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DIENSTEN  JANUARI 2019 
 

 

Zondag 13 januari 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

          

Zondag 20 januari 10.00u - Dhr.  E. Fokkema, Twello 

        
Uitgangscoll.:   
Oecumene/Migratie verbindt kerken wereldwijd 

          

Zondag 27 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Diaconie: Naastenhulp Voorst 

          

Zondag 3 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        ZWO dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   47ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Januari 2019  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE  
 
Messiaans leven 
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen “Waar is de 
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om hem eer te bewijzen”. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden 
van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 
‘In Bethlehem, in Judea”, zeiden ze tegen hem.  Matteüs 2: 1-5a 
 

Als de wijzen uit het oosten aankomen bij 
het paleis van koning Herodes in Jeruzalem, 
dan vragen zij waar zij de koning van de 
Joden kunnen vinden. Herodes schrikt 
daarvan, maar niet in de eerste plaats 
omdat hij bang is voor zijn troon. Hij vraagt 
zijn geleerden om uit te zoeken waar de 
messias geboren zal worden. Herodes heeft 
door dat er veel meer op het spel staat dan 

zijn troon. Als de mensen messiaans zullen gaan leven, dan raakt hij de macht 
over hen kwijt. Dan volgen zij voortaan een andere koning, een ander spoor, het 
messiaanse spoor. 
 

Messiaans leven, is leven met een doel voor ogen: Het koninkrijk van God. 
Tegelijkertijd is messiaans leven, leven met alles wat je op je weg tegenkomt. 
Jezus is ons daarin voorgegaan. Mensen die messiaans leven, kun je niet 
opsluiten achter grenzen, kun je niet bevelen, kun je niet onderdrukken. Dat is 
waar Herodes bang voor is. Mensen die messiaans leven zijn voor machthebbers 
ongrijpbaar, want zij gaan door op de door hen ingeslagen weg achter Jezus aan. 
Achter het Licht van de wereld aan. Messiaans leven betekent dat je je niet laat 
imponeren door alles en iedereen die een grote mond opzet, hun macht met 
geweld laten zien. Messiaanse mensen blijven nomaden op deze wereld. Nergens 
echt thuis, maar altijd onderweg naar daar waar het beter is. Daar waar het licht 
schijnt voor de volken.  
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Zo worden zij pelgrims die trekken van pleisterplaats naar pleisterplaats, soms 
worden zijn gastvrij ontvangen, soms worden zij weggestuurd, maar zij gaan 
door, hun ongekende gang.  
Zo heeft Jezus het hen, zo heeft Jezus het ons voorgedaan. 
Een goede reis gewenst door het nieuwe jaar op deze messiaanse weg 

 

VANUIT DE GEMEENTE 
 

Themawandeling: Versterk je vertrouwen. 
 

In deze tijd is het vroeg donker en de 
bomen zijn kaal. Zal het weer lente 
worden? De eerste tekenen zijn al 
zichtbaar, ook in de natuur. Wilt u angst 
en zorgen achter u laten en fier en met 
vertrouwen het nieuwe jaar in gaan? 
Hartmut Rosa stelt dat je vertrouwen 
herstelt of versterkt door geraakt te worden. Dan resoneert er iets in jou en jij 
resoneert iets in de wereld. Wil jij jezelf de ruimte geven om dat te ervaren in de 
natuur? Wandel dan mee met de themawandeling van woensdag 16 januari. 
Start om 10.00 uur bij de molen, hoek Wijkseweg/Twelloseweg in Terwolde.  
De wandeling duurt  ongeveer anderhalf uur. Deze wandeling wordt begeleid 
door Betsy Nobel. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen mag meedoen. 
Een goed begin van het nieuwe jaar! 
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Wij gedenken 
 

Op 16 december kwam er een einde aan het leven van Rik Brummel. Tot en met 
de zomer leidde Rik een actief en gelukkig leven. Ruim een jaar geleden trouwde 
hij met Fenna en gingen ze samen in Epe wonen. Alles leek goed, totdat zich 
plotseling een ernstige ziekte openbaarde waar niets meer aan te doen was.  
 

