DIENSTEN APRIL 2019
Zondag
7 april
10.00u
5de zondag - 40dagentijd

-

Ds. L.M. v. Prooyen-Schuurman, Zutphen
Uitgangscoll.: Zending:
Rwanda 25 jaar na de genocide

Zondag
Palmpasen

14 april

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel
Kinderdienst
Uitgangscoll.: JOP
Jongeren doorleven het paasverhaal

Zondag

14 april

19.30u

-

Passion
Uitgangscoll.: Kosten Passion

Donderdag 18 april
Witte donderdag

19.30u

-

Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Avondmaalscollecte:
Diaconie/Voedselbank

Vrijdag
19 april
Goede vrijdag

19.30u

-

Ds. B.K. Nobel

Zaterdag
20 april
Stille zaterdag

20.30u

-

Ds. B.K. Nobel

Zondag
Pasen

21 april

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Zending
Versterk de kerk in Pakistan

Zondag

28 april

10.00u

-

Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

5 mei

10.00u

-

Ds. B.K. Nobel

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

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

47ste Jaargang
April 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
Vanuit de pastorie
Het verlangen
De jonge vogel wist het: ze was een mislukkeling. Wormen vangen,
bijvoorbeeld, lukte haar maar matig. Ze ving er te weinig voor haar
rammelende buik. Haar vleugels werden daardoor niet sterk genoeg om te
leren vliegen. Ja, ze was een mislukkeling.
Maar er was één ding dat de jonge vogel wel goed kon: verlangen. Ze kon
verlangen als geen ander. Waarnaar? Naar een volle buik en vlieglessen
natuurlijk. Op een dag had ze zoveel verlangen dat het over de rand van
haar hart op de grond viel.
Hoe verlangen er uit ziet? Als een traan met
zonlicht er in. Of als zonlicht met de hemel er
in. Of als de hemel met een traan er in. Nou,
ja, ik weet het ook niet, maar dat verlangen
viel dus op de grond. En kijk, op die plek begon een struik te groeien. Na
een tijdje groeiden er bessen aan, waarmee de jonge vogel haar honger
stilde. Haar vleugels werden sterk. Zo kon ze leren vliegen.
Vind je dat vreemd? Wist je dan niet dat verlangen iemand vleugels kan
geven?
Stephan de Jong
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De tijd naar Pasen toe is voor mij een tijd van verlangen. Verlangen naar
de dag waarop al het donker en alle dood voorbij zijn. De dag waarop het
leven overwint. Dat verlangen kan me kracht geven, maar soms kost het
me juist ook veel energie, omdat er iedere keer weer iets opduikt waaruit
blijkt dat de wereld nog niet zo is zoals zij, ook in Gods ogen, zou moeten
zijn. Dan kan dat verlangen me juist ook somber maken, want waarom is
het soms niet waar geworden in de levens van mensen die ik ontmoet?
Daarom is voor mij de tijd naar Pasen ook belangrijk, zeker ook de laatste
dagen in de stille week.
Daar mag alles benoemd worden: pijn
en blijdschap, verdriet en geluk,
verlatenheid en gemeenschap.
Als dat er allemaal mag zijn en vooral
ook benoemd mag worden, dan kan ik
ook voluit Pasen vieren. Dan weet ik
het weer: de dood, verdriet en lijden
zullen niet het laatste woord hebben.
Nooit!

