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DIENSTEN  NOVEMBER 2019 
 
 

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

        Uitgangscoll.:  Najaarszending:  

Onderwijs voor groeiende kerk Zambia 

      

Zondag 10 nov. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Dankdag 

    mmv: Koor ‘Inspiration’ 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Zondag 17 nov. 10.00u - Ds. K. Bochanen, Deventer 

        Uitgangscoll.:  Steun voor kleine 

kerkgemeenschappen 

          

Zondag 24 nov. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
Laatste zondag kerkelijk jaar   Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

     

          

Zondag 1 dec. 10.00u - Ds. G. van Asselt, Apeldoorn 
1ste advent   Uitgangscoll.:  Amnesty International 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   47ste Jaargang  

 (0571) 29 22 13  November 2019  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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VANUIT DE PASTORIE 
 
Cassette 
 

Ik vond cassettebandjes in een doos op zolder 
en wilde weten of er nog iets moois op stond. 
Toen hoorde ik ineens de stem van mijn vader, 
alsof de woorden rechtstreeks kwamen uit zijn mond. 
 
Hij zong een liedje over edelweiss en alpen; 
ik denk dat hij het zomaar zelf verzonnen heeft. 
Ik zat verstard en luisterde geschrokken 
omdat mijn vader al sinds jaren niet meer leeft. 
 
Tot nu toe had ik enkel maar een boek met foto’s 
en ook een envelop waarop zijn handschrift staat. 
Ik ben verbaasd dat een cassette heeft onthouden 
dat hij ademhaalde, zong en heeft gepraat. 
 
Zijn stem was het allereerste dat ik ben vergeten 
en toch herken ik hem bij het allereerste woord. 
Het valt me op dat hij een heel klein beetje sliste. 
Toch gek, dat heb ik toen hij leefde nooit gehoord. 
 
   Ted van Lieshout 
 
 
In de maand november is er veel aandacht voor de mensen die zijn overleden. 

Vanouds “vieren” de Rooms-Katholieken 
Allerheiligen (1 november) en Allerzielen  
(2 november). Op de eerste dag worden de heiligen 
herdacht, op de tweede de mensen die zijn 
gestorven. In de protestantse traditie is dit 
gedenken naar een andere dag verplaatst. Eerst 
werd vaak gekozen voor oudjaarsavond, op het 
moment dat we een nieuw jaar binnengaan en de 
overledenen als het ware in het oude jaar achter 
laten.  
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Maar meer en meer is dit gedenken verschoven van de laatste dag van het 
gewone jaar, naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar: de zondag voor de 
eerste Advent. Deze zondag noemen we nu Eeuwigheidszondag of ook wel de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
 
Deze maand zullen ook wij 
onze doden gedenken. Dit 
jaar doen we dit jaar op 
twee manieren. Op vrijdag 
15 november doen we mee 
aan de Lichtjesregen in 
Beemte Broekland. Het 
programma van deze avond 
is bedoeld voor alle mensen 
die een geliefde dode willen 
gedenken. Het is niet persé 
een christelijk gebeuren, ook andere manieren van gedenken komen aan de orde. 
Er worden hier ook geen namen genoemd, maar iedereen die dat wil kan na de 
bijeenkomst in de Wilhelminakerk één of meerdere lichtjes aansteken. Ook voor 
de kinderen is er een speciale plaats ingeruimd. Zij zullen tekeningen en 
gedichten maken over verlies en verdriet. Dat mag ook gaan over hun konijn of 
hond die ze missen. 
 
Op zondag 24 november (Eeuwigheidszondag) noemen wij de namen van hen die 
tot onze kerkgemeenschap behoorden en in het afgelopen jaar zijn overleden. 
Ook hier is iedereen welkom en ook hier kunnen kaarsjes aangestoken worden. 
Daarbij gaat ook de bijbel open en zoeken we troost in de woorden die we horen 
en zingen. 
 
