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DIENSTEN  SEPTEMBER 2019 

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

    ZWO Dienst 

    Uitgangscoll.:  Kameroenproject ZWO 

     

Zondag 8 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

    Startdienst 

    Uitgangscoll.:  JOP  

    Kliederen in de kerk 

     

Zondag 15 sept. 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

    Uitgangscoll.:  Moldavië 

    Zorg voor eenzame ouderen 

     

Zondag 22 sept. 10.00u - Mevr. M. Hoekstra-Kuijpers, Apeldoorn 

    Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

     

Zondag 29 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

    H.A. 

Uitgangscoll.:  Avondmaalscollecte 

Diaconie/Voedselbank 

     

Zondag 6 okt. 10.00u - Ds. H.A. Marsman, Deventer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   47ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  September 2019  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Aanwezig zijn 

Zo was het, is het zal het zijn, 
een wereld zonder einde, Amen 

(tekst uit de kloosterliturgie) 

 
Van 22-25 augustus was ik als ‘religieuze’ aanwezig op het kloosterfestival  voor 
jongeren in de leeftijd van 18-35 jaar. Dit vond plaats in Klooster Nieuw Sion te 
Diepenveen. Dat ik die mooie titel ‘religieuze’ kreeg, kwam omdat er ook veel 
broeders en zusters uit verschillende kloosterorden aanwezig waren. Ik mocht 
samen met enkele anderen de protestantse kerk vertegenwoordigen.  

Eén ding was duidelijk: Op vrijdagochtend zou 
ik een workshop geven over Sporen van God 
in je leven, maar verder had ik geen vaste 
taken. “Wat moet ik precies doen” was dan 
ook een vraag die vooral van tevoren in mijn 
hoofd rondging. Het antwoord vanuit de 
organisatie was: “aanwezig en beschikbaar 
zijn voor de jongeren.” 
 
De eerste dag voelde ik me nog wat verloren, 
maar al snel ging ook ik op in het klooster 
ritme van vier gebedsdiensten op een dag,  
ora et labora (bid en werk) in de middag, 
waarbij ik koos voor het zingen in de cantorij 
o.l.v. kerkmusicus Christiaan Winter (en ik kan 
u verzekeren: dat was hard werken) en het 

volgen (en dus één keer geven) van vele mooie workshops. 
Ik werd steeds beter in ‘aanwezig zijn’ en tijdens de maaltijden en de 
rustmomenten tussendoor had ik veel mooie gesprekken en ik merkte dat de 
leeftijdsverschillen gaandeweg helemaal weg vielen. 
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Ik was wat gestrest en vermoeid aan de dagen begonnen, maar tijdens dit 
weekend kwam ik steeds dichter bi de kern van waar het in het geloof om gaat: 
Bidden, zingen, aanwezig zijn, samen werken, samen eten,  samen lachen en 
samen huilen.   
 

Tijdens het lopen van een in het gras gemaaid labyrinth in één van 
de binnentuinen van het klooster kwamen de woorden in mij op: 
“Ik loop een pad van eeuwen”.  
Labyrinthen zijn in de kerkelijke traditie in de middeleeuwen 
ontstaan als een vorm van pelgrimeren voor mensen die niet de 

tijd of het geld hadden om een pelgrimage naar Jeruzalem te maken.  
 

Mij hielp het labyrinth om alle dagelijkse zorgen om de kerk, alle zogenaamd 
belangrijke taken en targets, en daarmee ook een stuk stress los te laten.  
Ik voelde:  Dit pad van geloof is door veel mensen gegaan en zal ook nog door 
veel mensen gegaan worden. Ik mag een pelgrim zijn te midden van die lange 
stoet. Meer is het niet, maar ook niet minder.  
 
Wat heerlijk om zo het nieuwe seizoen te 
mogen beginnen. 
 
         
 
 
 
 
 

 
 

De afsluitende viering  
op zondagochtend 
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VANUIT DE GEMEENTE 
 
Startzondag 8 september: Cosmas en Damianus 
Wie zijn toch die twee mannen naar 
wie onze kerk genoemd is? In het 
kader van het thema “Een goed 
verhaal” zijn er wel een paar mooie 
verhalen te vertellen over de 
naamgevers van onze kerk. Verderop 
kunt u lezen dat ook op de Open 
Monumentendag aandacht besteed 
zal worden aan deze twee heiligen.  
In deze dienst maken we vast een 
begin en zoeken we naar de manier 
waarop Cosmas en Damianus ons kunnen inspireren voor het nieuwe seizoen. 
Daarnaast is het natuurlijk fijn om elkaar na de zomer weer te ontmoeten. 
Daarom is er na afloop koffie, thee en limonade en onze inmiddels bijna 
traditionele high tea. Neemt u ook iets lekkers mee om uit te delen?!  
 

