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VANUIT DE PASTORIE
Na het werk
En dan de vrede. Als de woorden zijn gezegd,
het hart zijn kleine wereld vrij mag geven,
zich als een zaad in de voren heeft gelegd,
de stilte niet meer hoeft te wederstreven.
En nu kan rusten om gezegd te worden
in wat niet langer vraagt om beeld en taal;
niet langer hoeft met woorden zich te gorden
en terug mag horen het oorspronkelijk verhaal.
Zo zag ik in het laat septemberlicht
een laatste vlinder zich ter ruste leggen.
Reeds houdt de herfst in kleur zijn stil gericht.
Er zijn geen woorden om de dingen uit te zeggen.
Ik zie de boer zijn donkere akker eggen.
Hij wendt zijn trekker. Trekt de aarde dicht.
Herman Andriessen
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Deze maand vieren we samen Oogst-dankdienst. We hebben het over het
werk, of dat nu op het land is of op een andere plaats. We zijn er vaak
maar druk mee.
In Nederland leven we met de seizoenen. Als de oogst binnen is gehaald
breekt een periode van relatieve rust aan.
Het veld wacht op nieuw zaad, de weiden wachten op de jonge dieren,
maar tijdens een paar maanden lijkt alles stil te liggen.
Dit seizoen brengt ons als vanzelf dichter bij de vragen van het leven.
Welke oogst halen wij binnen?
Dit jaar is dat op landbouwgebied ook een spannende vraag na zo’n droge
zomer. Maar iedereen staat van tijd tot tijd stil, of wordt stilgezet door het
leven. Ziekte, het overlijden van een geliefde. Het stelt ons allemaal voor
de vraag: welke betekenis heeft mijn leven eigenlijk. Doe ik wat ik echt
belangrijk vind en kan ik loslaten wat mij alleen maar in beslag neemt,
zonder dat het me iets oplevert.
Niet voor niets loopt nu ook het kerkelijk jaar op zijn einde. We herdenken
de mensen die zijn overleden. Die zich als een vlinder ter ruste hebben
gelegd.
Hoe is hun leven verlopen, wat hebben zij ons nagelaten en zeker ook, wat
leeft er van hen door in ons?
Want al ligt de akker er leeg bij en staan de dieren op stal, er gebeurt van
alles. Juist in die stille tijd wordt alles voorbereid voor het nieuwe leven.
Laten we dankbaar zijn voor wat we ontvangen en laten we vasthouden
dat wat ons lief is en wie ons lief waren. En laten we ons vasthouden aan
het geloof dat God geen mens uit zijn handen laat vallen. Veilig zijn zij
geborgen als het zaad in de schoot van de aarde.
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Kennismaken met de classispredikant en het laatste nieuws van de
Dorpskerkenbeweging.
Op maandag 5 november is er gelegenheid
kennis te maken met Ds. Wilbert van Iperen,
classispredikant van de classis Veluwe (onze
nieuwe classis). Na de pauze zal ik wat meer
vertellen over de dorpskerkenbeweging
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
‘Het Hoogepad’, Papenberg 5, Beekbergen.
Vanaf half acht is de inloop en we beginnen
om kwart voor acht.
Het programma ziet er als volgt uit:
opening (19.45 uur)
mededelingen over de verkiezingen
presentatie van ds. Wilbert van Iperen, classispredikant
pauze (20.30 uur)
kansen voor een kleine kerk (in wijk en dorp)
De volgende thema’s zullen aan de orde komen:
-We skippen het woordje “nog”.
-De kerk als laboratorium in de post-seculiere wereld.
-Kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme.
-De tropenarts.
-Theologie van de kleine kerk.
-Wie doet het licht weer aan?
Bent u nieuwsgierig geworden? Dat is precies de bedoeling!
volgende bijeenkomst
sluiting (21.50 uur)
Iedereen is welkom, u hoeft geen functie in de kerk te bekleden om aan deze
avond mee te doen. Het is fijn als vooraf bekend is wie in de gelegenheid zijn
deze bijeenkomst bij te wonen. Stuur een mail naar cvVeluwe@kpnmail.nl en
vermeld dat het gaat om de ring Apeldoorn.
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VANUIT DE GEMEENTE
Themawandeling: Doorkijkjes
Soms zijn er van die momenten waarop je verder
kunt kijken dan de rand van je eigen blikveld. Een
dag waarop je ineens meer ziet. Dit wordt ook wel
de achtste dag genoemd. De dag die net even
verder gaat dan onze vertrouwde zeven dagen in de
week. In de natuur heb je vaak ook prachtige
doorkijkjes. Die gaan we zoeken tijdens de
themawandeling op 21 november.
Lukt het ons om, misschien, soms even, voorbij onze eigen horizon te kijken?
We vertrekken om 10.00 uur bij de molen, hoek Wijkseweg/Twelloseweg.
Opgeven is niet nodig, er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is welkom
voor een wandeling van zo’n 1,5 uur.

