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DIENSTEN  OKTOBER 2019 
 
 

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

        

Uitgangscoll.:  Israëlzondag:  

Leren door ontmoeting en dialoog 

          

Zondag 13 oktober 10.00u - Ds. G. van Asselt, Apeldoorn 

        

Uitgangscoll.:  Bendejongeren  

opgeleid tot topkok in Colombia 

          

Zondag 20 oktober 10.00u - Oecumenische Dienst - De Vecht 

        Overdenking Pastor H. de Jong 

          

Zondag 27 oktober 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

     

Zondag 3 november 10.00u - Ds. H. van Driel, Loenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

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

VANUIT DE PASTORIE 
Toen kreeg Jakob een droom 

Hij zag een ladder die op de aarde stond  
en helemaal tot de hemel reikte  

en daarlangs zag hij Gods engelen  
omhoog gaan en afdalen 

Genesis 28 
 

Een gedicht van Karel Eykman voor al die momenten in ons leven:  
Soms met het hoofd in de wolken, soms met de voeten in de klei.  
Het gedicht vraagt ons de goede momenten, de momenten waarop je alles 
helder zag de momenten dat God heel dichtbij was, ook mee te nemen in de 
dagen dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Sluit je dan niet af, maar blijf hopen 
op het onverwachte. 
 
Droomladdergospel 
 
Van die dromen die tot je komen 
van een ladder in de nacht 
zijn er om te weten om niet te vergeten 
wat je hoopt, wat je verwacht. 
 
Engelen zweven in je leven 
om je heen en op en neer. 
hun gefladder langs je ladder 
is bij je, altijd weer. 
 
En we krijgen als we stijgen 
mooie ideeën in onze kop 
en we halen met idealen 
hogerop de hoogste top. 
Je zal het merken het zal je sterken 
bij iedere stap bij iedere sport 
je gaat verkeren in hoger sferen 
tot je er duizelig van wordt. 
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Eenmaal boven moet je eraan geloven 
want je moet ook weer naar benee 
langs de treden naar beneden 
maar je engel daalt met je mee. 
 
Terug op aarde blijft van waarde 
wat je zocht en wat je vond 
Blijf daarvoor open blijf daarop hopen  
met beide benen op de grond. 
    
 
Korte vakantie 
Van 31 oktober tot en met 5 november heb ik een korte vakantie.  
Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek is beschikbaar om mij te vervangen. 
Telefoon:  0571-842188 of 06-30773755 
e-mail: predikant@kerknijbroek.nl 
   
 
VANUIT DE GEMEENTE 
 
Lichtjesregen samen met Beemte Broekland 

 

In september schreef ik al veel over de 

Lichtjesregen. Inmiddels is duidelijk dat dat 

naast de kinderen van de Antoniusschool op 

De Vecht in ieder geval ook een groep 

kinderen van De Bongerd uit Terwolde mee 

gaat doen om zich voor te bereiden op deze 

lichtjesregen in de vorm van een gedicht, 

tekening en/of een versierde jampot om een 

lichtje in te doen. Zoals het er nu naar uitziet 

zal dit gebeuren tijdens de GVO en HVO lessen, maar u mag er natuurlijk ook 

thuis mee aan de slag met uw kinderen, kleinkinderen of buurkinderen.  

Voor wie nog even terug wil zien hoe zo’n lichtjesregen verloopt is hier een link 

naar de uitzending gemist van Met Hart en Ziel. 

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

  

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
https://www.npostart.nl/met-hart-en-ziel/20-11-2018/KN_1701232
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Dit jaar zal de lichtjesregen zijn op vrijdagavond 15 november in en rondom de 

Wilhelminakerk in Beemte-Broekland. 
 

Om deze avond te laten slagen worden ook van onze kant enkele vrijwilligers 

gevraagd: 

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. 
 

- 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 op bij 

mij via nobel45@hetnet.nl.  

In het novembernummer hoort u nog meer 

over de invulling van de bijeenkomst die 

bedoeld is voor alle mensen die graag op deze 

manier een overledenen willen gedenken. 

