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DIENSTEN  JANUARI  2020 

 
Zondag 12 januari 10.00u - Ds. G. van Asselt, Apeldoorn 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

          

Zondag 19 januari 10.00u - Ds. H. Marsman, Deventer 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 26 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        e.v. Doopdienst 

        Uitgangscoll.: Vrienden van Loamnes 

          

Zondag 2 februari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 

 7396 AH  TERWOLDE   48ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  September 2020  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE  
 
Pastoraat in een dorp: meer dan een koffer met antwoorden 
 

Een verdiepend artikel over pastoraat in een dorp, eerder verschenen op de 
website www.dorpskerkenbeweging.nl. Neem daar gerust een kijkje, er staat 
nog veel meer op en u kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief van 
de Dorpskerkenbeweging.  
Bent u al lid van de Facebookgroep Dorpskerkenbeweging? Daar worden 
mooie verhalen uitgewisseld tussen dorpskerken uit het hele land. 
 
Een dorp kan door stadse ogen een hechte gemeenschap lijken waar iedereen 
voor iedereen zorgt. Woorden als Noaberschap en Mienskip versterken dat 
idee. Uit cijfers van het ‘Landelijk expertisecentrum sociale interventie’ (Lesi) 
blijkt dat dorpsbewoners gemiddeld inderdaad een groter en hechter sociaal 
netwerk hebben dan stedelingen. Tien procent van de stadsbewoners is 
sociaal geïsoleerd te noemen, tegen drie procent van de bewoners op het 
platteland. Maar die drie procent heeft het vaak zwaarder dan lotgenoten in 

de stad. Oorzaken: schaamte 
voor het gevoel van 
eenzaamheid, een grote 
terughoudendheid van 
andere dorpsbewoners 
tegenover ‘vreemde vogels’ 
die bij hen in de buurt wonen, 
en gebrek aan een meer 
anoniem netwerk zoals een 
inloophuis. 

Neem broeder Thomas Quartier, monnik in de Sint Willibrordsabdij te 
Doetinchem. In het dorp waar hij opgroeide waren er drie manieren om je 
aan te sluiten bij het dorp: bij de schutterij, bij de voetbal of bij de kerk. De 
pacifistische, niet sportieve Thomas vond zijn plek bij de kerk, maar bleef een 
buitenbeentje in het dorp. In zijn boek Heilige woede pleit hij ervoor dat de 
kerk in het dorp een plek is waar je jezelf mag zijn. 

http://www.dorpskerkenbeweging.nl/
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Grensgangers 
Hoe kan een dorpskerk een ruimte worden voor alle mensen in het dorp? Dit 
lijkt op het eerste gezicht nogal een opgave. Want wie moet zich daarvoor in 
gaan zetten? Kan de dominee zijn of haar tijd niet beter besteden aan mensen 
die al lid zijn van de kerk? En willen mensen ‘van buiten’ eigenlijk wel iets met 
de kerk te maken hebben? In de dorpskerkenbeweging spreken we graag over 
grensgangers. Begrippen als binnenkerkelijk, randkerkelijk en buitenkerkelijk 
doen de realiteit in onze huidige samenleving 
geen recht meer. De meeste mensen zijn 
grensgangers. Zij bewegen zich op vele 
terreinen van het leven. Ook de trouwe 
kerkganger is in zijn dagelijks leven 
verbonden met vele anderen door werk, 
buurt, familie. En degene die zichzelf niet 
gelovig noemt, komt toch soms in de kerk 
voor een uitvaart, een huwelijk of een 
expositie. 
 