In dit gebed van Huub Oosterhuis komt dit alles samen:
Laat de dag snel komen, God,
dat de wereld waar we om bidden
en de wereld waarin we leven
één en dezelfde zijn.
Laat de dag snel komen
waarop de aarde niet langer lijdt
door kortzichtigheid en egoïsme van mensen,
zodat de bossen weer kunnen juichen,
en verdroogd land weer groen wordt.
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Laat de dag snel komen, God,
waarop macht samengaat met
verantwoording afleggen,
met luisteren en niet met schreeuwen,
de dag waarop geld rechtvaardigheid dienst.
Laat de dag snel komen
waarop de rechten geëerbiedigd worden
van wie op de vlucht slaat,
de dag waarop wie een betere toekomst zoekt,
de kans krijgt om daaraan te bouwen.
Laat de dag snel komen, God,
waarop wij uit onze veilige schuilplaatsen kruipen
van pessimisme en cynisme,
en we bronnen van hoop vinden.
Laat daarom profeten onder ons opstaan
die ons opnieuw leren zien.
Laat profeten onder ons opstaan
die onze hebzucht intomen
en onze onzelfzuchtigheid laten groeien.
Laat profeten onder ons opstaan
die steeds weer benadrukken
dat God geen favoriet volk of land
of soort mensen heeft.
Laat profeten onder ons opstaan,
die in eigen persoon een brug vormen
over de gaten waar te veel mensen
in vallen.
Laat profeten onder ons opstaan
die de waarheid voor onze tijd spreken
zoals Jezus dat deed voor zijn tijd.
Laat in ons die heilige onrust opstaan
die nodig is om uw werk gedaan te krijgen
en uw mensen gered.
Om Jezus’ wil, Amen
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Dorpskerkenbeweging
Op de gemeenteavond mocht ik meer uitleg
geven over de Dorpskerkenbeweging.
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er
allemaal voor moois gebeurt in dorpskerken
en dorpen, dan kunt u kijken op www.dorpskerkenbeweging.nl. Daar kunt
u zich ook inschrijven voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief. Ook is er een
facebookpagina met de naam Dorpskerkenbeweging. U kunt lid worden
van deze pagina, dan krijgt u alle nieuwtjes mee. Van harte aanbevolen!

Vanuit de gemeente
Themawandeling: Stille week
Op woensdag 17 april is er een themawandeling in het kader van de stille
week. We lopen deze wandeling aan de hand van een tekst van Marijke de
Bruijne “Zie de aarde wordt weer wakker”. Steeds zal een gedeelte van de
tekst voorgelezen worden, verder wandelen we in stilte. Zo bereiden we
ons voor op de dagen die komen: witte donderdag, goede vrijdag, stille
zaterdag en Pasen.
Het laatste gedeelte van
de wandeling is er
gelegenheid om met
elkaar te praten.
De wandeling begint om
10.00 bij de molen en
duurt ongeveer anderhalf uur. Iedereen mag
meedoen en er zijn
geen kosten aan
verbonden.
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Nacht zonder Dak op 3 mei
Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan Nacht
zonder Dak in Terwolde. In de nacht van 3 op 4 mei
slapen we in een doos op het erf van de familie
Teunissen, Zeedijk 9, en halen we geld op voor
straatkinderen. Natuurlijk hebben we ook een paar
leuke en spannende activiteiten voor jullie in petto.
Het programma duurt van 18.00 op 3 mei tot 9.00 op 4 mei.
Zit je op de middelbare school en wil je meedoen, meld je dan aan
via www.nachtzonderdak.nl/terwolde, dan ontvang je van ons een
sponsorformulier waarmee je geld op kunt halen. Sponsoren kan ook via
de hierboven genoemde site. Wist je dat je ook MAS-punten kunt halen
met dit project? Wil je dat, laat het ons dan even weten, want dan
verwachten we een beetje extra inzet van je.
Voor meer informatie kun je terecht bij mij en bij Heidi Bellert.

Bevrijdingsdag met taart! Bakt u ook mee?
Dit jaar valt bevrijdingsdag op zondag.
Dit willen we vieren met taart. Daarom
vragen we u om mee te doen aan de
taartenbakwedstrijd die wordt
georganiseerd door de ZWO-commissie.
Hoe doet u mee?
U bakt een feestelijke taart, al dan niet met
het thema ‘Bevrijding’, en levert deze op
zondag 5 mei uiterlijk om 9.30 in in de kerk.
De taarten zullen worden geproefd en er
wordt een winnaar gekozen.
Na afloop van de dienst kunt u taart kopen voor één euro per punt.
Lekker voor bij de koffie! De opbrengst gaat naar ons Kerk in Actie project
in Kameroen: Landbouwontwikkeling en opleiding predikanten.
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Bij de diensten
“Een nieuw begin” is het thema in de veertigdagentijd. Dit thema komt
telkens terug in de diensten en ook de kinderen zijn er mee aan de slag
gegaan. Iedere week merken Julia en Stef dat zij iets moeten doen om het
tuintje dat zij willen aanleggen tot bloei te laten komen. De bijbellezingen
hebben in deze weken hetzelfde thema
Zondag 7 april, Vijfde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars
Jezus vertelt een gelijkenis. De eigenaar van de wijngaard geeft enkele
mannen de opdracht om op zijn wijngaard te passen en de druiven aan
hem te geven. Maar als het zover is doen de oppassers alsof het hun
wijngaard is. ( Lucas 20:9-19).Op deze zondag gaat Ds. Lidy van Prooyen
Schuurman uit Harfsen bij ons voor.
Zondag 14 april, Palmzondag Kleur: Paars
PALMPASEN Gezinsdienst
In deze gezellige gezinsdienst horen we hoe Jezus
Jeruzalem binnentrekt. Neem vooral je Palmpasenstok
mee naar de kerk, want na de dienst is er de
Palmpasenoptocht met een echt ezeltje! Ook in de
dienst is het feest. Deze dienst is er voor jong en oud!
We lezen Lucas 19:29-40

