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De Kerstkerkbode voor U
We komen weer even bij u langs om te laten zien
dat we er zijn.
De kerk ziet u vast vaak genoeg staan. Als u
boodschappen doet bij de Lelie, kebab of vis haalt.
Wat er gebeurt in dat mooie gebouw weet u
misschien ook, maar misschien ook niet.
De maand December biedt u veel kansen om dat
eens mee te maken. U bent van harte welkom!
Maar dat is niet alles. Als kerk willen we graag
present zijn in onze dorpen. Op een liefdevolle en zorgzame manier
aanwezig. Waarom? Omdat wij geloven in Jezus die ook zo leefde. Lukt dat
ons altijd? Soms wel, soms niet, maar we gaan er in ieder geval voor.
Dat u nu deze kerkbode ontvangt is een teken dat we er niet alleen willen
zijn voor onze leden, maar voor alle mensen in onze dorpen. Dus heeft u
een vraag, een suggestie, worstelt u ergens mee, of hebt u iets te vieren of
wilt u graag eens een dienst bijwonen? We zijn er ook voor u. Aanwezig,
present met liefdevolle aandacht. Kijk ook eens op onze website
www.kerkterwolde.nl. Daar is nog veel meer te ontdekken!
We wensen u een goede Advents- en kersttijd toe!
Namens de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht
Ds. Betsy Nobel
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Geef Licht
Zanger Stef Bos sprak op de Landelijke Diaconale Dag. Hij vertelde dat hij
onder de indruk was van het werk van de diakenen in de samenleving:
‘Diakenen zijn voor mij een zwijgende minderheid die het verschil maakt.
Ze zijn het tegenovergestelde van alle scheldende mensen op sociale
media en zelfs niks doen.' Daarna richtte hij zijn blik op de kerstcampagne
van Kerk in Actie waarvoor hij dit adventslied schreef: 'Geef licht'.
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
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Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen
En hij geeft licht Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
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Voorbij de haast
Een verhaal van Jan Bot
Er was eens een vrouw die zichzelf voortduren voorbij liep. Als ze ’s
morgen opstond, dacht ze al aan ’s middags. En als ze ’s avonds naar bed
ging, lag ze nog lang te piekeren over wat ze de volgende dag allemaal zou
gaan doen. Tijdens de zomervakantie kon ze zich al vreselijk druk maken
over het kerstmaal. En telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de
mensen zeiden: “die loopt zichzelf nog eens voorbij.”
De vrouw praatte ook voortdurend tegen
zichzelf, want met anderen praten, daar had ze
gewoon geen tijd voor. En weet je wat ze dan
telkens zei: “Ik moet nog even…Laat ik gauw
even…Ik kan nog net even….” ”Even” was haar
stopwoord geworden en in de loop van de tijd
ook haar bijnaam geworden: “kijk daar gaat
buurvrouw Even.”
In de week voor kerst bezocht de vrouw de huisarts om haar bloeddruk te
laten meten. Toen hij de vrouw zag en haar hoorde praten, zei hij, terwijl
hij de bloeddruk aan het opmeten was: “Mevrouw, u bent inderdaad ziek
en ik weet wat u mankeert.” “Zeg het maar gauw dokter, want ik moet nog
even….”
“Zie je, daar heb je het weer”, zei de dokter, “u bent zo haastig, u laat
telkens de L liggen”. “Wat laat ik liggen?”, vroeg de vrouw. “De L”, zei de
dokter, “zet de L steeds voor “even.” “Goed dokter, ik zal het doen”,
antwoordde ze. Op een drafje liep ze alweer de spreekkamer uit. Maar
telkens als ze de L voor “even” zette, schrok ze zich een hoedje. “Ik moet
voor kerst nog L---even…”. “Laat ik gauw L---even….Ik kan nog net L---even”. Ze plofte in een stoel en zei zacht: “Kan ik zo nog wel even?…Kan ik
zo nog wel Leven?” Vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij. Ze
werd zich er opeens van bewust dat haar “even” een mooi “leven” in de
weg zat. Een paar dagen later zat ze stil te genieten van het kerstdiner.
Haar familie wist niet wat ze ervan moest denken, maar het werd voor het
eerst sinds jaren een kerst zonder stress.
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Het Kerstevangelie volgens Lucas
*************************************
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die
zwanger was.