Gesprek en geborgenheid 
Tomás Halík, priester en hoogleraar te Praag, meent dat geen van deze 
mensen tegenwoordig nog genoegen neemt met ‘nepvragen’ waarop van 
tevoren al een antwoord is geformuleerd. Als christenen kunnen we ons 
alleen maar bezighouden met de werkelijke vragen van het leven, betoogt hij 
in zijn boek Raak de wonden aan. Dit betekent dat christenen zowel hun eigen 
vragen en twijfels als die van anderen serieus moeten nemen. Pas dan 
ontstaat er ruimte voor een echt gesprek. Christenen weten het niet beter 
dan anderen, ook zij zelf zijn vaak gewond door het leven. Zij kunnen niet 
anders zijn dan wounded healers (Carl Jung), mensen die alleen via hun eigen 
wonden dichter bij anderen kunnen komen op hen te helpen. 
Wanneer we vanuit dat perspectief naar de dorpssamenleving gaan kijken, 
kunnen grenzen van lidmaatschap en kerkelijke betrokkenheid niet langer een 
barrière vormen voor wat wij als christenen te bieden hebben, namelijk 
krachtige verhalen, een relatie met Jezus - die zelf een wounded healer was - 
en de hoop die in ons is, de kracht om in iedere situatie overeind te blijven.  
Waar mensen terug willen vallen op een stuk geborgenheid in de eigen 
omgeving, is het een belangrijke taak van de kerk ervoor te zorgen dat 
mensen hun heil niet gaan zoeken in nationalisme en populisme, maar in een 
oprechte verbondenheid met elkaar over alle grenzen heen.  
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Geen simpele antwoorden 
Zoals een gevangenispastor er niet alleen is voor gelovige gevangenen en een 
ziekenhuispastor niet alleen voor gelovige zieken, zo zou de dorpskerk er 
kunnen zijn voor alle mensen in het dorp die er behoefte aan hebben dat hun 
vragen in het leven gezien en gehoord worden.  
 
De dorpskerk als plek  waar ze hun hart zonder terughoudendheid kunnen 
luchten. Pastoraat is dan niet aankomen met een koffer vol antwoorden, 
maar samen in gesprek gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen  
en twijfels. Pastoraat is dan het begeleiden van de zoekende mens op zijn  
of haar weg door het leven, waarbij ook degene die pastoraat aanbiedt in het 
geding is.  
 
De opdracht van de kerk is dan: nabijheid laten zien, luisteren, delen en 
ervaringen serieus nemen zonder ze met simpele antwoorden af te kappen.  
Een opluchting vaak voor de ouderling of bezoekwerker: je hoeft geen 
antwoorden te hebben, een menselijk luisterend oor is genoeg. 
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De kerk is voor iedereen 
De meeste mensen in het dorp weten dat er een kerk is en vaak ook nog wie 
de dominee of de ouderling is. De kerk zou daarom niet moeilijk te vinden 
moeten zijn, maar is dat ook zo?  
De uitdaging aan (de mensen van) de 
kerk is om duidelijk te maken dat de 
kerk er voor iedereen is.  
Met woorden maar vooral met 
daden, bijvoorbeeld in zichtbaarheid 
door samen te werken met andere 
organisaties in het dorp. Of door het 
bieden van gemeenschap, bezinning, 
rust en echte ontmoeting.  
 

Extra werk? Vaak is het een kwestie van anders naar de activiteiten en naar 
het dorp te kijken.  
Daarmee wordt ook de vraag opgelost die nogal eens gesteld wordt door 
bezoekwerkers in een dorp: hoe weten de mensen of ik namens de kerk kom 
of als buurvrouw? Als grensganger is deze vraag niet meer van belang. Daar 
waar mensen elkaar in liefde en vriendschap ontmoeten, daar is God. 
 
Snel 
Een ontdekkingsreiziger reisde door Afrika, 
met een aantal dragers. Ze baanden zich 
met machetes een weg door de jungle, 
rivieren staken ze zo snel mogelijk over, 
ze liepen zo snel mogelijk de heuvels op.  
Maar opeens stopten de dragers.  
De ontdekkingsreiziger vroeg: “Waarom 
stoppen jullie? Zijn jullie al moe?  
We hebben nog maar een paar uur 
gelopen.” Toen keek één van de dragers 
hem aan en zei: “Nee, meneer, we zijn niet 
moe. Maar we zijn zo snel verder gegaan 
dat we onze ziel achtergelaten hebben.  
Nu moeten we wachten tot onze ziel ons weer ingehaald heeft.” 
Ik wens u allen een jaar toe waarin we onze ziel niet voorbijlopen, maar onze 
weg bezield gaan. 
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Gebroken arm 
 

Helaas ben ik nog niet zo ver dat ik al mijn werkzaamheden weer kan 
oppakken. Autorijden en fietsen kan en mag nog niet en typen gaat langzaam. 
Op zich verloopt het herstel tot nu toe naar verwachting, maar zo is gebleken: 
een bovenarmbreuk daar kun je zeker wel drie maanden zoet mee zijn.  
Ik doe wat ik wel kan doen en hoop er op dat ik langzaam maar zeker weer 
meer werkzaamheden kan oppakken. Bedankt voor het meeleven! 
 

