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DIENSTEN  OKTOBER 2018 
 
 

Zondag 7 oktober 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Kerk en Israël 

          

Zondag 14 oktober 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 

        

Uitgangscoll.:  Wereldvoedseldag: 

Voedselproject Nepal 

          

Zondag 21 oktober 10.00u - ds. B.K. Nobel; e.a. 

        Oecumenische Dienst 

        mmv: 'In Between' 

          

Zondag 28 oktober 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        

Uitgangscoll.:  KiA:  

Hervormingsdag: Kerk Oekraïne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   46ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Oktober 2018  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Na een lange zomer, is de herfst dan nu toch echt begonnen.  
Dat betekent voor veel mensen ook: minder contacten op straat, langere 
avonden alleen. Een gedicht uit de nieuwste uitgave van Open Deur trof 
me. Als een herkenbaar beeld, maar ook als een oproep om naar elkaar 
om te zien. 
 
Nu 
 
Nu moeten wij aan veel meer traagheid wennen, 
aan liefde die verdween en aan wat nog resteert 
aan teerheid in wat najaarslucht en geur van dennen 
en aan hoe-het-kon-zijn-gedachten die je nooit verleert. 
 
Aan bijna-niets, en aan voortdurend 4 dezelfde muren 
en aan een belsignaal dat nooit weerklinkt, 
aan twintig keer per dag door ramen naar de verte turen 
en aan altijd jezelf met wie je 's avonds drinkt. 
 
En wat ik overhou is niets om weg te geven: 
wat ik nog ben, ben ik alleen voor mij. 
      Herman de Coninck 
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Wat doet de Dorpskerkambassadeur? 
Veel mensen vragen naar mijn nieuwe werk als 
Dorpskerkambassadeur. Dat vind ik leuk, ik 
vertel er graag over.  
 

Hieronder een artikeltje dat ik schreef om iets 
meer duidelijk te maken welke kansen we zien 
voor de kerk in het dorp. 
 

 

Waar staat de dorpskerkenbeweging voor? 

Wie verlangt er niet naar een plek waar het goed toeven is?  
En beetje koninkrijk van God op aarde. De dorpskerkenbeweging gelooft 
dat zulke plekken te vinden zijn in de dorpen waar we wonen, leven en 
werken. De geur van het gras, het geluid van spelende kinderen, het 
kunnen kleine momenten van geluk zijn.  
 

Als je onderweg bent naar een dorp, valt als eerste de kerktoren op. Als je 
die ziet dan weet je: daar moet ik zijn, of: ik ben bijna thuis. 
Thuis zijn in een dorp heeft veel kanten. Sommige families wonen er al 
generaties lang, anderen zijn later gekomen, per toeval, of om rust te 
vinden in het vaak zo drukke leven of vanwege het prachtige plekje, want 
die zijn er genoeg in ieder dorp.  

 

In veel dorpen gaan de 
schoonheid van de natuur en de 
schoonheid van de leef-
omgeving samen op. En vaak is 
de Dorpskerk één van de 
pareltjes in het dorp, waarvan 
iedereen vindt dat die goed 
bewaard moet blijven. 
 

Maar wie het dorp echt leert kennen ziet dat er zeker niet alleen rust is te 
vinden. Dorpen zijn vitaal, er wordt geleefd, gewerkt, getrouwd, gerouwd, 
gescheiden en verbonden.  
Een interessante vraag is op welke manier de dorpskerk of de kerkplek 
daar onderdeel van uitmaakt of kan gaan maken.  
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In veel dorpen is de kerk open op zondag en op feestdagen en als het kan 
nog veel vaker.  

 
 

Een eenvoudige kerk van buiten kan 
verrassen door een prachtig interieur met 
oude schilderingen, een bijzonder orgel, of 
een eeuwenoud doopvont. Zo’n ruimte 
trekt ook kunstenaars aan uit onze eigen 
tijd. Zo kan de kerk een prachtige 
expositieruimte zijn voor schilders, 
beeldhouwers, en ook een podium voor 
zangers en muzikanten. 

 
Maar een kerk is meer dan een gebouw.  
Het is ook de thuisplaats voor mensen die er hun geloof beleven. 
Al eeuwenlang klinken in de kerk de verhalen uit de bijbel die mensen 
inspireren, raken of troosten. En gelukkig blijven die verhalen niet binnen 
de kerkmuren hangen, maar worden ze door de mensen mee naar buiten 
genomen, het dorp in.  
 

Verhalen hebben kracht. We zien die kracht bijvoorbeeld terug in het werk 
van de diaconie, in het omzien naar elkaar. Daar raken dorp en kerk elkaar, 
want wie in het ziekenhuis belandt, kan er in een dorp op rekenen dat het 
gras gemaaid wordt door één van de buren, gelovig of niet.   
Misschien moeten we daar kijken als we zoeken naar sporen van God in 
het dorp: Waar raken de verhalen uit de bijbel en de levens van mensen 
elkaar? 
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Een dorpskerk die er in slaagt die 
beide verhalen te verbinden, zowel 
binnen als buiten het kerkgebouw, is 
een kerk die vitaliteit, schoonheid en 
kracht uitstraalt. Traditie en 
vernieuwing worden verbonden tot 
een geheel dat mensen in onze tijd 
goed doet.  
 
