt en wat niet en ook ontwikkel je
een eigen manier van geloven. Dan kan er een moment komen dat je denkt:
ook al weet ik en begrijp ik niet alles, toch is de weg van het geloof een weg
die ook ik wil gaan. Op zo’n moment wil je dat misschien delen met je familie,
maar ook met de kerkgemeenschap. Dat doe je door in het openbaar (namelijk
in een kerkdienst) je geloof te belijden en ja te zeggen tegen God.
Je geloofsbelijdenis is dus een keuze voor een weg die je wilt gaan, in die zin is
het een beginpunt. Het is geen eindpunt in de zin van dat je alleen geloofsbelijdenis kunt doen als je alles weet en begrijpt.
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Ter voorbereiding van je geloofsbelijdenis hebben we een aantal gesprekken
over het geloof. Daarbij vertel ik het één en ander over de bijbel, de kerk en
waar je nu eigenlijk ja tegen zegt. Maar ook jouw vragen en twijfels komen aan
bod.
Wil je meedoen aan deze gesprekken, dan kan dat altijd, ook als je nog niet
zeker weet of je uiteindelijk belijdenis wilt doen.
Als je belijdenis gedaan hebt, wordt je belijdend lid van de protestantse kerk in
Nederland. Dat betekent dat je dan ook gevraagd
kan worden voor een taak in de kerkenraad.
Dat is niet verplicht natuurlijk, maar het kan ook
heel mooi zijn om op die manier je steentje bij te
dragen aan het kerkenwerk.
Wil jij/wilt u meedoen met de gesprekken,
laat het me dan zo snel mogelijk weten via
predikant@pknterwolde-devecht.nl of via 0571 292213.
Ook een oriënterend gesprek vooraf is natuurlijk mogelijk.

Bij de diensten
2 september Kleur: Groen
Op het rooster staat Marcus 8: 22-26 Jezus geneest een blinde man door zijn
ogen aan te raken met een beetje speeksel. Best bijzonder is dat de man niet
direct goed ziet. Misschien heeft hij nog wat tijd nodig.
Op deze zondag gaat Pastor H. de Jong uit Terwolde bij ons voor.
9 september Kleur: Groen
STARTDIENST
Dit jaar werden we gewezen op een bijzondere
muurschildering in onze kerk, namelijk die van de
heilige Cunera. Wij wisten al langer dat we deze
muurschildering hadden, maar hij blijkt bijzonderder te
zijn dan we dachten. Wie was Cunera eigenlijk? Ook
maken we in deze kerkdienst ruimte voor een goed
gesprek. Jezus vraagt aan zijn leerlingen: Wie zeggen
de mensen dat ik ben? Wie is Jezus eigenlijk en wie zijn
wij zelf. Dat gaan we op een speelse manier ontdekken
en natuurlijk is er na de dienst onze inmiddels bijna traditionele high tea.
Neemt u ook iets lekker mee?
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16 september Kleur: Groen
ZWO-DIENST MET BUITENLANDSE STUDENTEN
Ook dit jaar mogen we buitelandse studenten ontvangen. Waarschijnlijk zit
daar ook een student uit Kameroen bij, het land waar wij een project steunen
via Kerk in Actie.
De ZWO-commissie zal deze dienst verder voorbereiden.
23 september Kleur: Groen
Maaltijd van de Heer
We lezen Marcus 9: 30-37. De leerlingen spreken er onder elkaar over wie het
belangrijkst is. Dat blijkt voor Jezus totaal oninteressant te zijn. Zo werkt het
niet tussen mensen die leven vanuit Gods Koninkrijk.
30 september Kleur: Groen
Op het rooster staat Marcus 9: 38-50. De leerlingen zien iemand die geesten
uitdrijf in Jezus’ naam, maar wie is die man eigenlijk, hij hoort toch niet bij hen?
Jezus legt uit: Wie niet tegen ons is, is voor ons.
Op deze zondag gaat Ds. J.P van Ark uit Wapenveld bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
5 september
8 september
11 september
12 september
15/16 september
18 september
19 september
29/30 september

20.00 Moderamenvergadering
Uitje kerkenraad
20.00 Denktank
20.00 Kerkenraadsvergadering
Bezoek buitenlandse studenten
14.30 Oec. Werkgroep
10.00 Themawandeling
Activiteiten 200 jaar Voorst in Terwolde