 

Koffieochtend in Bethel op 11 september 

(Let op! De datum die in het vorige kerkblad stond is vervallen! De koffieochtend 

is nu op woensdag 11 september!!) 

 

Omdat het vorig jaar zo gezellig was, nodigen we u dit jaar opnieuw uit voor een 

koffieochtend (met taart!). Het belangrijkste doel van deze ochtend is: elkaar 

ontmoeten. 

 

Deze ochtend wordt gehouden op woensdag 11 

september van 10.00 tot 12.00 in Bethel, 

Lochemsestraat 42, de Vecht. 

 

 

In principe is iedereen uitgenodigd voor deze ochtend, 

maar alle leden van de kerk van 70 jaar en ouder 

krijgen een persoonlijke uitnodiging.  
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Mocht u iemand willen meenemen (bijvoorbeeld uw jongere partner of iemand 

uit de buurt), dan mag dat gerust. Wel willen we graag weten met hoeveel 

mensen u komt (vanwege de taart natuurlijk 😉)   

Geef u daarom uiterlijk 3 september op bij  

 

Lien Uenk, Quabbenburgerweg 11a 7396 NN Terwolde 

0571  27 13 82 ljuenk@kpnmail.nl 

of 

Betsy Nobel, Kolkweg 19b 7396 AH Terwolde  

0571  29 22 13 predikant@pknterwolde-devecht.nl 

 

Graag met duidelijke vermelding van uw naam en het aantal personen waarmee 

u komt. 

 

Tot ziens op De Vecht! 

Lien Uenk, Klazien Ketelaar, Willy Jansen, Betsy Nobel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
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Lichtjesregen samen met Beemte Broekland 

De Wilhelminakerk in Beemte 

Broekland heeft een prachtige 

manier gevonden om 

overledenen te gedenken samen 

met iedereen uit het dorp.  

Er is een korte bijeenkomst, die 

voor iedereen toegankelijk is.  

Dit is in de Wilhelminakerk, maar 

is zeker niet alleen bedoeld voor 

kerkgangers.  
 

Het programma is zo gemaakt dat er voor iedereen wel een lied, een tekst of een 

gebed in zit, waar je door geraakt kunt worden. 

Daarna worden naast de kerk 2000 lichtjes aangestoken door de bezoekers, ook 

daarvoor is iedereen uitgenodigd. Wil je nog iets meer weten over hoe het gaat, 

kijk dan de aflevering van Met hart en ziel van 20 november 2018 terug. 

https://www.npostart.nl/met-hart-en-ziel/20-11-2018/KN_1701232 

 

Omdat verschillende mensen van De Vecht het afgelopen jaar ook mee hebben 

gedaan aan die lichtjesregen, hebben wij de Wilhelminakerk gevraagd of wij ons 

mogen aansluiten bij dit initiatief. We werden hiervoor hartelijk ontvangen en 

hebben we dus afgesproken dat ook onze gemeente Terwolde-De Vecht mee zal 

helpen met organiseren en ook de mensen uit onze dorpen zal uitnodigen om 

hier aan mee te doen.  

Dit jaar zal de lichtjesregen zijn op vrijdagavond 15 november. 

 

Wij zijn heel blij dat wij mee mogen doen en dit betekent ook dat er vanuit onze 

kant ook enkele vrijwilligers worden gevraagd om mee te helpen. Er zijn de 

volgende taken: 

 

- Het ophangen van gedichten en tekeningen die door kinderen van 

verschillende basisscholen zijn gemaakt. Dit zal gebeuren op 

vrijdagochtend. ’s Avonds kun je dan gewoon het programma bijwonen. 

  

https://www.npostart.nl/met-hart-en-ziel/20-11-2018/KN_1701232
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- Verkeersregelaars: Omdat er nogal wat mensen komen, moet het verkeer 

geregeld worden. Dit geldt zowel voor als na de bijeenkomst. Als 

verkeersregelaar kun je wel tijdens de viering naar de kerk. 