Dat alles kan ook door een kleine groep gedaan worden. De kracht van 
kleinschaligheid is dat mensen elkaar kennen. De lijnen zijn kort en de 
talenten van mensen zijn vaak goed bekend en kunnen dus optimaal 
ingezet worden. Er wordt ontzettend veel kracht, plezier en geloof 
ontleend aan het kleine, als je dat wat je doet goed doet. En hoe bijzonder 
kan juist ook het gewone zijn!  
Zo kan ook een kleine groep mensen “de lofzang gaande houden”, op 
welke manier dan ook. 
Daar gaan we voor als kerken in een dorp. De dorpskerkenbeweging is er 
om al die mooie kerkplekken, klein of groter te ondersteunen en te 
inspireren. Daar krijgen we energie van en u hopelijk ook! 

 
De dorpskerkenbeweging heeft ook een Facebookgroep waar u lid van kunt 
worden. Zoek op Dorpskerkenbeweging en meldt u aan als lid, dan blijft u 
van alles op de hoogte. Een website is nog in de maak. 
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Werkdagen en vrije dagen 
 

Nu ik naast mijn werk in Terwolde-De Vecht ook Dorpskerken-
ambassadeur ben geworden, ziet mijn werkweek er iets anders uit.  
Mijn vrije dagen blijven op zaterdag 
en maandag overdag.  
Op donderdag (en daarnaast nog een 
wisselend dagdeel per week) zal ik 
aan het werk zijn als Dorpskerken-
ambassadeur.  
Dit betekent dat ik in Terwolde- 
De Vecht dus werk op dinsdag, 
woensdag, vrijdag en op de zondagen 
dat ik dienst heb. Om mijn werk op beide plekken zo goed mogelijk en met 
mijn volle aandacht te kunnen doen, wil ik u vragen hier rekening mee te 
houden. Natuurlijk kunt u bij overlijden of zeer dringende zaken altijd 
contact met mij opnemen. 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE 

 
Ontwikkelingen in de kerkenraad 
 

Zoals u wellicht weet is het ons de laatste keer niet gelukt de kerkenraad 
weer helemaal compleet te krijgen. Op dit moment zijn er drie ouderlingen 
in plaats van vijf, vier diakenen in plaats van vijf en we zouden ook nog 
graag enkele mensen hebben die extra aandacht aan het jeugdwerk geven. 
Daarbij valt het sommige ambtsdragers zwaar om alle taken die 
traditioneel bij hun ambt horen te vervullen (denk aan vergaderingen etc.). 
Daarom denken we als kerkenraad na over hoe we het werk in de kerk 
kunnen blijven doen, zonder de kerkenraadsleden (en ook andere 
vrijwilligers) die er nu zijn teveel te belasten (waarmee het risico ontstaat 
dat zij het ook niet meer leuk vinden).  
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In de kerkenraad hebben we daarom het volgende afgesproken:  
 

Onze denklijn wordt: we proberen de kerkenraad compleet te houden 
zoals verwoord in de plaatselijke regeling. Echter niet te krampachtig of 
gefrustreerd. We zijn blij met iedereen die een deel van de taken op zich 
kan nemen en dat wil doen.  
Een voorbeeld: Bij de ouderlingen hebben we Daniëlle van der Pol 
gevraagd om eens in de maand dienst te doen tijdens de kerkdienst.  
Wij zijn heel blij dat ze deze taak op zich heeft genomen. Ook de andere 
colleges hebben nagedacht over welke taken ook door gemeenteleden 
gedaan kunnen worden.  
 
Het kan dus zijn dat in de komende tijd ook een beroep op u wordt gedaan 
voor een relatief kleine taak, waar u ook plezier in heeft. Misschien heeft u 
zelf ook een idee over wat u zou kunnen of willen doen. Laat het ons dan 
vooral weten. In de kerk wordt dit wel ‘gavengericht werken’ genoemd. 
Dat betekent dat als iedereen doet waar hij of zij goed in is en plezier in 
heeft het werk niet zwaar is, maar juist fijn om te doen. En echt: iedereen 
kan wel iets! 
 
In de komende maanden gaan we kijken hoe we dit in werking kunnen 
zetten. In januari of februari 2019 komt dit onderwerp weer op de agenda 
van de kerkenraad ter evaluatie. 
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Uw aandacht voor twee mooie activiteiten van de ouderlingen. 
 
De ouderlingen organiseren deze 
maand twee activiteiten waarbij u 
elkaar kunt ontmoeten. Op dinsdag 
9 oktober is er een koffieochtend in 
Bethel, de Vecht en op 17 oktober 
kunt u ’s avonds bloemschikken. 
Verderop in de kerkbode leest u er 
meer over. 
 