Bij de diensten 

Epifanie (verschijning) 
 
In de tijd na kerst staan er altijd een 
aantal vaste verhalen op het rooster. 
Deze verhalen markeren de tijd van 
Epifanie, waarin steeds duidelijker 
wordt, wie Jezus is en wat hij op deze 
aarde komt doen. Na het verhaal over 
de wijzen uit het oosten volgt het 
verhaal over de doop van Jezus en daarna lezen we over de bruiloft te Kana. 
Op zondag 26 januari lezen we dan over de roeping van de leerlingen, dat 
komt goed uit, want op deze zondag worden ook de nieuwe ambtsdragers 
bevestigd en geeft een aantal mensen aan dat ze hun taak willen blijven doen 
en neemt een aantal trouwe ambtsdragers afscheid. De namen van wie gaan, 
blijven of komen leest u verderop in deze kerkbode. 
 
Zondag 12 januari, eerste zondag na Epifanie  Kleur: wit 
 

De zondag van de doop van de Heer. 
Jezus vraagt aan Johannes om ook hem te dopen. Johannes vindt het een 
vreemde vraag, maar Jezus staat erop. Bij de doop wordt duidelijk wie Jezus 
is: de geliefde zoon van God.  
Op deze zondag gaat Ds. G. van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor. 
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Zondag 19 januari, tweede zondag na Epifanie Kleur: wit 
 
Na de doop in de Jordaan, lezen we 
nu hoe Jezus voor de eerste keer in 
het openbaar optreedt, hoewel hij zijn 
rol op de bruiloft te Kana liever nog 
verborgen houdt, begint nu duidelijk 
te worden waar het heen zal gaan 
met deze Jezus. Water wordt wijn! 

Op deze zondag gaat Ds. H. Marsman uit Deventer bij ons voor. 
 
Zondag 26 januari, derde zondag na Epifanie Kleur: rood 
 

(HER)BEVESTING EN AFSCHEID VAN AMBTSDRAGERS 
Als Jezus langs het water loopt, roept hij gewone mensen, midden in hun 
dagelijks werk en vraagt Hij hen zijn leerlingen te worden. Nog steeds worden 
allerlei mensen geroepen om met hen mee te gaan. Vandaag zijn dat de 
ambtsdragers die een deel van het gemeentewerk op zich blijven of gaan 
nemen. Anderen gaan hun kwaliteiten weer op een andere manier inzetten. 
Zo blijft onze gemeenschap een levende kerk. 
 
Zondag 2 februari, vijfde zondag na Epifanie Kleur: Groen  
 

ZWO-DIENST 
Deze dienst zal met de ZWO-commissie worden voorbereid.  
We horen de bergrede van Jezus, de grondwet van zijn Koninkrijk dat anders 
is dan de koninkrijken van deze wereld. 
 
AGENDA 
 

8 januari 20.00 moderamen bij Kees 
15 januari 14.30 Oecumenische werkgroep De Vecht 
15 januari 20.00 Kerkenraad Consistorie 
21 januari 20.00 Denktank bij Berry 
22 januari   9.30 Ouderlingen vergadering  Consistorie 
 
Ik wens u alle goeds en Gods zegen voor 2020! 
 
       Ds. Betsy Nobel 
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JARIG: 80 jaar en ouder hopen te worden: 
 
12 januari Dhr. H. Rutgers 80 jr. 
18 januari Dhr. E.T. Bieleman 88 jr. 
28 januari Mevr. R. Hartgers - Hamer 93 jr. 
31 januari Mevr. D.G. Veldhuis - van Vemde 86 jr. 
 
Onze hartelijke gelukwensen. 
 
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op vermelding in 
ons kerkblad, laat het ons dan weten. 
 
 
 
Werkgroep Renovatie Naberorgel Terwolde-De Vecht. 
 

