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DIENSTEN  JULI EN AUGUSTUS 2019 
 

 

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

        

Uitgangscoll.:   

Vakantiepret voor kinderen in armoede 

          

Zondag 14 juli 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Afscheid KND 

        Uitgangscoll.:  Jeugdwerk KND 

          

Zondag 21 juli 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 28 juli 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 4 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 11 aug. 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

        

Uitgangscoll.:  Onderwijs  

in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika 

          

Zondag 18 aug. 10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 25 aug. 10.00u - Mevr. J. Aantjes-Lubbersen, Eerbeek 

        

Uitgangscoll.:  Diaconie:  

Stichting Tamara 

          

Zondag 1 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        ZWO Dienst 

 
 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   47ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  juli/aug. 2019  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Jezus heeft goed naar het werk van de landbouwer gekeken. 
 

In de zomer gaan veel mensen op vakantie. De scholen gaan 
dicht, de activiteiten in de kerk staan op een lager pitje, maar in 
de landbouw wordt in de zomer juist hard gewerkt. Anselm Grün 
heeft zich samen met Ton Duffhues en Hein Pieper verdiept in de 
boerenwijsheid. 
Daarvan geef ik u graag een stukje mee voor deze zomer. 
 
De zaaier 
Er zijn veel gelijkenissen 
die betrekking hebben 
op de landbouw. Jezus 
vergelijkt zichzelf met 
de zaaier die naar het 
land gaat om te zaaien. 
Hij hoopt dat zijn zaad 
goede bodem vindt en 
niet terecht komt op de 
weg, de rots of onder 
doornstruiken. Kennelijk heeft Jezus goed gekeken naar het werk 
van de boer. De manier waarop hij zijn zaad uitstrooit wordt voor 
hem een beeld voor mensen bij wie het zaad van Gods Woord 
ook vaak terecht komt op platgetreden paden, op de door teveel 
activiteit hard geworden ziel, of onder de doornen van zorgen en 
verwondingen, en daarom geen vrucht zal dragen.  
Alleen wanneer we de akker van onze ziel omploegen, zal het 
zaad er vruchten voortbrengen. 



   4 

Jezus vertelt ook van de vijgenboom, die al drie jaar geen 
vruchten draagt. De eigenaar wil hem omhakken, maar de 
wijngaardenier vraagt hem om geduld te hebben. “Ik zal de grond 
rond de boom omspitten en bemesten. Misschien dat de boom 
toch nog vrucht zal dragen.” Jezus heeft geduld met ons wanneer 
we niet meteen vrucht dragen. 
 

Met zijn Woord spit hij de grond rondom ons om en bemest het 
met zijn liefde, zodat we vrucht zullen dragen.  
Zo laten deze en nog veel meer gelijkenissen ons zien dat het 
werk van de boer voor Jezus een heilig werk is, een beeld voor 
wat God in ons doet. Onze ziel is de akker waarop Gods woord 
wordt gezaaid. 
Jezus heeft het doen en laten van de boer niet oppervlakkig 
bekeken. Hij heeft in alles een diepere betekenis herkend. 
 
   Anselm Grün in ‘Boerenwijsheid‘ 
 
 
Of wij nu op vakantie 
gaan of niet, ons leven 
gaat verder en de 
vraag is of wij ons 
willen openstellen 
voor dat wat goed 
voor ons is. Laten we 
ons voeden, laten we 
ons soms omploegen, 
laten we God toe op 
onze levensakker?  
 

Mooi om eens over na te denken tijdens het werk op het land of 
in onze hangmat.  
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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. 
 
Afwezig i.v.m. Kloosterfestival 
Van 22-25 augustus zal ik zeer waarschijnlijk als begeleider 
aanwezig zijn op het kloosterfestival in klooster Nieuw Sion in 
Diepenveen.  
In zeer dringende gevallen kunt u via Erik (0571 292213) contact 
met mij opnemen.  
 

VANUIT DE GEMEENTE  

 
Wie helpt er mee een spelmiddag te organiseren? 
Vanuit de denktank kwam het idee om deze zomer een 
spelmiddag voor kinderen te organiseren rondom de kerk.  
Ik denk aan woensdagmiddag 7 augustus. De bedoeling is dat het 
eenvoudig van opzet is: leuke spelletjes verzamelen en er een 
gezellige middag van maken.  

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
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Graag zou ik daar zo’n drie vrijwilligers bij hebben, die 
meedenken, mee-organiseren en er op die middag zijn voor de 
kinderen. Wie lijkt dat leuk om te doen? Stuur een mail naar 
nobel45@hetnet.nl o.v.v. spelmiddag, dan neem ik na mijn 
vakantie contact met je op. Als de spelmiddag doorgaat komen 
de tijden in het Voorster Nieuws te staan.   
 

