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Zondag

3 februari

10.00u - Ds. B.K. Nobel
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Uitgangscoll.: Kameroenproject ZWO
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10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
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Zondag

3 maart

10.00u - Ds. K. van Middendorp-Sonneveld, Elst
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Een open plek

In de afgelopen maand was ik bij een lezing van broeder Thomas Quartier,
een broeder van de Sint Willibrordabdij in Doetinchem. Hij vertelde over zijn
bezoek aan het Benedictijner zusterklooster in Israël, waar vijf nonnen
wonen.
Dat klooster ligt tussen Bethlehem en Jeruzalem, twee plaatsen die vijftien
kilometer van elkaar liggen. Maar deze plaats is, anders dan in bijbelse tijden,
geen onschuldige plaats meer, want dwars tussen deze twee plaatsen door
loopt de muur die de joden en palestijnen van elkaar scheidt. De muur zou
aanvankelijk dwars door de kloostertuin lopen,
maar na vele protesten werd de muur toch
met een hoek om de kloostertuin heen gelegd.
In dit klooster wonen dus vijf nonnen, drie zijn
er boven de tachtig, één is er in de zeventig en
de Abdis is in de vijftig.
Broeder Thomas is zesenveertig en nogal een
levendig mens, zijn lezing was een genot om
naar te luisteren.
Hij zag deze kleine gemeenschap aan en had
meteen ideeën om de boel wat op te krikken.
“Jullie moeten naar Parijs gaan zei hij en er
andere zuster bij zoeken”. Maar dat wilden de
zusters niet. “Zal ik dan gaan” zei hij, ”ik ken
veel mensen, die kan ik allemaal benaderen.”
Maar ook dat wilden de zusters niet.
En toen werd ook duidelijk wat de icoon op de muur van het klooster wilde
vertellen. Het was een icoon van Maria, maar van Maria zonder kind, dat is op
zich al vreemd, dat zie je niet vaak.
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Deze Maria had nog geen kind, maar was wel zwanger. Zo zijn wij, zeiden de
zusters in verwachting van de vrede en tot die tijd houden wij de ruimte hier
open en juist zo is dit zo’n krachtige plek in het oog van de storm.
Alles wat blijft, zo zeggen de zusters, is een teken van hoop.
Wij hebben jouw hulp niet nodig broeder Thomas, maar wel het gebed van
allen die met ons verbonden zijn, zwanger van vrede.
Deze zusters leren ons hoe belangrijk het is om vrij in het leven te staan en
een plek open te houden voor het goede en ruimte te maken voor de
verwachting van de vrede ook al lijkt het in de wereld precies de andere kant
op te gaan.
Broeder Thomas groeide op in Kranenburg, in Duitsland, een dorp waar hij
zich niet thuis voelde. Als je mee wilde doen had je drie mogelijkheden om er
bij te horen. De eerste was de voetbal, maar hij was niet sportief, de tweede
was de schutterij, maar hij was pacifist en het derde was de kerk, daarin vond
hij zijn rol, maar hij bleef een buitenbeentje in het dorp. En als je in een dorp
anders bent en je hoort er niet bij, zo zei hij, dan is het niet leuk in een dorp.
Dorpen hebben, zo zei hij vrijplaatsen nodig, waar iedereen mag zijn wie hij of
zij is.
Zo’n vrijplaats kan de kerk zijn,
hoewel we allemaal weten dat dat
ook de kerk lang niet altijd lukt.
Toch is het het proberen waard.
Daarom geven we steeds weer het
stokje van vele generaties door,
zodat het kerkgebouw, maar ook de
zorg voor de ziel, de zorg voor elkaar
en de zorg voor onze omgeving een
open plek zal blijven, een ruimte om
te vieren en te schuilen. Een ruimte waar ondanks alles wat er in de wereld
gebeurt nog steeds verwachtingsvol uitgekeken wordt naar een wereld vol
van vrede.
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VANUIT DE GEMEENTE
Herbevestiging Ben Hiddink, nog wel vacatures open
Op zondag 27 januari is Ben Hiddink herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Ben vervult de taak van penningmeester voor onze kerk en we zijn er heel blij
mee dat hij dit wil blijven doen.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij in de kerkenraad. Denkt u er ook over om mee
te denken en mee te doen? Maak dan eens een afspraak. We gaan vooral uit van
wat u graag doet of kunt en hoeveel tijd u daar in kunt steken. We denken
tegenwoordig minder in vast omschreven taken en meer in wat mensen fijn
vinden om te doen. Ook als u niet in de kerkenraad wilt, maar wel graag mee wilt
helpen, zijn we daar heel blij mee. Hoe meer we het werk kunnen verdelen, hoe
leuker het is en blijft. Zo houden we onze gemeente in beweging en komen er
ook weer frisse ideeën.
Wat we echt hard nodig hebben
We kunnen dus alle hulp gebruiken, maar we zijn wel heel erg op zoek naar
mensen van jong tot oud die tijdens kerkdiensten op zondag en eventueel ook
huwelijken en uitvaarten door de week de laptop met de schermen kunnen
bedienen en eventueel ook de aanwezige camera daar bij kunnen inzetten.
Ook het maken van powerpoints, youtube-filmpjes downloaden, het op tijd
updaten van onze programma’s zijn werkzaamheden waar we nog wel wat hulp
bij kunnen gebruiken.
Bent u, ben jij daar handig
mee, kom dan eens kijken
op zondagochtend in de
dienst of maak een
afspraak. ‘Werktijden’ zijn
natuurlijk in overleg.
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Kerkbalans
Eind deze week maken we de Kerkbalans weer op. Alvast hartelijk dank aan alle
lopers en alle gevers. Samen houden we de open plaats die onze kerk mag zijn
voor de dorpen Terwolde en De Vecht open.