 

 

  

mailto:nobel45@hetnet.nl
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Een levende Adventskalender 

Wat een mooie ideeën kom ik toch tegen tijdens mijn werk als Dorpskerk 

ambassadeur! Met de ouderlingen hebben we afgesproken dat we dit jaar het 

idee van de levende Adventskalender willen oppakken. Wie in de startdienst was 

heeft er al iets over kunnen zien, maar hier volgt nog een keer de uitleg: 

 

Bij een Adventskalender gaat er op iedere 

Adventsdag een deurtje open. Dat nemen we dit 

jaar heel letterlijk. We hopen dat het lukt om op 

iedere dag van 1 december tot en met 24 

december een deur open te laten gaan in 

Terwolde of De Vecht. Dat kan bijvoorbeeld uw 

deur zijn. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

U bedenkt of u mee wilt doen, zo ja, dan bedenkt 

u iets wat u op deze dag zou willen doen.  

Dat kan heel eenvoudig zijn, of iets ingewikkelder, dat kan één uur duren of een 

heel dagdeel, het mag ’s morgens zijn, ’s middags of ’s avonds, dat bepaalt u 

helemaal zelf. 

U kunt bijvoorbeeld koffie en thee zetten voor wie komen met eventueel een 

koekje er bij. Zo zet u uw huiskamer open om anderen te ontvangen. 

Maar misschien heeft  wel een leuke hobby waar u wel eens iets van anderen wilt 

laten zien. Dan zet u uw huis open of uw atelier gedurende een bepaalde tijd en 

kunnen mensen uw werk komen bekijken. 

Of misschien vindt u het leuk om samen te handwerken of te knutselen en 

bedenkt u daar iets voor. 

Of misschien bent u muzikaal en geeft u een miniconcertje bij u thuis. 

Ook verenigingen kunnen zich aanmelden voor bijvoorbeeld een open 

repetitieavond.  

U ziet het mag van alles zijn en u mag het ook samen met iemand anders doen. 

We willen proberen zoveel mogelijk mensen uit de beide dorpen erbij te 

betrekken (en dus niet alleen de mensen die bij de kerk horen) 

De zondagen hebben we al ingevuld. Dan is immers altijd de deur van de kerk 

open. Alle andere dagen wachten nog op invulling. 
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Wanneer u het leuk vindt om mee te doen stuur dan even een mail naar 

adventskalendertdv@gmail.com, dan kijk ik met u samen op welke dag uw deur 

open gaat. In het decembernummer van de kerkbode (die huis-aan-huis verspreid 

wordt komt dan een overzicht te staan van alle open deuren tijdens de 

adventstijd. Dit betekent dat 

uiterlijk 15 november de hele 

kalender ingevuld moet zijn. Dus 

aarzel niet en stuur alvast een 

mail! 

 

Heeft u geen mail, bel dan even 

of doe een briefje in de bus 

(0571 292213, Kolkweg 19b) 

 

Bij de diensten 

We lezen verder over David, de herdersjongen die koning wordt. Maar voordat 
het zover is moet hij eerst nog veel doorstaan. 
6 oktober Kleur: Groen 
Koning Saul wil David doden, maar dan krijgt David de kans om Saul te doden. Zal 
David toeslaan, of blijft davids wapen toch de hulp van God? ( 1 Samuël 24: 1-23. 
Op deze zondag gaat Ds. H.A. Marsman uit Deventer bij ons voor. 
13 oktober Kleur: Groen 
In 2 Samuël 1:1-16 lezen we dat er einde is gekomen aan het leven van Saul. Het 
zal nu niet lang meer duren totdat David koning wordt. Op deze zondag gaat Ds. 
G. van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor. 
20 oktober Kleur: Groen 
10.00 UUR: OECUMENISCHE DIENST IN DE VECHT 
De oecumenische werkgroep heeft deze dienst voorbereid. Pastor H.J.M. de Jong 
uit Terwolde doet de overdenking. 
27 oktober Kleur: Groen 
Vandaag staat op het rooster Lucas 18: 9-14, de gelijkenis van de Farizeeër en de 
bedelaar. Je kunt je wel groot voor doen, maar God kijkt met andere ogen.  
Op deze zondag gaat pastor H.J.M. de Jong uit Terwolde bij ons voor 
 
Tot ziens in de diensten! 