Voor iedereen een hartelijk groet!
Ds. Betsy Nobel
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Bij Kees
Nieuw Sion
Consistorie
Nijbroek
Molen Terwolde

In memoriam Henny Veldwijk
Op donderdag 9 augustus hebben wij in Crematorium Steenbrugge afscheid
genomen van Henny Veldwijk.
Na een periode van afnemende gezondheid is Henny op 2 augustus in volle
berusting ingeslapen. Hij moest het leven los laten, maar vol vertrouwen hebben
wij hem uit handen gegeven. Wij hebben hem toevertrouwd aan de handen van
de levende God, die hem nooit los zal laten, ook niet over de grens van de dood
heen.
Henny werd geboren in Terwolde op 15 februari 1938, en hoewel zijn ouders
graag hadden gezien dat hij veearts zou worden, koos hij er voor om, net als zijn
vader, veehandelaar te worden.
Na zes jaar verkering trouwde hij op 12 september 1962 met Henny Beumer.
Vanaf dat moment waren ze samen de Henny’s.
De tekst bij de inzegening van hun huwelijk was uit 1 Korinthe 13: Geloof, hoop
en liefde, maar de grootste van deze is de liefde.
De hobby’s van Henny waren fietsen en schaatsen, en verschillende keren reed hij
de Elfstedentocht uit. Helaas moest hij vanwege zijn hartproblemen met de sport
stoppen. Toen het met zijn gezondheid weer beter ging, kwam de M.K.Z. crisis,
waarbij al zijn vee geruimd moest worden. Hij vroeg aan de ruimers of hij dan
maar op een stokje moest bijten. Vanwege de vele regels die daarna kwamen is
hij toen helemaal gestopt.
Een nieuwe tijd brak aan toen één schuur gebruikt kon worden voor de opslag van
de spullen voor de rommel- en antiekmarkt van de kerk van Terwolde.
Ze beleefden vele gezellige uren met de vrijwilligers. Op 18 februari van dit jaar
stortte de schuur door de storm helaas helemaal in.
Wij vertrouwen, dat de Heer zijn én ons aller Herder is, die hem geleid heeft naar
grazige weiden, naar het Vaderhuis om voor eeuwig gelukkig te zijn. God is Liefde
en daarom is liefde ook sterker dan de dood. Liefde voor een dierbare houdt niet
op met zijn of haar dood, maar blijft ook over de grens van de dood heen
bestaan. Zoals Henny Veldwijk voortleeft in de liefde van zijn vrouw en zijn
kinderen, zo mogen wij geloven dat hij voortleeft in de liefde van God. Hij ruste in
vrede.
Hein de Jong, pastor
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JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1
4
8
10
12
19

sep
sep
sep
sep
sep
sep

Dhr. F. Bosman, Wellinkhofweg 5
Mevr. W. van Heusden-Mulkes, Wijkseweg 66
Mevr. A. Nieuwenhuis-Fransen, Kuiperstraat 29
Mevr. J.M. Fridrichs-te Wechel, IJsbaanweg 51
Dhr. J.H. Lubberts, Trippestraat 17
Mevr. C.A. Teunissen-Tiemens, Zeedijk 9-A

