DIENSTEN MAART 2019
Zondag

3 maart

10.00u

-

Ds. K. van Middendorp-Sonneveld, Elst
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

10 maart

10.00u

-

Ds. T. van Staalduine, Nijbroek
Uitgangscoll.: Kerk zijn in krakend
communistisch systeem

-

Ds. B.K. Nobel
Biddag
Uitgangscoll.: Verlaat de gevangenis…
en dan?

-

Ds. J.H. Leijenhorst, Barchem
Dialectdienst
Uitgangscoll.: Kinderen in de knel:
Stop kinderarbeid in India

-

Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Pionieren rond nieuwe
vormen van kerk zijn

-

Ds. L.M. van Prooyen-Schuurman,
Zutphen

1ste zondag - 40dagentijd

Zondag

17 maart

10.00u

2de zondag - 40dagentijd

Zondag

24 maart

10.00u

3de zondag - 40dagentijd

Zondag

31 maart

10.00u

4de zondag - 40dagentijd

Zondag

7 april

10.00u

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

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
(0571) 29 22 13

47ste Jaargang
Maart 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Een nieuw begin
Toen ik alweer een flinke tijd geleden,
het boekje “Een levensregel voor
beginners, Benedictijnse spiritualiteit
voor het dagelijkse leven”* van Wil
Derkse onder ogen kreeg, was mijn
eerste gedachte dat dit een
beginnersinleiding was in de
spiritualiteit van de Benedictijnse
kloostergemeenschappen. (Wil Derkse
is daar niet als monnik bij betrokken,
maar hij probeert het gedachtengoed
van de Benedictijnen in zijn gewone
dagelijkse leven toe passen.)
Maar het woord ‘beginners’ bleek toch
een andere betekenis te hebben. In de
Benedictijnse spiritualiteit zijn er
namelijk alleen maar beginners en geen
gevorderden. Iedere dag opnieuw
proberen de monniken en anderen die
zich tot deze manier van leven
aangetrokken voelen zo goed mogelijk
de levenslessen van hun traditie
(aandachtig luisteren en werken, gericht zijn op groei en bevrijding) in praktijk te
brengen. Iedere dag opnieuw is dat weer een uitdaging. Soms lukt het beter, dan
weer minder en je kunt nooit zeggen dat je er helemaal bent.
Hierdoor lijkt het misschien onbegonnen werk, maar ik vind dat het juist ook veel
ruimte geeft. Iedere dag is immers ook een nieuwe dag en je weet nooit precies
wat de dag of het leven je brengt. Soms is het precies wat je had verwacht en dan
weer staat ineens alles op zijn kop.
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Juist dan gewoon elke dag opnieuw te beginnen met in aandacht aanwezig zijn bij
wat je doet en wat je overkomt is eigenlijk de enige manier om het leven aan te
gaan en het ook aan te kunnen. Wanneer je iedere dag als een nieuw begin ziet,
is iedere dag ook een nieuwe kans om dichter bij God, bij de ander en bij jezelf te
komen.
In deze veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Het is een tijd van
inkeer en bezinning en zo vaak betrap ik mezelf er weer op dat ik van alles heb
gedaan, maar juist geen tijd heb genomen voor dat wat eigenlijk voorop zou
moeten staan: inkeer en bezinning.
Nu het thema van
deze veertigdagentijd
‘een nieuw begin is’,
wil ik in ieder geval
proberen dit niet
alleen op het
uiteindelijk Paasfeest
te laten slaan, maar
iedere dag tegemoet
te treden als een
nieuw begin.
Daarom heb ik me ook opgegeven om mee te doen aan de vastenactie van Kerk
in actie (zie www.kerkinactie.nl) en mezelf de ruimte te gunnen in deze tijd
tijd vrij te maken voor meditatie.
Misschien heeft u ook iets waar u in deze periode iedere dag opnieuw weer mee
wilt beginnen, als een beginneling. Elke dag geeft een nieuwe kans.
Een goede veertigdagentijd gewenst!
*Een levensregel voor beginners, Wil Derkse, Uitgeverij Lannoo
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VANUIT DE GEMEENTE
Samen kiezen we een Paaskaars
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de kerk worden binnengedragen, maar
welke paaskaars zal het zijn? Net als vorig jaar hebt u het voor het zeggen.
Van 10 tot en met 24 maart hangen er afbeeldingen in de kerk en zijn er
stembriefjes aanwezig, zodat u uw stem kunt uitbrengen, de kaars met de
meeste stemmen zal worden aangeschaft.
Themawandeling: Een open ruimte (in de herhaling vanwege ziekte in februari)