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in
een doek en legde hem in en voederbak, omdat er voor hen geen
plaats was in het nachtverblijf van de stad.
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Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen:
Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in
een voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de
engel een groot hemels leger dat
God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen
die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen
ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan
en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind
zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die
het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover
nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles
wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
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Eén sneeuwvlok
Een verhaal van Jan Bot
“Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt”, vroeg een hermelijn aan
een duif. “Niets meer dan niets”, was het antwoord.
“In dat geval moet ik je een wonderbaarlijk
verhaal vertellen”, zei de hermelijn. “Ik zat
eens op de tak van een dennenboom, vlakbij
de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet
hevig, geen razende sneeuwstorm – nee
gewoon zoals in een droom, zonder enig
geweld.
Omdat ik toch niets beters te doen had,
begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op
de naalden en de twijgjes van mijn tak neer
daalden.
Ik was precies bij nummer 3.741.952 toen de 3.741.953e sneeuwvlok op
die tak viel…Niet meer dan niets, zeg je, maar de tak brak af.”
De hermelijn liep weer verder.
De duif, al sinds de tijd van Noach een autoriteit in vredeszaken, dacht
over het verhaal na en zei tenslotte in zichzelf: “Misschien ontbreekt er
nog maar de stem van één mens om tot vrede in de wereld te komen.”
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Op de parkeerplaats van het ziekenhuis kan het soms behoorlijk druk zijn.
Auto’s rijden in en uit en niet iedereen is even handig bij het inparkeren, of
kijkt goed uit bij het achteruitrijden. Dat kan me soms wel eens irriteren,
of misschien moet ik zeggen kon , want op een keer realiseerde ik me waar
ik eigenlijk mee bezig was, met mijn gemopper. Ik dacht: Betsy, je bent bij
een ziekenhuis, weet jij wat deze man, die zo onbenullig achteruit rijdt net
te horen heeft gekregen? En weet jij waar die vrouw met haar hoofd is, nu
ze moet parkeren vlak voordat ze die belangrijke afspraak heeft met haar
specialist?
Later ontdekte ik dat voor deze gedacht een spreuk bestaat. Hij rouleert
regelmatig op facebook: “Everyone you meet is fighting a battle you know
nothing about. Be Kind, always” (Iedereen die je ontmoet heeft een strijd
te strijden waar jij niets van af weet, wees vriendelijk, altijd.)
Toen realiseerde ik me: het geldt niet alleen op de parkeerplaats van het
ziekenhuis, het geldt altijd. We kunnen in onze samenleving wel wat meer
vriendelijkheid gebruiken. Daarom bid ik voor mezelf en anderen:
Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat.
Met Kerst vieren we dat God afdaalt in de gestalte
van een kind om mens te zijn tussen de mensen.
Om net als zij honger te lijden en dorst, om verdriet te hebben over een
geliefde, om zelfs de uiterste consequentie van het menszijn te dragen als
hij gedood wordt aan het kruis.
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Het christelijk geloof zegt ons dat God ons beter kent dan wij onszelf
kennen, juist omdat Jezus op aarde kwam om het aan den lijve te
ondervinden wat het is om mens te zijn. Gun elkaar iets, zoals God ons zijn
zoon gegund heeft. Als wij ons met kerst om de kribbe scharen, kijken wij
weer in de ogen van dat Kind
Een gezegend kerstfeest gewenst!

Een nieuwe balans zoeken en vinden
Nu ik inmiddels drie maanden als Dorpskerkambassadeur aan de slag ben,
naast mijn werk hier in de gemeente Terwolde-De Vecht, kan ik zeggen dat
er zo langzamerhand balans begint te ontstaan tussen de twee werkplekken. Nieuw werk kost altijd veel energie. Er is veel om aan te wennen.
Maar het begint nu ook zeker
energie op te leveren, vooral om
dat mijn twee werkplekken zo mooi
met elkaar in verbinding staan.
Ik neem de praktijk mee naar de
ideeënmakers van de
Dienstenorganisatie en ik breng
ideeën mee vanuit het werk in
Utrecht en in de gemeentes die ik
als dorpskerkambassadeur bezoek.
Ik merk wel dat er een groot verschil is tussen 75% werkzaam zijn in
Terwolde-De Vecht en nu dus 50%. De tijd vliegt om, ook al omdat ik tot
eind 2018 nog het oude aantal diensten doe. Ik hoop dat er straks iets
meer tijd komt om enkele van die mooie ideeën ook hier ter plaatse uit te
werken. Voor het pastoraat blijft gelden: laat u me het alstublieft weten,
wanneer u graag een bezoekje wilt. Spontaan bij iedereen langs gaan zit er
met deze beperkte werktijd vaak gewoon niet in, maar denk niet dat ik
geen tijd heb voor pastoraat, want die tijd is er wel, dus trek gerust aan de
bel.
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VANUIT DE GEMEENTE
Gedachtenisdienst
Op 25 november herdachten wij onze overledenen. In de vorige kerkbode
stonden de namen van de mensen die we in de kerkdienst noemden.
Daar horen ook nog de namen bij van:
Driesje Horstman-Boeve
Hennie Veldwijk
Thijs Liefers
Heer, herinner u de namen van hen die gestorven zijn.
Ontmoeting- en gespreksgroep 30-45 jaar
Het heeft even geduurd (want ook iemand van 55 kan het druk hebben,
bijvoorbeeld met een nieuwe baan er bij 😉), maar op 12 december is er
weer een ontmoetingsavond voor mensen in de leeftijd tussen 30 en 45
(zo ongeveer). Op deze avonden hebben we het over het leven, het
geloof, onze dagelijkse beslommeringen en over onze drijfveren, over wat
lukt en niet lukt en ga zo maar door. Echt een avond voor jezelf die gaat
over dingen waar jij mee bezig bent en wat jou bezighoudt. Als je nog
nooit mee hebt gedaan, maar het lijkt het je wel wat, doe mij dan snel
even een berichtje (nobel45@hetnet.nl), dan blijf je op de hoogte van alle
afspraken en kun je op 12 december ook aanschuiven. We komen een
aantal keer per jaar bij elkaar. We spreken altijd af via afspreken.nl. en
kiezen dan de avond waarop de meesten kunnen.

Themawandeling: Koud hè?
De meeste mensen en dieren
zoeken van nature de behaaglijke
warmte op. Die kost de minste
energie om het lichaam op
temperatuur te houden. Maar een
portie kou op zijn tijd kan gezond
zijn. Wat doet kou met de natuur,
met ons lichaam en met onze ziel?
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En hoe beschermen we ons tegen de kilheid van het bestaan? Deze vragen
nemen we mee op de themawandeling van woensdag 19 december.
Start om 10.00 uur bij de molen, hoek Wijkseweg/Twelloseweg in
Terwolde. We wandelen ongeveer anderhalf uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden en iedereen mag meedoen. Dus trek je (stoute) schoenen aan
en wandel lekker mee.

