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DIENSTEN  JUNI 2019 
 

 

Zondag 2 juni 10.00u - Ds. J.R. Lammers, Beekbergen 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 9 juni 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Pinksteren       

Uitgangscoll.:   

Bijbelverspreiding op Chinese platteland 

          

Zondag 16 juni 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.:  Jeugdwerk 

          

Zondag 23 juni 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn 

        

Uitgangscoll.:  Vluchtelingendag 

Vergeten vluchtelingen Nigeria 

          

Zondag 30 juni 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn 

        

Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

 

          

Zondag 7 juli 10.00u - Ds. Th. van Staalduine, Nijbroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 

 7396 AH  TERWOLDE   47ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  juni 2019  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
 
Een gebed voor Pinksteren 
   Roel Bosch 
 
Om uw Ruach* bidden we, 
die sterke kracht die bomen ontwortelt, 
die schepen voortstuwt, 
die wind in de rug. 
Om uw Ruach bidden wij,  
die adem die het uithoudt,  
die ons een lied leert zingen,  
die ons het goede woord laat spreken.  
Om uw Ruach bidden we,  
dat vernieuwende inzicht,  
dat verlossende gebaar,  
die Geest die mens en God verbindt,  
die mens en mens aan elkaar toevertrouwt. 
Kom Heilige Geest! 
 
Zo veel stemmen, God, 
en steeds komen er nog nieuwe bij. 
Een wereld vol stemmen die dit en dat vinden, 
van wie iets moet of juist niet, 
die ons de grond inboren 
of ophemelen tot boven ieder peil. 
Houd ons op de grond, dicht bij U, 
met die mantel van U om ons heen, 
en die woorden: blijf maar waar je bent, 
ga naar waar je vandaan kwam, 
leef als de mens die je mag zijn. 
Zo veel stemmen, God, 
help ons te horen naar die Ene 
de stem van uw Zoon 
Amen                                                           *Ruach betekent: adem, wind, geest 
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Vakantie 
Dit jaar heb ik vroeg vakantie. Van 10 juni tot en met 7 juli. In deze periode is  
Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek beschikbaar om mij te vervangen. 
Telefoon:  0571-842188 of 06-30773755 
e-mail: predikant@kerknijbroek.nl 
 
Dorpskerkenbeweging 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt binnen de dorpskerkenbeweging? 
Op de website Dorpskerkenbeweging.nl zijn steeds nieuwe artikelen te vinden en 
ook leuke tips. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de tweemaandelijkse 
nieuwsbrief. Er is ook een Facebookgroep: zoek op Dorpskerkenbeweging en 
wordt lid! 
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Nacht zonder dak 
 

Dit jaar was het een nacht vol regen. De prachtige bouwsels waren al voordat we 
naar bed gingen ingezakt. Gelukkig was er nog een schuur beschikbaar waar we 
lekker konden slapen (ahum). Het was weer een geslaagde nacht inclusief 
spooktocht en een presentatie over het werk van TEAR voor straatkinderen 
overal ter wereld. De deelnemers brachten ruim € 750,00 sponsorgeld bij elkaar 
en de diaconie deed daar nog eens € 250,00 bij. € 1000,00 verdiend dus voor de 
opvang van straatkinderen. Iedereen die meegedaan heeft of meegeholpen: 
super bedankt! Hierbij nog een paar mooie foto’s 
    

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
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Rommelmarkt 
Zaterdag 8 juni is het weer zover. Er wordt al het hele jaar gewerkt aan deze 
nieuwe editie van de rommelmarkt. Inmiddels wordt steeds meer opgeschaald. 
Alle ingeleverde ‘rommel’ wordt nauwkeurig uitgezocht.  
Jij bent er toch ook (weer) bij als verkoper of koper?  
Wil je meehelpen, dat kan nog steeds,  
meld je bij iemand van de 
rommelmarktcommissie (zie 
achterin de kerkbode).  
 
We hopen op een mooie dag 
met veel plezier en een mooi 
resultaat. 
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Examens 
Er is weer flink gezwoegd door de 
examenleerlingen. We duimen met jullie voor 
een mooi resultaat! En moet je het nog een 
keer overdoen, of heb je een herexamen: hou 
vol, ook jij komt er! 
 
 
 
Belijdenisdienst 
In de Pinksterdienst op 9 juni zal Julia Ellemijn Hofmeijer geloofsbelijdenis doen. 
In het afgelopen seizoen hebben Julia en ik een aantal keren samen gesproken 
over de bijbel, de kerk en wat het geloof persoonlijk voor je kan betekenen.  
Dat waren mooie gesprekken.  
Nu wil Julia in het openbaar belijden dat zij verder wil gaan op de weg van het 
christelijk geloof. 

 
Julia zal in deze dienst vertellen 
waarom zij belijdenis wil doen en ze 
zal al zingend laten horen wat het 
geloof voor haar betekent. 
In deze dienst zal ook Gert 
Pannekoek een aantal liederen 
zingen. 
 
We hopen dat velen van u getuigen 
willen zijn van deze belijdenis van 
Julia en haar daarmee willen 
feliciteren. 
 
 

 
Overgangsdienst 14 juli 
In de volgende kerkbode leest u er meer over, maar zet het vast in uw/jouw 
agenda. Op 14 juli is er weer een feestelijke overgangsdienst, voorbereid door de 
kinderen van groep 8 en hun ouders. Dit jaar gaan Teije Bellert, Hanneke Wolff 
van Wülfing, Frey Zweers, Lyke Bellert en Anne Starink naar de middelbare school 
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BIJ DE DIENSTEN 
In de zomer lezen we uit het evangelie van Lucas. Lucas neemt ons mee op de 
reizen van jezus door het land. Overal waar Hij komt, komt de wereld tot bloei: 
Jezus trekt een spoor van geluk door de straten en hij nodigt mensen aan om 
mee te gaan op weg naar een nieuw begin. 
 