Na al zijn inzet om weer beter te worden en de goede zorgen van zijn kinderen en 
anderen die hem lief waren, overleed hij, toch nog onverwacht snel, in zijn slaap. 
Rik was een betrokken vader, een geïnspireerde directeur van Talma Borgh, een 
lieve man en ook was hij een actief diaken bij ons in de kerk. Natuurlijk was Rik 
nog veel meer. Hij heeft in zijn leven zoveel mensen ontmoet en met zoveel 
mensen gewerkt en zijn leven gedeeld. Het is enorm verdrietig dat aan zijn leven 
zo plotseling een einde kwam.  
 

In de Dankdienst voor zijn leven zochten we troost bij 
Psalm 121 en we herhaalden de woorden uit de 
huwelijksdienst uit 1 Korintiërs 13, dat prachtige gedicht 
over de liefde.  
‘Inspiration’ zong een aantal van Riks lievelingsliederen 
en Fenna en de kinderen brachten mooie herinneringen 
naar voren. Het afscheid was goed, maar neemt niet 
weg dat de gebrokenheid van het leven wel heel hard 
heeft ingeslagen in het gezin van Rik.  
 

We bidden dat zij toch iets van licht weer kunnen gaan 
zien aan of voorbij de horizon. 
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Bij de diensten 

Nog één zondag lezen we een klassiek verhaal uit de Epifaniëntijd. Het verhaal 
over de doop van Jezus. Daarna beginnen we aan het boek over Esther, een 
prachtig en verschrikkelijk verhaal over vervolging en bedreiging, maar ook over 
geloof, hoop en redding. Het is belangrijk om dit verhaal te blijven vertellen, 
omdat het nog steeds werkelijkheid is. 
 
Zondag 13 januari, eerste zondag na Epifanie  Kleur: wit 
De zondag van de doop van de Heer 
Niet Johannes, maar Jezus zal de belangrijkste zijn, maar eerst wil Jezus graag 
door Johannes gedoopt worden. Op deze zondag gaat Ds. J. Lammers uit 
Beekbergen bij ons voor 
 
Zondag 20 januari, tweede zondag na Epifanie Kleur: wit 
De kinderen beginnen met het boek Esther. Koning Ahasveros zoekt een koningin 
en uiteindelijk wordt Esther gekozen. Een joods meisje krijgt een belangrijks post 
in het paleis. Esther weet nu nog niet hoe belangrijk (en gevaarlijk) die post zal 
blijken te zijn. Op deze zondag gaat dhr. E. Fokkema uit Twello bij ons voor. 
 
Zondag 27 januari, derde zondag na Epifanie Kleur: wit 
In Ester 3 leren we Haman kennen. Hij heeft een hekel aan de joden en bedenkt 
een gruwelijk plan om voor eens en voor altijd van hen af te zijn. 
 
Zondag 3 februari, vijfde zondag na Epifanie Kleur: Groen  
ZWO-DIENST 
Deze dienst zal met de ZWO-commissie worden 
voorbereid.  
Aan de poort van de koning verschijnt Mordechai (Ester 4). 
Hij vraagt Ester om hulp om het lot van het joodse volk te 
keren.  
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AGENDA 
8 januari 20.00 Denktank   bij Berry 
9 januari 20.00 Kerkenraad   Consistorie 
14 januari 20.00 ZWO vergadering  Consistorie 
16 januari 10.00 Themawandeling                Molen   
18 januari Filmavond Doe-club  Kerk 
23 januari 10.00 Ouderlingen vergadering  Consistorie 
 

1 februari Inleveravond Kerkbalans  Consistorie 
 
 
Ik wens u alle goeds en Gods zegen voor 2019! 
 

       Ds. Betsy Nobel 
 
 

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

18-jan Dhr. E.T. Bieleman Grotenhuisstraat 36 87 jr. 

28-jan Mevr. R. Hartgers - Hamer Leliestraat 2 92 jr. 

31-jan Mevr. D.G. Veldhuis - van Vemde Grotenhuisstraat 18 85 jr. 

 
Onze hartelijke gelukwensen. 
 
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op vermelding in ons 
kerkblad, laat het ons dan weten. 
 
 

MUTATIES: 
 
 

Overleden: 
 

Dhr. R. Brummel, Dr. v. Voorthuysenstraat 10, Epe op 16 december. 
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Tegen het einde van het jaar 2018 heeft de diaconie aan onderstaande 
instanties elk een gift gegeven van EUR 250, waarbij een korte toelichting 
wordt gegeven. 

