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DIENSTEN  DECEMBER 2019 
 

Zondag 1 dec. 10.00u - Ds. H. van Driel, Loenen 

1ste advent   Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

        

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

2de advent   

Uitgangscoll.:  Avondmaalscollecte: 

Diaconie/Voedselbank 

          

Zondag 15 dec. 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 

3de advent       Uitgangscoll.:  Amnesty International 

          

Zondag 22 dec. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

4de Advent       Uitgangscoll.:  Vrienden van Loamnes 

          

Dinsdag 24 dec. 19.00u - Kinderkerstfeest 

          

Dinsdag 24 dec. 22.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Kerstnachtdienst 

        mmv: Muziekver. 'Ons Genoegen' 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

          

Woensdag 25 dec. 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Kerstfeest 

        Uitgangscoll.:  Kinderen in de knel 

          

Zondag 29 dec. 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

        Oudejaarsdienst 

        Uitgangscoll.:  Orgelfonds 

     

          

Zondag 5 jan.  10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Nieuwjaarsdienst 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 

 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   47ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  December 2019  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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De Kerstkerkbode voor U 

 

We komen weer even bij u langs om te laten zien 
dat we er zijn.  
Dit jaar kunt u volop meedoen aan allerlei leuke 
ontmoetingen door heel het dorp heen. U vindt 
namelijk in deze kerkbode een LEVENDE 
ADVENTSKALENDER. Op (bijna) elke dag is er een 
mogelijkheid tot ontmoeting voor wie dat leuk 
vindt. Elke dag gaat er ergens een voordeur open en 
bent u van harte welkom om mee te doen met de activieit die achter die 
voordeur plaatsvindt. Zo maken we er samen een gezellige Adventstijd 
van. 
Dat u nu deze kerkbode ontvangt is ook een teken dat we als kerk er niet 
alleen willen zijn voor onze leden, maar voor alle mensen in onze dorpen. 
Dus heeft u een vraag, een suggestie, worstelt u ergens mee, of hebt u iets 
te vieren of wilt u graag eens een dienst bijwonen? We zijn er ook voor u. 
Aanwezig, present met liefdevolle aandacht. Kijk ook eens op onze website 
www.kerkterwolde.nl. Daar is nog veel meer te ontdekken! 
 
We wensen u een goede Advents- en kersttijd toe! 
Namens de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht 
 

                                  Ds. Betsy Nobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kerkterwolde.nl/
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Op deze dag 

maken wij ruimte 

voor alles wat er in ons leeft 

aan zachtheid 

en tederheid. 

Het kleine kind 

van ons verlangen 

mag zingen,  

het flakkerende kaarsje 

van ons geloof 

mag branden,  

kwetsbaar als wij zijn 

in onze liefde voor elkaar 

Durven wij vandaag 

voor de dag te komen. 

Wij bidden 

dat wat zacht en teder in ons is, 

wat ons verbindt met het kind van de kerstnacht, 

bewaard mag blijven. 

 

Margreet Klokke 

 

 

  



 5 

 
 
 
 

Kerst met een missie!   
Het is dit jaar het elfde jaar dat we met een team op Tweede Kerstdag ons 

actief inzetten om mensen die alleen thuiszitten een mooie kerst te 

bezorgen.  

Word jij onze gast? Zit jij alleen met kerst of heb je niet de mogelijkheid 

dit met iemand of je gezin te vieren?  

Of ken jij iemand die alleen zit met kerst?  Misschien wel in je straat of je 

omgeving. Dan willen we je van harte uitnodigen om dit met ons samen te 

vieren en/of deze persoon uit te nodigen! Op tweede kerstdag zal de 

ontmoeting, als vanouds, plaatsvinden in Dorpszicht Oene, Dorpsstraat 10 

van 10:30-14:30 uur, inclusief warme maaltijd.  

Wil je je aanmelden om kerst met ons te vieren en/of nadere informatie, 

graag een berichtje voor 21 december naar fritsmathilda@vantriest.com  

Vermeld bij de aanmelding:  

- aantal personen en evt. leeftijd 

- evt dieet 

- je adres 

- je telefoonnummer 

- vermeldt ook als je geen beschikking hebt over vervoer,  

 dit zal  (zo mogelijk) geregeld worden.  
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Geef je kerstpakket een tweede kans!  

Het inleveren van je kerstpakket is ook een manier 
om ons te helpen. Wil jij je kerstpakket doorgeven 
aan iemand die het  beter kan gebruiken?  
 

Dan mag je dit tot en met uiterlijk maandag 23 
december brengen bij ons thuis aan de Kolkweg 2 
in Terwolde of in onze winkel :  Van Triest, 
Dorpsstraat 47 Vaassen. Wij zorgen dan dat iedere gast na afloop met een 
kerstpakket naar huis gaat.  
 

Wanneer je dit mooie project wilt steunen kan dat door je gift over te 
maken op: NL57RABO0106242547 t.n.v. Stichting Present Epe o.v.v. 
kerstproject 2019.  
Hartelijke groeten Frits en Mathilda en kinderen van Triest 
 

 

Leef met aandacht 
Dicht bij je hart. 
Val niet uiteen. 
 