Uitvaart vanuit de kerk
Als er iemand is overleden moeten
er in korte tijd veel keuzes gemaakt
worden.
Eén van die keuzes is: Waar houden
we de rouwdienst?
Het lijkt ons goed om u te laten
weten dat onze kerk beschikbaar is voor rouwdiensten en niet alleen voor
leden van de kerk.
De kerk is een mooie en warme plaats om afscheid te nemen van uw
geliefden.
Ook als u een eigen invulling wilt geven, bijvoorbeeld met uw familie,
kan de kerk hiervoor gebruikt worden. Wij beschikken over een goede
geluidsinstallatie en ook is het mogelijk foto’s of filmpjes via schermen te
laten zien.
Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op dominee Betsy Nobel om
de dienst te leiden, of u te helpen bij de voorbereidingen van de
gedachtenisbijeenkomst.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met Henk Stormink (henk.stormink@live.nl) of met Betsy Nobel
(nobel45@hetnet.nl).
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Bij de diensten
Het thema van de adventstijd is: Geloof met me mee!
We lezen verhalen over geloofsgetuigen die ons uit nodigen met hen mee
te geloven. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de
Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van
bevrijding, Elisabeth juicht om het kind dat geboren zal worden en Maria
ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt.
Dat licht staat ook centraal in de adventsboodschap van Kerk in Actie: Geef
licht aan kinderen in de knel.
Zondag 2 december, Eerste zondag van Advent Kleur: Paars
We lezen Openbaring 1:9-11 en 8: 1-4
Johannes is verbannen naar Patmos. Daar krijgt hij vreemde visioenen.
Zeggen ze iets over de tijd van Johannes, zeggen ze iets over de toekomst?
De belangrijkste vraag is misschien wel: wat zeggen deze visioenen ons
nu?
Zondag 9 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars
We lezen Lucas 3: 1-6
Johannes de Doper heeft een bijzondere boodschap te vertellen. Na hem
zal iemand komen die nog groter is dan hij. Door je te laten dopen, maak
je een nieuw begin
Kerstzangdienst bij De Groot om 16.00
Het thema van deze oecumenische Kerstzangdienst is: Geloof met me
mee.
We luisteren naar Ruth die tegen Naomi zegt: Uw land is
mijn land, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.
Kunnen wij ook met Ruth meegeloven?
Het koor “De Darpse Deerns” o.l.v. Hans Mol verleent
haar medewerking evenals het orkest “Ons Genoegen”
uit Terwolde. Zo zingen we onszelf het kerstfeest
tegemoet.
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Zondag 16 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars
We lezen woorden van de niet zo bekende profeet Sefanja, hoofdstuk 3:
14-20. In zijn tijd is Jeruzalem in de ban van andere goden en is de tempel
ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer onder zijn volk zal zijn.
Dan komen mensen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen en wordt er
gedanst tussen de puinhopen. In deze dienst werkt de gemengde
zangvereniging ‘Eendracht' mee.
Zondag 23 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars
Op het rooster staat Lucas 1: 39-45. Elisabeth verwacht op hoge leeftijd
nog een kind. Maria, haar nichtje die zelf ook zwanger is, gaat haar
bezoeken. Het kind van Elisabeth springt van vreugde op in haar buik.
Op deze zondag gaat Ds. D. van Meulen uit Epe bij ons voor.
Maandag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit
“Ho, ho, ho eens even”, dat is het thema van het kinderkerstfeest.
Er wordt al weer gerepeteerd door een aantal enthousiaste jongeren.
Ook een aantal leden van Ons Genoegen zal spelen in deze altijd gezellige
dienst voor alle leeftijden. Verderop in de kerkbode leest u er meer over.
Maandag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst. Kleur: wit
In de donkere tijd voor kerst kunnen we
allemaal wel wat licht gebruiken. Maar
natuurlijk niet alleen in deze tijd, ook in ons
leven is het soms donker. Gelukkig zijn wij
mensen in staat om zelf ook licht te
verspreiden. Geïnspireerd door de eerste
woorden uit de bijbel, waarin God het donker
scheidde van het licht, gaan ook wij op zoek
naar het licht van deze kerstnacht.
Dinsdag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit
Op deze dag vieren we het kerstfeest, de geboorte van Jezus. Er komt een
kleine trommeljongen in de kerk. Wat heeft die ons te vertellen? Het
wordt een feestelijke dienst voor jong en oud met een kerstspel door de
kinderen van de kindernevendienst en mooie kerstliederen.
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Zondag 30 december, Oudjaarsdienst. Kleur: wit
In de kerkenraad is besloten dat we geen aparte oudjaarsavonddiensten
meer zullen houden. Maar op de zondag tussen kerst en oudjaar wordt er
wel aandacht geschonken aan dit thema.
Op deze zondag gaat Dhr. Ruud Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor
Zondag 6 januari, Nieuwjaarsdienst Kleur: wit
Een ster geeft licht.
Wijze mannen gaan op weg om
het Koningskind te vinden.
Nu blijkt meteen al dat dit geen
gewone koning is, want hij
woont niet in een paleis. We
wensen elkaar op deze zondag
een gezegend nieuwjaar toe.
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
6 december
10 december
12 december
19 december
2 januari
9 januari

20.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00

Kerkenraad
Denktank
30-45 groep
Themawandeling
Moderamen
Kerkenraad

U allen een goede decembermaand toegewenst!
Ds. Betsy Nobel
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Consistorie
Bij Berry
start bij de molen
bij Kees
Consistorie

De kerk is er echt voor het hele dorp
- gelovig of niet-gelovig
Een opinieartikel van Jolanda Tuma, dorpskerkambassadeur regio noord
Dit artikel werd eerder geplaatst in Trouw op 27 oktober 2018

Theologie is er niet alleen voor de gelovigen, maar voor de hele
samenleving. Het zijn de woorden van Addy van der Woerd (26), één van
de genomineerden voor de Jonge Theoloog des Vaderlands. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek zou Addy behoren tot de meerderheid
van niet-religieuzen. Hij geeft namelijk aan niet te behoren bij een
kerkgenootschap.
Als dorpskerkambassadeur ben ik ontzettend blij met zijn woorden en zou
vanuit mijn functie willen zeggen: 'De dorpskerk is er niet alleen voor de
gelovigen, maar voor de hele samenleving’.