 
 
 

 

Op www.hezenberg.nl is onder meer het volgende te lezen:  
Aan de rand van de Veluwe ligt een historisch landgoed, omgeven door een 
prachtig stukje natuur. Hier huist sinds 1946 Stichting de Hezenberg. 
Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg 
zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Wij hebben 
een open christelijke identiteit en dragen het keurmerk Christelijke Zorg.  
Het doel van de Hezenberg is om verandering te creëren in de levens van 
mensen. Wij helpen onze gasten om duurzame veranderingen in hun 
persoonlijke leven en omstandigheden te realiseren. Onze programma’s zijn 
gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. 
Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons 
verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof 
dat er verandering mogelijk is. 
 

In Jemen wonen 27 miljoen mensen. 22,2 
miljoen van hen hebben nu dringend hulp 
nodig. Zij krijgen ramp na ramp te verwerken 
en houden hun hoofd nauwelijks meer boven 
water. 

Een langslepend conflict, cholera-uitbraken, honger, het houdt niet op. 
Al vóór het conflict begon in 2015, moest 90% van het voedsel in Jemen uit het 
buitenland komen. Blokkades en stukgeschoten infrastructuur bemoeilijken de 
invoer en verspreiding van eten voortdurend. Bijna 18 miljoen mensen dreigen 
nu te sterven door honger. 
Als het mensen in Jemen al lukt naar een ziekenhuis te gaan, is de kans groot 
dat dat ziekenhuis niet langer in bedrijf is. In het conflict zijn ziekenhuizen en 
verplegend personeel meermaals aangevallen. Sinds februari 2018 is dit 11 keer 
gebeurd, sinds het begin van het conflict 160 keer. Minder dan de helft van de 
ziekenhuizen in Jemen is nog operationeel. Er is een groot tekort aan 
medicijnen. Steeds meer burgers worden slachtoffer van uitbraken van ziektes 
zoals difterie, mazelen en hersenvliesontsteking. De mensen in Jemen hebben 
dringend voedsel, schoon drinkwater en medicijnen nodig. 
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VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor 
vluchtelingen en asielzoekers. Ongeveer 14.000 
vrijwilligers en enkele honderden betaalde 
medewerkers maken dat mogelijk.  
Een van de recente acties betrof het versturen van 
een Happy kaart aan een vluchtelingkind. 

 

Hieraan heeft de KND met de kerst ook aan meegewerkt!  
 

 
 
 

Midden in het levendige centrum van Deventer 
staat het Meester Geertshuis, een gastvrije 
huiskamer waar mensen even op adem kunnen 
komen. Het is een plek waar je kunt zijn wie je 
bent, waar aandacht is voor wat bezoekers 
beweegt en bezielt, of het nu gaat om mooie of 
om teleurstellende ervaringen. 

 

In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt 
het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, als je 
geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent 
naar ons land. Dan is het goed om mensen te ontmoeten die voor jou 
openstaan, die je steunen en je inspireren om met anderen je ervaringen te 
delen en kracht te hervinden om verder te gaan. Dat er een plaats is waar 
vrijwilligers en beroepskrachten je zo nodig doorverwijzen om passende 
ondersteuning te vinden. 
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Het Meester Geertshuis is een initiatief van kerken in Deventer. Het is al meer 
dan een decennium in Deventer aanwezig, eerst in de vorm van een 
huiskamer genaamd ‘De Vijf’. Nu is het centrum gevestigd in het pand aan de 
Assenstraat 20. Voor meer info www.meestergeerts.nl 
 

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 
 

 
 
In de media is de laatste weken veel te doen geweest 

rondom het kinderpardon. Zo’n 400 kinderen zijn al 

meer dan vijf jaar in Nederland. Door de landelijke PKN 

is al vaker gewezen op hun slechte situatie.  

Denkt u bijvoorbeeld aan het gezin in de Haagse kerk, waar al weken door veel 

predikanten (waaronder de scriba van de synode) en gemeenteleden 24 uur per 

dag een kerkdienst wordt gehouden om ervoor te zorgen dat het gezin niet kan 

worden uitgezet.  
 

Al meer dan honderd gemeenteraden in Nederland dringen ook aan op een ruimer 

kinderpardon. De gemeente Voorst heeft zich hier nog niet bij aangesloten. Dat is 

de reden dat de kerkenraden van Terwolde-de Vecht en Twello onderstaande 

brief geschreven hebben aan de gemeenteraad. 