Korte vakantie en studieverlof 
Van 31 oktober tot en met 5 november heb ik een korte vakantie. 
Van 11 tot en met 15 november heb ik studieverlof. Ik zal dan een conferentie 
bijwonen over dorpskerken. Deze conferentie is in het Verenigd Koninkrijk 
(Engeland). Vrijdag ben ik natuurlijk op tijd terug voor de lichtjesregen!  
Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek is beschikbaar om mij te vervangen. 
Telefoon:  0571-842188 of 06-30773755 
e-mail: predikant@kerknijbroek.nl 
   
  

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
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VANUIT DE GEMEENTE  
 
Oogst-dankdienst 
Op het gebied van werk 
is er heel wat gaande in 
ons land. Boeren 
voelen zich in hun 
bestaan bedreigd, 
bouwondernemingen 
kunnen niet verder met 
hun werk en daarbij is 
het ook nog van belang 
dat we nadenken over 
hoe we omgaan met de 
schepping die ons 
gegeven is. Mensen, 
dieren en planten zijn 
betrokken bij deze vraagstukken. Hierop zijn geen gemakkelijke antwoorden te 
vinden, maar op een zondag als deze kunnen we ook niet om de vragen heen.  
Voorafgaande aan de dienst is er het gemeenteontbijt, dat wordt georganiseerd 
door de diakenen. Wilt u mee ontbijten, geef u dan van tevoren op. Tijdens de 
dienst zal ‘Inspiration’ zingen. We hopen op een bemoedigende dienst. 
 
Wij gedenken 
Op 4 oktober wam er een einde aan het leven van Johan Gerrit Wolters. In de 
besloten kring van zijn familie en vrienden namen we afscheid van hem onder zijn 
eigen dak aan de Heegsestraat. We wensen Rietje veel sterkte toe, evenals aan 
de familie en vrienden die Johan erg zullen missen. 
 

Doet u/ doe jij mee? of  “Je moet ze persoonlijk vragen”. 

Het is bij verenigingen en dus ook bij kerken een algemeen verschijnsel: 

oproepen in clubbladen of kerkbodes werken vaak niet. “Je moet ze persoonlijk 

vragen”, wordt er dan gezegd. Ik snap dat wel. Je weet niet zeker of je wel tijd 

hebt, of zich al anderen hebben 

opgegeven, of…nou ja, het schiet 

er vaak gewoon bij in om actie te 

ondernemen wanneer er iets 

gevraagd wordt. 
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Nu heb ik niets tegen persoonlijk vragen, maar het is wel veel werk, immers je 

weet niet van tevoren wie er wil en/of kan en zo kan het soms een hele zoektocht 

worden voordat je iemand hebt gevonden voor een bepaalde taak. Hieronder 

staan een paar activiteiten die we graag in de maand november en december tot 

een succes willen laten worden, gewoon omdat we denken dat ze de moeite 

waard zijn. Daarom wil ik u vragen: Wilt u helpen bij de lichtjesregen, of meedoen 

met de adventskalender, of bij welke andere activiteit er ook nog gaat komen in 

dit seizoen, dan zijn wij er heel blij mee wanneer u dat zélf even laat weten. Voor 

u is het één telefoontje of mailtje, voor ons is het vaak een hele klus. We zien uw 

berichtjes graag tegemoet op nobel45@hetnet.nl op predikant@pknterwolde-

devecht.nl of via 0571 292213 

 
Lichtjesregen samen met Beemte Broekland 

 

Het programma voor de 

lichtjesregen is zo goed als klaar. 

Er zijn mooie teksten uitgezocht, 

kinderen van verschillende 

scholen maken tekeningen en 

gedichten, het koor Step by step 

o.l.v. Marlies Tiemens zal zingen, 

Hans Visser is organist en Bea en 

Dick Singel zullen doedelzak 

spelen.  

 

Namens de verschillende kerken zullen Ds. Jolanda Al, Riet Simons en ik de 

bijeenkomst leiden. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur en is voor 

iedereen, of je nu wel of niet bij een kerk hoort toegankelijk. Hier is ook rekening 

mee gehouden bij het opstellen van het programma. Na de bijeenkomst in de 

Wilhelminakerk, die om 19.00 uur begint is er gelegenheid om waxinelichtjes aan 

te steken. We kijken uit naar een mooie bijeenkomst.  

Wilt u een indruk krijgen van hoe de Lichtjesregen verloopt dan kunt u kijken op: 
 

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

 

  

mailto:nobel45@hetnet.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
https://www.npostart.nl/met-hart-en-ziel/20-11-2018/KN_1701232


 7 

Wij zijn blij dat we op deze manier kunnen aansluiten bij onze buurgemeente. 

Graag zouden we ook een paar vrijwilligers hebben vanuit onze gemeenschap 

Terwolde en de Vecht. We zoeken nog mensen voor 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. 