Ook wij gaan naar Bethel, Den Haag voor de doorlopende kerkdienst.
Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan in de Bethelkapel te Den Haag is
inmiddels 3 maanden gaande. Sinds de start op 26 oktober 2018 bezochten zo’n
11.500 kerkgangers de dienst en gaven ruim 870 voorgangers zich op om één of
meerdere uren de dienst te leiden.
Op zondag 3 februari gaan we met een groepje mensen vanuit onze gemeente
Terwolde-De Vecht naar de Bethelkapel in Den Haag om ook ons steentje bij te
dragen. Van 15.00-17.00 uur zullen we samen lezen, bidden, zingen en luisteren
naar overdenkingen en mooie teksten. Ook nemen we groeten uit onze
gemeente mee. Ik zal als predikant deze dienst leiden, maar het is de bedoeling
dat we het vooral samen doen. Daarom komen we op vrijdag 1 februari om 14.00
uur ook met een aantal mensen bij elkaar
in de kerk om deze twee uur voor te
bereiden.
Wilt u ook mee naar Den Haag? Laat het
mij dan zo snel mogelijk weten, zodat we
vrijdag ook een planning kunnen maken
voor het vervoer naar en van Den Haag.
Gaat u niet mee, maar wilt u wel
meedenken, schuif dan gerust aan op
vrijdagmiddag om 14.00 uur. Ook kunt u
een groet meegeven. Deze ontvang ik
dan graag deze week in mijn brievenbuis
(Kolkweg 19B) of aanstaande zondag in
de ochtenddienst.
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Om u al vast een idee te geven waarom dit kerkasiel plaatsvindt en hoe het wordt
ingevuld, vindt u hieronder een verslag van Harm Dane. Natuurlijk hoort u in de
volgende kerkbode meer over onze ervaringen.
Wat zijn we eigenlijk aan het doen?
door Harm Dane
"We zijn met zeven, zitten in een halve kring rond een lege katheder, worden
onderzoekend aangekeken door afbeeldingen van iconische figuren en lezen
hardop Psalm 107. Het is 1.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, 4 op 5
januari. Haast ongemerkt is er al een uur verstreken sinds we begonnen zijn met
ons ‘stukje kerkdienst’ in de Bethelkapel in Den Haag. Nog twee uur te gaan. Wat
zijn we eigenlijk aan het doen? Denken we dat bidden helpt om politici om te
turnen? Nee, zo naïef zijn we niet. Zijn we onder de vermomming van een
kerkdienst actie aan het voeren? Nee, actievoeren doe je niet in de beslotenheid
van een kleine kerkzaal,
actievoeren doe je en plein
public.
Wat doen we dan?
We scheppen. We scheppen
leefbare ruimte en tijd in de
chaos van het leven.
Precies zoals we dat elke
zondagmorgen doen. Dan
doen we het voor onszelf,
ruimte scheppen in de chaos
van ons eigen leven.
En meestal vinden we het dan na een uurtje wel weer welletjes. Nu doen we het
voor de familie Tamrazyan. In de chaos van hun bestaan scheppen we licht.
Hun leven wordt beheerst door de chaos van vluchten, ambtsberichten,
juridische procedures, dossiers, bezwaarschriften, angst, hoop, teleurstelling,
stress. Hier in de Bethelkapel komt voor hen de chaos even tot stilte. Zolang de
kerkdienst duurt, is er voor hen pas op de plaats: plaats voor rust, ruimte om te
hopen en te bidden. Zolang de kerkdienst duurt, komt de chaos voor hen min of
meer even tot bedaren. Zoals voor Jona in de grote vis, niet heel comfortabel, wel
beschermd tegen de acute chaos van storm en vloed.
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Betekent de kerkdienst, al het bidden
en zingen en lezen, het definitieve
einde van de chaos? Nee, met een
kerkdienst, ook al duurt hij drie
maanden of langer, krijgen we de
chaos in de wereld niet onder
controle. Zo naïef zijn we niet. Maar
tijdens de kerkdienst klinkt wel het
lied van verlangen, het verlangen
naar de definitieve herschepping van
hemel en aarde. Daarom lezen we
met elkaar het verhaal van de verloren zoon, om eraan herinnerd te worden dat
deze chaotische wereld niet aan zichzelf is overgelaten, maar een thuis heeft. We
horen verhalen over het waken bij terminale patiënten als tekenen van
menselijkheid in uitzichtloze situaties. We zingen liederen van Taizé als blijk van
verbondenheid met hen die kozen voor een leven in eenvoud en met christenen
overal ter wereld. (…) We steken kaarsen aan als bakens van licht. Voordat we er
erg in hebben is het 3.00 uur. Haast met tegenzin dragen we de kerkdienst over
aan het groepje dat na ons ruimte gaat scheppen. Opgewekt lopen we rond half
vier door donker Den Haag en voelen ons in de ruimte gezet."
Harm Dane uit Amersfoort bracht een bijzondere nacht door in buurt-en-kerkhuis
Bethel en deelt zijn ervaringen in bovenstaand verhaal.
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Dat wonderlijke kerkasiel
Er gebeurt iets wonderlijks
Steeds meer mensen van allerlei geloof komen uit hun comfortzone
Steeds meer mensen kijken naar vragen zonder antwoorden
Steeds meer mensen laten ongemak toe
Er gebeurt iets wonderlijks
Steeds meer mensen van overal verlaten de dooddoeners
De dooddoeners over eigen volle land eerst
De dooddoeners over criminelen gekleed als vluchtelingen
Er gebeurt iets wonderlijks
Steeds meer mensen van allerlei leeftijden uit de leeglopende kerken
Steeds meer mensen bezoeken een unieke kerkdienst
Een kerkdienst die maar doorduurt
Er gebeurt iets wonderlijks
Geen 24-uurs economie kan hieraan zich meten
Meten aan dit aanhoudende bidden, zingen, vragen
Alsmaar vrijwilligers die dag en nacht welkom heten
Er gebeurt iets wonderlijks
Niemand weet hoe en hoe lang het verder zal gaan
Men kan naïef en het voeden van valse hoop noemen
Men kan er van alles over denken
Er gebeurt iets wonderlijks
Steeds meer mensen van overal verbinden zich
Verbinden zich met mensen in tergende onzekerheid
Dat geeft kracht en troost aan wie onrustige nachten doorleven