 

Aan de raad van de gemeente Voorst 
 

Betreft: Kinderpardon 
 

Geachte dames en heren, 

Onlangs heeft u in de raad een discussie gevoerd over het toepassen van een 
ruimhartig kinderpardon. De kerkenraden van de Protestantse gemeente 
Terwolde-De Vecht  en van de Protestantse Gemeente Twello hebben behoefte 
hun standpunt in deze kwestie bij u onder de aandacht te brengen. 

De Protestantse Kerk in Nederland pleit al jaren voor een ruimhartig kinderpardon. 

De zorg voor vreemdelingen loopt als een rode draad door de Christelijke traditie. 

Als Protestantse Kerk proberen we navolgers te zijn van Jezus Christus. Bij Jezus 

staat het belang van ieder mens, en juist ook van kinderen, voorop. 

http://www.meestergeerts.nl/
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Samen met een grote groep maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld 
Defence voor Children, de Stichting Inlia en de actiegroep Ze Zijn Al Thuis, roept 
de Protestantse Kerk via Kerk in Actie al sinds 2004 op tot een ruimhartige 
regeling voor migrantenkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Kerk in 
Actie bemiddelt regelmatig voor plaatselijke kerken die te maken hebben met 
migranten die in de knel komen door de huidige regelingen. 
 

Wij pleiten ervoor dat er regelingen komen die snel een eind maken aan 
onduidelijkheid. Als die onduidelijkheid te lang aanhoudt pleiten wij voor een 
gastvrije opvang, zodat gezinnen in een nieuwe veilige omgeving hun bestaan 
weer op pakken en werken aan een toekomst. Het lang laten bestaan van 
onduidelijkheid en onzekerheid is slecht voor kinderen en heeft voor de rest van 
hun leven negatieve psychische effecten. 
Het feit dat deze kinderen hier zijn, maakt dat zij ook onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de burgerlijke gemeente. Het dus niet zo kan zijn 
dat de burgerlijke gemeente en haar hoogste orgaan de andere kant opkijkt als dit 
onderwerp aan de orde is. 
 

Wij roepen u daarom op in de gemeenteraad van Voorst compassie  met deze 
kinderen te tonen en uw verantwoordelijkheid daarin daadwerkelijk te tonen door, 
in navolging van vele andere gemeentes in Nederland, u uit te spreken voor een 
ruimhartig kinderpardon. 
 
Omdat wij als Protestantse gemeenten, aangesloten bij de Protestantse Kerk in 
Nederland, ons wel ernstig zorgen maken over de gezondheid en de toekomst van 
deze ruim 400 kinderen waar het nu over gaat, hebben wij gemeend via deze brief 
dit onder uw aandacht te moeten brengen. Wij zijn van mening dat vanuit 
medemenselijkheid en zorg voor de medemens gekozen moet worden voor een 
ruimhartig kinderpardon. 
 

Daarom sturen wij deze brief eveneens  aan de Staatsecretaris van Justitie en 
Veiligheid, zodat hij verneemt dat er in de gemeente Voorst ook mensen wonen 
die voor de toepassing van een ruimhartig kinderpardon zijn. Tegelijkertijd bieden 
wij deze brief als open brief aan in de regionale media. 
Hoogachtend, 

Namens de Protestantse Gemeente  Namens de Protestantse  

Gemeente 

Terwolde-De Vecht,    Twello, 

C. Visser, scriba    J. Bakkenist-de Lange, scriba 

 
Een afschrift van deze brief is ook gezonden aan de staatssecretaris van Justitie 

en Veiligheid, het College van B en W en het Voorster Nieuws. 
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KERKASIEL 
 

 

Sinds vrijdag 26 oktober, 13:30 uur, is er een doorlopende kerkdienst aan de gang 
in buurt-en-kerkhuis Bethel. Hier wordt door de Protestantse Kerk van Den Haag 
kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland 
woont en met uitzetting wordt bedreigd. Het gezin bestaat uit vader moeder, twee 
dochters en een zoon. De oudste dochter, Hayarpi,  is afgestudeerd en schrijft 
mooie gedichten en gebeden. De andere kinderen doen nu thuisstudie want ze 
mogen het pand niet verlaten en kunnen dus niet meer naar school. Het gezin 
leeft in kamers boven de kerk en komt af en toe een dienst bijwonen. De familie 
Tamrazyan komt uit Armenië. Volgens onze regering is dat een veilig land. De 
heer Tamrazyan loopt echter gevaar bij terugkeer naar eigen land. De 
Nederlandse rechter heeft al twee keer beslist dat dit gezin een permanente 
verblijfsstatus zou moeten krijgen  maar het O.M. heeft hiertegen beroep 
aangetekend. Daardoor zouden de Tamrazyans elk moment uitgezet kunnen 
worden.  