Blijf in de buurt 
Van het kwetsbare leven. 
Leef de dag van vandaag. 
 

Bekeer je tot het alledaagse, 
De zorg voor elkaar, 
Een goed woord.  
 

Luister om te zien. 
Een moeder 
Met de armen om haar kind. 
Wiegt het in het ogenblik. 
 

Dat is het wonder. 
God met ons. 
Het is zo dichtbij. (Leendert-Jan Parlevliet) 
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Een levende adventskalender 
 
Een adventskalender kennen we allemaal wel: elke dag een vakje open en 
daarachter vind je iets leuks of iets lekkers.  
Bij de levende adventskalender gaat (bijna) elke dag een ‘deurtje’ open en 
achter die deur ben je van harte welkom. Voor iets leuks en vaak ook iets 
lekkers! 
 
Datum Tijd Plaats Activiteit 

Zondag 

1 dec. 

10.00-

11.00 

Kerk Terwolde Kerkdienst 1
e
 advent 

2 20.00-

22.00 

Fam. Gronert,  

Dorpsstraat 81 

Wat zijn de wijzen in 

het Oosten? 

3 10.00-

12.00 

Lien/Karin, 

Quabbenburgerweg 11A 

Koffie drinken bij het 

haardvuur en boerderij, 

B&B de Aze bekijken 

4 10.00 Klazien Ketelaar, 

Twelloseweg 76 

Koffie drinken en 

fluitmuziek luisteren 

5 10.00-

12.00 

Fam. Nobel,  

Kolkweg 19B 

Koffie met sinterklaas 

6 15.00-

17.00 

Daniëlle v.d Pol,  

Wijkseweg 17 

Koffie drinken en noten 

kraken 

7 19.30 Dorpskerk Terwolde Jubileumconcert 

Inspiration met 

koperblazers ‘Emergo’  

uit Castricum 

Zondag  

8 dec. 

10.00-

11.00 

Dorpskerk Terwolde Kerkdienst 2
e
 advent 

9 15.00-

17.00 

Teunissen, Zeedijk 9 Thee/koffie met 

adventskrans en Sion 

verhalen 

10 20.00 Dorpshuis Terwolde Open repetitie avond 

zangver. ‘Eendracht’ 

11 10.00-

12.00 

Fam. Nobel,  

Kolkweg 19B 

Adventswandeling met 

chocomelk 
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12 10.00-

12.00 

Fam. Van Vemde, 

Veenweg 11 

Bijen lezing en koffie 

13 13.00-

15.00 

Piet Steffen,  

Twelloseweg 96 

Kerststal maken van 

speksteen 

14 14.00-

16.00 

Fam. Winterman, 

Wijkseweg 96 

Wandeling ‘het verhaal  

van de rivier’ met 

warme chocomel 

Zondag 

15 dec. 

10.00-

11.00 

Dorpskerk Terwolde Kerkdienst 3
e
 advent 

16    

17    

18 14.00-

16.00 

Fam. Pas,  

Broeklanderweg 80  

Quilten te zien 

(tentoonstelling) 

Familie onderzoek 

(uitleg) 

19 14.00 Dorpskerk Terwolde Kerstfeest 65+ groep 

20 15.00-

17.00 

Daniëlle v.d Pol, 

Wijkseweg 17  

Koffie drinken en 

notentaart eten 

21 10.30-

12.30  

 

Quabbenburgerweg 11 

“de Aze” 

Marjolein, Hanneke ,  

Jurre en Linde op 

piano, saxofoon, 

trommel  

en viool 

Zondag 

22 dec. 

10.00-

11.00 

Dorpskerk Terwolde Kerkdienst 4
e
 advent 

23    

24 19.00 

2.00 

Dorpskerk Terwolde Kinderkerstfeest 

Kerstnachtdienst 
 

  



 9 

Het Kerstevangelie volgens Lucas 

************************************************ 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.  

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 

plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in 

Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, 

aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven 

samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.  

 

Terwijl ze daar waren, brak de dag 

van haar bevalling aan, en ze bracht 

een zoon ter wereld, haar eerst-

geborene. Ze wikkelde hem in een 

doek en legde hem in een voederbak, 

omdat er voor hen geen plaats was in 

het nacht- verblijf van de stad.  

 

Niet ver daarvandaan brachten 

herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij hun kudde.  

Opeens stond er een engel van de 

Heer bij hen en werden ze omgeven 

door het stralende licht van de Heer, 

zodat ze hevig schrokken. De engel 

zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want 

ik kom jullie goed nieuws brengen, dat 

het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 

Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.  

Hij is de Messias, de Heer.  
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Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 

vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’  
 

En plotseling voegde zich bij de 

engel een groot 

hemels leger dat God prees met 

de woorden: 
 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle 

mensen die hij liefheeft.’  
 

 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 

herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen 

ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 

gemaakt.’  

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind 

dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat 

hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden 

verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria 

bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.  