Het is alsof we leven op de grens van vroeger en later. Nederland heeft de
veren van de verzuiling allang van zich afgeschud, maar het CBS hanteert
deze veren nog steeds om de bevolking te bevragen en een conclusie te
trekken: het aantal 'religieuzen' is in de minderheid! In de tussentijd is er
een generatie opgegroeid die vaak heel bewust bezig is met religie en
zingeving, maar dit niet meer verbindt met een traditionele
geloofsgemeenschap.
De dorpskerk staat bij uitstek op die grens van vroeger en later. Enerzijds is
er de vaak kleine geloofsgemeenschap die de eeuwenoude liturgie gaande
houdt, maar het vaak moeilijk vindt om aan te sluiten bij de 'jeugd van
tegenwoordig', anderzijds is er de betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap bij dat unieke gebouw in het dorp.
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Nu kunnen we wachten tot het CBS concludeert dat de 'religieuzen' niet
meer te vinden zijn, maar dat kan nog wel even duren.
'Monnikenwerk'
Kunnen we in de tussentijd niet gewoon de deuren openzetten en met
elkaar in gesprek gaan? Niet over de vraag hoe als geloofsgemeenschap te
overleven, maar over de vraag wat ons bindt als dorpsgemeenschap en
hoe de kerk als instituut, als gebouw en als inspiratiebron hierin een rol
speelt.
Ga nu eens niet tegenover elkaar staan als 'gelovigen' en 'niet-gelovigen'
maar ga als dorpsbewoners aan tafel zitten en bevraag elkaar eens op wat
je bezighoudt, wat je inspireert.
In de afgelopen jaren heb ik gezien wat er
gebeurt als je de deuren van de dorpskerk
opent en mensen aan tafel vraagt.
Eén fantastisch voorbeeld kwam voort uit de
vraag van een kunstenaar uit het dorp:
"Kunnen we op een aantal woensdagen de
kerken als atelier gebruiken?
Als tegenprestatie zetten we de deuren in de
avonduren open, zodat mensen binnen
kunnen komen."
Het project kreeg de titel 'Monnikenwerk'.
Eén van de kunstenaars, Anjet van Linge, zette een grote steen in de kerk
met de woorden 'Kyrie eleison'. Eén voor één hakte ze de letters uit.
Monnikenwerk. 's Avonds kwamen mensen de kerk binnen, zagen de
steen en werden onmiddellijk aan het denken gezet door die eeuwenoude
woorden. Ze werden ontroerd, vielen stil en gingen met elkaar in gesprek
over wat ontferming betekent in het eigen leven. 'Nee, ik heb niets met
geloof, maar die woorden...'

18

De Dorpskerkenbeweging zoekt naar verbinding tussen kerk en dorp, zet
tafels neer en nodigt mensen uit om in gesprek te gaan over de kerk in het
dorp en welke betekenis die heeft in je leven. De dorpskerkenbeweging
zoekt daarmee naar een nieuwe taal, nieuwe woorden, nieuwe wegen
waarbij het niet gaat om de hokjes 'gelovig of 'niet-gelovig', maar om de
kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.
Graag nodig ik de jonge theologen uit om aan dit gesprek deel te nemen.
Maar ook nodig ik graag mensen uit die al lang en breed de kerk hebben
verlaten. Stop nu eens met schoppen tegen die zuilen die allang zijn
omgevallen, maar vertel wat jou als (volgens het CBS) 'niet-religieuze'
beweegt, wat jou inspireert. Misschien hebben we daar als 'religieuzen'
wel meer aan dan de preek op zondagmorgen.

JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
2
4
14
17
29

dec
dec
dec
dec
dec

Dhr. J.H. Ooink op den Dijk, Ieuwland 16
Mevr. J.H. Vorderman-Segers, Het Laar 1 F427, Deventer
Mevr. A.J. van den Bovenkamp-Voorhorst, Schoolstraat 27
Mevr. G.S. Vos-Hofman, Beentjesweg 11
Mevr. E.H. Klein Lankhorst, Ieuwland 7

5 jan Mevr. A.C. Feenstra-Schoonenboom, Dorpsstraat 75

85
93
86
81
83

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

88

jr.

JUBILEA:
29 dec Dhr. en Mevr. Berenschot-Nijland, Oude Wezeveldseweg 28 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.
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Geef voor je kerk
Waar geef je om? En waar geef je voor? In deze tijd rond
Sinterklaas, de Kerstdagen en Oud en Nieuw overdenk je dat wel.
De avonden zijn lang, buiten is het donker en koud. Hoe was het
afgelopen jaar? Wat zal het komende jaar brengen?
Gevoelens en verstand wisselen elkaar af in je binnenste. Verdriet
om wat niet goed ging of om verlies of boosheid. Blijdschap om wat
wel goed ging, geluk, vriendschap, mededogen. Het leven is zo
afwisselend. Het leven brengt zoveel. Dingen die je begrijpt en
liefdevol tot je neemt. Maar soms ook onbegrijpelijke dingen, waar
je onzeker van wordt.
Als gemeente proberen we zonder oordeel iets voor elkaar te
betekenen in de dingen van het leven. Met vallen en opstaan en met
al onze verschillen samen kerk zijn, het lichaam van Christus in deze
tijd. Met elkaar het jeugdwerk en het ouderenwerk, de diaconale
steun en de geestelijke steun, de eredienst en het kerkgebouw in
stand houden en levend houden in deze tijd, in onze tijd.
Straks in januari komt weer de Actie Kerkbalans 2019. Misschien
kunnen we al eens overdenken wat we willen geven voor onze kerk.
College van kerkrentmeesters,
Piet Winterman