Het is, naast de bezoekjes in bijzondere situaties, waar altijd tijd en ruimte 
voor gevonden wordt, niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijk te 
bezoeken. Op deze manier ontmoeten we elkaar ook en leert u misschien 
ook nog nieuwe mensen kennen. Ook dat is omzien naar elkaar. 
 
Themawandeling: Genoeg 
De herfst is de tijd van de oogst. Ieder jaar is het weer afwachten wat de 
oogst ons brengt, zeker ook na de afgelopen lange en hete zomer. 
Gelukkig hoeven we in ons land nooit bang zijn dat er niet genoeg te eten 
is. Dat is in veel andere landen wel anders: als de oogst mislukt is, moet je 
maar zien de lange tijd waarin er geen oogst is te overleven. 
In ons leven hebben we soms ook een rijke oogst, een andere keer valt de 
oogst mager uit. Maar wanneer hebben we nu eigenlijk genoeg? Is voor 
veel mensen in onze westerse samen-
leving niet eerder de vraag aan de orde 
“heb ik niet te veel’? in plaats van “heb ik 
niet te weinig”?  
Wat is genoeg informatie, wat is genoeg 
eten, wat is genoeg tijd, wat is genoeg 
werk, wanneer heb je genoeg spullen, wat is genoeg geluk? Met die 
vragen gaan we op pad tijdens de themawandeling op woensdag 17 
oktober. We starten om 10.00 bij de molen in Terwolde, hoek 
Wijkseweg/Twelloseweg. In zo’n anderhalf uur gaan we in de natuur om 
ons heen en in gesprek met elkaar op zoek naar antwoorden. Iedereen is 
van harte welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.  
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Bij de diensten 

In het evangelie van Marcus gebeurt veel, in een hoog tempo. Zelfs de 
leerlingen kunnen het vaak niet bijhouden. Jezus wordt daar soms 
ongeduldig van, maar hij blijft het proberen: uitleggen wat zijn taak op 
deze aarde is. Zullen we het ooit helemaal begrijpen? 
 
7 oktober, derde zondag van de herfst Kleur: Groen 
We lezen Marcus 10: 1-16. Jezus spreekt met de 
Farizeeën over echtscheiding. Een gevoelig 
onderwerp, ook in onze tijd. Wat is Jezus’ visie op 
echtscheiding en verschilt hij daarin met de visie 
van de Farizeeën? We kunnen ons ook de vraag 
stellen: Wat is er nodig in een goede relatie? 
 
14 oktober, vierde zondag van de herfst Kleur: Groen 
Op het rooster staat Marcus 10: 17-31. Een man vraagt aan Jezus wat hij 
moet doen om bij God te horen. Hij houdt zich al goed aan alle geboden, 
maar als Jezus hem vraagt zijn rijkdom op te geven, kan hij dat niet.  
Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 
 
21 oktober, vijfde zondag van de herfst Kleur: Groen 
OECUMENISCHE DIENST 
Dit jaar is de oecumenische dienst in Terwolde. Het thema is: Wat is mijn 
plaats? (Marcus 10: 32-45). Het koor ‘In Between’ zal haar medewerking 
verlenen aan deze dienst die door de oecumenische werkgroep is 
voorbereid. Natuurlijk is er na afloop tijd voor ontmoeting. 
 
28 oktober, zesde zondag van de herfst Kleur: Groen 
In Marcus 10: 46-52 lezen we hoe Jezus de blinde Bartimeüs geneest. Niet 
alleen Bartimeüs verandert hier door, maar ook de mensen die er bij zijn. 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 

3 oktober  20.00 Moderamenvergadering 
9 oktober  10.00 Koffieochtend   Bethel 
9 oktober  20.00 Denktank 
10 oktober  20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
11 oktober  20.00 Intercultureel Bijbellezen Consistorie  
17 oktober  10.00 Themawandeling  Molen Terwolde 
17 oktober  Bloemschikken   Consistorie 
30 oktober  20.00 KND vergadering  bij Annet 
 

Voor iedereen een hartelijk groet! 
    Ds. Betsy Nobel 
 
 
Koffieochtend dinsdag 9 oktober in Bethel op De Vecht. 
 