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 

wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

 

************************************************************************************* 
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Nieuws en achtergronden 
 

VANUIT DE PASTORIE 
 
Arm gebroken 

Het was zo’n mooie zondagmiddag op 17 november, dus 
tijd voor een wandelingetje. Helaas gleed ik uit over het 
gras en probeerde mij op te vangen op een geparkeerde 
auto. Toen was ineens mijn rechterbovenarm gebroken. 
Pijnlijk en lastig. In samenspraak met de kerkenraad 
probeer ik nu in ieder geval de kerkdiensten van deze 
maand te doen. Verder heeft de arm (en ik ook) rust nodig, 
dus mijn verdere werkzaamheden zullen beperkt zijn. 
Hopelijk kan ik elke week weer iets meer. 

In de afgelopen week zijn al verschillende taken van mij overgenomen. 
Daarvoor mijn hartelijke dank! 

 
Conferentie dorpskerken in Engeland 
 

Van 11 tot en met 14 november was ik 
samen met mijn collega’s van de 
Dorpskerkenbeweging naar een 
conferentie in Engeland. Daar hebben we 
veel collega’s ontmoet die in de dorpen en 
op het platteland van Engeland werkzaam 
zijn. We zijn geïnspireerd en met nieuwe materialen teruggekomen.  
 

Een mooie uitspraak over de kerk die ik graag door wil geven is: We have 
time to waste time with people, wat zoveel wil zeggen als dat we als 
kerkgemeenschap nog tijd hebben om met mensen door te brengen 
zonder dat alles geregistreerd hoeft te worden. Dat is een groot goed in 
deze tijd vol targets en uurtje-factuurtje. Het is een zegen om in de 
gelegenheid te zijn zo ons werk te doen. 
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Uitvaart vanuit de kerk 
 

Als er iemand is overleden moeten er in 
korte tijd veel keuzes gemaakt worden. 
Eén van die keuzes is:  
Waar houden we de rouwdienst? 
Het lijkt ons goed om u te laten weten  
dat onze kerk beschikbaar is voor 
rouwdiensten en niet alleen voor leden 
van de kerk. De kerk is een mooie en warme plaats om afscheid te nemen van uw 
geliefden. 
Ook als u een eigen invulling wilt geven, bijvoorbeeld met uw familie, 
kan de kerk hiervoor gebruikt worden. Wij beschikken over een goede 
geluidsinstallatie en ook is het mogelijk foto’s of filmpjes via schermen te 
laten zien. 
Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op dominee Betsy Nobel om 
de dienst te leiden, of u te helpen bij de voorbereidingen van de 
gedachtenisbijeenkomst. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan 
kunt u contact opnemen met Henk Stormink (verhuur@pknterwolde-devecht.nl) 
of met Betsy Nobel (predikant@pknterwolde-devecht.nl). 
 

 
Terugblik op de lichtjesregen 
 

Dit jaar was er op vrijdagavond 15 november in en rondom de 
Wilhelminakerk in Beemte-Broekland een lichtjesregen.  

Er was een korte dienst en er werden lichtjes 
aangestoken om overledenen te herdenken.  
In de godsdienstlessen van juf Marleen op 
dorpsschool de Bongerd, is hier ook aandacht 
aan besteed. De kinderen waren al bezig 
geweest met het thema: ‘wat zou je nooit 
willen vergeten?’. Dit thema sloot goed aan bij 

de lichtjes regen en de kinderen hebben tekeningen gemaakt en gedichtjes 
geschreven over verlies. Tijdens de lessen ontstonden er mooie en 
waardevolle gesprekken. Enkele kinderen zijn naar de lichtjesregen 
geweest. Ook in de Anthoniusschool op De Vecht was hier aandacht voor. 

mailto:predikant@pknterwolde-devecht.nl
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Bij de diensten 

 

Het thema van de adventstijd is: Geef licht.  
We lezen uit het Bijbelboek Micha. Hij was een 
profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel 
voorhield. Micha noemt ook al Bethlehem als de 
geboorteplaats van een bijzonder mens. 
 
 
Zondag 1 december, Eerste zondag van Advent 
Kleur: Paars 
We lezen Micha 2 
We maken kennis met de profeet Micha. Hij belooft licht in de duisternis 
en vraagt de mensen om mee te doen. 
Op deze zondag gaat ds. Van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor. 

 

Zondag 8 december,  
Tweede zondag van Advent  
Kleur: Paars 
WE VIEREN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
We lezen Micha 4: 1-8 
De profeet Micha voorspelt een 
stralende dag. De mensen zullen van hun 
wapens ploegscharen maken.  
Ze zijn vergeten wat oorlog is. 
 

Zondag 15 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars 
We lezen uit Micha 6. Als het volk merkt dat God teleurgesteld is, willen ze 
offers gaan brengen, maar God heeft liever gerechtigheid. 
Deze zondag gaat dhr. R. Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 
 

Kerstzangdienst bij De Groot om 16.00 
De oecumenische werkgroep heeft weer een kerstsamenzang 
georganiseerd. Het koor ‘Eendracht’ o.l.v. Hans Mol verleent haar 
medewerking evenals het orkest  ‘Ons Genoegen’ uit Terwolde.  
Zo zingen we onszelf het kerstfeest tegemoet. 
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Zondag 22 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars 
Op het rooster staat Micha 7. Als in een leeggeplukte wijngaard, zo voelt 
Micha zich in Jeruzalem. Maar hij schetst een hoopvol visioen: er zal een 
nieuw begin komen. Op deze zondag werkt het koor “Eendracht” o.l.v. 
Hans Mol mee aan deze dienst. 
 