- Toezichthouders. Omdat er veel mensen en kinderen zijn en er veel 

kaarsjes branden is het goed als een aantal mensen toezicht houden, dit 

betekent dat je ook buiten staat tijdens de viering, omdat er ook mensen 

komen die niet naar de viering gaan en het goed is als er enig toezicht is 

op alle materialen die buiten staan. 

 

Wil je hier aan meehelpen, geef je dan vast op bij mij via nobel45@hetnet.nl.  

In de volgende kerkbodes zal er nog meer informatie komen over deze 

oecumenische bijeenkomst. 

 

Bij de diensten 

De kinderen volgen in de herfst de verhalen over David, de herdersjongen die 
koning werd. Deze verhalen zullen ook in de andere diensten soms aan de orde 
komen, maar er staan ook een paar bijzondere diensten en gastpredikanten op 
het rooster.  
 
1 september Kleur: Groen 
ZWO-dienst 
Beide lezingen van vanmorgen passen goed bij 
elkaar (Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 
1,7-14) omdat ze beide spreken over een 
andere wereldorde dan die wij gewend zijn. 
Hoewel. In Deuteronomium lezen we hoe de 
oogst niet nagelezen moet worden, zodat er iets 
overblijft voor mensen die te weinig geld 
hebben om eten te kopen. Dit gebruik vinden 
we nog steeds in sommige delen van Nederland. En ook op andere manieren 
kunnen we delen van onze overvloed. Deze dienst wordt samen met de ZWO-
commissie voorbereid. 
  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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8 september Kleur: Groen 
STARTDIENST 
Dit jaar willen we de naamgevers van onze kerk, Cosmas en Damianus, een keer 
in het voetlicht zetten. Wie waren deze heiligen eigenlijk, welke daden hebben zij 
verricht en waardoor werden zij geïnspireerd? Het Gospelkoor ‘Con Amore’ 
onder leiding van de altijd enthousiaste Ingrid Tiemens zingt vrolijke liederen. 
Daarnaast is het fijn om elkaar weer te ontmoeten na de zomer en natuurlijk is 
er na de dienst een high tea. Neemt u ook iets lekker mee?  
 

15 september Kleur: Groen 
Op het rooster staat 1 Samuël 17: 31-58, het 
spannende verhaal over David en Goliath. Wat is 
sterker, brute kracht of vertrouwen op God? 
Op deze zondag gaat Dhr. Christiaan Boers uit 
Terwolde bij ons voor. 
 

22 september Kleur: Groen 
Op het rooster staat 1 Samuël 19:9-17. Koning Saul 
werpt een speer naar David. Het wordt David 
duidelijk dat het tijd wordt om te ontsnappen 
Op deze zondag gaat Mw. M. Hoekstra-Kuijpers uit 
Apeldoorn bij ons voor. 
 

29 september Kleur: Groen 
MAALTIJD VAN DE HEER 
In 1 Samuël 21: 2-10 lezen we het verhaal over vijf broden en een zwaard.  
Door een spannend verhaal aan de priester te vertellen lukt het David om de 
heilige toonbroden en het zwaard van Goliath te pakken te krijgen. Wij delen op 
deze zondag brood en wijn. Wat hebben de broden van David ons te zeggen? 
 

Tot ziens in de diensten! 
 

AGENDA 
4 september 14.30 Oecumenische werkgroep Nijbroek 
4 september 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
10 september 20.00 Denktank 
11 september 10.00 Koffieochtend Bethel 
11 september 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
 
Voor iedereen een hartelijk groet! 
     Ds. Betsy Nobel 
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Een reactie op de Overgangsdienst 
 

Naar aanleiding van de Overgangsdienst schreef Linda Terwel het volgende:  
Dankjewel... 
Kindernevendienst... Voor de organisatie van een mooie dienst. Ter ere van Teije, 
Hanneke, Lyke en Frey, die de basisschool gaan verlaten. 
Bijzonder om met de antwoorden op de vragen van Betsy, te mogen beleven met 
andere ouders, hoe onze kinderen groot worden. 
Hoe we ze los mogen laten in vertrouwen, bij hun stappen in het leven. In dit 
geval de stap naar de middelbare school... 
 

Tussen morgen en de toekomst 
Ligt het onverwachte 
Steeds weer de gedachte 
Het lieve leven krijgt een lach 
Omdat het op de toekomst is gericht 
Daar waar het vrede vindt. 
 

Groet Linda  
 

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

 1 sept. Dhr. F. Bosman 83 jr. 

 4 sept. Mevr. W. van Heusden - Mulkes 83 jr. 