Dankjewel vanaf Sulawesi
De kerken en christelijke hulporganisaties op Sulawesi zetten zich massaal
in voor slachtoffers van de tsunami en aardbevingen.
Mede dankzij uw steun hebben zij aan veel mensen onderdak geboden,
drinkwater en voedsel uitgedeeld en andere hulpgoederen verstrekt.
Kiswara Prihandini, hulpverlener op Sulawesi stuurde ons deze
reactie: “De situatie op Sulawesi is nog altijd zorgelijk, nog altijd zijn er
mensen vermist, gewond en zijn huizen verwoest. Je zou er moedeloos
van worden. Toen ik hoorde dat kerken in Nederland geld ophaalden om
ons te helpen, gaf dat ons een heel warm gevoel. Dank jullie wel!”.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/sulawesi.
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Geef licht aan kinderen in de knel
Het thema van de acties rond Advent van 2018 is geef licht aan de kinderen in
de knel. Kinderen die opgroeien in vaak erbarmelijke omstandigheden. In
achterstandswijken, in oorlogsgebieden, op straat, waar bedreiging misbruik
en geweld op de loer liggen, of op vuilnisbelten, waar ze hun kostje bij elkaar
moeten zoeken. Dit jaar wordt de schijnwerper op hen gericht. De komende
adventszondagen en met kerst vragen wij uw bijzondere bijdrage voor de
volgende projecten:
Zondag 2 december 1e Adventszondag

Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief.
Zij groeien op in gebroken gezinnen en
gewelddadige wijken in een donkere
omgeving. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is
werkloos. De toekomst is voor hen
vaak een duister gat. Samen met
christelijke partners helpt Kerk in Actie
deze jongeren de cirkel van armoede
en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. We
geven huiswerk begeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken.
Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s.
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en
ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Zondag 9 december 2e Adventszondag

Licht voor werkende kinderen in Colombia
Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt,
zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5
miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk
werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere
omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
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Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning
aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs
een professionele koksopleiding volgen. De bevlogen medewerkers maken
hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze
kinderen en hun toekomstkansen.
Zondag 16 december 3e Adventszondag

Licht voor weeskinderen in Oekraïne
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden
opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel
van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met
de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de
medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van
de kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we deze kinderen
een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze een liefdevol
kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale problemen en
gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en
vrolijke leefomgeving voor kinderen.
Zondag 23 december 4e Adventszondag

Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar
In het noordoosten van Myanmar zijn
ruim vierduizend Kachin, een christelijke
minderheid, op de vlucht geslagen. Hun
dorpen zijn in brand gestoken en er zijn
gevechten tussen het leger en christelijke
rebellen. Daarmee komt hun aantal op
120.000 gevluchte Kachin. Duizenden
vluchtelingen zitten klem in de jungle.
Ze hebben geen medicijnen en voedsel.
Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen
toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen
ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie.
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Dinsdag 25 december Kerst

Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011
onder een extreem gewelddadige
burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs
zijn het land ontvlucht en verblijven in
voornamelijk in buurlanden als Turkije.
Libanon en Jordanië. De vluchtelingen
daar leven in extreme armoede. Kerk
in Actie steunt via het ACT Alliance
netwerk kerken en kerkelijke
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen
ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken
en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij
psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en
verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Wilt u een of meerdere projecten steunen, dan kunt u uw gift op zondag in de
collecte voor de diaconie doen of een gift over maken op ons rekening
nummer: NL79 RABO 0347605796

Adventskalender 2018
Ook dit jaar is er weer een Advents
kalender uitgegeven door de
Protestantse Kerk Nederland. Een mooi
middel om naar het feest van Kerst toe
te leven. In de kalender vindt u
artikeltjes om te lezen, recepten,
gedichten, Bijbel gedeeltes om te lezen
en knutsels om met de kinderen te maken.
Een aantal exemplaren ligt onder de toren in de kerk, die kunt u gewoon
meenemen. Anders te bestellen bij KerkinActie voor 1 euro.
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Geen Kerstmarkt, of toch wel?
Hoewel het vorig jaar een groot succes was,
zal er dit jaar geen kerstmarkt bij de kerk zijn.
Wel wordt er een kerstmarkt bij de molen
georganiseerd. Als kerk van Terwolde zullen
we daar aanwezig zijn, om aandacht te
vragen voor alles waar wij mee bezig zijn, ver weg of dicht bij. Bezoek onze
stand en laat je eens informeren over de kerk anno nu. We zullen zorgen voor
materiaal rondom de kerst en de hierboven omschreven projecten.

Wij luiden ook de noodklok voor het klimaat.