Marinus van den Berg, succesvol auteur van verschillende boeken, schreef bovenstaand
gedicht speciaal voor het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel.
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Brunch Doe-club
We vinden het ontzettend leuk dat de Doe-club een brunch organiseert op
zondag 17 februari aansluitend aan de kerkdienst. Wilt u ook meedoen, kijk dan
verderop in de kerkbode, daar leest u er alles over.

Themawandeling: Een open ruimte
In ons leven, maar ook in ons
land, lijkt iedere plek opgevuld te
zijn. Veel van ons hebben een
volle agenda, een druk leven en in
Nederland is er nauwelijks een
stukje grond te vinden dat geen
bestemming heeft.
Toch hebben wij mensen
behoefte aan ruimte. Ruimte om
stil te worden, ruimte om uit te
zoeken wat er diep in ons
binnenste leeft, ruimte om contact te maken met de natuur of met God.
In deze themawandeling gaan we op zoek naar de ruimte om ons heen: de
oneindige lucht, de aarde die niet ophoudt bij onze voeten en om ons heen het
landschap al dan niet met vergezichten. En we gaan op zoek naar de ruimte in
ons zelf. Die open plek waar van alles mogelijk is.
Wilt u meewandelen op woensdag 20 februari? We starten om 10.00 uur bij de
molen in Terwolde, hoek Wijkseweg/Twelloseweg. We lopen ongeveer anderhalf
uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen mag meedoen.