 

 

De levende Adventskalender 
 

Het wordt nu echt tijd om de Levende Adventskalender in te gaan vullen.  

In de kerkbode van december willen we immers een volle kalender presenteren.  

Wat is ook weer een Levende adventskalender? 

 

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. 
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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. 

Wanneer u het leuk vindt om mee te doen stuur dan even een mail naar 

adventskalendertdv@gmail.com of naar nobel45@hetnet.nl of 

predikant@pknterwolde-devecht.nl of bel naar 0571 292213 

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 rond 15 november de hele kalender ingevuld moet zijn.  

mailto:adventskalendertdv@gmail.com
mailto:nobel45@hetnet.nl
mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
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Vanaf zondag 27 oktober ligt er ook een kalender in de kerk. Ook daar kunt u uw 

activiteit invullen! 

Gedachteniszondag 
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
Op deze zondag gedenken we de overleden leden van onze gemeente en de 
overledenen bij wie wij als kerk betrokken zijn geweest bij de uitvaart. 
We zullen de namen noemen van: 
 

Lambertus Nijhof 
Rik Brummel 
Derk Schuitert 
Gerda Vermeulen 
Alberta Everdina Johanna Kiesbrink-Eggink 
Aaltje Nieuwenhuis-Fransen 
Tonia Nijdeken-Egberts 
Gerard Pannekoek 
Johan Gerrit Wolters 
 
Voor hen allen steken we een kaars aan en we noemen hun namen. Daarnaast is 
er in deze dienst in momenten van stilte en aandacht ook gelegenheid hen te 
gedenken die u mist uit de kring van familie, vrienden of dorpsgenoten. Daarom 
is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die wij missen 
in onze levens, nog maar kort of al veel langer.  In ons leven krijgen we allemaal 
te maken met verlies. Het is goed om daar in de gemeenschap van de kerk bij stil 
te staan. Elkaar te troosten en te merken dat we niet alleen zijn in ons verdriet en 
gemis. Daarom is deze dienst voor ons allemaal een moment om stil te staan bij 
wie ons voorgingen en bij ons eigen leven, want hetzij wij leven, hetzij wij 
sterven, wij zijn van God. 

 

Bij de diensten 

De laatste weken van het kerkelijk jaar lezen we verhalen over Jezus uit het 
evangelie van Lucas. Ook vieren we Dankdag en staan we stil bij de overledenen 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
3 november, zevende zondag van de herfst Kleur: Groen 
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Op het rooster staat Lucas 19: 1-10 het verhaal over de kleine Zacheüs die hoog 
in de boom klom om jezus te zien. Maar toen werden de rollen omgedraaid en 
zag Jezus hém. Op deze zondag gaat Ds. H. van Driel uit Loenen bij ons voor. 
10 november, achtste zondag van de herfst  
Kleur: Groen 
GEMEENTEONTBIJT EN DANKDAG VOOR GEWAS EN 
ARBEID 
Op deze zondag kunt meedoen aan het 
gemeenteontbijt, een mooi begin van de viering 
van Dankdag. We staan stil bij ons werk, bij wat het 
ons brengt en wat het ons kost. Ook de vele vragen 
in de landbouw zullen aan de orde komen. Hoe vinden wij in deze tijd een 
bijbelse manier om met ons werk om te gaan? 
Het koor ‘Inspiration’ o.l.v. Marlies Tiemens zal met en voor ons zingen. 
 
17 november, negende zondag van de herfst Kleur: Groen 
Het verhaal uit Lucas 20: 27-38 past goed bij deze tijd van het jaar. De Saduceeën 
stellen Jezus een vraag over de hemel. Zijn zij echt benieuwd naar het antwoord, 
of proberen zij Jezus met woorden in een val te lokken?  
Op deze zondag gaat Ds. K. Bochanen uit Deventer bij ons voor. 
 
24 november, Eeuwigheidszondag Kleur: Wit 
GEDENKEN VAN DE OVERLEDENEN 
Als we in de kerk onze geliefde doden herdenken, dan doen we dat met verdriet, 
maar nooit zonder hoop. Daarom steken we kaarsen aan, om te herinneren, om 
te bidden, maar ook om licht te brengen daar waar het leven soms zo donker is. 
Het licht van de paaskaars dat iedere zondag brandt, mag zo ook ons leven 
verlichten. Vandaag staan we stil bij verlies en rouw en steunen we elkaar op de 
momenten dat het leven zwaar is. 
 