 
De Protestantse Kerk van Den Haag heeft hen nu al enkele maanden kerkasiel 
verleend, mee omdat er nog steeds nieuwe informatie aangaande het gezin en de 
argumentatie voor een verblijfsstatus aan het Openbaar Ministerie en aan de IND 
worden verstrekt. Zolang er een kerkdienst gaande is, mogen functionarissen die 
met de uitzetting worden belast, niet binnenvallen. Het pleidooi voor een verblijf in 
Nederland dat via het kerkasiel en de vieringen in Bethel wordt benadrukt, is ook 
bedoeld voor de naar schatting 400 kinderen die vrijwel hun hele leven in 
Nederland hebben gewoond en hier zijn geboren. Ook die kinderen worden met 
uitzetting bedreigd.  

 
Deze week heb ik twee van deze kerkdiensten bijgewoond. 
Het was een bijzondere ervaring, Egbert Fokkema uit Twello (ook bij onze 
gemeente bekend) ging voor in deze diensten. Samen met Egbert, organist Bert 
Riphagen en Geri Onderweegs, beamerspecialist van de Wilhelmina kerk uit 
Beemte, ben ik naar Bethel-Den Haag gereden. We werden ontvangen met koffie 
en konden nog een gedeelte van de dienst meemaken van een emigranten 
dominee uit Ghana. Aan het eind van elke viering  geeft de dan leidinggevende 
dominee de kaars weer door aan de volgende voorganger en zo is de cyclus van 
estafettediensten al vanaf 26 oktober gaande. En dat gedurende 24 uur per 
dag/nacht. Het is een bijzondere belevenis en een zeer oecumenisch gebeuren. 
Gasten en belangstellenden  die de vieringen mee willen maken komen binnen en 
gaan weer wanneer dat hen uit komt. Ze worden welkom geheten tijdens de dienst 
door de voorganger en vertellen elkaar waar ze vandaan komen. Ieder predikant 
vult zijn of haar dienst geheel op eigen wijze in.  
De estafettevieringen duren nu al meer dan 1500 uur en de inhoud verrast de 
bezoekers. 
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Willen jullie een keer mee? Het is zeer de moeite waard om ook eens langs te 
gaan in Bethel. Naar verwachting zal het kerkasiel nog wel een aantal weken 
worden voortgezet en dus ook de vieringen.  
U en jullie zijn daarom van harte welkom bij eén van de diensten in de komende 
dagen of nachten! 
 
Het lijkt me zeer de moeite waard om er een keer naar toe te gaan. Ook als steun 
en bemoediging voor het gezin Tamrazyan. We zouden als gemeenteleden met 
een of meer auto’s daarnaar toe kunnen rijden.  
Wanneer er interesse is hoor ik dat graag.  
 
Lien Uenk 
 

0571 271382    
 

ljuenk@kpnmail.nl    
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     UITNODIGING  voor de 65+ GROEP.  

 

Stamppotten Buffet op donderdag 24 januari 

 

Traditie getrouw luiden wij het nieuwe jaar in met een stamppotten buffet.  

Bereidt in de keuken van Restaurant de Groot, met natuurlijk een overheerlijk 

nagerecht. Gezien de reacties van voorgaande jaren zal het ongetwijfeld weer 

heerlijk smaken. 

 

Kosten              12 euro per persoon 

Opgave tot        donderdag 17 januari 

Aanvang           12.00uur 

 

 

Terugblik.          

 

Wij willen de vrijwilligers hartelijk dank zeggen voor het bezorgen van 

de Kerstattentie`s. Ook voor de giften speciaal voor de 65+ groep onze dank. 

 

Kerstviering.   
 

We kregen veel positieve reacties over de Kerstviering. Een viering met licht 

en warmte. 