De dagen worden korter en we zien elkaar minder buiten in de tuin of op 
straat. Daarom lijkt het ons 
een goed idee om u allen 
uit te nodigen voor een 
gezellige koffieochtend. 
Van 10.00-12.00 uur bent 
u van harte welkom aan de 
Lochemsestraat 42, De 
Vecht 
 

Er is koffie en taart maar 
het belangrijkste is elkaar 
ontmoeten. Iedereen is welkom, maar we willen wel graag weten hoeveel 
mensen er komen. Vandaar dat we vragen u  op te geven, uiterlijk 7 
oktober. U kunt zich opgeven bij:  
 

Lien Uenk tel: 0571-271382 ljuenk@kpnmail.nl  of 
Betsy Nobel tel: 0571-292213  
predikant@pknterwolde-devecht.nl   
 

Tot ziens in Bethel. 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
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Lezing over hulp bij radeloosheid  
 
- 113 Zelfmoordpreventie – 
 
Wat kan jij doen aan suïcidepreventie? 
Op dinsdag 23 oktober komt Karen Keukelaar, consultant en trainer van de 
stichting 113 Zelfmoordpreventie in Twello uitleggen wat het belang is van 
contact maken en een luisterend oor bieden aan mensen die levensmoe 
zijn.  Ze legt uit wat mensen drijft die een einde aan het leven te willen 
maken. En hoe het gewoon contact houden suïcidale mensen weer kan 
helpen, zodat ze de kant van hoop en het leven kiezen. Ook zoomt ze in op 
wat jij – als individu maar ook als organisatie - kunt doen aan suïcide-
preventie. 
Dinsdag 23 oktober 2018, 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur) in de 
Bibliotheek Twello.  
Na de pauze is er ruim tijd om vragen te stellen en om hierover in gesprek 
te gaan. 

Soms wordt je opgeschrikt als je hoort dat iemand uit eenzaamheid of 
radeloosheid niet meer kiest voor het leven. In ons land hebben vorig jaar 
81 jongeren tot 20 jaar zelfmoord gepleegd, dat is bijna een verdubbeling 
van het aantal suïcides in een jaar tijd. Deze aantallen zeggen nog niets 
over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten. Deskundigen, 
zoals jeugdpsychiater Jan Mokkenstorm van 113 zelfmoordpreventie, 
pleiten voor acuut onderzoek. We kunnen naar mogelijke oorzaken kijken 
zoals de problemen in de jeugdzorg als één van de mogelijke verklaringen; 
of de schuld zoeken bij Netflix die een serie uitzendt over dit onderwerp. 
Jongeren zien door meerdere problemen, bijvoorbeeld schulden, 
eenzaamheid en/of problemen op school geen andere uitweg meer. Er is 
dan vaak sprake van uitzichtloosheid.  
 
Zelfmoord komt ook relatief veel voor onder mannen tussen de 40 en 65 
jaar oud. Het aantal zelfmoorden stijgt landelijk al jaren. Vooral de regio 
IJsselland steeg in de periode 2011-2014 boven het landelijk gemiddelde 
uit. 
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113 Zelfmoordpreventie kreeg 14 miljoen extra overheidssubsidie voor 
meer gratis hulpverlening en onderzoek zoals betere opvang op de 
spoedeisende hulp van de intensive care van ziekenhuizen. 
De GGD IJsselland start een campagne om het aantal suïcides naar 
beneden te brengen. Het taboe op het in gesprek gaan over 
zelfmoordplannen moet eraf om mensen uit hun enorme isolement te 
halen, hoe ontzettend lastig dat ook is. Ga zonder oordeel het gesprek 
aan. Laat de ander zich gehoord voelen, misschien kan het de 
eenzaamheid doorbreken.  
Na een soortgelijke campagne in de landen om ons heen ging het aantal 
suïcides met dertig procent naar beneden.   
113 Zelfmoordpreventie geeft voorlichting, workshops en trainingen en 
werkt actief samen in regio’s. Met GGD’s, ggz-instellingen, wijk- teams, 
huisartsen en andere professionals en ervaringsdeskundigen. 
 
Deze avond is een initiatief van Bezinning & Inspiratie Twello en wordt 
gesponsord door de Gemeente Voorst.   
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Wilpse Lezingen  
Dinsdag 13 nov. 2018, 20.00 uur  
Dorpskerk Wilp, Dorpsstraat 35  
 
Prof. dr. René ten Bos   Antropoceen en Onbehagen  

Redeneer je niet machteloos!  
Over de inhoud:  
Nooit eerder had de mens zoveel invloed op het ‘welbevinden’ van onze 
planeet. Het inzicht dat we (steeds meer) onverantwoord met de aarde 
omgaan, is wijd verbreid. Draagvermogen nadert zijn grenzen. Mensen 
voelen onbehagen over zowel het eenzijdige vooruitgangsdogma, als het 
taaie proces dat veranderen van levenswijze is.  
Wetenschappers buitelen over elkaar heen: ze vragen vertrouwen in de 
eigen (favoriete) oplossing. Politici kleuren zich groen. Ondernemingen 
redeneren vanuit winstkansen, ze zijn vaak meer economisch dan 
ecologisch gemotiveerd. Rendement daagt uit, niet de idee in 
saamhorigheid aan een betere wereld te werken.  
Natuur- en menswetenschappen lijken langs elkaar heen te werken. 
Ieder dwaalt door het ’Antropoceen’ op zoek naar oriëntatie. Tegelijkertijd 
zijn heel wat jongeren vanuit een eigen waardeschaal op zoek naar hun 
bijdrage aan een duurzame wereld.  
 