10

Heel Holland vast
Met dit thema kondigt Kerk in Actie een vastenproject aan voor de
veertigdagentijd.
Wat is vasten?
Vasten is afzien van aardse
zaken om zo ruimte te maken
voor God. In de Bijbel staan
veel teksten over vasten,
zoals in Matteüs 6 en 9.
Het kan betekenen dat u
ergens van afziet, zoals vlees
en vis of koek en snoep.
U kunt ook met iets nieuws te beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen of
bidden voor iemand in uw omgeving.
Met de Kerk in Actie vastenkaart bieden we u per week een nieuwe uitdaging.
Met de vastenactie kunt u extra aandacht geven aan anderen.
Via de vastenkaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten
om een nieuw begin te geven aan weeskinderen in Rwanda of een van de
andere projecten in de 40dagentijdcampagne.

Gaat u de uitdaging aan?
Meld u aan, via www.kerkinactie.nl, ontvang de gratis actiekaart thuis en ga de
uitdaging aan. Voor extra inspiratie kunt u ook de 40dagentijdkalender aanvragen
met daarin dagelijks een bijbeltekst, quote, verhaal, gedicht of vastentip.
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Bij de diensten
In deze maand lezen we verder in het boek Esther. In deze novelle
wordt de naam van God niet genoemd, maar hij is wel degelijk
aanwezig. Mordechai en Esther, beiden joods, komen vanwege
hun geloof voor belangrijke keuzes te staan. Hun leven loopt
gevaar, maar zij laten niet los. Moedige mensen in een
verwarrende tijd.

Zondag 3 februari Kleur: Groen
ZWO-dienst.
Wat kan jij doen? Vandaag lezen we Esther 4. Nu komt het er op aan. Esther kan
niet langer wegduiken. Ze zal al haar moed bij elkaar moeten rapen om haar volk
en haarzelf te redden. Mensen moeten soms moedig zijn om vanuit hun geloof te
leven. Dat geldt ook in Kameroen. Op welke manier geven zij en wij vorm aan
deze roeping?
Deze dienst is samen met de ZWO-commissie voorbereid.
Zondag 10 februari Kleur: Groen
Op deze zondag staan gedeelten uit Esther 5 en 6 op het rooster. De rollen
worden omgedraaid. Alleen Haman de haatzaaier weet dat nog niet. Enthousiast
bereidt hij een ereronde voor diegene die de koning eer wil bewijzen, maar er
gaat iemand anders met de eer strijken
Op deze zondag gaat pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor.
Zondag 17 februari Kleur: Groen
Esther 7 staat op het rooster. Haman wordt ontmaskerd, eindelijk lijkt er uitzicht
te komen voor de joden en voor Esther en Mordechai.
Op deze zondag gaat Dhr. C. Boers uit Terwolde bij ons voor.
Na deze dienst is er voor wie zich hebben opgegeven een brunch, verzorgd door
de Doe-club.
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Zondag 24 februari Kleur: Groen
WE VIEREN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Op deze zondag komen alle gedeelten
uit het boek Esther die nog niet aan
de beurt geweest zijn langs. Zo
kunnen we het boek afsluiten. De wet
van Meden en Perzen blijft een wet,
maar er is wel een mogelijkheid om
de wet die geschreven was om alle
joden te doden om te buigen.
Het boek Esther begon met een
feestmaaltijd, vandaag vieren we
samen een maaltijd van een heel
andere orde. We zijn door de Heer aan tafel uitgenodigd.
Zondag 3 maart Kleur: Groen
We pakken de lijn van het evangelie van Lucas weer op In Lucas 6: 39-49 spreekt
Jezus met zijn leerlingen over oordelen. Voordat je daar aan begint, kun je maar
beter eerst even naar jezelf kijken.
Op deze zondag gaat Ds. Ineke van Middendorp uit Elst bij ons voor
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
1 februari
1 februari
3 februari
6 februari
6 februari
7 februari
13 februari
17 februari
19 februari
20 februari

