DIENSTEN MEI 2019
Zondag

5 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Noodhulp/
Kerk zijn in oorlogdstijd, Syrië

Zondag

12 mei 10.00u - Ds. H.A. Marsman, Deventer
Uitgangscoll.: JOP:
Op school het geloof ontdekken

Zondag

19 mei 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

26 mei 10.00u - Mevr. J. Aantjes-Lubbersen, Eerbeek
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

2 juni 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen
Uitgangscoll.: Orgelfonds

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

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

47ste Jaargang
Mei 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VANUIT DE PASTORIE
Van de rups en de vlinder
Er zat een rups langs de weg. En hij zat heel erg stil.
Hij zei niemand gedag. Zo kenden de dieren hem helemaal niet.
Normaal was rups altijd degene die HALLO schreeuwde
nog voordat je hem had gezien. Hé wat is er rups, zei sprinkhaan,
HE WAT IS ER, riep hij, GEEF EENS ANTWOORD!
Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks.
Kun je niet opstaan rups, zei mier. Wacht maar ik help je wel even rups
En hij stak zijn handen onder rups zijn armen en hees hem overeind
maar op zijn eigen benen staan dat deed rups niet.
Mier liet hem maar weer zakken, en zo zat hij daar weer stil, en zei niks,
die rups. Ook het duwen van de tor, en het kietelen van de meikever,
en het blazen van de krekel, en het smeken van de bij,
en het spugen van de vlieg, en het schelden van de duizendpoot,
hielp helemaal niks.
Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij. Eerst keek hij maar eens goed.
Hij zei niks en hij deed niks. Hij ging alleen maar zitten.
Naast rups. Langs de weg. Zo zat hij daar een dag.
En een nacht. En nog een dag.
En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken.
Dat was de rups… die open ging.
Aha, zei het lieveheersbeestje. Ik wist wel dat je het in je had.
Toe maar… wees niet bang.
En in het licht van de eerste zonnestralen,
sloeg de vlinder zijn vleugels uit.

Toon Tellegen
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Toch blijven leven
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is het vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft
verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
Henri Nouwen
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VANUIT DE GEMEENTE
Lien Uenk en Erik Nobel ontvingen een koninklijke onderscheiding.
Op vrijdag 26 april bleek dat de
lintjesregen ook neerviel op twee
van onze kerkenraadsleden:
Lien Uenk en Erik Nobel.
Zij kregen deze onderscheiding voor
allerlei vrijwilligerswerk, waaronder
ook voor hun werk in de kerk.
Het was een mooie bijeenkomst
met veel familie en vrienden er bij.
We feliciteren Lien en Erik van harte
met deze blijk van waardering .

Themawandeling: In vrijheid kiezen
Tijdens deze themawandeling gaan we onderzoeken wat het betekent om in
vrijheid te kunnen kiezen.
Al wandelend moet je ook keuzes maken: Welke kant ga ik op? Volg ik de
bordjes, of struin ik liever vrij rond om te zien waar ik
dan uit kom? En hoe doe je dit in je leven? Ben je een
planner, of zie je wel wat de dag brengt?
Het is leuk om te ontdekken hoe jij dat doet en ook
om eens een keer andere manieren uit te proberen.
Dat gaan we samen al wandelend doen.
Wandel je ook mee?
We vertrekken op woensdag 15 mei om 10.00 uur bij de molen in Terwolde
hoek Twellosweg/ Wijkseweg. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen
is welkom.
We wandelen ongeveer anderhalf uur (als we niet verdwalen 😉).
In juni zal er geen themawandeling zijn, omdat ik dan op vakantie ben.
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Nacht zonder dak
Op 3 mei is het weer zo ver. Een aantal
jongeren gaat slapen in een zelfgebouwd krot,
gemaakt van karton en andere materialen.
Door hen te sponsoren levert u een bijdrage
voor kinderen in de wereld die werkelijk
zonder dak zijn. Niet één nacht, maar iedere
nacht. De organisatie TEAR zet zich in voor
deze kinderen. Wil je nog meedoen? Als je op
de middelbare school of hoger zit, kun je je nog opgeven. Kijk op
www.nachtzonderdak.nl en ga naar de pagina van Terwolde. Via die site kun
je ook gesponsord worden.
We gaan voor een mooi bedrag en natuurlijk voor een onvergetelijke nacht!
Wilt u sponsoren? Ga dan naar bovengenoemde site en sponsor een
deelnemer of de hele groep. Alvast bedankt!
Op 3 mei ’s avonds om 20.00 uur is er een presentatie van TEAR over het doel
waarvoor de jongeren zich hebben laten sponsoren. U bent dan van harte
welkom om de “krotten” te bewonderen, de jongeren aan te moedigen en de
presentatie mee te maken. We zijn te vinden op het erf van de familie
Teunissen, Zeedijk 9. Iedereen is van harte welkom!
Bevrijdingsdienst met taartenbakwedstijd
Dit jaar valt 5 mei, bevrijdingsdag op een
zondag. Het thema dit jaar is ‘In vrijheid
kiezen’. Een mooie gelegenheid om er
een feestelijke dienst van te maken.
Daarom is aan deze dienst een
taartenbakwedstrijd verbonden. Wilt u
meedoen aan de taartenbakwedstrijd,
lever uw taart dan uiterlijk om 9.15 in bij
de kerk op zondag 5 mei. De taarten
worden per punt verkocht bij de koffie.
De opbrengst is voor ons Project van
Kerk in actie: landbouwontwikkeling en theologisch onderwijs in Kameroen.
En natuurlijk is er een prijs en eeuwige roem voor de beste
taartenbakker/bakster.
U kunt uw taart het thema bevrijding meegeven, maar ook uw klassieker is
welkom!
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Een 1-2 tje van de kerk met de voetbal
In het kader van het 100-jarige jubileum van SV Terwolde heeft de kerk de
pupillen van deze vereniging uitgenodigd om in de dienst van 19 mei te laten
zien waar zij mee bezig zijn. Gaat het in het voetbal om het winnen, of om het
spel, om prestatie of om plezier.
We schreven aan de pupillen: “In de kerk gaat het daar ook vaak over:
iedereen wil wel winnen, maar in het leven moet je soms ook incasseren. Dan
helpt het als je de krachten kunt bundelen. Samen sta je sterker, bij de
voetbal, in de kerk en in het dorp. We denken dat jullie dat heel goed aan ons
zouden kunnen laten zien. Hoe? Door met een aantal pupillen een klein potje
voetbal te spelen zoals jullie dat nu doen. De begeleiders vertellen iets over
wat er nieuw is aan deze manier van spelen en wat het oplevert aan plezier
en samenwerken.”
Deze dienst zal in de kerk plaatsvinden, maar we gaan ook even naar buiten
om de pupillen te zien voetballen op de nieuwe manier van de KNVB, waarbij
het vooral draait om plezier en samen spelen. Komt u ook om deze voorzet
van SV Terwolde en de kerk in te koppen en de jongeren aan te moedigen?
Trek gerust een voetbalshirt aan, neem een sjaaltje mee of wat u/jij nog meer
hebt rondom dit thema!