Koffieochtend in Bethel

Wat een supergezellige koffieochtend hadden we in Bethel.
Ruim dertig mensen waren aanwezig om elkaar te ontmoeten. Voor herhaling
vatbaar!
Ook hebben een aantal mensen een week later mooie herfststukken gemaakt.
Beide activiteiten waren georganiseerd door de ouderlingen.
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Oogst-dankdienst
Op 11 november vieren we oogst-dankdienst. Op deze zondag zal het gospelkoor
Con Amore uit Deventer met en voor ons zingen. Daarnaast is Piet Boons uit
Welsum bij ons te gast. We hebben hem gevraagd in de dienst iets te vertellen
over de impact van droogte op de oogst. Piet Boons heeft jarenlang zelf geboerd
en nu begeleidt hij een coöperatie van zo’n vijftig kleine boeren in Ethiopië.
Hij heeft dus op verschillende gebieden ervaring op het gebied van boeren en
klimaat. Na de dienst is er ook nog gelegenheid om met hem verder te praten.
Dat kunt u dan doen met een kopje koffie, thee of
limonade en een broodje gezond. Want de ZWO-groep
zal op deze zondag weer lekkere broodjes verkopen.
De opbrengst gaat naar ons Kerk in Actie project in
Kameroen, o.a. landbouwontwikkeling. De broodjes
kunnen ook mee naar huis worden genomen.
30-45 jarigen
Ben je tussen de 30 en 45 jaar en wil je graag zo nu en dan
samen met anderen praten over je leven, je geloof en wat je
allemaal bezighoudt? Stuur dan even een mailtje naar
nobel45@hetnet.nl en ik zet je op de lijst. De afspraken
worden gemaakt via afspreken.nl. De deelnemers die er nu
zijn ervaren de avonden als een moment voor zichzelf en
een moment van bezinning in hun vaak hectische levens. Deze avonden kosten je
misschien wat van je kostbare tijd, maar je komt er met meer energie vandaan!
Wij gedenken
Op 28 september kwam er een einde aan het leven van Lambertdina (Diny)
Ruitenberg-van der Kolk. Diny wilde het nog niet opgeven, maar haar lichaam
was op. Na een periode in het ziekenhuis kon zij naar huis, waar zij tenslotte zou
sterven. In de afscheidsdienst lazen we uit Psalm 37, waarin het gaat over
handen. Diny heeft veel gedaan met haar handen. Haar huis was altijd keurig op
orde, maar ze werkte ook mee op de boerderij en met haar handen heeft ze ook
haar kinderen en later haar kleinkinderen verzorgd. In de laatste weken van haar
leven waren er andere handen die haar verzorgden. Zij werd door liefde omringd.
Zo mochten wij haar in de afscheidsdienst dan uit handen geven en haar leggen
in de handen van de levende God.
Diny zal erg gemist worden door haar kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen, maar ook door haar familie, haar oude en nieuwe buurt en haar
vrienden. We wensen hen allen veel sterkte toe.
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Gedachteniszondag
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Op deze zondag gedenken we de overleden leden van onze gemeente en de
overledenen bij wie wij als kerk betrokken zijn geweest bij de uitvaart.
We zullen de namen noemen van:
Jan Aalpoel
Hendrika Gerda Tiemens-Kers
Aaltje de Graaf Looijs
Cornelis Willem Hartgers
Hendrik Gerrit Spijker