Het “spel” lijkt zich over de hoofden van u, de individuele burger, af te 
spelen.  
Signalen van onbehagen worden luider en vragen dringen zich op: Welke 
invloed heb ik, verwerf ik? Welke plek is de mijne? Wat wordt van mij 
verwacht? Wil en kan ik wel mijn comfort-zone verlaten?  
 

Over de inleider:  
René ten Bos is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar 
verbonden aan de Radboud Universiteit en deze 2 jaar benoemd tot 
‘Denker des Vaderlands’. Van zijn hand verschenen onder andere:  
‘Stilte, geste, stem’(2011), ‘Water’(2014), genomineerd voor de ECI-
literatuurprijs, ‘Bureaucratie is een inktvis’ (2015) en ‘Dwalen in het 
Antropoceen’ (2017). Hij is winnaar van de Socratesbeker 2016.  
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Hij heeft een heldere kijk op mechanismen die binnen maatschappij en 
individuele mens een rol spelen bij het bepalen van een positie.  
Gedreven en met gezonde doses humor en relativering schetst Ten Bos de 
positie van politiek en wetenschap en bespreekt hij de “condition 
humaine”: een dwaaltocht door het Antropoceen in het groeiend besef 
dat allereerst heroriëntatie op onze waarden nodig is.  
 

Over de aanmelding  
Kaarten à 7,50 zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk te Twello en op de 
avond zelf in de kerk.  
 

Reserveren kunt u tot 10 november a.s. via wilpselezingen@gmail.com . 
Uw reservering blijft geldig tot vijftien minuten voor aanvang. De kerk is 
open vanaf 19.15 u. Er is een boekentafel.  
 

Wij hopen u te mogen begroeten.  
 

De werkgroep Wilpse lezingen,  
Barbara Heldring, Betsy Nobel, Albert van der Vleuten en Paul van der Wee  
 

 
Open Monumentendag 
 

Op zaterdag 8 september was onze kerk open in het kader van de Open 

Monumentendag. In de publiciteit was extra aandacht geschonken aan de 

muurschildering van de heilige Cunera in het begin van het koor. 

We konden het mooie aantal van 86 bezoekers verwelkomen. Vanuit het hele 

land waren er bezoekers om de monumenten in Terwolde te bewonderen. 

Aardig om te vermelden is nog dat er al lang in de vitrine met gevonden 

voorwerpen een stuk van een lang geleden in Terwolde opgegraven 

pelgrimsinsigne lag. In de Cunerakerk in Rhenen worden pelgrimsinsignes 

verkocht die een kopie zijn van een oud insigne. De resten van het insigne in 

de vitrine lijken sterk op de kopie uit Rhenen. Misschien weer een aanwijzing 

dat Terwolde al heel lang op een pelgrimsroute ligt? Een reden voor verder 

onderzoek. 

 
Kees Visser 
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Wetgeving privacy 
 

Ook onze gemeente ontkomt er niet aan: we moeten voldoen aan de in mei in 

werking getreden wet op de privacy. 

De kerkenraad heeft in de vergadering van september het privacy reglement 

voor de gemeente Terwolde-de Vecht vastgesteld. 

Aan de hand van het model dat door de PKN is opgesteld hebben we een 

reglement gemaakt dat van toepassing is op de situatie in Terwolde-de Vecht. 

Binnenkort kunt u het reglement lezen op de website van de kerk. Wie een 

exemplaar op papier wil hebben, moet contact opnemen met ondergetekende. 
 

Kees Visser, scriba 

 
 

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

 

2 okt Mevr. H. Klijn-van Tongeren, Kon. Wilhelminastr 25 90  jr. 

8 okt Dhr. M. Hogeboom, Kon. Wilhelminastr 34 82  jr. 

11 okt Dhr. G.J. Wolters, Meermuidenseweg 19 D 80 jr. 

14 okt Dhr. W.J. van Vemde, Veenweg 11 80 jr. 

15 okt Mevr. J. Veenendaal-Wilmink, Twelloseweg 9 98  jr. 
 

 
 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

17-okt Dhr. en Mevr. Hemeltjen-Bellert, Kuiperstraat 21 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. 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE: 
 

De diaconie heeft besloten om een gift te 
doen van EUR 250 voor Stichting Present :  
Stichting Present slaat een brug tussen 
mensen die iets hebben te bieden en mensen 
die daarmee geholpen kunnen worden.  

 

Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor 
vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats (dus ook in Terwolde) in te 
zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte 
gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere 
tijd.  
Present vindt het daarbij belangrijk dat er ontmoeting is tussen mensen 
bij het klaren van de klus. Het is bijzonder dat een groep ‘vreemde’ 
mensen ‘zomaar’  iemand komt helpen. Meedoen kan iedereen!  
 

Zie voor meer informatie: www.stichtingpresent.nl/deventer. 
 