Om 19.30 The Passion De koren ‘Inspiration’ uit Terwolde, ‘Step by Step’
uit Bussloo en ‘Seven up’ uit Apeldoorn presenteren een muzikale
raamvertelling over de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden en
opstanding door de ogen van Simon Petrus, geschreven door ds. Frans Ort
en Marlies Tiemens.
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DE STILLE WEEK
De Stille week, dit jaar van donderdag 18 april maart tot en met Pasen,
21 april, onze opgang naar Pasen, vieren we ook in de kerk.
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en dan wordt het Pasen.
Elke dienst in de Stille week heeft een eigen karakter. Het zijn zeker geen
vier ‘zondagse diensten’ achter elkaar. Er wordt niet of nauwelijks
gepreekt, maar we laten ons meenemen in het gebeuren naar Pasen toe.
Elke dienst duurt ongeveer drie kwartier.
De diensten vormen samen een opgang naar het Paasfeest en in de
diensten komen verschillende aspecten van de lijdenstijd naar voren.
Wat vieren we nu precies? Ik zet het even voor u op een rijtje:
18 april, WITTE DONDERDAG, 19.30 Kleur: Wit
Waar gaat het over?
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag.
De vastentijd wordt afgerond. Vandaag
wordt het Glorialied weer gezongen.
We gedenken hoe Jezus het joodse
paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen
vierde.
We voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel.
We horen dat Jezus onze dienaar wil zijn in het verhaal van de
voetwassing, en we voelen de beklemming als we horen dat één van de
leerlingen Jezus zal verraden. Wie is het? Zijn wij het soms zelf?
19 april GOEDE VRIJDAG, 19.30 Kleur: Rood
Waar gaat het over?
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus.
In lezingen, liederen en gebeden volgen wij zijn lijdensweg. Dan, wanneer
we horen dat Jezus sterft, wordt de paaskaars gedoofd.
De kerk wordt stil en donker.
Deze dienst mag indrukwekkend genoemd worden.
We voelen het lijden van Jezus ook op onze
schouders drukken. Tegelijkertijd herkennen we
daarin ons eigen lijden en troost het ons dat ook
Jezus daar weet van heeft.
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20 april, STILLE ZATERDAG, 20.30 Kleur Wit
Waar gaat het over?
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd.
Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We
geven elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid van Pasen mogen
we al op deze avond meevoelen. Ook voor kinderen en jongeren is dit een
mooie dienst om mee te maken.
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
De diensten hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter.
Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze manier
van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan. Ook wanneer
het niet mogelijk is alle diensten te volgen is het zeker de moeite waard
om eens één van deze diensten bij te wonen.
Voor wie niet gewend is deze diensten te bezoeken: Ik zou u willen vragen:
denk er eens over na, of heb het er met elkaar eens over of deze diensten
of één van deze diensten misschien ook iets voor u zouden kunnen zijn.
Zelf beleef ik door deze diensten het Paasfeest altijd heel intens en ik weet
dat dat ook geldt voor diegenen die vertrouwd zijn geraakt met deze
diensten in de Stille Week. Weet u welkom!
Zondag 21 april, Pasen Kleur: Wit
Het is vandaag Pasen. We lezen Johannes 20: 1-18. Als de zon op komt,
zien de vrouwen iets dat hen allereerst schrik aanjaagt: het graf is leeg!
De mannen komen er achteraan en zien ook dat het waar is. De Heer is
opgestaan. Maar dat is nog moeilijk te vatten, zoals blijkt wanneer Maria
uit Magdala Jezus in eerste instantie niet herkent. Toch is het waar; Jezus
leeft! Het Paasevangelie is een verhaal van hoop. De dood heeft niet het
laatste woord!
Ook u bent welkom in deze feestelijke dienst!
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Zondag 28 april eerste zondag na Pasen Kleur: wit
In Lucas 24: 13-35 ontmoeten we twee mannen die op weg zijn naar
Emmaüs. Ze zijn zo onder de indruk over alles water in Jeruzalem is
gebeurd dat ze niet merken dat Jezus, de opgestane Heer met hen
meeloopt. Ze herkennen hem pas als Hij met hen het brood breekt.
Op deze zondag gaat Pastor Hein de Jong uit Terwolde bij ons voor.
Tot ziens in de diensten! ( En neem gerust iemand mee!)