Zoals de werkplanning er nu voor staat, zullen de renovatie 
werkzaamheden aan ons orgel begin 2021 plaatsvinden.  
Enkele subsidietoezeggingen zijn gelukkig positief ontvangen maar er 
zijn helaas ook afzeggingen bij.  
Maar wij laten ons niet uit het veld slaan en hebben gelukkig nog een 
vol jaar de mogelijkheid om het benodigde geld bij elkaar te schrapen.  
 

Wij beginnen dan ook op 12 januari met een muzikaal optreden in onze 
kerk. Dan komt de The bluegrass-band ‘The Oldtime Stringband’ 
optreden in onze kerk. De 5-koppige band maakt een mix van country, 
folk en cajun- muziek uit vroegere tijden. Er wordt gespeeld op gitaren, 
viool, contrabas, banjo, wasbord en soms op een zingende zaag.  

 

Het optreden begint zondagmiddag om 15:00 uur.  
 

De entree is op basis van een vrijwillige bijdrage aan de uitgang voor 
genoemd Project ‘Renovatie Naberorgel’. 
 
In de pauze wordt koffie/thee geserveerd. 
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Actie Kerkbalans 2020 

 
 

 

Beste mensen, 

 

Eind januari start weer de Actie Kerkbalans voor 2020.  

Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente.  

De basis voor het kunnen laten draaien van de activiteiten en het 

financieren van een eigen predikant en een eigen kerk.  

We weten dat onze gemeente krimpt. Maar de afgelopen jaren hebben 

we het met elkaar toch weten te redden. 

 

Geef voor je kerk, is het thema voor dit jaar. Natuurlijk raakt dat in 

de eerste plaats het gevoel en je inzet voor elkaar, waaruit blijkt dat je 

geeft om je medemens en om je omgeving. Geef voor je kerk gaat 

erover dat je  verantwoordelijkheid voelt voor de medemens in je eigen 

gemeenschap en voor mensen die hulp nodig hebben dichtbij en verder 

weg. Geef voor je kerk komt ook tot uitdrukking als je naar draagkracht 

kunt geven om je kerk en je gemeente te kunnen laten draaien.  
 

De jeugdclub, het ouderen werk, het kerstspel van de kinderen en de 

jeugd, de kerkdiensten, huisbezoeken en zo nu en dan een blijk van 

waardering voor zo veel vrijwilligers in ons midden. Een levende kerk is 

een gemeente die de gang erin houdt.  

 

Strijk over uw hart en mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen  

en als het kan gul te geven aan de Actie Kerkbalans? 

Vrijwilligers uit onze gemeente komen eind januari bij u langs om de 

envelop te brengen en weer op te halen. Fijn dat zij zich daar voor 

inzetten. 
 

Bij voorbaat heel hartelijk dank.  

 

Samen geven we om onze gemeenschap en maken mogelijk wat zo 

veel kan betekenen voor ons mens zijn. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Piet Winterman 
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Enquête zondag 17 maart: enkele hoofdlijnen uit rapport 
 

In de kerkenraadsvergadering van november hebben we een eerste bespreking 
gewijd aan het rapport over de uitslag van de enquête. Een aantal hoofdlijnen 
vindt u in dit artikel. In volgende kerkenraadsvergaderingen zal de kerkenraad 
spreken over aangepast of nieuw beleid n.a.v. de uitslag van de enquête. 
Vooraf moet duidelijk zijn dat de enquête ingevuld is door de aanwezige 
kerkgangers op 17 maart 2019. De uitslag geeft dus geen beeld van de meningen 
van alle kerkleden in de ledenadministratie. 
 

Nu een aantal korte opmerkingen uit het rapport: 

 De gemiddeld leeftijd van de invullers was 66 jaar. Behoorlijk vergrijsd dus. 

 83% van de mensen bezoekt maandelijks de kerkdiensten. 

 Op de vraag wat men waardevol vindt en wat prioriteiten zijn, antwoordde men 

dat omzien naar elkaar (ook naar niet kerkleden) belangrijk is. Ook zou men 

graag zien dat we een grotere kerkgemeenschap zouden worden. 

 Op de vraag wat hun talenten zijn, werd veel geantwoord dat men gastvrij is 

 voor de ander. Men vond dat hun talenten door de kerkleiding goed gebruikt 

 werden. Ook vond men dat men voldoende bij de kerk betrokken wordt. 