Naar de middelbare school. Overgangsdienst 14 juli 
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.  
 

Inmiddels zijn Teije, Hanneke, Frey en Lyke met hun ouders op de 
voorbereidingsavond geweest en ik kan u verzekeren er staan 
weer een paar enthousiaste kinderen te trappelen om naar de 
middelbare school te gaan. In deze dienst zullen ze laten zien wie 
zij zijn en wat hun dromen zijn. Het thema is #Doeslief en het 
verhaal over de Barmhartige Samaritaan zal de leidraad vormen 
in deze dienst. U komt deze jongeren toch ook het beste wensen 
voor hun nieuwe levensfase? 
 
Kloosterfestival Klooster Nieuw Sion Diepenveen voor jonge 
mensen tot 35 jaar. 
 

Ook dit jaar is er weer een zomereditie van het Kloosterfestival in 
Klooster Nieuw Sion. Dit jaar van 22 tot en met 25 augustus. 
Hieronder een korte samenvatting van wat het kloosterfestival 
inhoudt. Maar kijk vooral op de site, want er komt nog steeds 
nieuwe informatie bij.  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Je hebt trouwens een grote kans dat je mij ook nog tegenkomt, 
want waarschijnlijk zal ik één van de begeleiders zijn op dit 
festival. Ik kijk er nu al naar uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Kloosterfestival: dat is leven op het ritme van de 
getijdengebeden. Praten met monniken en nonnen, die er zijn 
om naar je te luisteren en met je mee te vieren. Maar ook een 
biertje drinken in de gezellige Kloosterkroeg of genieten van een 
singer-songwriter in de oude stal. 
Het Kloosterfestival, voor jongeren in de leeftijd tot 35 jaar wordt 
georganiseerd door Klooster Nieuw Sion en het Jongerenklooster,  
in samenwerking met partners PKN en BEAM. 
 
https://www.nieuwsion.nl/events/kloosterfestival-2019-zomereditie/ 
 

https://www.nieuwsion.nl/events/kloosterfestival-2019-zomereditie/
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Koffieochtend Bethel 
 

Wegens succes herhaald! Omdat de laatste keer zo gezellig was, 
hebben de ouderlingen op dinsdag 17 september tussen 10.00 en 
12.00 uur weer een koffieochtend (met gebak!) georganiseerd.  
We komen weer bij elkaar in Bethel op De Vecht.  
 

Gemeenteleden van 70 jaar en ouder ontvangen hiervoor tegen 
die tijd nog een persoonlijke uitnodiging, maar ook anderen zijn 
van harte welkom. Dus ook als u jonger bent dan 70 of geen lid 
bent van de kerk, kunt u zich hiervoor opgeven bij één van de 
ouderlingen (zie verderop in de kerkbode).  
 

Zet het vast in uw agenda! 
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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. 
Vanwege vakantie en gastpredikanten zal het rooster niet altijd 
gevolgd worden. Hier toch een overzicht van de lezingen die op 
het rooster staan. 
 
Zondag 7 juli  Kleur: Groen 
Op deze zondag staat Lucas 10: 1-20 op het rooster. Jezus stuurt 
72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te 
brengen. Met zoveel mensen verspreidt het verhaal over Jezus 
zich snel.  
Op deze zondag gaat Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek bij ons 
voor. 
 
Zondag 14 juli Kleur: Groen 
OVERGANGSDIENST 
Naar de middelbare school, 
het is een belangrijke stap in je 
leven. Je hebt al heel wat 
geleerd en meegekregen van 
je ouders. Daarmee mag je nu 
weer een volgende stap 
zetten. Als thema hebben we 
gekozen #Doeslief. Hierboven 
leest u er meer over. 
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Zondag 21 juli  Kleur: Groen 
We lezen Lucas 10: 38-42. Jezus is bij Marta en Maria op bezoek. 
Een intrigerend verhaal, want wanneer doe je het nu eigenlijk 
goed? Een mooi verhaal om eens naar te kijken door de ogen van 
vrouwen. 
 

Zondag 28 juli  Kleur: Groen 
Op het rooster staat Lucas 11: 1-13. Jezus leert zijn leerlingen dat 
ze aan God mogen vragen wat ze nodig hebben. Op deze zondag 
gaat Mw. M. Hoekstra-Kuijpers uit Apeldoorn bij ons voor. 
 