1 december, Eerste zondag van Advent Kleur: Paars 
In deze adventstijd volgen we de profeet Micha. Hij hield 
Jeruzalem een spiegel voor. De stad was donker, terwijl het 
een stad van licht zou moeten zijn. In Micha 2 roept hij de 
mensen op de stad weer licht te maken. Op deze zondag 
gaat Ds. G. van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor.  
  
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 6 november 20.00 Kerkenraadsvergadering Consistorie 
 9 november Landelijke diaconale dag Utrecht 
 15 november Lichtjesregen Wilhelminakerk  Beemte-Broekland 
 19 november 20.00 Denktank bij Berry 
 20 november 14.00 bijeenkomst ouderenbezoekers  Consistorie 
 21 november Ringvergadering ZWO Irene, Twello 
 27 november Moderamenvergadering bij Kees 
 1 december Start Levende adventskalender 
 4 december 20.00 Kerkenraad Consistorie 
 
Een goede herfsttijd gewenst! 
    Ds. Betsy Nobel 

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

 1 november Dhr. H. Koldenhof 92 jr. 
 2 november Mevr. J.G. Kamphuis - Noordkamp 81 jr. 
 3 november Dhr. A.H. van Velde 82 jr. 
 5 november Dhr. L. van Weeghel 86 jr. 
 8 november Dhr. J.A. Kiesbrink 81 jr. 
 12 november Mevr. F. Doeve - de Wilde 88 jr. 
 13 november Mevr. F.M. Davelaar - Buitenhuis 90 jr. 
 17 november Mevr. J. Buitenhuis - Broekhuis 83 jr. 
 21 november Mevr. H.J. Nijhof 83 jr. 
 
JUBILEA: 
 

 28 november Dhr. en Mevr. Berends-Koldenhof 45 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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VAN DE DIACONIE: 
 

Gemeente ontbijt 10 november 
 

De diaconie nodigt iedereen uit om 
zondag 10 november voor de 
kerkdienst met elkaar te ontbijten in het 
Dorpshuis. Om 10.00 uur vieren we 
dan dankdag in de kerk. 
Elkaar ontmoeten bij een heerlijk ontbijt 
voordat we met elkaar naar de kerk 
gaan is toch wel erg fijn en gezellig. 
Om half negen staat in het dorpshuis 
het ontbijt klaar. 
 

Opgave bij Dorothé van Baak, tel.: 055 323 16 34, of email: 
dvanbaak@gmail.com. 
Ook kunt u uw naam invullen op een lijst zondag 3 november achterin de kerk. 
 

Graag tot zondagmorgen aan het ontbijt. 

 
De afgelopen periode heeft de diaconie een aantal giften gedaan die hieronder 
worden toegelicht. 
 
Moldavië 
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen 
voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In 
afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in 
erbarmelijke omstandigheden 
Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele 
zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen 
in Moldaviè. Met onze bijdrage kunnen zo´n 400 ouderen liefdevolle thuiszorg 
krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te 
kunnen bieden. De diaconie heeft een bijdrage van EUR 500 overgemaakt. 
 
Green Bangla 
Green Bangla in Bangladesh zet zich in voor vrouwen die te maken hebben met 
huiselijk geweld en met ongewenste intimiteiten op hun werk, vaak in de 
textielfabrieken. Een vakbond met 90 procent vrouwelijke leden, traint vrouwen om 
zelfstandig te worden zodat ze na hun werkzame jaren in de fabriek (als zij niet 
meer ‘rendabel’ genoeg zijn) in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 
Green Bangla ambieert bovendien om actief te worden op breder sociaal 
economisch terrein. De beweging wil zich door het hele land lokaal gaan 
organiseren. Daar is een netwerk van kleine kantoortjes voor nodig, bijvoorbeeld 
om lokaal aan belangenbehartiging te doen. Of om op locatie (veiligheids) 
trainingen te geven. De diaconie heeft EUR 250 overgemaakt. 
 

mailto:dvanbaak@gmail.com
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Slachtoffers overstroming Nepal en Bangladesh 
In Zuid-Azië zijn meer dan 14 miljoen mensen getroffen door zware regenval, 
aardverschuivingen en overstromingen. Dit natuurgeweld is veroorzaakt door 
overvloedige moessonregens in de afgelopen weken. Mensen in Bangladesh, 
India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet 
toegankelijk vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Het dodental 
staat nu op 152, 650.000 gezinnen zijn ontheemd. Partners van Kerk in Actie 
geven noodhulp. De diaconie stelt EUR 250 hiervoor beschikbaar. 
 