Willem Boveree
Anna Dina Alferink-Schoterman
Lambertdina Ruitenberg-van der Kolk
Irene Spijker-Kerkvliet
Albert Lubberts
Voor hen allen steken we een kaars aan en noemen we hun namen.
Daarnaast is er in deze dienst in momenten van stilte en aandacht ook
gelegenheid hen te gedenken die u mist uit de kring van familie, vrienden of
dorpsgenoten.
Daarom is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die
wij missen in onze levens, nog maar kort of al veel langer.
In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies. Het is goed om daar in
de gemeenschap van de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten en te merken
dat we niet alleen zijn in ons verdriet en gemis.
Daarom is deze dienst voor ons allemaal een moment om stil te staan bij wie
ons voorgingen en bij ons eigen leven, want hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn van God.
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Bij de diensten
Jezus heeft nog zoveel te vertellen en uit te leggen aan zijn leerlingen en aan de
andere mensen. Wat kan het toch moeilijk zijn hem goed te begrijpen.
Maar iedere zondag komen we weer een stukje verder.
4 november, zevende zondag van de herfst Kleur: Groen
MAALTIJD VAN DE HEER
Hoe zit dat toch met het Koninkrijk van de hemelen? In Marcus 12: 18-27 vraagt
één van de Saduceeën het aan Jezus. Jezus legt uit dat het daar anders zal zijn
dan bij ons op de aarde.
11 november, achtste zondag van de herfst Kleur: Groen
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
In deze dienst staan we stil bij de oogst van ons werk, waar dan ook. Dat kan
betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk.
Na de dienst zijn er broodjes gezond te koop- bij de ZWO-commissie, de
opbrengst is voor ons project in Kameroen.
Verder verlenen Piet Boons en gospelkoor Con Amore uit Deventer hun
medewerking. Een dienst om dankbaar van te worden. Hierboven kunt u meer
lezen over deze dienst.
18 november, negende zondag van de herfst Kleur: Groen
Op het rooster staat Marcus 12: 38-13:2. Jezus zit met zijn leerlingen bij de
offerkist van de tempel, waar mensen geld in gooien. Maar wie heeft er meer
gegeven, de rijke met zijn grote hoeveelheid geld of de arme weduwe met haar
twee muntjes?
Op deze zondag gaat Pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor.
25 november, Eeuwigheidszondag Kleur: Wit
GEDENKEN VAN DE OVERLEDENEN
Als we in de kerk onze geliefde doden herdenken, dan doen we dat met verdriet,
maar nooit zonder hoop. Daarom steken we kaarsen aan, om te herinneren, om
te bidden, maar ook om licht te brengen daar waar het leven soms zo donker is.
Het licht van de paaskaars dat iedere zondag brandt, mag zo ook ons leven
verlichten.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
5 november
6 november
7 november
10 november
13 november
14 november
19 november
28 november

19.45 Bijeenkomst Ring Apeldoorn
20.00 Denktank
20.00 Kerkenraadsvergadering
Landelijke diaconale dag
20.00 lezing René ten Bos
Avond voor ZWO en diakenen
20.00 Intercultureel bijbellezen
Moderamenvergadering