10 sept.  Mevr. J.M. Fridrichs - te Wechel 81 jr. 

12 sept.  Dhr. J.H. Lubberts 82 jr. 

19 sept.  Mevr. C.A. Teunissen - Tiemens 84 jr. 

 

 

JUBILEA: 
 
 

10 sept.  Dhr. en Mevr. Ham-Goedhart 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. 
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Werkgroep ZWO Terwolde- de Vecht 

 

ZWO-dienst 

Zondag 1 september is er een ZWO-dienst. Hierin willen we weer stilstaan bij wat 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) voor ons als 

gemeente Terwolde-de Vecht betekent. Voor de kinderen hebben we (omdat er 

nog geen kindernevendienst is) een mooie kleurplaat gevonden. We zullen ook 

informatie geven rondom ons project in Noord Kameroen. Uiteraard gaat de 

uitgangscollecte weer via Kerk in Actie naar het project Landbouwontwikkeling en 

Theologische Opleiding in Noord Kameroen. 

 

 

Fietstocht 

Er zijn weer talenten aangemeld! Evert Slijkhuis organiseert op zaterdag 21 

september een fietstocht voor iedereen. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het 

kerkplein. De tocht is ongeveer 30 km lang. Onderweg is er een traktatie. 

Aanmelden bij Evert, tel.: 0571 291 074/06 20 43 77 72, of bij ondergetekende. 

Kosten € 7,50 voor het project in Kameroen. 

In het najaar is er ook weer een whiskyproeverij. In het volgende kerkblad meer 

informatie. 

 

Kees Visser, tel.: 0571 290 720 
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Onze dorpskerk: de Cosmas en Damianus kerk 
 

Zoals waarschijnlijk wel bekend is onze dorpskerk vroeger gewijd aan Cosmas en 
Damianus. Vandaar de naam Cosmas en Damianus kerk. 
 
Boven de ingang van de kleine consistorie hangt een wandkleed met een 
afbeelding van de beide heiligen. Dit wandkleed is ontworpen, geknoopt en 
geweven tijdens de restauratie van de kerk in 1992 door mevrouw T. van Pesch, 
met hulp van de Plattelandsvrouwen. 
 
Cosmas en Damianus waren volgens de 
christelijke overlevering tweelingbroers, 
geboren in de tweede helft van de 2

e
 eeuw in  

Syrië. Van hun leven is niets met zekerheid 
bekend. Ze zouden allebei geneesheren zijn 
geweest, die kosteloos hun geneeskundige 
diensten aanboden en dankzij hun levens-
wijze velen tot het Christendom bekeerden. 
 

Tijdens de christenvervolgingen onder keizer 
Diocletianus behoorden zij tot de eerste 
slachtoffers. Zij werden door stadhouder 
Lycias gearresteerde ne ondervraagd.  
Nadat zij over hun christelijk geloof hadden 
getuigd, werden ze in het jaar 303 onthoofd. 
Boven hun graf in Cyrrhys (Noord Syrië) is 
een kerk gebouwd. 
Van daaruit heeft hun verering zich naar 
Rome en de rest van de wereld verbreid. 
Reeds in de 5

e
 eeuw werden zij veel vereerd.  

 

Paus Felix III (paus van 526 tot 530) verbouwde de tempel van Romulus bij het 
forum Romanum tot een aan hen gewijde kerk. 
 
Het christendom ziet Cosmas en Damianus als de patroonheiligen van artsen, 
apothekers en andere beroepen uit de medische sector.  
Zij worden daarom vaak afgebeeld met een attribuut dat daar iets mee te maken 
heeft (Zie afbeelding).  
 

In de Martinikerk in Groningen is dat bijvoorbeeld een zogenaamd pisglas, een 
glazen kolf, waarin urine werd verzameld om aan de hand daarvan ziektebeelden 
te kunnen bepalen. 
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Over hen zijn veel heiligenverhalen bekend. Het onderstaande is er één van: 
 

Eens was een boer vermoeid van de oogst op zijn land in slaap gevallen. Tijdens 
zijn slaap kroop een slang door zijn mond naar binnen. Bij het wakker worden 
merkte hij niets en ging gewoon naar huis. Maar 's avonds kreeg hij ondraaglijke 
pijn. Nu riep hij de heilige Cosmas en Damianus aan en ging naar hun kerk.  
Daar aangekomen kwam de slang weer naar buiten zoals hij naar binnen was 
gegaan. 
 