Noord-Oost Syrië 
Honderdduizenden inwoners in Noord-Oost Syrië wachten angstig af wat deze 
nieuwe fase in de oorlog voor hen zal betekenen. Gaat het tot een confrontatie 
komen tussen Syrische en Turkse troepen? Zal verwoesting en chaos volgen in 
een gebied waar het de afgelopen acht jaar relatief rustig was? Christenen in het 
Noordoosten willen niets liever dan vrede voor álle inwoners. Ze zeggen zelf: 
“Ondanks de onzekerheid houden we ons vast aan Jezus´ woorden: Houd moed! 
Ik heb de wereld overwonnen."  Herstel van kerkgebouwen en scholen is van 
levensbelang voor Syriërs die in het land willen blijven. De diaconie draagt bij met 
een gift van EUR 250. 
 
Vrienden van Loamneş 
De diaconie heeft EUR 500 overgemaakt aan de stichting Vrienden van Loamneş 
voor het welbekende werk wat zij doen in de dorpen Loamneş en Hoghilag. 
Hierover is door de stichting in eerdere kerkbodes al informatie verstrekt. 
 
Namens de diaconie, 
 
Henk van der Scheer 
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Sinterklaasviering op 5 December 
  

 

De 65 plus groep nodigt u uit voor de Sinterklaasviering op 5 december. 
 

Helaas kan door omstandigheden op 28 november de sinterklaasviering 

geen doorgang vinden en is deze verplaatst naar 5 December. 

Toepasselijker kan het niet. 

 

Het is de bedoeling dat u een klein cadeautje meeneemt en een gedichtje 

erbij maakt dat het geheel compleet. Ook spelen wij het 

Sinterklaasdobbelspel, dit spel zorgt gegarandeerd voor een middag plezier.  

Natuurlijk zullen de nodige versnaperingen niet ontbreken. 
 

Hopelijk op een goede opkomst. 

 

Agenda.            

 

   5 December Sinterklaasviering: aanvang  14.00uur 

 19 December Kerstviering met medewerking van: Zangkoor ‘Inspiration’ 

uit Terwolde. 

 

Hartelijke groeten van:  Willie Slijkhuis  291074  Mini van der Horst    

291335 
 

 

 

 

 

Vermiste koker met leesbril !!!! 

Waarschijnlijk ben ik op zaterdag 12 oktober jl. tijdens de zangavond van 
‘Eendracht’ een groene koker met leesbril kwijt geraakt  in de kerk.                           
Alles nagezocht maar niet gevonden.  
Heeft iemand per abuis deze bril meegenomen dan graag contact opnemen met 
Lottie Mölder, Ieuwland 4 in Terwolde, tel. 0571-292564  
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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) 

 

4 november Mevr. A. van Oorspronk 

   Mevr. J. van der Scheer 

   Mevr. H. de Groot 

   Mevr. H. Kamphuis 

 

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: F. Hulsing 20,00 

 

  

Onbekend 20,00 40,00 

     Collekten: CvK 

 

83,80 

 

 

Diaconie 73,05 

 

 

Israelzondag 33,00 

 

 

Opleiding tot topkok, Colombia 27,45 

 

 

Orgelfonds 53,30 270,60 

     
   

TOTAAL 310,60 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 

 
 

 

 

 

 

Medewerking aan dienst door Zang- en Gospelkoor ‘Inspiration’. 
 