mailto:adventskalendertdv@gmail.com


   8 

AGENDA 
2 september 20.00 Moderamenvergadering Bij Piet 
8 oktober 20.00 Denktank Bij Berry 
9 oktober 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
14 oktober 19.30 Onderzoek bespreken Bij Kees 
16 oktober 09.30 Ouderlingenvergadering Consistorie 
28 oktober 09.30 Overleg lichtjesregen Wilhelminakerk 
30 oktober 14.30 Oecumenische werkgroep Kerk Terwolde 
30 oktober 20.00 Moderamenvergadering Bij Kees 
 
Voor iedereen een hartelijk groet! 
                                       Ds. Betsy Nobel 
 

 
 
 
JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden: 
 
 
 2 okt Mevr. H. Klijn - van Tongeren 91 jr. 
 8 okt Dhr. M. Hogeboom 83 jr. 
 11 okt Dhr. G.J. Wolters 81 jr. 
 14 okt Dhr. W.J. van Vemde 81 jr. 
 15 okt Mevr. J. Veenendaal - Wilmink 99 jr. 
 
JUBILEA: 
 
 2 okt Dhr. en Mevr. Hamer-Schoterman 55 jr. 
 24 okt Dhr. en Mevr. Bosman - Eijerkamp 60 jr. 
 31 okt Dhr. en Mevr. Mouw-Steenman 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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Vervangen lampen in de kerk.  
 

In het kader van een groene kerk 
hebben we in de kerkraad besloten 
om de verlichting in de kerk te 
vervangen door ledlampen. 
Door de gloeilampen te vervangen 
hopen we een bijdrage te leveren aan 
het klimaat, en ook in de kosten van 
de energie. 
 

De lampen zullen in de maand oktober vervangen worden.  
  
Namens de kerkrentmeesters, 
Harrie Steenbergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
 
Via deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties in de 
vorm van een kaartje, een bloemetje of persoonlijk , bij ons 50 jarig 
huwelijksjubileum. 
Wij waren zeer verrast met zoveel aandacht. 
Nogmaals dank daarvoor. 
 
Wim en Jannie van Vemde. 
 

 

  



   10 

De torenklokken van Terwolde 

Onderstaand stukje ontving ik van Niels van der Giessen uit Nunspeet.  

Hij doet onderzoek naar alle kerkklokken in Nederland. 
 

In 1636 wordt er voor het eerst gesproken over een torenklok in Terwolde.  

Deze wordt gegoten door de Deventer klokkengieter Hendrik ter Horst, die nog 

steeds bekend staat om zijn vijzels. Hij heeft door den lande maar enkele 

luidklokken gegoten.  

Aangenomen kan worden dat dit niet de oudste klok van Terwolde is geweest, 

maar dat hiervoor ook al klokken in de toren hebben gehangen. 

De klok heeft het volgende opschrift: HENRYCK * TER * HORST * HEFT * MY * 

GHEGOTEN * YN * DE * STADT * DAVENTRY * VOR * KARSPEL * 

TERWOELDE * 

* ANNO 1636 *  
 

In 1817 wordt een historische klok hergoten door Petit en Fritsen. Ook over de 

voorgaande klok is tot op heden geen informatie bekend. De twee klokken worden 

in de Tweede Wereldoorlog afgevoerd om omgesmolten te worden, maar de 

kleine keerde, hoewel wat beschadigd, terug. 

De grote klok werd in 1960 opnieuw gegoten, ditmaal door Eijsbouts. Er wordt in 

het opschrift verwezen naar de oude klok uit 1817. Opvallend zijn de gelijkenissen 

met de ook in 1960 gegoten klok van Twello en de klokken van Nijbroek.  

De klokken maken deel uit van één bestelling door de gemeente Voorst. Sinds de 

Napoleontische tijd zijn de torens immers eigendom van de burgerlijke gemeente.  
 

Deze klok heeft een groot opschrift en luidt als volgt: 

+ TIJDENS HET BESTUUR VAN MR. G.W.I. BARON VAN DER FELTZ, 

BURGEMEESTER;  

J.J. MEULENBROEK EN J.H. 

BERENDS + WETHOUDERS 

EN G. PONGERS, 

SECRETARIS WERD DOOR 

KLOKKENGIETERIJ  

B. EIJSBOUTS N.V. TE 

ASTEN GEGOTEN. 