82 jr.
82 jr.
82 jr.
80 jr.
81 jr.
83 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:
Mevr. C.W. Kempink, Bekendijk 1-A, vanuit Twello
Ingeschreven als voorkeurlid: Mevr. J.E. Hofmeijer, Zwolle
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Bezoek buitenlandse studenten
Zaterdag en zondag 15 en 16 september zijn er in onze gemeente weer
buitenlandse studenten te gast, o.a. een uit Kameroen. Zij zijn de komende
maanden in Nederland om aan de Vrije Universiteit een deel van hun
theologiestudie af te ronden. Een onderdeel van het studieprogramma is het
bezoeken van kerkelijke gemeentes in Nederland.
Zondagmorgen 16 september zullen zij ook een aandeel hebben in de kerkdienst.
Mocht u een deel van dit bezoek willen meemaken: u bent van harte welkom.
Verdere info bij Kees Visser.
Bijbellezen
Net voor de zomervakantie kregen we het verslag van de lezing over Zacheus uit
Kameroen binnen. Wij hebben als groep dit verhaal afgelopen winter gelezen en
besproken en onze ervaringen naar de groep van de theologische opleiding in
Kaélé gestuurd. Op hun beurt hebben zij het verhaal gelezen en hun ervaringen
met het verhaal en ons verslag naar Terwolde gestuurd. Binnenkort spreken we
een datum in oktober af om weer bij elkaar te komen en met elkaar te spreken.
U hoort van ons en bent ook van harte welkom.
Kees Visser,
werkgroep ZWO (tel.: 0571-290720)
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Kerk Open in de vakantie
Tijdens de zaterdagen in de vakantie is de kerk open geweest.
Maar liefst 129 bezoekers hebben onze mooie dorpskerk bewonderd. Bij de
gasten waren zelfs twee mensen uit Italië.
Het mooie weer zal er ook wel aan meegewerkt hebben, maar toch een mooi
aantal.
Voor veel mensen was onze kerk aan de buitenkant al in zijn eenvoud erg
mooi, maar toen men eenmaal binnen was, verbaasden zij zich er vaak over
dat er zo’n mooi kerkinterieur in Terwolde is.
Echter zonder onze gastvrouwen en gastheren was dit niet mogelijk geweest.
Al die gemeenteleden die een paar uurtjes in de kerk geweest zijn om
bezoekers te ontvangen: hartelijk dank!
Kees Visser
Open Monumentendag 2018
Zaterdag 8 september is onze kerk weer open in het kader van de landelijke
Open Monumentendag.
Tijdens deze openstelling willen we wat meer
aandacht schenken aan onze unieke
muurschildering met de heilige Cunera.
Het verhaal van de heilige Cunera en de
afgebeelde moord heb ik al verteld in het
kerstnummer van de kerkbode. Als u het nog
eens wilt nalezen: op de website van de kerk
(www.pknterwolde-devecht.nl) vindt u het in
het kerstnummer van december 2017.
We hopen, ook door de publiciteit in de Gemeente Voorst rondom alle
andere open monumenten, dat we weer veel bezoekers mogen ontvangen.
Wilt u die dag ook gastheer/gastvrouw in de kerk zijn: meldt u maar bij
ondergetekende.
Kees Visser (0571 290 720)
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DIACONIE:
De diaconie heeft onlangs besloten om de volgende acties/initiatieven te
ondersteunen:
 Gift van EUR 500 voor hulp aan Rohingya-vluchtelingen - Bangladesh :
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in
Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese
leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel
pasgeboren baby's. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang
tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp
beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en
handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families.
(voor meer info zie www.kerkinactie.nl)
 Gift van EUR 250 voor Kinderhospice Binnenveld te Barneveld. Hier is een
huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen
korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even
rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in
professionele handen is.
(voor meer info zie www.kinderhospicebinnenveld.nl)
 Gift van EUR 250 voor Naastenhulp Voorst, wat een samenwerkingsverband is van kerken in de gemeente Voorst. Deze verbinding van
diaconieën en caritaswerkgroepen is aangegaan, omdat mensen in
toenemende mate geconfronteerd worden met (sociale) armoede.
Wanneer mensen door welke omstandigheid dan ook hulp nodig hebben,
kunnen zij bij Naastenhulp Voorst aankloppen. Het gaat hierbij om
eenmalige of tijdelijke hulp. Zowel materieel als sociaal.
(zie www.naastenhulpvoorst.nl)
 Gift van EUR 250 voor Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Dit is een
particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van
4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze
kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes.
Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een
sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding
voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen
te kunnen gaan;
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 Gift van EUR 500 voor Stichting vanAnnenaarBeter! Waarbij er steun wordt
gegeven aan Annemarie Dijkhof.
Zij is nu 29 en heeft in het verleden Q-koorts gehad en daar kwam de ziekte
van Lyme nog eens overheen evenals de ziekte van Pfeiffer. Deze diagnoses
zijn pas na vele onderzoeken aan het licht gekomen. Annemarie wil graag
beter worden en daarvoor zijn speciale behandelingen opgestart.
Deze behandelingen wil ze kunnen afmaken om zo snel mogelijk weer mee
te doen aan het gewone leven. Haar toekomstdroom is, net als bij ieder
ander, dat zij een gezond leven leidt, gevuld met werk, opleiding,
vriendschappen, sporten, relatie en wat al zo meer. (Voor meer info
https://whydonate.nl/fundraising/stichting-vanannenaarbeter/nl);
De giften van de diaconie krijgen zowel lokaal, landelijk als wereldwijd een
bestemming.
Voor suggesties en /of hulpacties kunt u hiervoor altijd contact opnemen met
één van de diakenen. Dat geldt ook voor personen uit onze naaste omgeving
die om welke reden dan ook onze hulp en/of financiële steun kunnen
gebruiken.
Met vriendelijke groet, namens de diaconie,
Henk van der Scheer
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Uitnodiging voor de 65+ groep.
Op donderdag 20 september gaan we een uitstapje
maken naar Laren naar de Kunst-en Sierglasblazerij
Martorell.
U wordt ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens
krijgt u uitleg en een demonstratie glasblazen.
In de showroom zijn de gemaakte producten te bezichtigen en natuurlijk is
er een winkeltje.
Na het bezoek (wat beslist de moeite waard is) reizen we naar LooBathmen naar de prachtige Museum Boerderij De Pothaar waar voor ons
een heerlijke Boerenlunch klaar staat.
Daarna is iedereen in de gelegenheid om bij de buurman Henk Stegink zijn
verzameling fuchsia’ s te bewonderen.