Op de Open Monumentendag (zaterdag 14 september) willen we onze kerk 
openstellen en in het bijzonder aandacht schenken aan de naam van onze kerk. 

 

Orgelbespeling tijden de Open Monumentendag 

Tijdens de Open Monumentendag zal ook het orgel door een aantal van onze 
organisten bespeeld worden. Op deze manier hopen we ons mooie orgel weer 
eens extra in de belangstelling te brengen. Dit ook met het oog op de komende 
restauratie van het orgel. De kerkrentmeesters hopen dat op deze manier extra 
fondsen binnenkomen om de restauratie te financieren. 

 

Gastvrouwen/gastheren gevraagd. 

Tijdens de Open Monumentendag (zaterdag 14 september) willen we onze kerk 
ook openstellen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Dit kan alleen maar als er een 
gastheer/gastvrouw aanwezig is. Wilt u dit een poosje zijn op de zaterdag? Meldt 
u maar bij ondergetekende. Ook kunt u na afloop van de kerkdiensten op 1 en 8 
september uw naam op de lijst achterin de kerk zetten. 

Kees Visser, tel.: 0571 290 720, email: scriba@pknterwolde-devecht.nl 

  

mailto:scriba@pknterwolde-devecht.nl
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De 65 Plusser maakt een uitstapje – 

 

 Des te leuker omdat met een groep te doen. 

 

De 65 plussers maken een uitstapje naar Terschuur, waar de tijd lijkt  stil te 

staan. 

Het oude Ambachten en Speelgoed Museum herbergt een schat aan 

historisch speelgoed en een grote hoeveelheid oude ambachten van vroeger. 

Ga mee terug in de tijd  en neem een kijkje bij de kaasmaker, drogisterij of 

de smid. 

Het museum is voor iedereen toegankelijk, er is zelfs een lift aanwezig, 

Wilt u na een lange mooie zomertijd elkaar weer eens ontmoeten en 

bijpraten, dan is dit uitstapje een unieke gelegenheid voor u om mee te 

gaan!  

 
 

Datum donderdag 26 september 

 

Vertrek 9.45 uur vanaf Kerkplein Terwolde. 

 

Kosten 17,50: alles inbegrepen – entree- koffie met  heerlijk 

 gebakje - lunch en autokosten. 

 

Opgave tot donderdag 19 september  

 Bij Willie Slijkhuis: 291074  

 of 

 Mini van der Horst: 291335. 
 

Een hartelijk groet naar: (voor zover ons bekend) de dames Aalpoel en 

Davelaar en  Dhr. Roskam. 

  

Tot ziens op 26 september    Willie en Mini. 
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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: 
Geen opgave ontvangen 

 

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: 2 september: Mevr. R. Beekman  

   Mevr. A. ter Mate  

   Mevr. W. Borgonje  

   Mevr. A. Wijngaards  

 

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) 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: 
 

 
 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 
 

  

Bloemengroet via: F. Pas 10,00

Coll. Juli CvK 142,30

Diaconie 133,20

Orgelfonds 65,45

Kinderen in armoede 36,25

Jeugdwerk KND 50,37 427,57

Coll. Augustus CvK 137,00

Diaconie 118,31

Orgelfonds 102,90

Onderwijs Zuid-Afrika 29,20

Stichting Tamara 44,60 432,01

TOTAAL 869,58
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Nieuws van de Stichting Vrienden van Loamneş.  
 

 
 
Het laatste transport met tafels, stoelen, kasten, een drietal 3-delige 
schoolborden en 15 radiatoren voor centrale verwarming van de school in 
Hoghilag is geweest in de week voor Pasen. 
Het transport werd weer gesponsord door Rijschool de Weerd uit 
Apeldoorn, Epe en Zwolle. 
De meubelen konden we ophalen in Twello, Apeldoorn en Heerde en de 
schoolborden en 25 radiatoren bij de afbraak van de Noordgouw in Hattem. 
Ook zijn er nog 20 computerschermen en toetsenborden meegegaan, die we 
nog hadden liggen van eerdere gevers. De benodigde computers werden 
door de school zelf gekocht in Roemenië met geld dat door ons beschikbaar 
was gesteld.  
Dit is veiliger voor ons, daar de software dan geschikt is voor Roemenië en 
als er dan wat mee is kan dat gemakkelijker worden opgelost, 
Dit is voorlopig het laatste transport dat wij naar Roemenië doen, omdat zij 
materialen voldoende hebben. 
 