2 juni, Wezenzondag Kleur: Wit 
Na Jezus’ hemelvaart blijven zijn leerlingen verweesd achter. Maar ze herinneren 
zich ook de woorden van Jezus: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Het 
wachten is op de Heilige Geest.  
Op deze zondag gaat Ds. Jan Lammers uit Beekbergen bij ons voor. 
 

9 juni Pinksteren Kleur: Rood  
BELIJDENISDIENST 
Als de Heilige Geest op de leerlingen neerdaalt, kunnen ze zich niet langer 
verstoppen. Nu zijn zij aan de beurt om de woorden van Jezus verder de wereld 
in te dragen. Maar ze hoeven het niet alleen te doen. De kracht van de Heilige 
Geest zal hen sterk maken. 
Vandaag legt Julia Ellemijn Hofmeijer openbare belijdenis van haar geloof af. 
Hierboven leest u er meer over. Julia zal in deze dienst ook zingen net als Gert 
Pannekoek. Komt u ook in deze feestelijke dienst? 
 

16 juni, Trinitatis Kleur: Rood 
Vandaag horen we hoe Nikodemus in de nacht naar Jezus toe gaat. Hij heeft 
zoveel vragen en vaak komen die op in de nacht. Samen voeren ze een gesprek 
over opnieuw geboren worden. (Johannes 3: 1-16). 
Op deze zondag gaat Pastor Hein de jong uit Terwolde bij ons voor. 
 

23 juni, Eerste zondag van de zomer, Kleur: Groen 
In het verhaal van deze zondag (Lucas 8: 26-39) komen we een man tegen die 
vast zit, om te voorkomen dat hij zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich 
weer los. Dan komt Jezus en ver-los-t hem van deze vreselijke aandoening.  
Op deze zondag gaat Mw. M. Hoekstra-Kuijpers uit Apeldoorn bij ons voor. 
 

30 juni, Tweede zondag van de zomer, Kleur: Groen 
Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren 
(Lucas 9: 51-62). Maar onderweg worden ze steeds opgehouden door mensen die 
Jezus willen spreken.  
Op deze zondag gaat Mw. M. Hoekstra-Kuijpers uit Apeldoorn bij ons voor. 
 
Tot ziens in de diensten! 
 



 9 

 
AGENDA 
3 juni 19.00 Voorbereiden overgangsdienst  Consistorie 
8 juni    9.30  Rommelmarkt bij  familie Kloosterboer 
12 juni 20.00  Moderamen 
19 juni 20.00  Kerkenraadsvergadering Consistorie 
 
U allen een goede tijd gewenst! 
    Ds. Betsy Nobel 
 
 
 
 
 

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

16 jun Mevr. A.J. Pas - van Wenum 90 jr. 
18 jun Dhr. G. Hamer 82 jr. 

 
JUBILEA: 
 

5 jun Dhr. en Mevr. Koers-Lubberts 55 jr. 
25 jun Dhr. en Mevr. Kamphuis-Noordkamp 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. 
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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 (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 OOV: 
 

2 juni RK Duistervoorde 10.00u 

9 juni PK Voorst 10.00u 

16 juni RK Het Boshuis, Klarenbeek 10.00u 

23 juni PK Nijbroek 9.30u 

30 jun. PK Klarenbeek 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) 

 

In de week van: 3 juni Mevr. T. Teunissen 

  

Mevr.  M. Kelderman 

  

Mevr. A. Hiddink 

  

Mevr. Jac. van der Haar 
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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) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
 

 

 
COLLECTEBONNEN: 
 

Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen. 

U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste 

bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwolde- 

de Vecht, met vermelding van het aantal. 

 

 
GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: D. van Baak 10,00 

 

  

L. Uenk (2x10) 20,00 

 

  

F. Pas 10,00 

 

  

H. van der Haar 5,00 

 

  

D. van de Pol 4,00 

 

  

H. Stormink 10,00 59,00 

     Collecten:  CvK 

 

114,12 

 

 

Diaconie 110,90 

 

 

Noodhulp/Syrië 37,80 

 

 

JOP 

 

21,50 

 

 

Orgelfonds 71,50 355,82 

     
   

TOTAAL 414,82 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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 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 
 

 

 
 
Zomerzangavonden in de Dorpskerk van Wilp 
  
De zomer is weer in aantocht en ook de inmiddels traditie geworden 
zomerzangavonden, die in de prachtige Wilpse Dorpskerk worden 
gehouden. 
Dat hopen we dit jaar weer te doen en wel op de woensdagen 26 juni, 10 
juli, 24 juli en 7 augustus en op dinsdag 20 augustus. 
De aanvang is vervroegd naar 19.30 uur. 
In de pauze is er koffie of thee en de toegang is gratis. 
Verschillende organisten zullen de zang begeleiden.  
 
Eenieder is van harte welkom. 
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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 

nog zoveel mogelijk op wagens,  

zodat we met veel hulp  snel 

kunnen lossen. 

 
 

Voor zaterdag kunnen wij nog wel wat extra verkopers 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 KERKBODE JULI en AUGUSTUS: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 1 juli vóór 16.00 uur  

bij Sari Wolters: E: s.g.wolters@planet.nl  
 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