Beekbergen
Consistorie
Utrecht
Kerk Wilp
Apeldoorn
Consistorie
bij Kees

Een goede herfsttijd gewenst!
Ds. Betsy Nobel

Iedereen kan blijven meezingen.
Pas wanneer gewoon lezen niet meer gaat, wordt het pas duidelijk hoe
belangrijk lezen voor ons is. Ook met de kerkdienst tijdens het zingen,
dient de tekst duidelijk te zijn.
De diaconie heeft onlangs een grootletter liedboek aangeschaft zodat ook
mensen die moeite hebben met de ‘kleinere’ letters in het normale liedboek
ook kunnen meezingen.
De grootletter papieren versie is opgemaakt in het lettertype Arial,
puntgrootte 18.
Het gaat om een losbladige uitgave in 2 ringmappen.
Deze ringmappen liggen achter in de kerk en kunnen in iedere kerkdienst
worden gebruikt.
Het grootletter liedboek wordt uitgebracht door de CBB, de Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. De CBB is een zelfstandige en
gespecialiseerde bibliotheek die vanuit een protestants- christelijke
levensbeschouwing lectuur in aangepaste leesvormen beschikbaar stelt.
Voor meer informatie zie www.cbb.nl
Met vriendelijke groet namens de diaconie,
Henk van der Scheer
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Tijdens de adventsperiode, een Kerstengel zijn voor een ander….
Zondag 2 december is de eerste Adventszondag van dit jaar. In de adventsweken
zien we uit naar Kerst. De komst van Jezus naar deze aarde. Een feest van Licht.
Voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal niet als een maand
om te verwachten en verlangend naar uit te zien. Is december een maand waarin
je je eenzaam voelt, blik je terug op een moeilijk jaar of maakt ook het
vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat je niet zonder zorgen bent. Wat zou een
Kerstengel dan welkom zijn!
En voor wie nog meer? Eigenlijk komt in principe iedereen voor een
Kerstengel in aanmerking: ouderen, jongeren, kinderen.
Uw buurvrouw, een vluchteling, een collega van het werk
die wel een bemoediging kan gebruiken, of … gewoon
iedereen die wel eens wat extra aandacht verdient.
Ook dit jaar zoeken we daarom mensen die als
‘Kerstengel’ in de adventsperiode Present willen zijn voor
een ander. Als Kerstengel kom je 3 tot 4 keer in actie, op
een manier die bij jou past. Op onze website vind je meer
informatie en kun je je als Kerstengel aanmelden.
www.presentdeventer.nl/kerstengel.
Ook kun je iemand aanmelden die wel een engel kan gebruiken. Vorig jaar waren
er zo’n 95 Kerstengelen in functie. Dit jaar hopen we
dat nog meer mensen op deze speciale manier een
lichtpuntje voor een ander willen zijn.
Bijzonder om te mogen doen en heel waardevol om
te ontvangen. Wees welkom om mee te helpen wat
licht te verspreiden!
Aanmelden als Kerstengel of begunstigde kan vanaf
medio oktober tot en met zondag 25 november
2017. We proberen zoveel mogelijk er voor te zorgen
dat de Kerstengel en de begunstigde in dezelfde plaats of
wijk wonen. Vragen? Mail naar kerstengel@presentdeventer.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting Present Deventer | Jitty, Petra & Margreet
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‘Con Amore’
Op zondag 11 november as. verleent het koor ‘Con Amore’ uit Deventer haar
medewerking aan de morgendienst van 10.00 uur welke in het teken staat van
Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Con Amore is een interkerkelijk zang- en gospelkoor opgericht in 1991.
Het koor bestaat uit ca. 20 zangers en zangeressen onder leiding van een
enthousiaste dirigente. Het repertoire bestaat voornamelijk uit gospel- en
praise-muziek die zowel Engels- als Nederlandstalig kan zijn. Door middel van
zang en muziek willen ze uiting geven aan hun geloof.
Door de aanwezigheid van leden uit verschillende geloofsgemeenschappen
krijgt ook de oecumenische gedachte inhoud. Het koor werkt mee aan
kerkdiensten, evangeliemanifestaties, kerstmarkten en ook organiseert men,
al dan niet met andere koren, concerten.
Men repeteert elke maandagavond van 19.45 606 21.45 uur in het ‘Open Hof’,
Karel de Grotelaan in Deventer.
JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1
2
3
5
8
12
13
17
21