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 maart? 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.
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Enquête (onderzoek naar het kerkelijk leven in Terwolde en De Vecht)
Door de Protestantse Theologische Universiteit is ons de mogelijkheid geboden
gratis mee te doen aan een onderzoek dat een beeld geeft van de betrokkenheid
in onze gemeente. Als kerkenraad hebben wij gemeend dat dit onderzoek ons
waardevolle informatie kan geven voor nu en voor de toekomst
Tijdens de kerkdienst van 17 maart zal er een enquête uitgedeeld worden, de
Church Life Survey (Onderzoek naar het kerkelijk leven)
De enquête is een moment om naar elkaar te luisteren, in de verwachting dat
God hierdoor heen spreekt.
Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen
vitaliteit. Het is een eerste stap bij het verder ontwikkelen van beleid. Onze
gemeente krijgt een uitgebreide rapportage. Daarin staan gegevens over hoe
onze betrokkenen – u en anderen – onze gemeente ervaren. Uiteraard kunt u de
gegevens anoniem invullen. Deze gegevens zullen worden verwerkt en geven zo
een goed beeld van onze gemeente.
Het onderzoek wordt begeleid door
Onderzoeksplatform CCC van de
Protestantse Theologische Universiteit
in Groningen.
Meer informatie vindt u op:
https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/
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Gemeenteavond
Op woensdag 20 maart bent u vanaf 19.30 van harte welkom in de kerk voor de
gemeenteavond. We beginnen met inloop en koffie met gelegenheid om de
financiële stukken in te zien. Om 20.00 uur begint de vergadering.
De kerkrentmeesters en de diakenen zullen de financiële stukken toelichten en u
heeft de gelegenheid vragen te stellen over alles wat er zich in onze gemeente
voordoet.
Na de pauze zal ik een presentatie houden over de dorpskerkenbeweging en gaan
we ook zelf aan de slag met een aantal vragen over onze dorpskerk en onze
dorpen. Ook wij kunnen veel hebben aan de dorpskerkenbeweging en misschien
vindt u het ook leuk om iets meer te horen over mijn andere werk.
Van Harte Welkom!
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Bij de diensten
‘Een nieuw begin’ is het thema van de veertigdagentijd die op Aswoensdag
6 maart begint. Steeds opnieuw wordt in de evangelieverhalen verteld hoe
Jezus mensen een nieuw begin laat maken.
Met de kinderen luisteren we ook naar de verhalen over Julia en Stef, die
samen een nieuwe tuin willen aanleggen. Maar daar komt nog meer bij kijken
dan je denkt. Zij laten ons zien dat wij ook zelf steeds weer een nieuw begin
kunnen maken om zo verder te komen.
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
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.
Zondag 10 maart. Eerste zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars
Thema: Kiezen
In de woestijn moet Jezus kiezen. In Lucas 4:1-13 horen we hoe de duivel het
Jezus moeilijk maakt tijdens zijn veertig dagen in de woestijn. Ook Julia en Stef
merken dat je als je een plan wilt uitvoeren je eerst keuzes moet maken. Op deze
zondag gaat Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek bij ons voor.
Zondag 17 maart. Tweede zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars
Thema: Wakker worden
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
We lezen 2 Kronieken 1: 7-13 over het gebed van Samuël en we horen hoe Jezus
zijn leerlingen en ook ons leerde bidden. Julia en Stef liggen nog te slapen. Ze
zouden toch in hun tuin gaan werken? Bidden en werken horen bij elkaar. De
gemengde zangvereniging Eendracht zingt met en voor ons en na afloop van de
dienst zijn er broodjes gezond te koop t.b.v. ons project in Kameroen.
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Zondag 24 maart. Derde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars
Thema: Geduld
DIALECTDIENST
Julia en Stef ontdekken dat het een
tijdje duurt voordat de planten in de
tuin gegroeid zijn.
Op deze zondag gaat
Ds. J.H. Leijenhorst uit Barchem ons
voor in een dialectdienst.
Deze dienst wordt mee voorbereid
door een aantal gemeenteleden.