14.00 voorbereiden doorgaande kerkdienst kinderpardon.
Inleveravond Kerkbalans
Consistorie
15.00-17.00 doorgaande kerkdienst
Den Haag
14.30 Oecumenische werkgroep
MFA De Vecht
Moderamenvergadering
Bij Kees
20.00 Info mozaïek van kerkplekken
Hofstad Apeldoorn
20.00 Kerkenraad
Consistorie
11.00 Brunch met de Doe-club
Dorpshuis
20.00 Denktank
bij Berry
10.00 Themawandeling
start bij de molen

Een goede maand gewenst met ruimte voor uzelf en voor elkaar
Ds. Betsy Nobel
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JARIGEN: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
3-feb
7-feb
7-feb
11-feb
13-feb

Dhr. A.J. Witteveen
Dhr. J.G. Hamer
Dhr. A. Koers
Dhr. H. Teunissen
Mevr. M.J. Wolters - Boon

Tuindorp 10
Molenweg 48
Twelloseweg 56
Ganzevlesweg 6
Dorpsstraat 69

86
89
80
80
83

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

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

40- dagentijdkalender
Graag vragen de diakenen uw aandacht voor de 40 dagentijdkalender van
Kerkinactie. Een aantal gemeenteleden heeft met Advent gebruik gemaakt van
de Adventskalender van Kerkinactie. De reacties daarop waren positief.
Ook voor de 40 dagentijd is er weer een kalender, die u
kunt gebruiken als leidraad bij het lezen van de Bijbel of
de andere teksten, om zo naar Pasen toe te leven.
Hoewel het nog ver weg lijkt, Pasen valt dit jaar erg
laat, wil ik wel vast de aandacht vragen voor de 40
dagentijdkalender.
De kalender zal meegestuurd worden bij het blad
Petrus. Mocht u dat blad niet ontvangen en toch wel
graag de 40 dagentijdkalender ontvangen dan kunt u
deze bestellen bij Kerkinactie.
Dat kan via de website van KerkinActie:
https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd/veertigdagentijdkalender-2019/12020100/F6/79/page/2
De 40 dagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De dagelijkse
Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje
dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. Vraag de kalender nu gratis aan.
De kalenders wordt ongeveer half februari verzonden. Dan hebt u de kalender
tijdig in de brievenbus.
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Stichting vrienden van Loamneş
De Stichting Vrienden van Loamneş heeft als
motto gekozen voor de acties van komend seizoen
‘Geef warmte door’.
Wij willen de scholen in de gemeente Hoghilag
helpen bij hun plan om alle houtkachels uit de
scholen te halen en te vervangen door centrale
verwarming. Hierdoor wordt het binnenklimaat
van de klassen beter en is er veel minder werk
voor ouders om hout te hakken en ’s morgens om
6 uur alle kachels aan te maken. En voor de
leerkrachten overdag minder werk.
Zondag was de uitgangscollecte hiervoor bestemd.

Van 4 t/m 8 februari krijgen we
bezoek van een kleine delegatie uit
Roemenië. Enkele lokale
bestuurders en leerkrachten
bezoeken ons dan.
Wilt u met hen kennismaken?
Dat kan op vrijdagmorgen 8
februari om half elf in De Arend
in Nijbroek.

De jaarlijkse compost- en potgrondactie is dit jaar op 2 maart in Nijbroek en De Vecht
en op 9 maart in Terwolde. U kunt uw tuin dan weer zomer klaar maken en in Roemenië
komen ze er in de winter warmpjes bij te zitten. Wilt u meehelpen met de
potgrondactie: meldt u zich maar bij ondergetekende. Vooral jeugd is van harte
welkom.
Wist u overigens dat u ons altijd financieel kan steunen door een gift of door donateur
te worden?
Riet Visser-Veenendaal, tel.: 0571 290 720
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UITNODIGING voor de 65 +ers.
Terwijl ik dit berichtje voor de kerkbode aan het schrijven ben, hebben we net het
stamppotten buffet achter de rug, en met succes.
Misschien overbodig om te melden, ´t smaakte voortreffelijk, geweldige service,
en ruime keus. Namens alle aanwezigen hartelijk dank aan Restaurant de Groot.
Een klein gebaar, een hand en groet,
als teken van verbondenheid
een proost op het nieuwe jaar.
Samen aan tafel, zijn zulke kleine dingen,
Die doen een mens zo ontzettend goed.