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

Dhr. H. Koldenhof, Wijkseweg 20
Mevr. J.G. Kamphuis-Noordkamp, Lage Kamp 14
Dhr. A.H. van Velde, Avervoordseweg 10
Dhr. L. van Weeghel, Sint Maartenserf 85 K 113
Dhr. J.A. Kiesbrink, Wijkseweg 80
Mevr. F. Doeve-de Wilde, Twelloseweg 82-A
Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis, Beentjesweg 13
Mevr. J. Buitenhuis-Broekhuis, Karel Doormanstraat 42
Mevr. H.J. Nijhof, Zwanekamp 14

91
80
81
85
80
87
89
82
82

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. J.H. Beumer, Twelloseweg 97-A, vanuit Heerde
Overleden: Mevr. L. Ruitenberg-van der Kolk op 28 september
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jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Werkgroep ZWO Terwolde- de Vecht
Broodjes gezond
Na de dankdienst van 11 november verkopen de leden van de werkgroep
ZWO weer de bekende broodjes gezond. Opbrengst voor het project in
Kameroen. Neemt u naast een bijdrage voor de uitgangscollecte voor ons
project ook nog geld mee voor de broodjes?
Intercultureel Bijbellezen
Vanwege ziekte kon de geplande bijeenkomst in oktober niet doorgaan.
De nieuwe datum wordt: Maandag 19 november. We bespreken dan de
reacties uit Kameroen op het gezamenlijk gelezen verhaal van Zacheus.
Aanvang 20.00 uur in de consistorie. Ook als u er de vorige bijeenkomst niet
bij kon zijn, meldt u toch maar aan bij ondergetekende.
U krijgt dan ook de verslagen.
Talenten
Betsy Nobel zet deze maand haar talent las stoofpotten kok in!
Voor € 5 per persoon kunt u bij haar per email (nobel45@hetnet.nl) bestellen.
Graag een datum in overleg, zodat alles klaar gemaakt kan worden en lekker
kan sudderen.
Hebt u ook een talent dat u wilt inzetten voor het project in Kameroen, meldt u
het maar.
Kees Visser, tel.: 0571 290 720
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UITNODIGING VOOR DE 65+ GROEP.

Om al helemaal in de Kerststemming te komen gaan we net als voorgaande
jaar een tuincentrum bezoeken ,waar u alles kunt vinden op het gebied van
Kerst, en waar u volop kunt genieten van al dat moois.
Donderdag 22 november vertrekken we vanaf de Kerk om twee uur.
Sinterklaas feest: 29 november.
Vanwege succes vorig jaar leek het ons leuk om weer met elkaar sinterklaas
feest te vieren.
Omdat Sinterklaas veel te druk is voor het komende feest, mag u zelf een
cadeautje meenemen ter waarde van ongeveer vier euro, een gedicht erbij
maakt het feest helemaal compleet.
Natuurlijk zorgen wij voor de nodige versnaperingen.
************************************************************
Opgave voor uitstapje tot donderdag 15 november.
Alvast voor in uw agenda.
* donderdag
* donderdag
* dinsdag
* donderdag

22 november
29 november
18 december
20 december

Uitstapje tuincentrum
Sinterklaasfeest
Bezorgen van Kerstattentie
Kerstviering met medewerking van
Zangkoor Eendracht uit Terwolde.

Hartelijke groet,
Willie Slijkhuis tel: 291074
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Mini van der Horst tel: 291335.

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:
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 5 nov. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

A. van Oorspronk
J. van der Scheer
R. Wolters
H. Kamphuis

Beentjesweg 11-A
Dorpsstraat 83
Heegsestraat 3
Everwijnstraat 35

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

Collecten

via:

J. van Vemde
L. Uenk
D. van de Pol

CvK
Diaconie
Kerk en Israël
Noodhulp Sulawesi
Red de kerk (Midden-Oosten)
Kerk Oekraïne
Gift orgelfonds
TOTAAL