Het is 2 voor twaalf
Zaterdag 1 december is de dag voordat de
internationale klimaatconferentie in Polen
begint. Deze zaterdag zullen veel kerken de
noodklok luiden om aandacht te vragen voor
het opwarmen van de aarde. Laten we ons
realiseren dat het letterlijk en figuurlijk 2 voor
12 is.
Dit initiatief, genomen
door Greenpeace, heeft
de steun van het landelijke
netwerk van Groene Kerken en
Kerk in Actie.
Meerdere Groene Kerken, maar ook andere kerken en geloofsgemeenschappen
doen mee. Ook in de kerk van de Protestantse gemeente Terwolde/De Vecht
zal klokgelui klinken.
Vanaf 2 minuten voor twaalf zal de klok geluid worden. Wil je meedoen?
Kom dan naar rond die tijd naar de kerk, en dan handen uit de mouwen.
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Kerstengel
Een Kerstengelenproject in de adventtijd (2-23 december
2018), met als doel het stimuleren van het omzien naar
elkaar. We organiseren het in 2018 voor het vierde
jaar. Er waren in 2017 maar liefst 95 Kerstengelen in
functie. Dat was voor hen bijzonder en waardevol
om te doen. En voor de begunstigden zeer
waardevol om te ontvangen.
Hoe werkt het? Een ‘Kerstengel’ zijn voor iemand anders
die met dit kleine gebaar bemoedigd en verrast kan worden.
Iedereen, kind of volwassene, kan zich aanmelden als
Kerstengel. Of met het hele gezin!
En ook…. iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking. Ouderen,
jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes,
verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan
ook extra aandacht verdient. Aan degene die een Kerstengel krijgt
toegewezen, wordt bij de eerste attentie gevraagd of hij/zij het goed vindt om
in de adventsweken iets te merken van een Kerstengel. Vinden begunstigden
het niet prettig, dan kunnen ze dat dus altijd aangeven.
Waar kun je aan denken bij zo’n attentie? Het gaat om een gebaar,
bijvoorbeeld eens per week (in de adventstijd), niet om de hoeveelheid en
zeker niet om geld. Tekeningen, een mooi gedicht, iets lekkers, een bloemetje,
een bezoekje enzovoorts. Gewoon een aardigheidje. Iets wat u zelf ook fijn zo
vinden om te krijgen.
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10 december Dag van de Mensenrechten
U leeft in een vrij land. Het staat u vrij te zeggen wat u denkt. U mag kritiek
hebben op de regering. Daar hebt u recht op. Al deze rechten zijn vastgelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens.
Elders in de wereld worden de
mensenrechten dagelijks geschonden. Mensen worden gevangengezet
vanwege hun opvattingen of geloof. Mensen 'verdwijnen' omdat zij hun
regering bekritiseren of worden ter dood veroordeeld vanwege hun seksuele
oriëntatie. Amnesty organiseert dit jaar voor de zesde keer een
Schrijfmarathon. Dit jaar heet de actie: Write for Rights. Om het
internationale karakter te benadrukken.
De Amnesty-werkgroep Voorst organiseert een schrijfactie in de
bibliotheek in Twello op zaterdag 8 december. Van 10:30 tot 16:00 uur
kan er geschreven worden.
Dit jaar schrijven we voor vrouwelijke activisten. Vrouwen die hun nek
durven uit te steken voor anderen krijgen nog vaker dan mannen te maken
met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.
We gaan onder andere schrijven voor Atena Daemi uit Iran. Ze verzet zich
tegen de doodstraf en levert kritiek op de executie van een jonge vrouw.
Ze is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat ze zich inzette voor de
mensenrechten. En we schrijven voor Pavitri Manjhi uit India. Ze is
bedreigd omdat ze opkomt voor de rechten van haar en de dorpsgenoten.
Bedrijven proberen onder dwang grond te kopen. Met anderen heeft ze een
nationale organisatie opgericht en is een voorbeeld voor veel mannen.
Verder schrijven we voor nog zes gevangenen. Kijk op de website
www.voorst.amnesty.nl voor meer informatie. U kunt een of meerdere
brieven komen schrijven. Ook is het mogelijk om een handtekening onder
een brief te zetten als u weinig tijd hebt. U kunt ook nog een kaartje sturen
naar een gevangene ter bemoediging.
Na de dienst van 9 december kunt u uw handtekening zetten onder 2
brieven. Maar kom ook op 8 december naar de bibliotheek om zelf een
brief te schrijven. Zij hebben uw hulp nodig. Samen sterk voor een
rechtvaardige wereld!
Amnesty-werkgroep Voorst en Diaconie Terwolde/De Vecht
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Denktank
Achter welke boom heeft God zich dan verstopt?
Oorlog. Mensen die omkomen door geweld.
Orkanen, tsunami’s en bosbranden. Zelfdoding of
jongeren die sterven aan de drugs. Onzekerheid
over je uiterlijk.
Zou je vriend of je vriendin je nog wel aardig vinden?
Is de opleiding die je volgt eigenlijk wel wat je wil? Is er dan in elk gezin of
elke familie ruzie en trammelant?
Waar is de vrede? Waar staat de kerk?
Waar is God?
Samen nadenken over wat de kerk is, dat doen een aantal mensen in onze
gemeente. Zomaar. Niet omdat het moet. Maar omdat ze dat zelf willen.
Zoeken naar wat de kerk nu is of zou kunnen zijn.
We komen nu zo’n tweeënhalf jaar bij elkaar. Eerst hadden we grote
ideeën. Zoals weer volle en bruisende kerkdiensten op zondag
krijgen. Dat is al een aantal keren gebeurd. Verder hebben we goede
gesprekken. Verdieping van ons eigen geloof door open en luisterend met
elkaar te praten.
Wat heb je daar nu aan? Komt de kerk dan vol? Gaat de oorlog dan over?
Gaat mijn vriend of vriendin dan wel van mij houden?
We weten het niet.
Maar Jezus liep ook gewoon rond. Hij kwam gewone mensen tegen
onderweg. Hij luisterde en hielp wie eerlijk naar hem was en oprecht.
Hij ging ook wel naar de tempel en naar de synagoge. Maar zijn luisteraars
en volgelingen kwam hij tegen: buiten, op straat, langs het water.
Zo zoeken wij als gewone mensen naar de weg.
Geen grote woorden. Geen hoge idealen. Maar gewoon zoeken naar de
gemeenschap van Christus, de kerk van de toekomst.
Zoek jij ook? Worstel jij ook? Wil je ook meedenken of meedoen?
Kom gerust een keer of bel of mail.
Berry Bellert, Coen Gronert, Linda Terwel, Hermien Teunissen, Ben Pas,
Piet Winterman, Betsy Nobel.
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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 was: €150 netto. Alle kopers hartelijk dank!
Afscheid
Dominee Robert Goyek was 27 jaar de
leider van de Lutherse Broederkerk in
Noord-Kameroen, de kerk die wij als
gemeente van Terwolde-de Vecht al
weer meer dan drie jaar ondersteunen.
In november 2018 stemt de kerk over
zijn opvolging. Onder zijn bezielende
leiding groeide deze kleine kerk uit tot
een kerk met goed theologische
onderwijs, met stevig diaconaal werk
(voedselzekerheid, microkredieten, medisch werk, onderwijs en noodhulp)
en met vredesopbouw om de terreur van Boko Haram tegen te gaan.
Ook bouwde hij goede banden op met Europese kerken.
Binnenkort gaat dominee Goyek (1956) zich vooral richten op
vredesopbouw: de strijd tegen de opmars van de fundamentalistische
islam. Hij heeft in de afgelopen jaren goede banden weten op te bouwen
met de van oudsher gematigde moslims in Noord-Kameroen. Ook zij keren
zich tegen de fundamentalistische islam, die van buitenaf binnendringt.
Dominee Goyek benadrukt het belang van goed onderwijs: “Veel van onze
jongeren hebben niets te doen en zijn daarom kwetsbaar om in handen
van fundamentalisten te vallen.”
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Zijn vrouw Marcelline is hoofd van de vrouwenbeweging bij het landelijk
centrum van de kerk. Ook hun negen kinderen zullen veel gaan bijdragen
aan hun land. Ze studeren rechten en geschiedenis in Kameroen.
De oudste zoon werkt inmiddels bij de douane. Eén dochter studeert
medicijnen in buurland Congo. De jongste zoon zit nog op de middelbare
school. “We danken God dat we al onze kinderen in Afrika bij ons hebben.
Zoveel kansarme jongeren riskeren hun leven in de woestijn en in de zee,
omdat ze naar Europa willen.”
Kees Visser (0571) 290 720
***********************************************************************************