AGENDA
3 april
8 april
9 april
10 april
17 april
1 mei
3 mei
5 mei

20.00 Moderamen
20.00 Jaargesprek predikant
20.00 Denktank
20.00 Kerkenraad
10.00 Themawandeling
10.00 Ouderlingenvergadering
18.00 Start Nacht zonde Dak
9.30 Inleveren taartenbakwedstrijd

bij Kees
bij Betsy
bij Berry
Consistorie
Start bij de molen
in de kerk
Zeedijk 9
in de kerk

Ik wens u veel inspiratie in deze veertigdagentijd!
Ds. Betsy Nobel
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OPINIE
Naar aanleiding van een aantal momenten in de afgelopen tijd waarop de
Protestantse kerk zich duidelijk heeft uitgesproken in het maatschappelijk
debat schreef de scriba van onze landelijke kerk het volgende artikel.
Als kerkenraad van de Protestantse gemeente Terwolde-de Vecht staan
wij volledig achter de inhoud van deze bijdrage.
Kerk staat midden in de samenleving
René de Reuver, scriba van de protestantse kerk in Nederland
Wat is er aan de hand met de
Protestantse Kerk? In korte tijd
spreekt ze zich publiekelijk uit over
diverse maatschappelijke kwesties.
Eerst schaart ze zich achter het
kerkasiel in Den Haag, vervolgens
neemt ze stelling tegenover de
Nashville-verklaring en daarna
neemt ze welbewust deel aan de klimaatmars.
Keren we terug naar de activistische kerk uit het einde van de vorige
eeuw? Wil de kerk, in weerwil van de voortgaande ontkerkelijking,
parmantig haar relevantie tonen? Het korte antwoord op deze vragen is
nee.
Toch zijn dit wat mij betreft terecht kritische vragen. Ik hoor er
betrokkenheid in op de kerk en zorg over haar koers. En dan kun je de
vraag stellen wat eigenlijk de identiteit van de kerk is, en hoe we kerk
kunnen zijn in onze democratische samenleving.
Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving
gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de God de Schepper is van hemel
en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op
zijn wereld betrokken. Hij herschept haar tot een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. In het midden van de tijd komt Hij. In de misère van mens
en wereld wordt God mens, in Jezus. Niet in de tempel of in een paleis,
maar midden in deze wereld.
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Waar Christus is, daar is de kerk. Wij worden geroepen Hem te volgen,
midden in deze wereld. Onze kerkorde verwoordt dit zo: ‘De kerk belijdt
telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als
Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van
het leven in cultuur, maatschappij en staat.’ (artikel I,6). De visienota
‘De hartslag van het leven’ (2012) vat dit samen in de koene stelling:
‘De kerk is politiek.’ Want: ‘God doet aan politiek door een samenleving te
scheppen van verzoening tussen mensen, van liefde en dienstbaarheid.’
Het is zoals de bekende Duitse
dominee Dietrich Bonhoeffer, in de
aangrijpende tijd van NaziDuitsland, steeds benadrukte: de
kerk heeft haar plek in de wereld.
Hij wees erop dat de kerk zich in de
wereld moet concentreren op het
kruis van Christus en op de nood
van zusters en broeders. Deze twee
zijn niet van elkaar te scheiden. En
ook wat mij betreft komen deze
twee elementen steeds terug: het
gaat om God en om de wereld
waarin wij leven. Die twee zijn niet los van elkaar te trekken, maar zijn
verbonden met elkaar.
De positie die de Protestantse Kerk nu driemaal achtereen heeft
ingenomen staat in deze traditie. Het luistert hier echter nauw. De kerk is
immers geen politieke organisatie, pressie- of actiegroep. Ze heeft haar
eigen identiteit. En vanuit haar eigen perspectief draagt zij haar steentje
bij aan de democratie. Niet als (partij)politiek programma, maar als een
ambtelijk spreken met haar eigen instrumentarium van Woord en gebed.
Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de
klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde.
Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze
samenleving.
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Actie Kerkbalans 2019
Geven voor je kerk. Dat was het thema van de Actie Kerkbalans 2019.
En gelukkig hebben velen van onze gemeente dat gedaan. Eind januari
hebben de ‘lopers’ alle enveloppen weer persoonlijk weggebracht en
opgehaald. Heel hartelijk dank daarvoor.
En heel hartelijk dank aan alle gulle gevers. Het is fijn om te kunnen
melden, dat na het openen van alle enveloppen op vrijdagavond 1
februari in totaal bijna € 38.000,- was toegezegd. Spannend was dat
en dankbaar zijn we met dit resultaat.
Het is helaas minder dan onze begroting voor 2019; die is € 39.500,-.
Maar we komen met elkaar toch een heel eind in de goede richting.
En… nog niet alle toezeggingen waren terugontvangen.
Dank is ook op zijn plaats voor Sari Wolters, die nauwkeurig,
gestructureerd en met volle inzet elk jaar de Actie Kerkbalans ondersteunt. Daarvoor verzet zij veel werk en dat is heel fijn.
Natuurlijk weet u ook, dat we hiermee niet onze jaarlijkse exploitatie
kunnen dekken. Daarvoor komen we elk jaar tekort. Dat tekort dekken
we dan uit onze reserves, die daardoor alsmaar slinken. Maar laten we
ons daardoor niet angstig laten maken. We zijn een levende gemeente
en met elkaar dragen we toch het voortbestaan van onze gemeente.
Behalve geld zijn natuurlijk er voor elkaar zijn, helpen waar je het kunt
en je inzetten op jouw eigen manier met de kwaliteiten die je zelf hebt,
belangrijk.
Schroom niet om op jouw eigen wijze je in te zetten voor dat wat jij
belangrijk vindt.
Hartelijk dank,
namens het College van kerkrentmeesters,
Piet Winterman
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JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
10 apr
12 apr
21 apr
28 apr