Zondag 5 augustus Kleur: Groen 
We lezen Lucas 12: 13-21. Twee broers komen bij Jezus omdat ze 
ruzie hebben over een erfenis. Jezus stelt de vraag wat nu écht 
belangrijk is in het leven. 
 

Zondag 11 augustus Kleur: Groen 
Op het rooster staat Lucas 12: 32-40. Jezus zegt tegen zijn 
leerlingen dat ze waakzaam moeten zijn, zodat ze ook in het 
alledaagse leven hun ogen gericht houden op Gods Koninkrijk. Op 
deze zondag gaat Dhr. Christiaan Boers uit Terwolde bij ons voor. 
 

Zondag 18 augustus Kleur: Groen  
In Lucas 12: 49-56. Jezus roept opnieuw zijn leerlingen op goed 
om zich heen te kijken. Ze kunnen dan misschien wel het weer 
voorspellen als ze naar de lucht kijken, maar hebben ze ook door 
wat er in de wereld aan de hand is? Op deze zondag gaat Ds. J. 
Schotanus uit Winschoten bij ons voor. 
 

Zondag 25 augustus  Kleur: Groen  
De leerlingen vragen in Lucas 13: 22-30 aan Jezus wie er eigenlijk 
gered zullen worden. Jezus antwoordt nogal vinnig: “Zorg jij zelf 
dat je van de partij bent”. Op deze zondag gaat Mw. Jolanda 
Aantjes-Lubbersen bij ons voor, kerkelijk werker te Hall. 
 

Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
16 juli 10.00 ZWO vergadering Consistorie 
17 juli 10.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
7 augustus eventueel spelmiddag Rond de kerk 
22-25 augustus Kloosterfestival Nieuw Sion Diepenveen 
26 augustus 9.30 Overleg lichtjesregen Beemte-Broekland 
 
 
De zomer is begonnen, de agenda raakt leeg en er komt ruimte 
voor andere dingen 
 
Ik wens u allen een goede zomer toe! 
 
    Ds. Betsy Nobel 
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JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden: 
 

5 jul Mevr. C.H. ten Bosch - Ruijsch 82 jr. 
8 jul Mevr. J.H. Willemsen - Schrijver 90 jr. 

30 jul Mevr. W.T. Witteveen - Pannekoek 86 jr. 
        

3 aug Dhr. S.H. Kamphuis 88 jr. 
7 aug Dhr. J.H. Buitenhuis 87 jr. 

10 aug Dhr. A. Fridrichs 83 jr. 
25 aug Mevr. J.H. van Essen - Gerrits 86 jr. 

 
JUBILEA: 
 

11 jul Dhr. en Mevr. Bossenbroek-Roelofs 50 jr. 

    12 aug Dhr. en Mevr. Rutgers-Schuitert 50 jr. 
14 aug Dhr. en Mevr. Junte-Sijbrand 55 jr. 
21 aug Dhr. en Mevr. van der Haar-Veldwijk 55 jr. 
29 aug Dhr. en Mevr. van Vemde-van Werven 50 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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Rommelmarkt 2019 
 

De zaterdag voor Pinksteren is er altijd de traditionele 
Rommelmarkt. Het was wel weer spannend. Wat zou het weer 
gaan doen? Waarschuwingen voor storm en buien. Hoe zal 

het gaan? Reden voor sommige leden van de 
Rommelmarktcommissie om de hele nacht wakker te liggen 

van de spanning. Maar de wind kun je niet sturen en de buien 
komen of niet.  
En wat een geluk: Het ging redelijk met het weer. De tenten 

werden extra goed vast gezet voor de wind. Soms waaide er 
wat om.  

De regen kwam, maar geen enorme hoosbuien in Terwolde. 
Aan de overkant van de IJssel regende het wel pijpenstelen. 
 

En wat een mooi resultaat. Wat een prachtige opbrengst als 

gevolg van die enorme inzet van de Rommelmarktcommissie 
en alle vrijwilligers. In één woord geweldig hoeveel mensen 
zich inzetten met verzamelen, sorteren, klaar zetten, 

verkopen en de catering. Wat een samenwerking en wat een 
onderlinge saamhorigheid.  
 

Misschien een tip voor de mensen in de Tweede Kamer en de 
regering om hier eens stage te lopen, als ze weer mooie 
woorden willen gebruiken over samenwerking en solidariteit. 
 

Uit de eerste tellingen en inschattingen van de opbrengsten 
uit alle onderdelen komt het fantastische bedrag van 
€ 25.000,-. 