 Gevraagd naar de relatie met God merkte de meerderheid op dat God in hun 

 leven belangrijk is, dat ze dagelijks bidden en lezen in de Bijbel. 

 N.a.v. de kerkdiensten noemde 78% van de mensen dat zij de muziek enz. 

 waardeerden, dat ze (43%) door de vieringen groeiden in het begrijpen van 

 God en uitgedaagd werden (33%) om in actie te komen. 

 Uit andere vragen blijkt dat we ons sterk betrokken voelen op elkaar.  

 Over tevredenheid van de activiteiten van onze kerk: 88% is tevreden over de 

 activiteiten voor hun eigen leeftijd, 78% over de activiteiten voor kinderen onder 

 12 jaar en 43% voor jongeren van 12 tot 18. 

 73 % van de mensen gaf aan dat men ook betrokken is bij activiteiten voor de 

 andere inwoners van het dorp. 

 Uit andere antwoorden op vragen blijkt dat men het ook eens is met en 

 betrokken bij de visie en de leiderschapscultuur van onze gemeente.  

Ook geeft men (93%) aan dat onze kerk altijd bereid is nieuwe dingen uit te 

proberen. 
 

Aan het eind van het rapport wordt aangegeven dat onze kerk dus sterk is in 
betrokkenheid en vernieuwing.  
Op basis van de gegevens uit het rapport zal de kerkenraad beleid moeten gaan 
uitstippelen voor de toekomst. Samen met de gemeente zal de kerkenraad 
proberen hieraan vorm te geven. 
Dit is een wel erg beknopte samenvatting van het rapport. Wilt u meer weten en 
lezen: u kunt het rapport altijd inzien en om toelichting vragen. 
 
Kees Visser 
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Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 
In de dienst van zondag 26 januari zullen we afscheid nemen van een aantal 
ambtsdragers. Gelukkig zijn er ook twee nieuwe ambtsdragers die bevestigd 
zullen worden. Ook zullen er enkele ambtsdragers herbevestigd worden. 
 

We nemen afscheid van ouderling Klazien Ketelaar.  
Ook nemen we afscheid van twee kerkrentmeesters: Alie Ensink en Henk 
Stormink. De kerkenraad is dankbaar voor al het werk wat zij de afgelopen 
jaren in de gemeente gedaan hebben. 
 

Als ouderling zal bevestigd worden de heer Christiaan Boers en als kerkrent-
meester mevrouw Hermien Teunissen. We zijn blij dat zij onze gelederen 
komen versterken. 
 

Een aantal zittende kerkenraadsleden heeft te kennen gegeven nog een 
poosje met hun werk te willen doorgaan. Dit zijn de diakenen Henk van der 
Scheer (als penningmeester van de diaconie) en Kees Visser (als scriba van 
de kerkenraad). Verder gaat Piet Winterman door als kerkrentmeester. Lien 
Uenk heeft te kennen gegeven dat zij nog een periode blijft werken als 
ouderling. Fijn dat zij allemaal nog een termijn met hun werk willen doorgaan. 
 
Als er vanuit de gemeente geen bezwaren  
bij de scriba ingediend worden, 
zullen deze ambtsdragers 
bevestigd of herbevestigd worden. 
Het is fijn dat er steeds weer 
mensen bereid gevonden worden 
om een poosje als kerkenraadslid 
in de gemeente te werken.  
 

Aan de andere kant blijven de 
zorgen dat we toch nog met een aantal vacatures blijven zitten.  
Het zou mooi zijn als er mensen waren die in deze vacatures willen stappen.  
 

Vele handen maken nog steeds licht werk! 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Kees Visser, scriba 
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Werkgroep ZWO Terwolde- de Vecht 
 

Whisky proeven 

Op vrijdag 24 januari organiseren we nu een 

(uitgestelde) 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. Ook zorgen we weer  

voor een hapje bij de verschillende whisky’s 

We beginnen om 20.00 uur. Kosten: € 25,- 

Aanmelden bij ondergetekende. De opbrengst is uiteraard weer bestemd voor het 

project in Noord Kameroen. 

 

Broodjes gezond 

Zondag 2 februari is er weer een ZWO-dienst. Na afloop van de dienst gaat de 

werkgroep ZWO weer de bekende broodjes gezond verkopen. De opbrengst is 

voor het project in Kameroen. Als u voldoende geld meeneemt, kunt u uw lunch 

na de dienst mee naar huis nemen! 