 

 
Evenals in 2018, heeft de diaconie besloten om ook in 2019, tijdens de 
diensten met het Heilig Avondmaal de extra collecte te bestemmen 
voor de Voedselbank. De Voedselbank kan ondersteuning verlenen 
middels een periodiek voedselpakket als het leefgeld van een 
alleenstaande persoon niet meer bedraagt dan € 200,- per maand. Bij 
een huishouden van meer personen wordt dit bedrag vermeerderd voor 
iedere volwassene met € 80,-.  
 

Voor meer informatie: www.voedselbankdeventer.nl. 
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Naar aanleiding van onze gift 
aan Kinderhospice Binnenveld 
te Barneveld afgelopen zomer, 
ontvingen wij een bedank 
kaartje met de volgende tekst:  

 

Door uw gift kunnen wij de kinderen goede zorg én een gezellige tijd 
geven. Bovendien kunnen wij onze pedagogische zorg daarmee verder 
uitbreiden aan ernstig- en ongeneeslijk zieke kinderen. 
 

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 
 

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

 
Stichting Present vraagt uw aandacht: 
 

Tijdens de adventsperiode, een Kerstengel zijn voor een ander….  
 

Dit jaar hoopt de Stichting Present voor de 4e keer de actie Kerstengel 
te organiseren. Vorig jaar waren er 95 Kerstengelen in functie in 
Deventer (en nabije omgeving). De meeste Kerstengelen hadden van 
deze actie gehoord via de kerk waarbij ze zijn aangesloten. 
“Het is onze droom dat er steeds meer mensen in beweging komen 
voor de ander. Wie weet lukt het dit jaar wel om meer dan 100 
Kerstengelen in functie te krijgen. Daarmee krijgen dan evenzoveel 
mensen aandacht in de donkere dagen voor Kerst. Dat zijn waardevolle 
lichtpuntjes voor hen! “ 
 

Alhoewel Kerst nog ver weg lijkt, informeren we u 
vast via dit artikel over de actie Kerstengel.  
Actie Kerstengel draagt bij aan het omzien naar 
elkaar. Het bied je de mogelijkheid heel concreet iets voor een ander te 
doen in de periode voor kerst.  
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•     Hoe werkt het? 
Present werkt normaal via groepen vrijwilligers die zich inzetten voor 
een ander. Als Kerstengel ben je vaak als individu Present (of als gezin). 
Een Kerstengel wordt (door Present) gekoppeld aan iemand die wat 
extra aandacht goed kan gebruiken. Een Kerstengel kan aandacht geven 
in de vorm van bijvoorbeeld het sturen van een kaartje, het afgeven van 
iets lekkers, een bloemetje of een tekening, het brengen van een 
bezoekje; wat de engel zelf ook maar bedenkt. Insteek is om dat tijdens 
de adventsperiode ongeveer elke week een keer te doen (in totaal 3 à 4 
keer).  Let op: het gaat om het gebaar, niet de hoeveelheid en zeker niet 
om geld.  
De adventstijd start dit jaar op zondag 2 december en 
duurt tot en met maandag 24 december. 
 
•      Voor wie? 
Iedereen kan iemand aanmelden. Iemand die even wat 
extra aandacht van de Kerstengel kan gebruiken; ouderen, 
jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers 
en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types.   
In de kerk zitten misschien ook mensen die een 
Kerstengel kunnen waarderen. Denk er maar vast over 
na…  
 
Het aanmelden van Kerstengelen en begunstigden gaat via de website 
van Present: www.presentdeventer.nl/kerstengel.  
Eind november maakt Present matches: Kerstengelen worden dan 
geïnformeerd en voorzien van de gegevens van de persoon voor wie ze 
een Kerstengel mogen zijn.  
 
Als diaconie brengen we de actie graag bij u onder de aandacht.  
Present heeft ons laten weten dat ze hun best zullen doen om de 
kerstengelen uit Terwolde en De Vecht aan begunstigden uit Terwolde 
en De Vecht te koppelen.             

 
 



   20 

Handjes gezocht 
 

Weet u het nog, vorig jaar op 21 december was er de 
Kerstmarkt in Terwolde. Samen met veel 
verenigingen, school, kerk en dorpscontactpersoon, 
kwamen we in actie voor Serious Request.  
En hoe leuk was dat om elkaar zo te ontmoeten in 
de kerk, en op het kerkplein eromheen.  
Iedereen was enthousiast.  

 

Geen handelaren met geurtjes en houten speelgoed of lampjes, maar 
eigengemaakte spulletjes van school en activiteiten om geld in te 
zamelen voor het goede doel. Ook dit jaar zit er weer een kerstmarkt in 
de planning. Bijna iedereen deed mee. 
Maar achter al dit vermaak, gaat ook een hele organisatie schuil. Er 
moet heel wat gedaan worden voordat het spul op het kerkplein staat. 
Overleggen, handen uit de mouwen op de dag zelf. Mensen vragen, 
poster maken, koffiedrinken, ideeën uitwisselen, lampjes ophangen, 
noem maar op.  
 