MOGE MIJN KLANK DIE IN 

1960 WERD 

GEBOREN, DE 

HERINNERING LEVEND 

HOUDEN AAN MIJN IN 1943 

GEROOFDE VOORGANGSTER, WIER GEDACHTENIS IK OP MIJN ANDERE ZIJDE 

DRAAG. 
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ONDER DIRECTIE VAN B. J. DIBBETS, PREDIKANT 

VERGOOTEN ANNO 1817 

J. DYKHUYSEN, BURGEMEESTER 

GEMEENTERADEN: 

W. ANKERSMIT, I. BREDENOORD, 

A. W. BREDENOORD, H. I. S. BREDENOORD 

PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT ANNO 1817 

Een (film)opname van de klokken is te zien via: https://youtu.be/eSkT5jmCDpU 

 

Tot zover het verhaal over onze kerkklokken van Niels van der Giessen. 

Kees Visser 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Werkgroep ZWO Terwolde- de Vecht 
 

 

 

 

Whisky proeven 

Op vrijdag 11 oktober organiseren we weer 

een whiskyproeverij in De Aze aan de 

Quabbenburgerweg 11. 

Jürgen Wolff van Wülfing en ondergetekende 

zoeken weer een aantal leuke whisky’s uit om  

met elkaar van te genieten.  

We beginnen om 20.00 uur. Kosten: € 25 

Aanmelden bij ondergetekende.  

 

De opbrengst is uiteraard weer bestemd voor het project in Noord Kameroen. 

 

Kees Visser, tel.: 0571 290 720, email: visser.terwolde@upcmail.nl 

  

https://youtu.be/eSkT5jmCDpU
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 Uitnodiging voor de 65+ Groep. 
 

 

Donderdag 31 oktober gaan wij op de creatieve toer, het is de bedoeling dat we  

onze kamer opfleuren met een zelfgemaakt kleurrijk bloemstukje, dus we gaan aan de 

slag met een  kalebas, opgevuld met bloemen. Voor al het  materiaal wordt gezorgd.  

Uit het verleden is gebleken dat de heren ook ontzettend handig zijn.  

Dus Heren van Harte Welkom. 
 

Wilt U een lepel en een mesje meenemen. 

Tevens is het gezellig om elkaar te ontmoeten, even bij te praten, onder het genot van 

koffie of thee met wat lekkers. 

 

Terugblik. Zeg deerns: ik hebbe un mooije tip veur un uutstapje, het is echt de 

moeite weerd. Zo kwam Dinie van Beek met een foldertje van het ambachtsmuseum in 

Terschuur. Het leek ons een goed plan en besloten om daar met de 65 plussers naar  

toe te gaan.  

Tot onze grote spijt was Dinie niet van de partij, op dat moment revalideerde ze in 

Heeten, vanwege een heupoperatie. Vanaf deze plaats wensen we Dinie een spoedig 

herstel toe, en dat ze bij  het volgende uitstapje weer mee mag gaan. De 65 plussers uit 

Terwolde waren roerend met Dinie eens het is de moeite waard een blik naar het 

verleden, een stukje herkenning. Die tied kump nooit weer. 
 

Momenteel kunnen veel trouwe bezoekers van de 65+ door allerlei omstandigheden  

niet meer aan onze activiteiten deelnemen,  

Zoals  verhuizing, ziekte, en  revalideren, ouderdom. 

 

Een klein gebaar, een kaart 

een bloem 
een hand 

en een groet    
als teken van verbondenheid 

zijn zulke kleine dingen 

die doen zo ontzettend goed.  

 

Datum:              donderdag 31 oktober   bloemstukje maken 

Opgave tot:       donderdag  24 oktober.  
 

Bij Willie Slijkhuis          291074         of     Mini van der Horst    291335        
 

 

Donderdag 28 november       Wij vieren dan Sinterklaas.  
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65 plus groep 
 

Op 26 september was het weer zover, ons jaarlijks uitstapje. Mini en Willie 
hadden de 65 plussers uitgenodigd om mee te gaan naar Terschuur, naar het 
oude ambachten en speelgoedmuseum.  
Mede door ziekte en andere oorzaken waren we met twaalf personen. 
Om tien uur vertrokken we via de Vecht, Beemte en Apeldoorn naar Terschuur 
(bij Voorthuizen), waar we om kwart voor elf aan de koffie met gebak zaten. 
Daarna kwam er iemand van het museum uitleg geven hoe we het beste konden 
lopen, dat was wel nodig want het museum bestaat uit 160 kamers met oude 
spullen en oude ambachten. Er lagen spullen van onze grootouders, ouders en 
van onze jeugd. Oude winkeltjes, gereedschappen, serviezen, klederdrachten, 
speelgoed van vroeger, te veel om op te noemen. 