Wij hopen hen te kunnen blijven steunen met onze acties voor verdere 
renovaties van het schoolgebouw, waar zij nog plannen voor hebben,  
echter ……….. de bodem van onze pot is zichtbaar geworden en om nu weer 
aan geld te komen, verkopen wij alvast weer  gardebezems, die door de 
Roemenen zijn gemaakt en met het laatste transport hierheen zij gekomen. 
Er zijn 100 gardebezems meegekomen en wanneer u er wat nodig heeft kunt 
u terecht bij: 
Johan de Weerd  Middendijk 40a in Nijbroek tel 0571-291884 
De bezems kosten € 7,50 per stuk. 
 

Volgend jaar maart hopen we uiteraard weer de jaarlijkse compost en 
potgrond actie te houden en we hopen u te ontmoeten bij onze stand op de 
kerstmarkt in Nijbroek. 
 
Hartelijke groeten namens de Stichting Vrienden van Loamneş. 
Wim van der Snel 
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Elkaar terugzien in een ander leven 

….. 
- Morgan, een liefde - 

 
 

 
Bas Steman geeft een lezing over zijn laatste roman.  
Met ‘Morgan, een liefde’ bracht Steman een verrassend en gewaagd thema 
binnen de literatuur, in de vorm van een overdonderend en ontroerend verhaal 
over de liefde, de oorlog, het leven en dood; het mysterie van de ziel en de liefde 
die dwars door de dood heen een weg zoekt. Het boek heeft al veel mensen 
geroerd. In 2018 verbood de EO een tv-uitzending waarin Steman sprak over dit 
boek, vanwege de reïncarnatie-gedachte die in het boek behandeld wordt.  
In januari 2019 zond de NCRV wel een lang interview uit met de schrijver. 
'Morgan, een liefde’ wordt vertaald in het Welsh en verscheen ook als luister-
boek. In de lezing gaat Steman dieper in op de autobiografische achtergronden 
en de totstandkoming van deze roman.  
 

Bas Steman, schrijver/programmamaker, is  geboren in Apeldoorn 1971 en 
woonachtig in Zutphen. Hij schreef eerder belevingsbiografieën over Leontien van 
Moorsel en Ramses Shaffy. Zijn romandebuut maakte hij met De Aankomst in 
2013. Hij is ook te zien als 'Ridder van Gelre’ op Omroep Gelderland. Via Facebook 
kunt u ook informatie inwinnen. 
 
 
Datum:  dinsdag 24 september 2019 

Inleider:  Bas Steman 

Tijd:   20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

Locatie:  Bibliotheek Twello, Marktplein 11 

Entree:  € 5, - 

Website:  www.bassteman.nl 

 

  



   20 

 
CURSUS BIJBELS HEBREEUWS 

 

Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de vierde keer een cursus Bijbels 

Hebreeuws. De cursus heeft vaste grond onder de voet gekregen in Beekbergen. Er is 

dan ook een speciale naam bedacht voor de cursus en wel BAAQA HAARIEM. Dat is 

Beekbergen in het Hebreeuws. HAARIEM betekent bergen. BAAQA betekent 

“bikken”. “Beek” in “Beekbergen” hangt samen met het bikken van ijzererts in vroeger 

tijden in deze regio. 

De cursus  van 2 x 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde 

gemeente (Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen, tegenover de kerk, aan de andere 

zijde van de Dorpstraat) en wel op woensdagavond van 20.00 – 21.30. 

  

Voor de kerst: 11/9 18/9 2/10 9/10 16/10 23/10 13/11 20/11 11/12 18/12  

Na de kerst: 8/1 15/1 22/1  5/2  12/2  19/2  4/3  18/3 25/3 2/4 

  

De cursus kost 80 euro, 40 euro in september en 40 euro in januari. 

 

Deelnemers aan de vorige cursussen gaan verder met het lezen van Bijbelteksten en 

het bestuderen van de onregelmatige werkwoorden. Verder is een groep die één keer 

per maand samenkomt om een Hebreeuwse tekst te lezen (aan de hand van de 

efemeriden van Piet van Midden). Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft kan bij 

een van deze twee groepen aansluiten. Neem dan contact op met ds. Jan Lammers.  

Opgeven (het liefst per e-mail) bij ds. Jan Lammers, van Schaffelaarweg 38, 7361 AG 

Beekbergen; 055- 8441679, 06 4032 7109, jan@jrlammers.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 september vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