7

BIJ DE DIENSTEN
Na Pasen verschijnt Jezus op verschillende manieren aan zijn leerlingen.
Vertrouwd, maar toch anders. Hoe zullen de leerlingen deze ontmoetingen
ervaren hebben? En zullen ze nog teruggedacht hebben aan de woorden die
Jezus vóór Pasen heeft gesproken?
5 mei, derde zondag van Pasen Kleur: Wit
BEVRIJDINGSDIENST
Vandaag staan we stil bij bevrijdingsdag, een thema dat ook mooi aansluit bij
Pasen. Immers Pasen is de bevrijding bij uitstek! We vieren samen dat wij
mogen kiezen voor en in vrijheid.
12 mei, vierde zondag van Pasen Kleur: wit
Op het rooster staat Johannes 10: 22-30, een verhaal over geloof en ongeloof.
Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, maar eigenlijk weten ze dat
antwoord toch al?
Op deze zondag gaat Ds. H.A. Marsman uit Deventer bij ons voor.
19 mei, vijfde zondag van Pasen Kleur: wit
DIENST SAMEN MET DE PUPILLEN VAN DE VOETBAL
In deze dienst willen we samen met pupillen van SV Terwolde en
waarschijnlijk ook Vlug en Lenig stilstaan bij wat nodig is bij het voetbal en in
het leven.
Hoe speel je samen, hoe heb je plezier en hoe kom je tot resultaat? Hierboven
leest u er meer over.
26 mei, zesde zondag van Pasen Kleur: wit
Op het rooster staat Johannes 14: 23-29
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun
leerde over vrede en over de Geest. Zij zullen dit verhaal nu verder de wereld
in moeten brengen.
Op deze zondag gaat Mw. J. Aantjes, kerkelijk werker in Hall, bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
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AGENDA
1 mei
3 mei

10.00 Ouderlingenvergadering
17.00 Start Nacht zonder Dak
20.00 Presentatie Nacht zonder dak
5 mei
9.15 Taarten inleveren
8 mei 20.00 Moderamen
14 mei 20.00 Denktank
15 mei 10.00 Themawandeling
15 mei 20.00 Kerkenraadsvergadering

Consistorie
Zeedijk 9
in de kerk
nog af te spreken
bij Berry
Bij de molen
Consistorie