Dinsdag 24 december 19.00 Kinderkerstfeest. Kleur: wit 
“Voor wie kom je?” dat is het thema van het kinderkerstfeest. Er wordt al 
weer gerepeteerd door een aantal enthousiaste jongeren. Ook een aantal 
leden van Ons Genoegen zal spelen in deze altijd gezellige dienst voor alle 
leeftijden. Verderop in de kerkbode leest u er meer over. 
 
Dinsdag 24 december 22.00 Kerstnachtdienst.  Kleur: wit 

In het donker komen we 
samen om de geboorte 
van Jezus te vieren. Het 
licht van de wereld. Ons 
Genoegen begeleidt de 
samenzang. 
 

 
Woensdag 25 december, Kerstfeest! Kleur: wit 
Op deze dag vieren we het kerstfeest, de geboorte van Jezus. Het wordt 
een feestelijke dienst voor jong en oud met een kerstspel door de 
kinderen van de kindernevendienst en mooie kerstliederen. 
 
Zondag 29 december, Oudjaarsdienst. Kleur: wit 
In de kerkenraad is besloten dat we geen aparte oudjaarsavonddiensten 
meer zullen houden. Maar op de zondag tussen kerst en oudjaar wordt er 
wel aandacht geschonken aan dit thema.  
Op deze zondag gaat Dhr. Christiaan Boers uit Terwolde bij ons voor. 
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Zondag 5 januari, Nieuwjaarsdienst Kleur: wit 
 

Een ster geeft licht.  
Wijze mannen gaan op weg om 
het Koningskind te vinden.  
Nu blijkt meteen al dat dit geen 
gewone koning is, want hij woont 
niet in een paleis.  
We wensen elkaar op deze 
zondag een gezegend nieuwjaar 
toe. 
 

Tot ziens in de diensten! 
 
 
 
AGENDA 
 
Zie vooral de Levende Adventskalender voor veel mooie activiteiten! 
 
4 december  20.00 Kerkenraad   Consistorie 
8 januari 20.00 Moderamen  bij Kees 
15 januari 20.00 Kerkenraad  Consistorie 
 
 
U allen een goede decembermaand toegewenst! 
 
Ds. Betsy Nobel 
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JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden: 
 
 

 2 dec Dhr. J.H. Ooink op den Dijk 86 jr. 

 4 dec Mevr. J.H. Vorderman - Segers 94 jr. 

 14 dec Mevr. A.J. van den Bovenkamp - Voorhorst 87 jr. 

 17 dec Mevr. G.S. Vos - Hofman 82 jr. 

 29 dec Mevr. E.H. Klein Lankhorst 84 jr. 

 

 3 jan Mevr. M. Elskamp-den Besten 80 jr.  

 

JUBILEA: 
 

21 dec Dhr. en Mevr. Jonker-Sijbrand 40 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 
 

Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op 

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 

 

 

 

Medewerking  van ‘Eendracht’ aan 4de adventsdienst op 22 december as. 
 

Op zondag 22 december as. verleent de gem. zangvereniging Eendracht: 
haar medewerking  aan de morgendienst van 10.00 uur ( 4de advent ).                  
Verder treedt Eendracht ook op in de dorpskerk tijdens de kerstmarkt op 
zondagmiddag 8 december as. tijdens de kerstmarkt van 14.00 tot 18.00 u. 
 

Op zondag 15 december as. is het koor te horen tijdens de kerstzangdienst 
in zalencentrum ‘de Groot’ De Vecht, aanvang 16. 00 uur.                          
 

Dinsdag 17 december zingt Eendracht in  de ‘Woonhaven’ in Apeldoorn.            
 
En op donderdag 19 december as. verleent Eendracht haar medewerking 
aan een kerstviering van de ouderenbond in de ‘Hofstadkerk’ aan het 
Hofveld in Apeldoorn. Dus het wordt een drukke tijd voor het koor. 
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Advent & Kerst 2019: Geef licht! 
 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 
donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. 
Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets 
mooiers, een belofte die uitkomt.  De geboorte van Jezus 
brengt licht in een donkere wereld. Met de 
kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met 
kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en 
Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop 
en liefde.  

 
1 december 2019 ( Wereld-aids-dag):  
Geef licht aan aidswezen in Zambia 
 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders 
overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en 
zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden 
achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-
virus. Laat geen kind er alleen voor staan. 
 

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. 
Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd 
betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet 
voldoende.  
Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerk-
leiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. 
De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie 
weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.  
 
8 december 2019: Geef licht aan werkende kinderen in Colombia 
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten 
iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op 
in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals 
in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen 
werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak 
op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner 
van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt 
ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere 
toekomst te vergroten.  
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120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf 
kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, 
een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroeps-
opleiding kunnen volgen. 

 
15 december 2019: Geef licht aan gezinshuiskinderen in Nederland 

 

Een stabiel thuis voor kinderen in 
Nederland. 
 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen 
uit huis geplaatst.  

 

In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en 
jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze 
worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er 
vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen 
structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een 
bestaand gezin.  
 