Mevr. H.B. Veldwijk-Veldhuis
Mevr. H.G. Ooink op den Dijk-Prangsma
Mevr. T. Bieleman-Kloezeman
Dhr. W.G.F. Wentink

JUBILEA:
17 apr Dhr. en Mevr. Plette-Beumer

Avervoordseweg 12 A
Ieuwland 16
Grotenhuisstraat 36
Rozendaalseweg 19

91
84
85
87

jr.
jr.
jr.
jr.

Kolkweg 13

55 jr.

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

Paas lunch
Dit keer vonden wij het wel leuk om voor u een Paaslunch te organiseren.
Zo rond twaalf wordt u verwacht in de kerk van Terwolde,
Het is goed elkaar te ontmoeten, gezellig samenzijn, samen aan tafel,
In het dialect ……. dat is goed veur un mense ……
De kosten zijn 7 euro per persoon.
Iedereen is van Harte Welkom.
Wij hebben al opgaven binnen, maar opgave kan altijd nog tot maandag
15 april.
Geen vervoer ? Geen probleem, dat wordt voor u geregeld.
Tot ziens op donderdag 18 april.
We hopen op een goede opkomst.
Hierbij iedereen goede Pasen gewenst.
Willie Slijkhuis
Mini van der Horst

Willie en Mini.

tel: 291074.
tel: 291335.
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NIEUWS VAN DE DIACONIE:
De diaconie heeft besloten om een gift
te doen van EUR 250 voor Stichting
Exodus.