Speciale dank voor het zangkoor ‘Eendracht’ dat  prachtige Kerstliederen ten 

gehore bracht. 

Tevens willen wij een dank uitbrengen voor de leuke attentie die Alie Ensink 

ons overhandigde namens de 65+ groep. 

 

Wij hopen op een goede opkomst.           De drempel is bij ons laag. 

 

Tot ziens op donderdag  24 januari.  

 

Willie Slijkhuis           291074                Mini van der Horst    291335. 
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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 
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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 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 4 febr. Mevr. J. van der Haar Lochemsestraat 28 

 

Mevr.  H. de Groot Avervoordseweg 3 

 

Mevr. H. Braunius Veenweg 5 

 

Mevr. J. van Vemde Veenweg 11 
 

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. 

 
THUIS DE KERKDIENST BELUISTEREN? 
 

Dat kan heel makkelijk! De kosters nemen de kerkdienst op op een 

USB-stick. Als u aan ondergetekende een berichtje stuurt, zorgen wij 

als diakenen ervoor dat u de kerkdienst thuis kunt beluisteren. 

Kees Visser: 0571 290 720 
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UITZENDROOSTER OOV: 
 

13 jan. PK Klarenbeek 10.00u 

20 jan. PK Terwolde 10.00u 

27 jan. RK Duistervoorde 10.00u 

 

 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voors  t 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 
 

 

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. 
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GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: A. Fridrichs 10,00 

 

  

K. Ketelaar (1x5: 2x 10) 25,00 

 

  

R. Eekhuis 10,00 

 

  

H. Stormink 10,00 

 

  

E. Nobel 20,00 75,00 

      Kerstgroet via: Dames ter Mate 10,00 

 

  

K. Ketelaar 25,00 

 

  

R. Koers 25,00 

 

  

L. Uenk 28,00 

 

  

H. Ooink op den Dijk 30,00 

 

  

J. Roskam 25,00 

 

  

D. Zweers 15,00 

 

  

M. v.d. Horst 60,00 218,00 

      Werk Ds. R. Goyek 

    Noord Kameroen via: Bank 

  

100,00 

      Onderhoudsfonds via: Bank (29.11) 

 

100,00 

      Orgelfonds via: Bank (28.11) 30,00 

 

  

Bank (28.12) 50,00 80,00 

      Collecten: Nov. CvK 

  

192,65 

 

 

Diaconie 

 

206,17 

 

 

Voedselbank 52,65 

 

 

Kameroenproject 107,60 

 

 

Ned. Bijbelgenootschap 53,50 

 

 

Orgelfonds 72,20 684,77 

      Collecten: Dec. CvK 

  

275,17 

 

 

Diaconie 

 

327,81 

 

 

Orgelfonds 206,60 

 

 

Columbia 

 

61,35 

 

 

Oekraine 

 

60,75 

 

 

Roemenië KND 108,66 

 

 
Kinderen in de Knel 92,58 

 

 

Kerstzangdienst (Bijbels in China) 161,70 

 

 

JOP 

  

52,43 

  Kinderkerstfeest 252,20 1.599,25 

 
  

TOTAAL   
 

2.857,02 
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Nieuws van het Kerkwinkeltje. 
 

Met een fijn en dankbaar gevoel kijken we terug op de geslaagde verkoop van 
de zelfgemaakte- en ingebrachte spullen. 
Wat zijn er toch veel creatieve mensen, oud en ook jong.  
Tevens hadden we dit jaar voor het eerst verkoop van brocante artikelen, dit 
was ook een succes, dit doen we volgend jaar zeker weer. 
We hebben een bruto opbrengst van € 1.800, waar we erg blij mee zijn. 
De boodschappenmand is gewonnen door Kees en Riet Visser, hartelijk 
gefeliciteerd!!!!! 
 
We willen dan ook iedereen bedanken die wat gemaakt of geschonken heeft. 
Ook alle helpers en natuurlijk alle kopers bedankt: Zonder jullie kunnen we dit 
niet meer doen. 
Samen zijn we sterk en maken we er met zijn allen iets moois van!!!! 
 
Over 11 maand hopen we weer winterverkoop te houden. 
 
Tot ziens dan. 
Hartelijke groeten, namens het kerkwinkeltje. 
 
Hannie Zweers 
Heidi Kamphuis 
Marja Stormink 
Alie Ensink 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 JANUARI vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