Op donderdag middag 21 februari komt de Heer Henk Kloezeman uit Emst
ons vertellen over zijn grote hobby: verzamelen van de toverlantaarns.
In 1973 kocht Henk Kloezeman op het Waterlooplein te Amsterdam een echte
toverlantaarn, dit was het begin van verzamelen. Ook kwam er in november jl. een
boek van hem uit over de handel en wandel van Emst.
Wilt U meer weten over deze bijzondere verzameling, kom dan op onze middag
van 21 februari a.s.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom: DE DREMPEL is bij ons LAAG.
Leuk om te weten. Vorig jaar liep Demi (15 jaar) maatschappelijks stage.
Haar Oma stimuleerde haar om te helpen bij de 65plussers met het stamppotten
buffet en Kerstviering. Demi heeft ervaren hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te
doen. D ervaring van toen was zo goed dat ze dit keer haar hulp spontaan aan
bood. Dank je wel.
Een dank je wel voor: Reinie Beekman - Annie en Gerrie ter Mate.
Fijn dat jullie ook deze keer ons weer hielpen.
Tot ziens op 21 februari.

Aanvang 14.00 uur.

Groet van 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

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

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

UITZENDROOSTER
3
10
17
24

feb.
feb.
feb.
feb.

PK
PK
RK
PK

OOV:

Nijbroek
Twello
Het Boshuis, Klarenbeek
Voorst

9.30u
10.00u
10.00u
10.00u

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

ROOSTER KERKSCHOONMAAK:
In de week van: 4 febr. Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
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J. van der Haar
H. de Groot
H. Braunius
J. van Vemde

Lochemsestraat 28
Avervoordseweg 3
Veenweg 5
Veenweg 11

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

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:

A. Fridrichs

Collecten:

CvK
Diaconie
Orgelfonds
Oecumene
Vrienden van Loames

10,00
172,04
132,04
128,15
33,50
142,20
TOTAAL

607,93
617,93

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

19

Compost en potgrond actie.
Nijbroek/de Vecht: zaterdag 2 maart 2019
Terwolde : zaterdag 9 maart 2019
Het is nog geen maart, maar de Stichting Vrienden van Loamneş is alweer volop
bezig met het in de steigers zetten van de komende actie begin maart a.s.
Ondanks dat zij de school in Hoghilag vorig jaar konden helpen met een fors
bedrag voor het vernieuwen van de ramen en een nieuwe voordeur in het
monumentale gebouw (waar ze heel blij mee waren), is er toch nog meer geld
nodig voor verder onderhoud.
Dit voorjaar van 13 tot en met 20 april april gaat er weer een vrachtwagencombinatie met schoolmeubelen naar Hoghilag.
De combinatie wordt gesponsord door Rijschool de Weerd, Epe/Apeldoorn/
Zwolle.
Er gaan ook een aantal schoolborden mee en 22 radiatoren en 2 verwarmingsketels voor aanleg van centrale verwarming in de school van Hoghilag, die nog
met houtkachels wordt verwarmd.
Daarom is het motto van de komende actie: Geef warmte door !
De prijs van de producten is hetzelfde als vorige jaren:
Compost € 2.50 per zak en 5 zakken voor € 10.00.
Potgrond € 3.50 per zak en 3 zakken voor € 10.00.
Berken gardebezems € 7.50 per stuk.
Mocht u van plan zijn meer dan 10 zakken af te nemen, dan kunt bellen 0571291556 of mailen: wvdsnel2@gmail.com en wellicht wordt uw bestelling dan
apart gebracht.
Ook als u de betreffende zaterdag van de actie niet thuis bent kunt u bellen of
mailen en dan wordt uw bestelling op de plaats gelegd, die u aangeeft en
afrekening komt dan eerder of later.
Mooier kunnen wij het voor u niet maken.
M.vr.gr.
Wim van der Snel
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UITNODIGING BRUNCH 17 FEBRUARI 2019
Zondag 17 februari a.s. organiseert de Doe Club samen met Betsy Nobel een
brunch. Deze zal zijn van 11.00 tot ± 12.15 uur in d’Olde Schole, aansluitend aan
de kerkdienst.
U bent van harte welkom om bij ons aan te schuiven!
I.v.m. de organisatie van deze ochtend willen wij graag van tevoren weten
hoeveel mensen er zullen komen en vragen u daarom vriendelijk om u aan te
melden.
Aanmelden kan via onderstaand strookje: deze kan worden ingeleverd bij
Betsy Nobel, in de kerk of bij Mireille Kamphuis, Kolkweg 17a.
Mag ook via mail: nobel45@hetnet.nl

Naam:…………………………………………………………………….………………………………………………………..

Komt met ……… pers. naar de brunch op zondag 17 februari!
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 25 Februari vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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