De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht 
van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in 
Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede 
toekomst.  
Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 

 
22 december 2019: Geef licht aan vluchtelingkinderen in Myanmar 
 

Als gevolg van de langdurige conflicten in 
Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens 
met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie 
steunt via partner organisatie Mae Tao Clinic 
(MTC) de opvang en scholing van kinderen in 
het grensgebied van Myanmar en Thailand.  
Want ondanks dat de politieke- en veiligheids 
situatie in Myanmar aan het veranderen is, 
kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze 
geen ouders meer hebben of omdat hun 
ouders als illegale arbeiders in Bangkok 
werken.  
Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals 
scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. 
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Kerst 2019:Geef licht aan kinderen in Moldavië 
 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het 
elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, 
armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste 
land van Europa. Veel mensen proberen werk 
te vinden in het buitenland en laten hun 
kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn 
daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen.  

 
De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra 
krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede 
maaltijd.  
 
De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. 
Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. 
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school 
blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken.  
 
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een 
lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de 
knelprojecten gesteund.  
 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’.  
 
Helpt u mee?  
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Werkgroep ZWO Terwolde- de Vecht 

 
Het onderstaande bericht ontvingen we via Kerk in Actie over ons 
project in Noord Kameroen. 
 
Het is 6 uur ’s ochtends. De 37-jarige Vincent is al wakker en loopt over het erf 
van zijn kleine hut naar het buitenverblijf van zijn geiten. Hij voert ze, geeft ze 
water, en vertrekt dan met zijn gereedschap naar zijn land buiten het dorp. 
De twee geiten kreeg Vincent van de 
Lutherse Broederkerk. Daarnaast kreeg 
hij een landbouwtraining van de kerk, 
waardoor hij zijn kennis heeft kunnen 
vergroten over hoe je het beste mais 
kunt verbouwen. En dat is niet zo  
makkelijk in een gebied waar het maar  
twee of drie maanden per jaar regent.  
En waar de regen bovendien ook 
steeds vaker wegblijft. 

 
 
De kerk gaf Vincent ook mest-
stoffen, waardoor het makkelijker 
werd om een goede oogst te 
krijgen, ondanks de moeilijke 
weersomstandigheden en droogte. 
Dit jaar heeft Vincent dan ook een 
hele goeie oogst heeft gehad. 
“Daar komt nog bij dat mijn 
gezin en ik ook nog eens vaak ziek 
waren.  
 

We kregen vorig jaar bijvoorbeeld malaria, een ziekte die hardnekkig heerst in 
dit gebied.  
Alles wat ik vorig jaar verdiend had, ging op aan de malaria. 
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Doordat Vincent dit jaar een beter inkomen heeft, kan hij wat geld opzij 
leggen.  
“Ik wil dat geld gaan gebruiken om een beter huis voor mijn gezin en mijzelf te 
bouwen. Ons dak is nu van riet, en dat is niet zo stevig. Ik zou graag metalen 
platen op het dak installeren.” Van het overige geld kan hij zijn drie kinderen 
naar school sturen. “Een hele verbetering, waar ik God iedere dag voor dank!”  
 
Whiskyproeverij: 
 

Helaas moesten we de vorige proeverij uitstellen. De nieuwe datum is geworden: 
vrijdag 24 januari 2020.  
Om 20.00 uur starten we in De Aze, Quabbenburgerweg 11.  
Opgave bij ondergetekende. 
 

Hebt u ook een talent dat u wilt inzetten voor het project in Kameroen, meldt u het 

maar. 

 

Kees Visser, tel.: 0571 290 720 

 

 

Inspiration 25 jaar: jubileumconcert. 
 

Wij herinneren u aan het jubileumconcert dat zang- en gospelkoor Inspiration 
geeft t.g.v. hun 25-jarig bestaan op zaterdag 7 december.  
Het concert begint om 19.30 uur in de dorpskerk in Terwolde. 
 

Aan het concert wordt 
medewerking verleend 
door het koperblazers 
Ensemble Emergo uit 
Castricum.  
Zij spelen hun eigen 
repertoire, maar zullen 
ook Inspiration begeleiden. 
Het programma na de 
pauze zal in Kerstsfeer 
zijn. Dan zullen Emergo en 
Inspiration ook optreden in 
hun Dickenskleding met 
vooral Christmas Carols 
en andere kerstmuziek.  
 

De toegang is gratis.  
 

Het koor hoopt op een gezellig volle kerk. 
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   Kerstviering voor iedereen met  
 

zang- gospelkoor ‘Inspiration’ 

 
In de prachtige versierde Kerk van Terwolde vieren wij op donderdag  

19 december het traditionele Kerstviering waarbij iedereen van harte is 

uitgenodigd. 

Ondanks het 25 jarig jubileum en de vele optredens in de adventsperiode 

van Inspiration zijn we bijzonder verheugd dat het koor zich vrij heeft 

kunnen maken om u allen een mooie Kerstmiddag te bezorgen. 

In de pauze wordt u een gratis drankje en een hapje aangeboden. 
 

Wij hopen op een grote belangstelling. 
  
Tot ziens op 19 december in de Dorpskerk van Terwolde. 