Het is leuk om te horen van mensen op de rommelmarkt, dat 
zij het zo mooi en goed georganiseerd vinden bij ons. 

Tevreden klanten dus. 
Dat zal ook mede te maken hebben met de mooie locatie van 
de familie Kloosterboer. 
 

 En wat een geweldig gebaar van de Rommelmarktcommissie 
om die mooie opbrengst dit jaar te schenken aan de 
renovatie/groot onderhoud van het bijzonder waardevolle 

historische Naber orgel uit 1827 in onze kerk. Een prachtig 
gebaar en een enorme stimulans om al het benodigde geld dit 

jaar bij elkaar te krijgen. 
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Dank je wel Rommelmarktcommissie, dank je wel vrijwilligers 
die hebben geholpen, dank je wel Gijs Teunissen voor het 

beschikbaar stellen van de opslagruimte, dank je wel familie 
Kloosterboer voor het beschikbaar stellen van de schitterende 

locatie voor de rommelmarkt.  
 

Het was dit jaar voor de 25ste keer dat de rommelmarkt op 
het terrein van de familie Kloosterboer mocht plaatsvinden.  

Een jubileum en natuurlijk een reden om de familie 
Kloosterboer daarvoor nog extra te bedanken. 
 

Met een groot gevoel van dankbaarheid en de innige hoop, 

dat iedereen volgend jaar weer mee wil helpen om zo’n 
prachtig evenement neer te zetten, word je toch heel blij van 
zo iets. 
 

Volgend jaar zal het 40-ste keer rommelmarkt zijn en zullen 
we hopelijk voor de 26-ste keer bij de familie Kloosterboer te 
gast mogen zijn. Twee dingen om er iets extra bijzonders van 

te maken. 
 

College van Kerkrentmeesters, 

 
Piet Winterman 

 
 
 

Groot onderhoud Naber orgel  
 

Het is inmiddels al weer 25 jaar 

geleden, dat het historisch  
waardevolle Naber orgel in onze 
kerk is gerestaureerd.  

Volgens de deskundigen is het dan 
weer tijd voor groot onderhoud/ 

renovatie beurt. Dan houden we 
het zeer waardevolle historische 
orgel in goede conditie en kan het 

weer jaren mee om de eredienst te ondersteunen. 
In het voorjaar heeft de kerkenraad besloten om het groot 

onderhoud/renovatie in het komende jaar in gang te zetten.  
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Daartoe is een werkgroep ‘Groot onderhoud/renovatie Naber 
orgel’ ingesteld. De werkgroep bestaat uit de leden van het 

College van kerkrentmeesters met Aalt van der Haar en Jan 
de Weerd. Op 14 juni is de werkgroep gestart met de 

voorbereidingen. Er wordt in kaart gebracht op welke manier 
het groot onderhoud/de renovatie gefinancierd kan worden.  
Er zijn middelen in het Orgelfonds, waar we de afgelopen 3 

jaar extra voor hebben gecollecteerd.  
 

Dit jaar heeft de Rommelmarktcommissie de opbrengst van 

de rommelmarkt ter beschikking gesteld. Daar zijn we heel 
blij mee en is al een hele stap in de goede richting.  
Samen met de subsidie voor onderhoud van het historische 

kerkgebouw door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
is ook subsidie toegekend voor het historische kerkorgel. 

Zoals het er nu naar uitziet hebben we nog een behoorlijk gat 
in de begroting (nu geschat op ca € 35.000,-). Om dat gat te 

dichten gaat de werkgroep aan de gang om sponsors te 
zoeken. In eerste instantie worden een aantal fondsen 
aangeschreven, waarvan wordt verwacht dat zij willen 

bijdragen. 
Er zijn contacten gelegd met een orgelbouwbedrijf, die het 

werk kan en wil uitvoeren. Een deskundige van de RCE heeft 
al aangegeven te willen adviseren over de aanpak en de 
manier van uitvoering.  

Dat is natuurlijk ook heel mooi. 
Enkele mensen uit de gemeente hebben al te kennen 

gegeven, dat zij bereid zijn om te helpen bij de uitvoering van 
het werk.  
Dat is fijn, want daarmee kunnen we de kosten van de 

aannemer lager laten uitvallen. 
 

We gaan ervan uit dat het groot onderhoud/renovatie zal 
kunnen plaatsvinden in de eerste maanden van 2020. 

Via de Kerkbode willen we u op de hoogte houden van de 
voortgang. 