Uit eigen ervaring weet ik dat het veel werk is maar ook heel erg leuk is 
om te doen. Wat je eraan overhoudt, is een blijvend goed gevoel op wat 
gepresteerd is en misschien nog wel belangrijke, nieuwe en intensievere 
contacten.  
 

Daarom durven we hier ook een oproep te doen voor mensen die de 
komende paar maand willen helpen met het tot stand brengen van 
weer een gezellige kerstmarkt of die willen helpen bij de uitvoering.  
Een mooi project voor een dag of een paar maand, met blijvende 
voordelen.  
 
Als je mee wilt doen, meld je dan even bij Erik Nobel  
(email: eriknobel0571@gmail.com) 
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Wil je iets anders organiseren of heb je een leuk idee, Meld je dan nu 
aan. 
Zo zijn we ook op zoek naar mensen die ons wellicht willen 
ondersteunen met het uitvoeren van een klus. Dat kan éénmalig, maar 
dat kan ook voor langere duur. Je kunt hierbij denken aan collecteren in 
de kerk, we zoeken nog een administrateur die onze penningmeester 
helpt, mensen die mee willen helpen met het gemeenteontbijt in 2019 
of die bloemen weg willen brengen naar zieken of bij de 
paasgroetenactie. Iemand die een rol wil vervullen bij Mijn Buurtje of 
Naastenhulp Voorst.  
 

Er zijn heel wat diaconale taken waar je bij zou kunnen helpen. Soms 
kleine, soms grotere. Zo zijn we heel blij met Frieda Dijkhof, die 
aangeboden heeft om een paar Power Point presentaties voor ons te 
maken. En zoals het er nu naar uit ziet komt er nog een leuk bezoekje 
aan een van de instellingen uit voort.  
Je steekt er altijd iets van op of neemt er iets van mee.  
Een blijvende herinnering, een vriendschap voor jaren, je weet het 
nooit. 
 

Hebt je een idee, of denk je dat kan ik wel doen neem dan contact op 
met een van de diakenen:  
Henk van de Scheer (hvdscheer@yahoo.com),  
Dorothé van Baak (dvanbaak@gmail.com),  
Cees Visser (scriba@pknterwolde-devecht.nl) of  
Erik Nobel (eriknobel0571@gmail.com).  
 

Bellen mag ook, of aanspreken op straat is misschien nog leuker. We 
laten ons graag door je verrassen. 
 
Namens de Diaconie Erik Nobel (tel: 292231) 
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 De 65+ groep organiseert een ontmoetingsmiddag  
 

                             op 11 oktober 

 
 

Deze middag zal Evert Kluin ons een mooie dia serie vertonen, waarbij 

hij op boeiende wijze zijn wetenswaardig heden vertelt.. 

Eén keer in de maand komen wij bijeen voor een ontmoeting en 

uiteraard de gezelligheid.  

Waarbij er voor iedereen ‘elk wat wils’ een gevarieerd programma 

wordt aangeboden.  

U hoeft geen lid te zijn of contributie te betalen, koffie of thee is gratis, 

alleen wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

 

Iedereen is van Harte Welkom, de drempel is heel laag.  
 

De aanvang van deze middagen is van twee tot vier uur. 

 

Alvast voor in uw agenda: 

 

 *  donderdag 11 oktober Dia middag met Evert Kluin. 

 *  donderdag 22 november Uitstapje naar een tuincentrum. 

 *  donderdag 29 november Sinterklaas komt op bezoek. 

 *  dinsdag 18 december Bezorgen van Kerstattentie.  

 *  donderdag 20 december Kerstviering.  

 

Tot ziens op 11 oktober in de Kerk van Terwolde - De Vecht.  

 

Willie Slijkhuis tel:  291074 

 

Mini van der Horst tel.  291335. 
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Reisje 65+ groep 
 

Op 20 september was het weer zover, het uitje van de 65+ groep.  
Mini en Willie hadden weer ‘ iets’ in elkaar gezet en dat iets, was een hele 
mooie dag. 
 

‘s Morgens om half tien vertrokken we richting Laren, 5 auto's met 20 
mensen naar de glasblazerij MARTORELL aan de Zutphenseweg 56 te 
Laren. We werden ontvangen met koffie en gebak.  
Toen we binnenkwamen waren we zeer verrast om hetgeen de glasblazer 
allemaal gemaakt had. Een hele winkel vol figuurtjes van mensen, dieren, 
muziekinstrumenten, dingetjes voor de kerst, een danspaar, echt te veel 
om op te noemen. Daarna kregen we een demonstratie glasblazen.  
Eerst werd uitgelegd wat glas is en waarvan het opgebouwd is.  
Glas bestaat al heel lang, tussen 5000 en 8000 jaar voor Christus. Daarna 
begon de demonstratie, eerst kleine dingetjes, toen een beetje 
ingewikkelder. Hij maakte een zeug met een biggetje in de buik, heel 
kunstig.  
 