Zondag 31 maart. Vierde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars
Thema: Vergeven
We lezen Lucas 15: 11-32. Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven? Of
blijft hij liever buiten staan mopperen? En hoe zit dat met ons? Julia is boos
omdat Stef gaat voetballen in plaats van helpen. Dat is best lastig om mee om te
gaan.
Tot ziens in de diensten!

AGENDA
6 maart
6 maart
12 maart
13 maart
17 maart
19 maart
20 maart
20 maart
3 april

09.30 ZWO vergadering
20.00 Moderamen
20.00 30-45 groep
20.00 Kerkenraad
Enquête in de kerkdienst
20.00 Denktank
10.00 Themawandeling
19.30 Gemeenteavond
20.00 Moderamen

Consistorie
bij Kees
Consistorie
Kerk
Molen Terwolde
Kerk
bij Kees

Er zijn veel kansen voor een nieuw begin in deze veertigdagentijd!
Ds. Betsy Nobel
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JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
6-mrt
7-mrt
20-mrt
25-mrt
25-mrt
30-mrt

Mevr. A.W. Bredenoort - Uenk
Dhr. G.J. Wolters
Dhr. T. Hanekamp
Mevr. T. Nijdeken - Egberts
Mevr. H.A. Bronkhorst - Veldwijk
Mevr. H.A. Hamer - Schoterman

p/a Ossenkolkweg 11
Dorpsstraat 69
Bandijk 47 A
Everwijnstraat 59
Kerkstraat 33
Broekhuizerstraat 11

81
81
80
97
91
80

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

JUBILEA:
21 mrt Dhr. en Mevr. de Weerd-Kraaijenzang Prins Hendrikstraat 6

45 jr.

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

Jaarrekening 2018 van de kerkrentmeesters en de diaconie
Beste gemeenteleden,
De Jaarrekening 2018 van de kerkrentmeesters en de diaconie is door
de Kerkenraad op 13 februari jl besproken en goedgekeurd.
Op de gemeente-avond 20 maart a.s. liggen de stukken van de
Jaarrekening 2018 ter inzage een half uur voordat de gemeente-avond
begint. Als u de stukken eerder wilt inzien dan kan dat ook in de twee
weken voorafgaand aan de gemeente-avond (dus vanaf 6 maart) door
contact op te nemen met
Ben Hiddink (tel. nr. 0571-291928, kerkrentmeesters) of
Henk van der Scheer (tel.nr. 0571-292925, diaconie).
Op de gemeente-avond (20 maart) zal een samenvatting van de
jaarrekeningen 2018 ook worden gepresenteerd. U kunt dan daarover
in gesprek gaan met het College van Kerkrentmeesters of de Diaconie.
Namens het College van kerkrentmeesters,
Piet Winterman
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UITNODIGING 65 PLUS.

Het is de bedoeling dat we op donderdagmiddag 21 Maart naar
De Vosselhoeve van de Familie Vosselman gaan voor het spel Balluh Kuln
(Koersbal).
Iedereen kan aan dit actieve spel deelnemen, met onderlinge competitie.
Tevens is het leuk elkaar weer te ontmoeten en even bij te praten onder het
genot van een kop koffie of thee.
Kort samen gevat een middag vol beleving .
Terugblik:
Henk Kloezeman uit Emst showde voor de 65+ een klein deel van z`n
verzameling toverlantaarns. Na de lezing van de geschiedenis van de
lantaarn toonde hij toverlantaarnplaatjes en een bijbehorend verhaal.
De lantaarn is een voorloper van de diaprojector.
Zo beleefden wij hoe het vroeger was, heel wat rustiger als in deze tijd.
Met dank aan de Heer Henk Kloezeman voor deze interessante middag.
21 maart naar de Vosselhoeve, Epe
Vertrek van af de Kerk
Kosten incl.:
Opgave i.v.m. vervoer

13.45uur.
6 euro
tot maandag 18 maart.

Agenda:
18 april

Paas lunch.

Willie Slijkhuis
Mini van der Horst

tel.: 291470
tel.: 291335
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Een nieuw begin
We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde
leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken
en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40-dagentijd
zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan exgedetineerden, kind slaven in India, genocideslachtoffers in
Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in
Nederland.
De uitgangscollectes zijn voor deze doelen bestemd.
Vanaf zondag 10 maart zal er in de zes weken onderweg
naar Pasen telkens een ander project centraal staat.
De diaconie vraagt dan uw aandacht voor een specifiek
project van KerkinActie.