5,00
20,00
10,00
209,19
213,47
41,45
198,87
107,90
47,80
10,00

35,00

828,68
863,68

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Kansen voor een kleine kerk (in wijk of dorp)
Sinds de Dorpskerkenbeweging van de Protestantse kerk aan het werk is gegaan,
stromen de mooie verhalen over kansen in kleine kerken binnen.
Die verhalen gaan niet alleen over Dorpskerken, maar ook over kerken in
stadswijken, die aanwezig en zichtbaar willen zijn in hun omgeving.
Ik weet wel zeker dat u ook mooie voorbeelden hebt uit Apeldoorn en de
omliggende dorpen. Die gaan we op deze avond verzamelen.
Maar ik wil u ook meenemen in de achtergronden van de waarde van kleine
kerkgemeenschappen. De volgende thema’s zullen aan de orde komen:







We skippen het woordje “nog”.
De kerk als laboratorium in de post-seculiere wereld.
Kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme.
De tropenarts.
Theologie van de kleine kerk.
Wie doet het licht weer aan?

Bent u nieuwsgierig geworden? Dat is precies de bedoeling!
Ik beloof u dat u met nieuwe inzichten naar huis gaat.
Ds. Betsy Nobel, Dorpskerkambassadeur en predikant in Terwolde en de Vecht
Ontmoeting!
Dat is het woord dat van belang is in de Kerk. De gemeenten ontmoeten elkaar
niet meer in de classicale vergadering maar juist wel in de ring. ‘Een goede buur is
beter dan een verre vriend’ is een spreekwoord dat ook in de kerk waar is.
Het is goed elkaar af en toe te spreken, elkaar te bemoedigen en daarna weer
met vreugde en blijdschap verder te gaan met het werk in de gemeente.
Een bijeenkomst van de ring draagt hieraan bij. Daarom wordt elke gemeente/
kerkenraad van harte uitgenodigd voor de ringbijeenkomst van de ring Apeldoorn
op maandag 5 november.
Ds. Wilbert van Iperen, classispredikant, stelt zich voor en ds. Betsy Nobel neemt
ons mee in het verhaal over kansen voor de kerk in wijk en dorp.
U hebt de voorproef al kunnen lezen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen.
Vanaf half acht is de inloop en we beginnen om kwart voor acht (19.45 uur).
Antoon Menkveld, Gerrit Bok en Wim Witteveen,
afgevaardigden vanuit de ring Apeldoorn
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Nieuws van het kerkwinkeltje.
De jaarlijkse verkoop van de zelfgemaakte spullen zijn weer in zicht.
Vrijdag 7 december van 13.30-17.30
Zaterdag 8 december van 9.30-12.30
Inleveren van spullen voor de verkoop is vrijdag 7 december vanaf 10.00 uur in de
consistorie.
Dus wie wat wil bakken bijv. koek of cake, nieuwjaarsrolletjes of iets anders; wie
iets haakt of breit of borduurt, jam maakt enz.
Ook vogelvoertaarten doen het goed, of iets anders voor de verkoop, graag, u
heeft ruimschoots de tijd.
We hebben ook nog wat brocante spullen voor de verkoop, ook dit mag u
aanvullen.
Donderdag 6 december vanaf 13.30 worden er weer kerststukken, kransen en
graftakken gemaakt.
Deze keer in de consistorie bij de kerk. Die worden dan ook verkocht op 7 en 8
december.
Gaarne vragen wij mensen om deze te helpen maken. Graag een scherp mesje of
snoeischaar meenemen. Vele handen maken licht werk en iets moois. Het is ook
heel gezellig.
Mocht u groen, bessen, hulst enz. over hebben dan kunt u dit meenemen of bij de
consistorie brengen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
De verkoop van de kersstukken is een groot succes, maar we zijn blij met alles
wat ons gegeven wordt.
Alvast bedankt!!!
Zegt het voort wanneer de verkoopdagen zijn en help ons weer van de spullen af.
Tot ziens namens het kerkwinkeltje.
Hannie Zweers
Heidi Kamphuis
Marja Stormink
Alie Ensink Tel. 0571-291236
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 26 november vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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