 
Het bijgaande kaartje is voor ons 
gedrukt op een hele oude 
drukmachine. 
Enkelen hebben hiermee geholpen. 
Om half één stond de lunch klaar, 
heerlijke soep met belegde broodjes. 
Toen weer het museum in. 
Half vier vertrokken we weer richting 
huis.  
 
Maar we zijn nog gestopt bij café de Groot, waar we nog een uurtje gezellig 
hebben nagepraat onder het genot van een glaasje. 
Het was een hele mooie dag en we willen Mini en Willie dan ook hartelijk 
bedanken voor de organisatie. 
 
Anno 
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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 (0571) 27 1382 

 

Wijk 2/3: Spekhoek-Haverkampsweg e.o. 

  Klazien Ketelaar (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 (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 

 

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 7 oktober Mevr. T. Teunissen 

    Mevr.  M. Kelderman 

    Mevr. A. Hiddink 

    Mevr. Jac. van der Haar 

 

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: 
 

Bloemengroet via: L. Uenk (1x5; 1x10) 15,00 

 

  

E. Nobel 10,00 

 

  

F. Pas 10,00 

 

  

A, Fridrichs 10,00 

 

  

T. Steenbergen 5,00 

 

  

D. van Baak (1x10; 1x20) 30,00 

 

  

W. Jansen 10,00 90,00 

     Orgelfonds: via: Bank 29.08 50,00 

 

  

A. Ensink 10,00 60,00 

     Alg. Kerkenwerk via: Bank Bank 29.08 

 

50,00 

     Collekten: CvK 

 

164,74 

 

 

Diaconie 176,25 

 

 

ZWO: Kameroenproject 54,35 

 

 

JOP 

 

64,35 

 

 

Moldavië 56,75 

 

 

Orgelfonds 33,05 

 

 

Voedselbank 42,95 592,44 

     
   

TOTAAL 792,44 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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KIND- EN JONGERENWERK IN DE GEMEENTE: 
 

In veel kerken wordt energie gestoken in het bereiken van jongeren. In de ene 
gemeente gaat dat heel erg goed en is er een bloeiend jongerenwerk, in de 
andere gemeente is het heel lastig om in contact te komen en te blijven met de 
jongeren. 
Als Classicale Vergadering Veluwe willen we graag stilstaan bij het jongerenwerk 
en vanuit de praktijk over en weer van elkaar leren. Wat kunt u verwachten? 
 

JOP (jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk) heeft onderzoek gedaan naar 
het jeugdwerk binnen de kerk. In een korte presentatie worden uitkomsten van 
dit onderzoek gepresenteerd. Een tipje van de sluier: het onderzoek laat zien dat 
er sprake is van ‘ontgroening’, maar dat er onder jongeren(werkers) ook sprake is 
van veel creativiteit en enthousiasme. 
 

Tijdens deze avond gaan we ook in gesprek met de jongeren(werkers) zelf. Er zijn 
drie korte pitches (2 a 3 minuten) door een direct betrokkene uit een van de 
gemeenten uit Classis Veluwe.  

Deze drie personen zijn: 

 Ds. Gertrudeke van de Maas, predikant van de Protestantse wijkgemeente  

De Drie Ranken in Apeldoorn 

 Jan Vos, jeugdcoördinator Hervormde gemeente Barneveld 

 Freddy Broekema, coördinator Helping Hands Protestantse gemeente 

Barneveld 
 

De drie workshops zijn: 
 

1) Pionieren door ds. Gertrudeke van der Maas 

Alles begint met luisteren. Ook de pioniersplek in Apeldoorn, gericht op 
jongere generaties, tot 45 jaar. Aanleiding tot de pioniersplek was dat het 
aanbod van de kerk niet meer voldoende aansluit bij jongere generaties, 
terwijl zij wel bezig willen zijn met geloof en zingeving. Doel van de 
pioniersplek is het met deze mensen zoeken naar nieuwe vormen van 
ontmoeting en verdieping rondom geloof en zingeving. 
Ds. Gertrudeke van der Maas neemt u in de workshop mee in de manier 
waarop zij met haar pioniersteam in Apeldoorn luistert naar wat jonge 
mensen beweegt en vertelt over de uitkomsten van de luisterfase, die 
inmiddels is afgerond. 
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2) Basiscatechese 10-12 jarigen door Jan Vos 