Zondag 10 maart:

Kerk zijn in woord en daad
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend
bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de
bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de
verslechterende economie neemt ook de armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende
(diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de
Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor
ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen
met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie
ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken
diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst
van deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in
Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad
kunnen getuigen.
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Zondag 17 maart:

Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben
vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen
sociaal netwerk. Samen met Gevangenenzorg Nederland en
de Stichting Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen
naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden
ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een
woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te
bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit
kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen,
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden
kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij
daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Zondag 24 maart:

Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert
maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de
bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar
werk in de landbouw of industrie. Door armoede
gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet
stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met
partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks
5.000 ouders en kinderen voor over het belang van
onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven
en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug)
naar school.
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Zondag 31 maart:

Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals
pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het
Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam
waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is
gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor
wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en
kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor
bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken
kinderen samen met hun ouders of grootouders op
creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat
geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor
het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten
ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de
opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en
kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk
(opnieuw) kunnen ontdekken.

Paasgroetenactie 2019
Dit jaar willen we meedoen met de Paasgroetenactie voor gevangene ver weg en
dichtbij.
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds.
Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er
ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat
waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt
en jij bij de hand wordt genomen!"
Dit jaar doen ook wij als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag
31 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen. De diaconie zal dan
zorgen dat de kaarten op de goede bestemming komen.
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Voor gedetineerden is het bemoedigend
als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook
nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet
u niet precies wie deze kaart ontvangt,
vanwege de privacy, toch mag u ervan
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen
gedacht wordt, de gedetineerden erg goed
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als
de kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich
inzetten voor mensenrechten wereldwijd,
voelen zich altijd gesteund door kaarten
en brieven. Het is vaak moeilijk werk van
lange adem, als je voortdurend bedreigd
wordt.
Maar het doet goed als mensen je door een
kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Tenslotte
Er wacht ons weer een inspirerende tijd. Een tijd van
inkeer, en een tijd om ons voor te bereiden op het
grootste feest van de kerk. Het feest van een nieuw
begin. U kunt daar zelf thuis nog meer vorm aan geven.
De landelijke kerk heeft voor deze 40-dagentijd een
speciale 40-dagen kalender uitgegeven. In deze
kalender vindt u teksten om te lezen, recepten,
creatieve dingen om zelf of om met uw kinderen te
doen.
U kunt de kalender aanvragen via het volgende
internet adres:
http://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
Wij wensen u een goede tijd.
De diaconie.
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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 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
31

mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.

PK
RK
PK
PK
PK

OOV:

Wilp
Duistervoorde
Nijbroek
Terwolde
Wilp

10.00u
10.00u
9.30u
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)
1 april

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

A. ter Mate
M. van der Horst
M. de Weerd
L. Uenk

Michiel de Ruyterstraat 35
Ossenkolkweg 17
Pr. Hendrikstraat 6
Quabbenburgerweg 11-A
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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:

Onderhoudsfonds via:
Collecten:

T. Veldhuis
E. Nobel
D. van Baak

5,00
10,00
20,00

D. van Baak

10,00

CvK
Diaconie
Kameroenproject
Water staat Bengalen a.d. lippen
Orgelfonds
Diaconie/Voedselbank
TOTAAL

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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35,00

128,24
115,06
36,60
46,95
39,31
46,70

412,86
457,86

Roemenen bezoeken Nijbroek en Terwolde.
In de week van 4 tot en met 8
februari j.l. bezochten
4 Roemeense onderwijzers,
1 agrariër en 2 gemeenteambtenaren uit Hoghilag en
1 onderwijzer uit Loamneş,
de mensen van de Stichting
Vrienden van Loamneş in
Nijbroek en Terwolde.