‘Eendracht’ zingt in 3de adventsdienst.
Op zondag 16 december verleent zangvereniging ‘Eendracht’ haar
medewerking in de 3de adventsdienst. Er zullen mooie liederen gezongen
worden welke in het teken staan van of op weg naar kerst. Het koor staat
onder leiding van Hans Mol.
Op woensdag 19 december zingt ‘Eendracht’ in Den Nul, waar de
gezamenlijke ouderenbonden van Olst-Boskamp hun jaarlijkse
kerstbijeenkomst houden.
Op donderdag 20 december zingt het koor tijdens het kerstfeest van de
65+ groep in de kerk van Terwolde, welke georganiseerd wordt door Mini
van der Horst en Willie Slijkhuis.
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Kerst ontmoeting - Kerst ontmoeting - Kerst ontmoeting
WILT U,
Elkaar Ontmoeten, Samen een Kerstviering, Gezellig samenzijn?
Dat kan bij de 65+ Groep.
In de verwarmde, prachtige versierde kerk zal Zangkoor ‘Eendracht’ uit
Terwolde deze middag haar medewerking verlenen. Het sfeervolle
repertoire dat het koor voor ons ten gehore brengt bestaat geheel uit mooie
bekende Kerstliederen. Dirigent de Heer Hans Mol zal tevens de
samenzang begeleiden. Onder het genot van chocolade melk met de nodige
versnaperingen zult u ongetwijfeld genieten van de Kerstontmoeting.
Dat iedereen van HARTE WELKOM is, is vanzelfsprekend.

KERST is VOOR IEDEREEN
Tot ziens op donderdag middag 20 december, om twee uur.
************************************************************
Welke vrijwilliger (M/V) wil op dinsdag 18 december de traditionele
Kerstattentie bezorgen bij zieken en 80 jarigen en ouder.
De attenties worden afgegeven tussen half tien en half elf in de consistorie
van de Kerk. Wij zijn bijzonder dankbaar voor uw hulp.
De attentie wordt mogelijk gemaakt door de diaconie..
Opgave graag voor donderdag 13 december i.v.m. planning route.
Bij

Willie Slijkhuis
Mini van der Horst

tel. 291074
tel. 291335

Hierbij wensen wij iedereen Goede Kerstdagen toe.
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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:
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:
3 december

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

M. Bosman
W. Jansen
G. Hak
W. Slijkhuis

Wellinkhofweg 5
Everwijnstraat 17
Everwijnstraat 33
Kuiperstraat 13

7 januari

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

H. Braamkolk
K. Ketelaar
J. ter Mate
B. Plette

Molenweg 27
Twelloseweg 76
Dorpsstraat 49
Kolkweg 13

UITZENDROOSTER
2
9
16
23
30
32

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

RK
PK
PK
PK
PK

OOV:

Duistervoorde
Twello
Voorst
Nijbroek
Klarenbeek

10.00u
10.00u
10.00u
9.30u
10.00u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:
Johan de Weerd, Middendijk 40/A, (0571) 291884.
Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde.