Na nog een kop koffie gingen we om 12.45 uur weg richting Bathmen, naar 
een museumboerderij de POTHAAR aan de Pothaarweg nr. 8. Hier kregen 
we eerst een heerlijke lunch op de deel. We zaten midden tussen de oude 
spulletjes. Heel veel bekende dingen, of van ons zelf of van onze ouders of 
van onze grootouders, heel mooi museum.  
Daarna gingen we naar een hobby-fuchsiakweker bij een boerderij. 
Dat was ook heel mooi, niet alleen fuchsia's maar ook andere bloemen en 
planten. De eigenaar is de beheerder van het dorpshuis in Welsum.  
We spraken af om in Twello een ijsje te gaan eten als afsluiting, maar toen 
we daar aankwamen bleek de zaak gesloten. Maar niet getreurd, op naar 
Korderijnk vlak naast de ijscozaak. Daar hebben we heerlijk buiten gezeten 
onder het genot van een glaasje 
 

Het was een hele leuke en mooie dag en ik denk dat ik namens allen wel 
kan zeggen, Mini en Willie bedankt voor deze dag en misschien tot een 
volgende keer. 
 

Anno Fridrichs 
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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 

onderstaand mailadres. 

 

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
 



 25 

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 1 oktober Mevr.  H. de Groot Avervoordseweg 3 

 

Mevr. J. Veldhuis Avervoordseweg 4 

 

Mevr. H. Teunissen Zeedijk 9 

 

Mevr. I. Wolters Beentjesweg 8 

 
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 
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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: 
 

Bloemengroet via: R. Veldhuis 5,00 

 

  

A. Fridrichs 10,00 

 

  

L. Uenk 5,00 

 

  

W. Jansen (2x10) 20,00 

 

     

40,00 

      Collecten: CvK 

  

219,90 

 

 

Diaconie 

 

204,50 

 

 

JOP (Jeugdwerk PKN) 44,65 

 

 

Vredesweek 60,12 

 

 

Voedselbank 45,00 

 

 

Kameroenproject ZWO 28,10 

 

 

Jeugdwerk 57,55 659,82 

   
TOTAAL   

 
699,82 

 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 
 

Beste mensen, 
 

Woensdag 27 oktober om half acht in de kerk, willen we graag een 
herfstbloemstuk gaan maken.  
Dit o.l.v. dhr. Dick van Oorspronk. 
 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, graag zelf een krans,  
schaal en e.v. wat takken met besjes of iets dergelijks meebrengen. 
Geef je op tijd op (vóór 10 okt.) en neem gerust iemand mee. 
U kunt zich aanmelden bij:  
 

Lien Uenk  271382 – Betsy Nobel  292213 – Willy Jansen 291965 –  
Klazien Ketelaar 291617  
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“Vrede. De mensen willen geen oorlog. Ze willen vrede”. Aan het woord is 

Petro uit Oekraïne. In een deel van Oekraïne is er een oorlog. Ook in de 

rest van het land is er veel dreiging en geweld. In Kameroen was de 

situatie redelijk stabiel. In het noorden zijn er wel invallen van de Bokom 

Haram uit Nigeria. Daarnaast is er nu een strijd in het zuiden. Strijd omdat 

er steeds meer armoede komt. Er is steeds meer droogte. Ook in 

Kameroen willen de mensen vrede en geen oorlog. Michel vertelt over 

Kameroen in de vredesdienst op zondag 16 september. Beide mannen zijn 

theologiestudenten en zijn dat weekend in Terwolde voor het programma 

‘bridging gaps’: kloven overbruggen.  

Op zaterdag rond de middag hebben we Petro en Michel afgehaald op 

station Deventer. We hebben samen gegeten en daarna zijn we naar 

klooster Nieuw Sion in Diepenveen gegaan. Daar hadden we een gesprek 

met jongeren van het Jongerenklooster. De jongeren wonen een tijd in het 

klooster om daarna weer verder te gaan op een andere plek. Het werd een 

mooi gesprek waarin  duidelijk werd dat er veel meer overeenkomsten zijn 

dan verschillen tussen iedereen. 

Weer terug in Terwolde, had Willy heerlijk voor ons gekookt, Hollandse 

stamppotten. Gelukkig waren er ook nog een paar jongeren (en ouderen) 

gekomen om onze gasten te ontmoeten en mee te eten. 

De volgende ochtend gaven Petro en Michel tijdens de dienst een 

presentatie. Na de dienst kon je met een kop koffie met beiden in gesprek 

gaan. Daarna was er nog soep voor wie dat wilde en tot slot met elkaar 

naar buiten voor een groepsfoto. Daarmee zat het weekend met onze 

buitenlandse gasten er weer op. Een weekend met bijzondere 

ontmoetingen, boeiende gesprekken en gezelligheid. Fijn om dat mee te 

mogen maken.   

Een hartelijke groet, Hermien Teunissen, ZWO-groep 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 29 oktober vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