Aanvang  14.00 uur. 

Aan deze middag zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Namens de 65 groep.  

Willie Slijkhuis en Mini van der Horst. 

 

 

OPROEP                    OPROEP                  OPROEP                OPROEP      
 

Welke vrijwilliger (m/v) wil op dinsdagmorgen 17 december een Kerst-

attentie afhalen en daarna bezorgen bij zieken, en ouderen van 8o jaar en 

ouder in onze Gemeente Terwolde –De Vecht. 

De attenties worden afgegeven tussen 10 en 11 uur in de Consistorie van de 

Kerk van Terwolde.  

Bij voorbaat onze dank. 
 

Wilt u zich A.U.B. wel vroegtijdig opgeven in verband met de planning 

van de route. 
 

Bij Willie Slijkhuis.     tel : 291074      Mini van der Horst    tel:    291335 
 

Onze dank gaat speciaal naar de Diaconie, die dit mogelijk maakt. 

 

               Wij willen iedereen Goede Kerstdagen toe wensen. 
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Renovatie historische Naber orgel:  

 
Een aantal maanden geleden hebben we u op de hoogte gebracht 

van het plan voor groot onderhoud/renovatie van het historische 

Naberorgel (uit 1827) in onze kerk. We hebben toen beloofd om u 

op de hoogte te houden via onze Kerkbode. 

 
Zoals eerder gemeld heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) subsidie toegezegd voor het groot onderhoud/renovatie (50% 

van de subsidiabele kosten). In goed overleg met de deskundige van 
de RCE is een nader onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van 
het groot onderhoud/renovatie. Daaruit kwam naar voren, dat er 

sinds het eerste voorstel enkele aanpassingen nodig zijn om het 
orgel beter te bewaren voor de toekomst. Dat gaat met name om 
renovatie van enkele windladen (een term die orgeldeskundigen 

begrijpen). Dat blijkt nog wel een kostbare ingreep. In overleg met 
de deskundige van de RCE en de orgelbouwer, die de klus wil gaan 
uitvoeren, is een nieuw plan en een nieuwe offerte gemaakt. Deze 

worden nu besproken met de RCE om de reeds eerder afgegeven 
subsidie beschikking daarop aan te passen. 
 

Inmiddels is ook duidelijk geworden, dat de eerder aangekondigde 
uitvoering niet begin 2020 zal kunnen plaatsvinden, maar eind 2020 
of misschien pas begin 2021. Dat geeft ons ook iets meer ruimte om 

tot een goede werkplanning te komen en om de nog ontbrekende 
financiering (sponsoring) rond te krijgen. Helaas hebben we een 
eerste afwijzing ontvangen van een sponsoraanvraag. Op dit 

moment hebben we nog ongeveer tien sponsoraanvragen uitstaan 
bij verschillende fondsen. Dat is best spannend. Want je weet nooit 
of je in aanmerking komt voor een bijdrage.  

 
Als u nog een idee of tip hebt voor een bijdrage ten behoeve van het 
groot onderhoud/renovatie wilt u dan contact opnemen met de 

werkgroep of met één van de kerkrentmeesters?  
 

Met het Deventer Symfonisch Orkest hebben we een afspraak 
gemaakt, dat zij op 22 november 2020 (volgend jaar) een concert 
geven in onze kerk ten bate van de renovatie van het historische 

Naber orgel.  
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We hopen op een grote opkomst en een mooi concert. Zet het alvast 
in uw agenda. 

 
In de werkgroep is ook naar voren gebracht om na te gaan of we 
een wat uitgebreider programma voor bijvoorbeeld een heel jaar 

met verschillende koren en muziekavonden kunnen samenstellen 
ten bate van de renovatie. 
 
Werkgroep Renovatie Naber orgel Terwolde-De Vecht, 

Contactpersonen:  Aalt van der Haar en Jan de Weerd 
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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) 

 

2 dec. Mevr. M. Bosman Wellinkhofweg 5 

   Mevr. W. Jansen Everwijnstraat 17 

   Mevr.  G. Hak Everwijnstraat 33 

   Mevr. W. Slijkhuis Kuiperstraat 13 

    

6 jan. Mevr. H. Braamkolk Molenweg 27 

   Mevr. K. Ketelaar  Twelloseweg 76 

   Mevr. J. ter Mate Dorpsstraat 49 

   Mevr. B. Plette Kolkweg 13 
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ROMMEL- en ANTIEKMARKT: 
 

Hebt u iets op te ruimen wat volgens u geschikt is voor de jaarlijkse 

rommel- en antiekmarkt, bel dan met één van onderstaande 

medewerkers. 

E. Slijkhuis (0571) 29 10 74    -    J. van Oorspronk (055) 323 1711   
 

G. de Groot (055) 323 1261 

 
BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
 

 

COLLECTEBONNEN: 
 

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

U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste 

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

de Vecht, met vermelding van het aantal. 