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals
en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden,
gedetineerden en hun familieleden.
Exodus ontstond in 1979. Jan Eerbeek, predikant in de gevangenis van
Scheveningen, ziet weinig terecht komen van de goede voornemens van
gevangenen die hun tijd er op hebben zitten. Jan Eerbeek kan het niet langer
aanzien. Met vereende krachten richt hij met hulp van collega’s, vrijwilligers en
kerkbijdragen een opvangplek in, in een leegstaande ruimte in de Haagse
Schilderswijk. En met succes.
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te
keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele
ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid
wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of steun met
ambulante hulpverlening. Exodus richt zicht ook op de familieleden en de
kinderen van (ex-) gedetineerden, middels een speciaal programma of
training.
Zie voor meer informatie www.exodus.nl
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In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door
de cycloon Idai en hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en
medicijnen nodig.
De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden
Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen
zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd.
Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn
geklommen om niet in het water terecht te komen.
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar.
Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.
Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het
getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten
en dekens.
Gezamenlijk in actie komen en de slachtoffers helpen. Dit kan via Kerk in Actie!
De diaconie heeft EUR 500 overgemaakt naar Kerk in Actie.
www.kerkinactie.nl.
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De diaconie heeft besloten om een gift te doen van EUR 250 voor Amnesty
International.
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld
omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn.
Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder
eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld.
Dit doen ze via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes.
Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te
stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen.
Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor
de mensenrechten in hun land.
Zie voor meer informatie www.amnesty.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
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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
7 apr.
14 apr.
21 apr.
28 april

PK
RK
PK
PK

OOV:

Klarenbeek
Duistervoorde
Voorst
Twello

10.00u
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)
6 mei
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Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

T. Steenbergen
K. Ketelaar
J. ter Mate
B. Plette

Zwanekamp 1
Twelloseweg 76
Dorpsstraat 49
Kolkweg 13

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.
De rommelmarkt kan nog hulp gebruiken tijdens het sorteren, mannen
en vrouwen zijn welkom.
Opgave via onderstaande tel. nrs. of Wilma Veldwijk (055) 3231961
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

GIFTEN:
Bloemengroet

Collecten:

via: K. Ketelaar
H. Steenbergen
L. Uenk (3x10)
W. Jansen
H. van der Scheer
P. Winterman
Bank
CvK
Diaconie
Orgelfonds
Kerkzijn in comm. Systeem
Verlaat de gevangenis
Kinderarbeid India
Nieuwe vormen van kerkzijn
TOTAAL

10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
20,00

100,00

196,21
167,29
31,30
38,80
66,82
96,50
22,65

620,57
720,57

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Oecumenische werkgroep Terwolde, de Vecht, Nijbroek
De Oecumenische werkgroep organiseert dit jaar geen paasvesper, maar
wil u graag uitnodigen voor The Passion.
Een muzikaal moment van bezinning op het lijdensverhaal.
De uitvoering in Terwolde is op zondag 14 april om 19.30 uur in de
protestantse kerk van Terwolde.
Iedereen is van harte welkom.

The Passion
De koren ‘Inspiration’ uit Terwolde, ‘Step by Step’ uit Bussloo en ‘Seven
up’ uit Apeldoorn presenteren een muzikale raamvertelling over de laatste
uren van Jezus’ leven, zijn lijden en opstanding door de ogen van Simon
Petrus, geschreven door ds. Frans Ort en
Marlies Tiemens.
De koren staan onder leiding van Marlies
Tiemens. Organist/pianist: Mark Brunsveld.
Choreografie, licht en geluid: fam. Tiemens.
Wij nodigen u uit voor dit muzikale moment
van bezinning op:
Zaterdag 6 april in de St. Martinus kerk, Bussloo.
Vrijdag 12 april in de Wilhelminakerk, De Beemte.
Zondag 14 april (palmzondag) in de dorpskerk, Terwolde.
Vrijdag 19 april in de Katholieke kerk, Loenen.
Aanvang alle avonden 19.30 uur. De kerk is een half uur voor aanvang
geopend.
Entree: Gratis. Bij de uitgang is er een collecte om uw waardering te laten
blijken, zodat de onkosten voor de koren nihil zijn.
Na afloop van de viering in Terwolde is er gelegenheid om na te praten bij
een kop koffie of thee.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 29 april vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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