Opgave voor dit uitstapje graag tot

donderdag 14 september.

We vertrekken vanaf de Kerk

half 10

Kosten voor u, alles inbegrepen

18 euro

Opgave bij

291074

Willie Slijkhuis:
of
Mini van der Horst:

291335

Wij zouden het heel fijn vinden als er nog vrijwilligers zijn die zich
beschikbaar stellen als chauffeur deze dag en met ons mee willen gaan.
Uiteraard wordt alles vergoed.
Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank.
Hartelijke groet van 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

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
onderstaand mailadres.

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
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scriba@pknterwolde-devecht.nl

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl

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: 3 sept. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

R. Beekman
A. ter Mate
W. Borgonje
A. Wijngaards

Wolterkampsweg 15
Michiel de Ruyterstr. 35
Heegsestraat 7
Wijkseweg 62

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

Past. Fonds

via:

via:

Onderhoudsfonds via:

Collecten

W. Jansen (1x5; 1x10)
W. van Veelen
L. Uenk (2x10)
D. van Baak (1x10; 1x20)
A. Ensink

15,00
20,00
20,00
30,00
5,00

90,00

B. Nobel

10,00

10,00

100,00
39,60

139,60

Bank (26.07)
Melkbus in de kerk

CvK
Juli
Diaconie
Orgelfonds
Jeugdwerk KND

166,90
155,10
137,75
41,20

CvK
Augustus
Diaconie
Orgelfonds
Geh. Kinderen Kameroen
Stichting Tamara

129,10
111,70
61,10
72,75
62,45
TOTAAL

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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938,05
1.177,65

Medewerking koren in de maand september.
Op zondag 9 september a.s. verleent de gemengde zangvereniging
‘Eendracht’ haar medewerking aan de startdienst om 10.00 uur
’s morgens.
Het koor o.l.v. Hans Mol zal weer een aantal mooie en passende liederen
ten gehore brengen. Hopelijk wordt het een feestelijke dienst.
Ook zal ‘Eendracht’ haar medewerking verlenen aan het Mega-marathon
gebeuren op 3 november a.s., welke georganiseerd wordt door
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’.

Op zondag 30 september as. zal het koor ‘Arioso’ uit Heerde haar
medewerking verlenen aan de morgendienst van 10.00 uur.
Dirigent van het koor is Jenny van Ark-de Leeuw.
‘Arioso’ is opgericht in november 1994.
De term Arioso komt uit de muziekwereld voort: een melodie als
‘tussenstuk’ in een groter muziekwerk, een muzikaal intermezzo.
Het repertoire is zeer gevarieerd. Naast gospels en geestelijke muziek,
wordt er ook populaire muziek en uit musicals gezongen.
‘Arioso’ telt momenteel rond de 75 leden.
Voorganger in deze dienst is Ds. Hans van Ark, de man van de dirigente.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 1 oktober vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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