 
Namens de werkgroep ‘Groot onderhoud Naber orgel’, 
Piet Winterman 
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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: 
7 jul. PK Wilp 10.00u 

14 jul. PK Voorst 10.00u 

21 jul. RK Duistervoorde 10.00u 

28 jul. PK Nijbroek 9.30u 

    
4 aug. PK Twello 10.00u 

11 aug. PK Terwolde 10.00u 

18 aug. PK Voorst 10.00u 

25 aug. RK Duistervoorde 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 
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ROOSTER KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van: 5 augustus Mevr. R. Veldhuis 

  

Mevr. D. Uenk 

  

Mevr. W. Veldwijk 

  

Mevr. M. Bosman 

 

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: H. van der Scheer 10,00 

 

  

K. Ketelaar (2x10) 20,00 

 

  

J. de Weerd 10,00 

 

  

H. Stormink 10,00 50,00 

     Orgelfonds via:  W. Jansen 10,00 10,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank 06.05 

 

25,00 

     Collecten:  CvK 

 

180,22 

 

 

Diaconie 140,71 

 

 

Orgelfonds 46,27 

 

 

Bijbelverspreiding China 89,80 

 

 

Jeugdwerk 32,05 

 

 

Vluchtelingen Nigeria 24,95 514,00 

     
   

TOTAAL 599,00 

 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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BIJZONDER GOED GESLAAGDE ROMMELMARKT. 
 

Na voor de ‘halers’ máánden en voor de ‘sorteerders’ enkele weken van 
voorbereiding, onder aanvoering van onze energieke voorzitter Evert 
Slijkhuis, kan de rommelmarktcommissie terugzien op een zeer 
geslaagde rommelmarkt 2019. 
Er waren weer veel spullen en de schuur bij Gijs en Tonnie Teunissen 
stond dan ook meerdere malen bommetje vol en werden de goederen 
na sortering weer op wagens geladen die weer op meerdere plaatsen 
werden gestald. 
 

In aanloop naar de bewuste datum werd het steeds spannender hoe 
het weer zich zou gaan ontwikkelen. Regen en wind werd er voorspeld. 
De grote tent werd onder prima omstandigheden mede door 
vrijwilligers opgezet, maar door hevige regenval moest de horeca tent 
worden verplaatst. 
 

Spanning op de bewuste ochtend van 8 juni. Regen en wind zoals was 
voorspeld en er moesten keuzes gemaakt worden wat te doen, maar 
gelukkig kwam alles op tijd klaar voordat de eerste auto's het terrein 
opreden.  
Om 9.30uur werd het sein gegeven dat de markt geopend zou worden 
en een stroom van kopers stormden het terrein op zoek naar voor hen 
gewenste waar. 
Er waren maar liefst 700 auto’s gestald op het door Erik Kloosterboer 
met vrijwilligers klaargemaakte terrein en na enige uren kon je aan de 
gezichten van de organisatie zien dat de verkoop goed liep en dat de 
spanning er afwas. 
 

De verkoop liep al de tijd goed door en je zag overal tevreden gezichten 
en was het zo weer 14.00uur. Tijd voor sluiting dus. 
Ook het weer opruimen was geen enkel probleem met zoveel mensen, 
waaronder een groep jongeren, was het zo gepiept en konden we 
voldaan even met een drankje napraten en kon de opbrengst bekend 
gemaakt gaan worden. 
De opbrengst bleek maar liefst € 25.000,-- bruto te zijn, dus wederom 
weer een record mede ook door verkopen via marktplaats. 
 

Evert bedankte alle vrijwilligers en in het bijzonder de Fam. 
Kloosterboer en Teunissen. Later vernamen wij dat de rommelmarkt 
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voor de 25e keer heeft plaats gevonden op het terrein van de Fam. 
Kloosterboer en dat is zeker een extra compliment waard, want waar 
vind je zo’n mooie locatie. 
De opbrengst zal dit jaar voor ons Naber orgel zijn wat nodig aan 
restauratie toe is. 
 

De Rommelmarktcommissie is wel even aan vakantie toe maar hopen 
daarna weer aan de slag te gaan  met de voorbereiding van de dan 
40ste rommelmarkt. 
 

Allen hartelijk dank voor uw medewerking het was TOP ! 
 
De Rommelmarktcommissie. 
 

 

 

 

 

 

ABONNEMENT KERKBODE  
 

Bij deze kerkbode de acceptgiro  t.b.v. het abonnement voor de periode  
september 2019 t/m augustus 2020.  
 
Als u de kerkbode wilt blijven ontvangen, dan graag uiterlijk 
15 augustus een bedrag overmaken.  

Minimaal 5 euro - meer mag ! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 26 augustus vóór 16.00 uur  

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