Er is kerkbreed veel belangstelling voor basiscatechese oftewel 
kindercatechese. Het is ontstaan vanuit de behoefte aan een methode die 
specifiek aansluit bij de ontwikkelingsfase van 10- tot 12-jarigen. Deze jonge 
tieners zijn heel leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. In de 
workshop staan we stil bij het waarom, de inhoud en vorm van 
basiscatechese. Ook is er aandacht voor praktijkervaringen. 
 

3) Helping Hands door Freddy Broekma 

Helping hands is een groep jongeren van ong. 15 tot 24 jaar. De groep valt 

onder de Pastoraatsgroep Jeugd van de Protestantse gemeente te Barneveld. 

De jongeren willen mensen  helpen die het minder hebben dan zij. Om voor 

deze mensen concreet de handen uit de mouwen te steken, organiseren ze 

acties in Barneveld. De projecten, zoals een jaarlijkse werkweek, zijn 

verspreid over heel Nederland.  

 

Deze bijeenkomst is voor voorgangers, jeugd- en jongerenwerkers, 
(jeugd)ambtsdragers, leden jeugdraad, gemeenteleden en ieder die het 
jeugdwerk een warm hart toedraagt. 

Het betreft het tweede deel van de classicale vergadering Veluwe. 
 

voor wie gemeenteleden, jeugdraden, ambtsdragers 
jeugd, jeugd- en jongerenwerkers, 
voorgangers 

wanneer 8 oktober 
welkom 20.30 uur inloop met koffie 
start 20.45 uur gevolgd door korte intro, drie pitches,  

twee rondes workshops 
waar Kerkheem, Kerkstraat 35, 3781 GA  Voorthuizen 
aanmelden voor 1 oktober 
aanmelden bij Gerrit Bok: cvVeluwe@kpnmail.nl 
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Zangavond “Eendracht” met meerdere koren op 12 oktober 2019.  

Op zaterdag 12 oktober organiseert gem. zangvereniging ‘Eendracht’  

o.l.v. Hans Mol een zangavond in de dorpskerk van Terwolde,  

Aanvang 19.30 uur.     

 
De deelnemende koren zijn: 
 
‘Gem. Zangkoor Voorst ‘uit Voorst,  
Mannenkoor ‘De Heeren van Salland’ uit Raalte,  
Gem. koor ‘The Unknown Singers’ uit Epe,  
Shantykoor ‘d’Ieselsingers’ uit Deventer/Terwolde en  
Gem. zangvereniging ‘Eendracht’ uit Terwolde.  
 
De toegang is gratis.  

 
Na afloop is er wel een collecte om de kosten van deze avond enigszins  te 
verminderen. 
 

 

 

OECUMENISCHE DIENST: 
 

Op zondagmorgen 20 oktober is er de jaarlijkse oecumenische dienst. Dit keer 
in de multifunctionele ruimte in de Anthoniusschool in de Vecht. Aanvang 10u.  
Het thema van de dienst is: ‘Jij eerst’ naar aanleiding van Lucas 14 : 1 en 7 t/m 11. 
Medewerkende kerkgemeenschappen zijn: Protestantse kerk Terwolde, 
Protestantse kerk Nijbroek, Rooms Katholieke Parochie Fransiscus en Klara en 
de Protestantse kerk Wilhelmina  van Beemte-Broekland, Wenum Wiesel en 
het Loo. 
Aan deze dienst werken mee: Pastor H. de Jong 
 Ds. B. Nobel-Ridderikhoff 
 Ds. Tj. van Staalduine 
 Leden van de oecumenische werkgroep. 
 

Er is kindernevendienst. 
De muzikale medewerking wordt verleend door het gospelkoor ‘Spring’ uit 
Apeldoorn.  
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. 
 

U bent van harte uitgenodigd. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 Oktober vóór 16.00 uur  

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

mailto:s.g.wolters@planet.nl
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