Een goede Lentetijd gewenst!
Ds. Betsy Nobel
Gemeenteavonden in de toekomst
De gemeenteavond in maart jl. was niet goed bezocht, iets wat de laatste jaren
steeds het geval was. De kerkenraad heeft zich hierover gebogen.
Tot nu toe was het steeds zo dat op de gemeenteavond de financiële
beleidsstukken gepresenteerd en besproken werden. Voorafgaand aan de
vergadering lagen de stukken ter inzage. Ook konden er vragen gesteld worden
over het beleid van de kerkenraad in het afgelopen jaar en kon de kerkenraad
verantwoording afleggen.
Na de pauze was er dan een invulling met een spreker, een presentatie, enz.
De kerkenraad komt nu met het voorlopige voorstel de gemeenteavond zoals die
tot nu toe gehouden werd af te schaffen. Wel wil de kerkenraad uiteraard
verantwoording afleggen van m.n. het financiële beleid. Na een kerkdienst in het
voorjaar worden de financiële beleidsstukken ter inzage gelegd. Vooraf kunnen de
gemeenteleden ook op afspraak met de penningmeesters de stukken inzien.
Daarna worden de stukken definitief door de kerkenraad vastgesteld.
Deze procedure komt ook overeen met de wijzigingen in de kerkorde die in
november op de synode vastgesteld gaan worden.
Als het nodig is zal de kerkenraad over allerlei actuele onderwerpen en nieuw
beleid wel een gemeenteavond beleggen om zo de gemeente te horen.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar scriba@pknterwoldee
devecht.nl. Ook kunt u contact opnemen met de 2 scriba Lien Uenk.
In de kerkenraadsvergadering van juni zal de kerkenraad dit voorgenomen besluit
kunnen omzetten in een definitief besluit na kennis genomen te hebben van
eventuele reacties.
Kees Visser
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JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
4 mei
10 mei
13 mei
20 mei
25 mei

Mevr. J.E. Ruiterkamp - Willemsen
Dhr. G. van Essen
Dhr. A.L. Jonkman
Mevr. J. Schrijver - Voorhorst
Dhr. D.J. Hemeltjen

91
88
94
87
82

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

JUBILEA:
3 mei Dhr. en Mevr. Nijhof-Meijer
16 mei Dhr. en Mevr. Buitenhuis-Broekhuis

45 jr.
60 jr.

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

Oud Hollandse spellen
Op de laatste donderdag voor de zomervakantie organiseren we een
gezellige middag met oud Hollandse spellen, waar de sjoelbak niet zal
ontbreken.
Natuurlijk gaat dit gepaard met een hapje en drankje.
Uiteraard hopen wij op een goede opkomst.
Tot ziens op donderdag middag 16 mei om twee uur.
Een speciale groet naar Jannie Aalpoel en sterkte toegewenst. Ook een
groet met een spoedig herstel voor Gerrie ter Mate, Jennie Veldhuis Sarink
heeft laten weten dat ze ondanks de verhuizing naar Twello graag de 65+
middagen blijft bezoeken.
Verder voor iedereen een goede zomertijd gewenst.
Willie Slijkhuis
Mini van der Horst
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tel: 291074
tel: 291335

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,

(0571) 27 1382

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o.
Klazien Ketelaar-Menkveld

(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

(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
5
12
19
26

mei
mei
mei
mei

PK
PK
PK
PK

OOV:

Terwolde
Wilp
Nijbroek
Klarenbeek

10.00u
10.00u
9.30u
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 (0571) 291884.

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
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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

Paasgroet

via: K. Ketelaar
H. van der Scheer (1x10; 1x50)

10,00
60,00

70,00

via: D. Uenk
D. van Baak (2x10)
A. Winterman
W. Jansen (1x5; 1x10)
Sophie van der Scheer
Iris van der Scheer (1x2; 1x10)

10,00
20,00
10,00
15,00
2,00
12,00

69,00

Onderhoudsfonds

via: Bank

Collecten:

CvK
Diaconie
Zending: Rwanda
JOP
Voedselbank
Zending: Pakistan
Orgelfonds

75,00
193,44
181,76
69,70
59,70
50,00
106,67
46,70

707,97

TOTAAL

921,97

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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KERKBALANS 2019
39.183

39.500

40.000
35.000
30.000

23.463

25.000
20.000
15.000
10.000

Begroot

Toegezegd

Betaald t/m 29 april

Concert
door Godelieve Pieper (blokfluit en zang)
en
Hans Mol (viool en zang)
Zondag 2 juni, Prot. Kerk Terwolde aanvang 15.00 uur.
Op het programma staan werken uit renaissance en barok.
Componisten o.a. Boismortier en Chedeville.
Het concert duurt ongeveer 1 uur.
Toegang is gratis, collecte bij uitgang
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BROCANTE - ROMMEL - ANTIEKMARKT 2019.
t.b.v. het onderhoudsfonds van onze Dorpskerk
Ja, zoals u weet gaat de tijd snel en zijn we al weer een geruime tijd
bezig met de voorbereiding van onze jaarlijkse rommelmarkt.
Dus zet het vast in uw agenda en/of op de kalender:

ZATERDAG 8 JUNI ROMMEL-ANTIEKMARKT
Aanvang verkoop 9.30uur - Einde verkoop 14.00uur
Een aantal vrijwilligers zijn alweer begonnen met het sorteren,
schoonmaken en weer inpakken van de ingebrachte spullen.
De komende weken pakken we al
zoveel mogelijk op wagens,
zodat we met veel hulp snel
kunnen lossen.

Wij kunnen uw aller hulp zeer goed gebruiken.
Kom spontaan of bel of mail naar:
Wilma Veldwijk: 055 3231961 - veldw003@kpnmail.nl
Evert Slijkhuis: 0571 291071 - e.slijkhuis@telfort.nl
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 27 Mei vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl
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