Ze zijn, voor een deel, de contactpersonen in Roemenië voor de Vriendengroep
hier. Ze waren benieuwd hoe het er hier uitzag in Holland en hadden nu
voorjaarsvakantie.
Met z’n allen waren ze ondergebracht in de Bed en Breakfast boerderij ‘de Aze’
aan de Quabbenburgerweg bij Twello.
Dinsdag 5 februari hebben ze een bezoek gebracht aan de school in Nijbroek en
aan de nieuwe hoogwatergeul bij Veessen. Woensdags zijn ze naar het AOC in
Twello geweest en hebben ze een rondleiding gehad in Deventer.
Donderdag hebben ze het voormalige eiland Schokland bekeken en daarna nog
de molen in Terwolde.
’s Avonds, na het warme eten, hebben ze nog een diapresentatie gehad over hoe
de Stichting hier aan gelden komt om hen te ondersteunen bij projecten in
Loamneş en Hoghilag.
Ze waren verbaasd hoeveel werk hier verzet wordt om aan gelden te komen om
hen te steunen, met name de jaarlijkse potgrond en compostactie in begin maart.
Vrijdagochtend hebben ze samen met de leden van de Vriendengroep een
appelboom geplant in de boomgaard in Nijbroek.
Deze boomgaard is een beschermd Dorpsgezicht voor de omgeving, die
herinnerd aan de vijftiger jaren van de vorige eeuw, toen rond iedere boerderij in
Nijbroek zo’n hoogstam boomgaard was te vinden.
Bij deze boom werd een paaltje geplaatst waarop de tekst was ingegraveerd, die
herinnerd aan hun bezoek.
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Hierna is er koffie gedronken in het Dorpshuis en daarna konden ze de kerk van
Nijbroek bezichtigen, waar Ds. van Staalduine uitgebreide informatie gaf over het
ontstaan van de kerk.
Hij had ook een folder met diverse foto’s gemaakt in het Engels, die ze konden
meenemen.
In het Dorpshuis stond toen het afscheidsdiner klaar, waarna ze nog even
gelegenheid hadden om de boer bij de groep te laten zien hoe er met de robot
wordt gemolken bij de familie Wiltink.
Het uur van afscheid was aangebroken en om 15.00 uur werden ze weer naar
Dortmund gebracht voor de terug reis naar Roemenië.
Het is een zeer geslaagde week geweest, zowel voor de Roemenen als de
Nederlanders.
Nu wacht er voor de Stichting Vrienden van Loamneş de potgrond en
compostactie, die gehouden wordt op zaterdag 2 maart in Nijbroek en de Vecht
en op zaterdag 9 maart in Terwolde.
Hartelijke groet namens Stichting Vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel.
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Wilpse lezingen
samen nadenken en spreken over actuele thema’s

Uitnodiging
Wilpse Lezing, donderdag 7 maart 2019, 20.00 uur, Dorpskerk Wilp, Kerkstr. 35.

Marianne Thieme:

Klimaatpolitiek: kijken met andere ogen !
‘het belang van idealisme in een cynische wereld’

Klimaatspijbelen zal geen gril blijken te zijn.
Opwarming van de aarde, afnemende biodiversiteit, overbelasting van het milieu
en grenzeloos grondstoffenverbruik dwingen tot bezinning op en verandering van
onze leefwijze.
Bezinning op de rol en de plaats van de mens binnen het ecosysteem is cruciaal
bij het vinden van een nieuw en duurzaam evenwicht.
De broodnodige omschakeling biedt nieuwe kansen, maar veroorzaakt ook pijn
en roept weerstand op. In de politiek moeten de komende periode knopen
worden doorgehakt. Economische motieven lijken vooralsnog het zwaarst te
wegen.
Marianne Thieme benadert het vraagstuk breder: ze vestigt onze aandacht op de
verliezers binnen het ecosysteem en de factoren die de natuurlijke balans
verstoren. Ze benadrukt dat we moeten beseffen dat beleid en maatregelen in
zichzelf ongemak en pijn meedragen. Dat is niet voor het eerst. Zij trekt
parallellen met de maatschappelijke emancipatiestrijd van achtergestelde
groepen in voorgaande eeuwen. Om problemen helder te krijgen schuwt haar
partij ongemakkelijke stellingname en confrontatie soms niet. “Voor de Partij
voor de Dieren zijn schurende acties niet te vermijden”, betoogt ze in haar laatste
boek Groeiend verzet.
Mr. Marianne Thieme (1972) studeerde Rechten aan de Sorbonne en de Erasmus
Universiteit. Zij is een van de oprichters van de ‘Partij voor de Dieren’ en nu
fractievoorzitter in de Tweede Kamer .

Toegangsprijs: € 5,00 (incl. een kop koffie of thee bij binnenkomst)
Reserveren: via wilpselezingen@gmail.com. Uw reservering blijft geldig tot 15
minuten voor aanvang.
Kaarten verkrijgbaar bij Boekhandel Oonk te Twello en op de avond zelf in de
kerk. De kerk is open vanaf 19.15 u. Er is een boekentafel verzorgd door
boekhandel Oonk.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 1 APRIL vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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