 

GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: J. Lugtenberg 10,00 

 

  

A. van der Haar 10,00 

 

  

D. van de Pol (2x10) 20,00 

 

  

W. Jansen 5,00 

 

  

P. Winterman (2x10) 20,00 

 

  

L. Uenk 10,00 75,00 

     Orgelfonds via: A. Ensink 10,00 10,00 

     Collekten: CvK 

 

204,45 

 

 

Diaconie 187,80 

 

 

Najaarszending 67,50 

 

 

Kia 

 

44,05 

 

 

Kleine Kerkgemeenschappen 37,75 

 

 

Orgelfonds 99,87 641,42 

     
   

TOTAAL 726,42 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Kerstzangdienst in De Vecht - 15 december 2019. 

 

 

Op zondagmiddag 15 december is er de jaarlijkse kerstzangdienst in zaal de 

Groot in de Vecht. De aanvang is 16.00 uur. 
 

Deze kerstzangdienst is georganiseerd door leden van de  oecumenische 

werkgroep van de Protestantse kerken Terwolde, Nijbroek, De Beemte, het 

Loo en Wenum Wiesel en de Katholieke Geloofsgemeenschap van de Vecht. 

 

Het thema is: Wees niet bang. 

Ds. Tj van Staalduine doet de overdenking. 
 

De muzikale medewerking wordt verleend door de Muziekvereniging ‘Ons 

Genoegen’ uit Terwolde en het koor ‘Eendracht’ o.l.v. Hans Mol, uit Terwolde. 

De collecte is bestemd voor de ‘Stichting Gave’. 
 

De zaal is open om 15.30 uur 
 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. 

We hopen velen van u te mogen begroeten om zo gezamenlijk op weg te gaan 

naar kerst. 
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Hallo Jongens en meisjes. 
 

Eerst even een terugblik over de afgelopen periode: 

Zo was er de oecumenische dienst in De Vecht.  

Hier werd het verhaal verteld uit India over een 

nuttige gebarsten emmer. Een half kapotte 

emmer die plotseling kan praten omdat hij zich 

zo lelijk en onbruikbaar voelt, komt er achter 

dat  eigenlijk juist hij heel nuttig is voor 

zichzelf en anderen. 

 

En dan  de oogstdankdienst. Het was een mooie ochtend. Eerst ontbijten om  

half negen in het dorpshuis met 50 man. Daarna naar de kerk waar Inspiration 

medewerking verleende. In de kindernevendienst  hebben we het over danken 

gehad. Waar kun je dankbaar voor zijn? De kinderen (Iris, Sophie, Ben, Dieke  

en Xandra) vertelden dat ze dankbaar zijn voor het feit dat ze ouders hebben,  

dat ze gezond zijn, dat ze vrienden hebben ,dat ze gewoon naar school kunnen  

en dat ze geld genoeg hebben om eten te kopen. We hebben een dankkaart 

ingekleurd. Tijdens het kleuren heb ik de deur van de kerk even opengezet  

zodat we het koor konden horen zingen. Xandra vond ‘t vooral prachtig.   

Nadat de knd was afgelopen hebben we op koeienkoppen getrakteerd.  

In een van de 5 zakken zat een blauwe keiharde koeienkop. De kids wilden  

hem allemaal wel uitproberen, maar ik heb ze gezegd dat ze dat beter niet  

konden doen. Ik heb een contactformulier op de Aldi website ingevuld.  

Wie weet krijgt deze koeienkop nog een staartje? Inmiddels is de ‘steen’ 

ingeleverd voor nader onderzoek in de snoepjesfabriek en als dank hebben  

we een nieuwe zak koeienkoppen gekregen voor 8 december. 
 

'Lichtjesregen' in de Wilhelminakerk. 
 

Hier hebben wij 1200 kaarsjes aangestoken, 

ter nagedachtenis aan een geliefd persoon  

of voor ondersteuning van iemand, voor  

een betere wereld of voor een persoonlijke  

gedachte. De kinderen van 3 scholen  

hadden veelzeggende tekeningen opgehangen 

langs de wanden van de kerk. Het was een 

mooie dienst. Tijdens het ontsteken van de 

kaarsjes klonk er op de achtergrond 

doedelzakmuziek. 
 

Even een moment stilstaan met elkaar…… 
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Zo maken we de overstap naar  het thema van deze 

Advent: Geef Licht! In de donkere maand december 

hebben we het in de kerk over het licht. Kerstfeest is 

het feest van het licht. In het kerstverhaal horen we 

over de herders die ’s nachts buiten zijn bij de 

schapen. Plotseling zien ze een stralend licht, als de 

engel van de Heer bij hun verschijnt. De engel 

verteld dat Jezus is geboren. God geeft licht in een 

donkere wereld.  

Dat mogen mensen met elkaar delen. 

 

We lezen het Bijbelboek Micha. Micha is een profeet. Hij kwam van het platteland 

naar Jeruzalem, een grote stad. Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem 

een spiegel voorhield. Hij vertelde dat ’t weer fijn kan worden in  de stad. Dat een 

donkere stad kan veranderen in een vrolijke, lichte stad. Maar daar moesten 

mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Bethlehem iemand geboren 

zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 
 

Eerste advent, 1 december 2019 – Micha 2  Wie maakt het licht?  
 

Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar 
Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ 
zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar 
wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken. 
 

Tweede advent, 8 december 2019 – We gaan tijdens de KND de 1e keer oefenen 

voor het kerstspel! 
 