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

via: B. Nobel
T. Steenbergen
D. van de Pol
L. Uenk
D. van Baak

Onderhoudsfonds via: Bank (13.11)
B. Nobel
A. Ensink
Orgelfonds

via: B. Nobel

Collecten

zie volgende kerkbode
TOTAAL

50,00
5,00
10,00
10,00
10,00

85,00

100,00
50,00
10,00

160,00

50,00

50,00

295,00

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Viermaal “Oh Denneboom!” in Dorpskerk Terwolde
Zaterdag 15 december staat de
Dorpskerk in Terwolde in het teken van
de kerstvoorstelling “Oh Denneboom”,
uitgevoerd door muziektheater Tabula
Rasa uit Apeldoorn.
Deze nieuwe theatergroep, opgericht in
2015 en zo’n 30 leden, heeft al twee
grote producties op haar naam staan:
“Dromen” en “LIVE! de Musical”.
Deze laatste productie werd in juni
voor het voetlicht gebracht in Orpheus
in Apeldoorn en werd zeer enthousiast
ontvangen.
Met “Oh Denneboom” brengt Tabula Rasa viermaal een voorstelling met veel
muziek en zang. De voorstelling begint al op het kerkplein met een sfeervolle
kerstmarkt en Christmas Caroll Singers. Tijdens de voorstelling in de kerk
vertelt Elisabeth een verhaal, geïnspireerd op Witte Kerst van Godfried
Bomans. In het verhaal is veel koor-, ensemble- en solozang verweven.
Een voorstelling met een boodschap, maar tevens met de nodige humor.
Dorpskerk Terwolde, Molenweg 2
Voorstellingen: zaterdag 15 december, 12.30 u – 14.30 u – 16.30 u – 20.00 u
Kaarten bestellen via : www.tabula-rasa.nu
Ook verkrijgbaar bij Coop de Lelie.
Volw. € 7,50 / Jeugd tot 14 jaar € 5,-Wilma Licht: regie
Floor Lanz: piano. Juul Beerda: accordeon / toetsen. Michiel Nijs: drums.
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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.
Hierbij 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 kerststukken 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 (0649 854 003)
Alie Ensink (0571 291 236)
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Kerstzangdienst in de Vecht 9 december 2018
Op zondagmiddag 9 december is er weer de jaarlijkse
kerstzangdienst georganiseerd door de oecumenische
werkgroep. Deze dienst begint om 16.00 uur in zaal de
Groot in de Vecht.
Het thema is: Geloof met me mee.
Ds. B. Nobel doet de overdenking.
Verder werken mee: Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’
uit Terwolde, ‘de Darpse Deerns’ o.l.v. Hans Mol en leden
van de werkgroep.
De collecte is bestemd voor Kerk in Aktie, bijbels voor China.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken
en elkaar te ontmoeten. De zaal is open vanaf 15.30 uur.
We hopen velen van u te mogen begroeten, om zo gezamenlijk op weg te
gaan naar kerst.
**************************************************************************************

Op kerstavond is er wederom het kinderkerstfeest.
De titel van dit jaar is: HO, HO, HO EENS EVEN.
Gaat het ons lukken om deze avond tot stilstand te komen?
Om stil te staan bij kerst en bij de geboorte van Jezus.
Samen met onze familie en diegene wie ons dierbaar zijn.
Het wordt een dienst waarin onze jeugd, de adolescenten, zullen verrassen
met een leuk toneelstuk. Zij ontrafelen waarom we ook alweer kerstvieren
elk jaar.
En onze jongste jeugd zal ons roeren met mooie gebeden en gedichten,
voorgedragen vanuit de kerststal.
De jeugd van ‘Ons Genoegen’ zal blazend kerstliederen spelen.
En Iekje en Lisa zullen met dwarsfluit en piano de samenzang van ons allen
begeleiden.
Na afloop is er de warme chocolademelk met slagroom en een kerstkrans.
Laat uw haast voor wat het is, Komt Allen Tezamen, en sluit aan bij het
kinderkerstfeest op kerstavond.
Hartelijke groeten,
Erik, Hermien, Lineke, Menneke en Linda
36

Mocht u denken dat de rommelmarktcommissie na het geweldige
succes van de in mei gehouden rommelmarkt nog in ruste is, dan
heeft u het mis.
Wij zijn al weer druk doende om spullen te verzamelen om op de
gebruikelijke zaterdag voor Pinksteren, voor de 39e keer, wederom
een grandioze rommelmarkt te organiseren.

Om de recordomzet te evenaren zal een hele klus worden, maar we
doen uiteraard ons best. En we zijn dan wel afhankelijk van de
ingebrachte spullen.
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Heeft u nog spullen, bel ons even; dan maken wij een afspraak met u
om de spullen te halen.
Evert Slijkhuis 0571 - 291074
Gerrit de Groot 055 -3231261
Jaap van Oorspronk 055- 3231711
Zoals we gewend zijn hopen we dan ook weer op veel helpende
handen, dan wordt het vast weer een succes.
En kunnen weer een mooi bedrag doneren voor het restauratiefonds van onze prachtige Kerk.
De commissie.
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Kerstpakketten actie
De diaconie organiseert i.s.m. de Ondernemersvereniging TerwoldeNijbroek weer een kerstpakkettenactie.
De pakketten worden beschikbaar gesteld door COOP De Lelie.
De diaconie geeft bij de pakketten een envelop met een geldbedrag.
Wie komen ervoor in aanmerking?
We hebben een afspraak gemaakt met
de sociale dienst van de gemeente
Voorst. Zij weten wie er via hen een
bijstandsuitkering krijgen.
Deze mensen krijgen via de dienst een
brief waarin staat waar en wanneer ze
hun pakket kunnen komen afhalen.
Zo waarborgen we zoveel mogelijk privacy
en anonimiteit.
Als diaconie realiseren we ons ook dat er misschien mensen zijn die geen
bijstandsuitkering van de sociale dienst krijgen, maar die toch op het
randje van de armoede zitten. Vaak weten dorpsgenoten en wij dit niet.
Mocht u misschien iemand weten die in zo’n situatie verkeert, wilt u ons
dat dan melden? Misschien kunnen wij ook iets voor hen doen.
Namens de diaconie,
Kees Visser, (0571) 290 720

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 7 januari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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