Op zondag 10 november as. verleent het koor Inspiration medewerking aan de 
morgendienst van 10.00 uur, welke in het teken staat van Dankdag voor Gewas 
en Arbeid. Het koor staat onder leiding van Marlies Tiemens en wordt begeleid 
door Gijs Hermans.  
Het wordt weer een drukke tijd voor Inspiration, want in de kerstperiode heeft 
men vele optredens, o.a. bij het Dickens festival in Deventer. 
Op zaterdag 7 december as. geeft Inspiration een concert in de dorpskerk van 
Terwolde ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 
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Zang- en gospelkoor ‘Inspiration’ -  25 jaar! 
 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat zang- en gospelkoor Inspiration werd opgericht. 
Al die jaren heeft het koor met 
veel enthousiasme optredens 
verzorgd in kerkdiensten, woon/ 
zorgcentra, enz.  
Het repertoire bestaat dan uit 
geestelijke liederen, maar ook 
allerlei andere populaire  
en vrolijke muziek. 
De laatste jaren voert het koor, 
samen met Step by Step uit 
Bussloo en Seven-up uit 
Apeldoorn, in de dagen voor 
Pasen, een aantal keren het 
vertelde en gezongen lijdensverhaal uit. Tot nu toe was dit het passieverhaal 
gezien door de ogen van Maria Magdalena of Petrus. 
 
In de kersttijd is het koor erg druk met optreden. Dan zingt het koor kerstmuziek 
met vooral Engelse Christmas Carols. Het hoogtepunt is het optreden bij het 
Dickensfestijn in Deventer. In de Bergkerk en op straat in het Bergkwartier wordt 
er dan in de mooie 19

e
-eeuwse kleding opgetreden. Het koor treedt daar ook 

enkele keren op met koperblazers van fanfareorkest Emergo uit Castricum. 
Helemaal in Dickenssfeer wordt er dan gezongen en gespeeld in de feeërieke 
entourage van het oude Deventer. 

 
Op dit moment is het koor 
druk met de repetities voor 
het jubileumconcert. 
Dit concert wordt gegeven op 
zaterdag 7 december in de 
dorpskerk in Terwolde.  
De aanvang is 19.30 uur en 
de toegang is gratis. 
 

Naast het gewone repertoire 
zal ook kerstmuziek ten 
gehore gebracht worden. 

 

Een deel van het programma wordt verzorgd door de koperblazers van Emergo. 
Zij zullen als ensemble optreden, maar ook Inspiration bij een aantal muziek 
stukken begeleiden. 
 

Het koor hoopt op een volle kerk! 
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Nieuws van het Kerkwinkeltje 
 

De jaarlijkse verkoop van zelfgemaakte spullen en de brocante artikelen is 
weer in zicht. 
 Vrijdag 29 november van 13.30-17.00  

Zaterdag 30 november van 9.30-13.30 
 

Inleveren van spullen voor de verkoop is vrijdag 29 november vanaf 10.00 in de 
consistorie. Dus wie wat bakken wil: koek, cake, nieuwjaarsrolletjes of iets 
anders. Wie jam maakt of peren heeft geweckt; sokken heeft gebreid, 
geborduurd enz., kan dit dan brengen. 
Ook vogeltaarten doen het goed of iets anders voor de verkoop, graag.  
U heeft ruimschoots de tijd. We zijn met alles blij wat ons gegeven wordt. 
 

Donderdag 28 november worden er weer kerststukken, kransen en graftakken 
gemaakt in de kerk vanaf 13.30 uur en deze worden dan ook verkocht op 29 en 
30 november. Gaarne vragen wij mensen om deze te helpen maken. Graag een 
scherp mesje of snoeischaar meenemen. Vele handen maken licht werk en iets 
moois. Het is ook heel gezellig. Mocht u groen, bessen, hulst enz. over hebben 
dan kunt u dit meenemen of bij de kerk brengen. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
De verkoop van de kerststukken is een groot succes, we zijn dan erg blij met 
groen. Alvast bedankt. 
 

Vorig jaar was voor het eerst ook verkoop van brocante artikelen, dit was een 
groot succes en ook dit jaar hebben de dames weer een mooie sortering 
gemaakt voor de verkoop. 
Komt het zien!! 
 

Tevens is de vertrouwde inschrijfkaart voor het winnen van een mooi gevulde 
boodschappenmand er ook. 
En we hebben lootjes voor het winnen van een prachtige kerstboom. 
 

Zeg het voort wanneer de verkoopdagen zijn en help ons van de spullen af,  
u kunt zo ook nog een mooi cadeau voor Sinterklaas aanschaffen. 
Neem uw familie, vrienden en buren mee. 
 

Tot ziens namens het kerkwinkeltje.  Namens Brocante verkoop. 
 

Hannie Zweers     Jacquelien van der Haar 
Heidi Kamphuis    Wilma Veldwijk 
Marja Stormink (0649854003) 
Alie Ensink (0571-291236) 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 25 november vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