Micha 4:1-8  Een stralende dag:  

De profeet Micha voorspelt een 
stralende dag. Op die dag komen 
alle mensen samen in de stad van de 
Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, 
hun wapens hebben ze veranderd in 
gereedschap. En ze zitten ‘in de 
schaduw’: de plek waar je rustig 
geniet van een mooie dag. 
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Derde advent, 15 december 2019 – Micha 6:1-8 

Hoe maak je het goed? Als de profeet Micha 
vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, 
reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we 
offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is 
niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in 
de collectezak, maar om een andere houding:  
Doe recht en ga de weg van God. 

 
Vierde advent, 22 december 2019 –We gaan tijdens en na de KND voor 

de tweede keer oefenen voor het kerstspel! 
 

Micha 7:1-7.18-20 

Het wordt weer licht: Bij de late 
(tweede) oogst gaat de plukker door de 
bijna leeggeplukte wijngaard om te 
kijken wat er nog te halen valt, wat de 
eerste ronde nog niet rijp was of 
vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad 
kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw 
begin komen. 

Kerst, 25 december 2019 – Lucas 2:1-20 

Geef licht! De herders in het veld horen 
van een engel dat Jezus geboren is. Aan het 
eind van het verhaal loven en prijzen ze 
God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij 
vieren met kerst dat we het licht door 
mogen geven 
 

Zondag 29 dec 2019 – Er is vandaag geen kindernevendienst 

 

Zondag 5 januari 2020 – Matteüs 2:1-12 

Zie je het licht? Deze zondag horen we dat 
wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien 
een ster opgaan en ze weten: er is een 
bijzonder mens geboren. Iemand die het 
waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning 
Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen 
maar denken aan wat hem bedreigt. 
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Dit jaar word het kerstspel op 1e kerstdag 25 December om 10 uur 

gespeeld. Kom gewoon allemaal kijken! Het  gaat  het over een herbergier 

die niet kan slapen. Het klinkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 

zover en er moet altijd nog een hoop geregeld worden voor die tijd. We 

gaan het spel oefenen op zondag 8 dec. en op zondag 22 dec. tijdens en 

na afloop van de kindernevendienst. Dus handig als je er dan bij bent 

(als je niet mee wil doen, ben je natuurlijk ook van harte welkom!). 

 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar!  

 

Groetjes van: Bernedine, Jolanda, Wendy en Annet. 

https://www.kindopzondag.nl/periode-88-2/#issues
https://www.kindopzondag.nl/periode-88-2/#issues


 33 

   
 
 

 Knutsel :lantaarns van conservenblikken 

Wat heb je nodig? 

-  lege conservenblikken 

-  hamer en spijker of priem 

-  ijzerdraad, kralen, versierspullen  

 of verf naar  wens 

 

Zo ga je te werk 

1 Spoel de conservenblikken goed uit en 

 verwijder de etiketten en lijm. 

2. Vul de blikken met water en plaats ze in de diepvries. Wanneer het water ijs 

wordt, kan je makkelijk gaten maken in het blik zonder het in te deuken. 

Gebruik een spijker en een hamer om een mooi patroon te tekenen op het blik. 

Maak geen gaatjes in de onderkant van het blik. 

3. Maak ook bovenaan aan weerszijden van elk blik een gaatje, zo kan je straks 

 een handvat bevestigen. 

4. Laat het ijs smelten en droog het blik goed uit. 

5.  Bevestig in de gaatjes bovenaan een stuk ijzerdraad (evt kralen inrijgen) als 

 handvat. 

6.  Tijd om te schilderen/versieren naar eigen wens.  
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 “VOOR WIE KOM JE?” 
 
“Enzo zit wat verveeld voor 
zich uit te kijken”, zo begint 
het verhaal van het 
kinderkerstfeest dit jaar. 
Zoals u al jaren gewend 
bent, zal er op Kerstavond 
24 december om 19.00 uur 
weer een kinderkerstfeest 
gevierd worden. Dit jaar is 
het thema ”Voor wie kom 
je?” Gaat dit over jou of 
over anderen? De inwoners 
van het dorpje van Enzo 
hebben er allemaal zo hun 
eigen idee over.  
 

Er zal weer hard geoefend 
worden, met muziek, 
teksten, toneel. Er zullen 
kinderen van de basisschool 
gedichten en gebeden doen 
(godsdienstklassen).  
En andere kinderen spelen 
het kerstspel. Maar is het 
wel een echt kerstspel?  
En wat moet die kameel in 
de kerk?  
 

Maar we vragen ook jouw hulp. Op de volgende pagina vind je een uitknipster.  
We willen graag dat je de ster thuis uitknipt, versiert en meebrengt naar het 
Kinderkerstfeest. De ster wordt dan een onderdeel van de kerstversiering.  
En hoe meer sterren, hoe mooier het natuurlijk wordt. Dus niet vergeten hoor.  
Knippen, plakken en meenemen. 
 

Dinsdag 24 december 19.00 uur in de kerk van Terwolde. 
Zie je. 
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We hebben jouw hulp nodig om het donker te laten verdwijnen.  
 
Knip hem uit. Versier je ster en neem hem mee naar het Kinderkerstfeest. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 6 JANUARI vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