 

Kees Visser, tel.: 0571 290 720, email: visser.terwolde@upcmail.nl 
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Bedankjes en terugblik van de 65+ Groep. 

 

 

 

Kerstgroet. 
Onze dank voor de vrijwilligers die een Kerstgroet  hebben bezorgd bij zieken en 

80 jarigen en ouder. Tevens hartelijk dank voor de giften. 

 

 

Terugblik. 
De kerstviering met Zangkoor ‘Inspiration’ was een mooi begin voor de komende 

Kerstdagen. 

In prachtige Dickens kleding kwam het koor de sfeervolle kerk zingend binnen 

met een Christmas Carol. 

De aanwezigen konden genieten van de traditionele kerstviering, kerstvertelling, 

gedicht, samenzang en het koor Inspiration. 

Alie Ensink bedankte namens de 65+ groep en bood ons een mooi cadeau aan als 

dank voor de organisatie van alle bijeenkomsten en uitstapjes in het afgelopen jaar. 
 

 

Na lang overleg, gepraat en getwijfel, hebben wij besloten om de 65+ bijeen-

komsten op een lager pitje te zetten. Hoe de invulling zal worden is voor ons nog  

moeilijk, om hierin een goede beslissing te nemen. 

 

In al die jaren hebben wij deze bijeenkomsten met veel enthousiasme en liefde 

gedaan en vol afwisseling. En we hebben ons strikt aan de doelstelling gehouden 

geen spelletjes middagen. We zijn dankbaar dat we dit voor u mochten doen,  

maar zoals het bekende lied van Ramses Shaffy “We zullen doorgaan” geldt voor 

iedereen, maaaaar….. dan in mindere mate. 
 

In de Kerkbode van februari leest u er meer over.  

 
Vriendelijke groet Willie en Mini. 
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Waar kan ik terecht? 
 

In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk. 

Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode steeds 

een recent overzicht. Als u vragen of opmerkingen heeft, als u 

opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag 

bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u 

contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder. 

 

Wijk 1: De Vecht 

 Lien Uenk (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 

 
UITZENDROOSTER OOV: 
 

12 jan. PK Voorst 10.00u 

19 jan. PK Terwolde 10.00u 

26 jan. RK Duistervoorde 10.00u 

 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 

Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij: 
 

Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde:  

Johan de Weerd, Middendijk 40/A, (0571) 291884 

 
ROOSTER KERKSCHOONMAAK:  
 

In de week van 3 februari Mevr. J. van der Haar, Lochemsestraat 28 

    Mevr.  H. de Groot, Avervoordseweg 3 

    Mevr. H. Braunius, Veenweg 5 

    Mevr. J. van Vemde, Veenweg 11 
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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 
 
 

GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: Onbekend 10,00 

 

  

W. Jansen 10,00 

 

  

J. Roskam 5,00 25,00 

     Kerstattentie via: D. Uenk (1x5; 2x10) 25,00 

 

  

Mw. ter Mate 80,00 

 

  

Mw. Koers 25,00 

 

  

Mw. Slijkhuis 5,00 

 

  

A. Fridrichs (2x10) 20,00 155,00 

     Orgelfonds via: Bank 11.11 20,00 

 

  

Bank 28.11 30,00 

 

  

Bank 03.12 150,00 200,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank 25.11 100,00 

 

  

Bank 03.12 75,00 175,00 

     Collekten: CvK 

 

338,29 

 

 

Diaconie 230,82 

 

 

Orgelfonds 249,39 

 

 

Adventsproject KiA 151,83 

 

 

Amnesty International 32,45 

 

 

Vrienden van Loamnes 64,74 

 

 

Kinderen in de knel 109,48 

 

 

Kinderkerstfeest 210,24 1.387,24 

     
   

TOTAAL 1.942,24 
 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Nieuws van het kerkwinkeltje: 
 
Met een dankbaar en fijn gevoel kijken we terug op de verkoopdagen van de 
ingebrachte en zelfgemaakte spullen.  
Wat zijn er veel creatieve mensen, jong en oud. 
Ook de kerststukken en dat waren er heel veel, groot en klein, keuze genoeg,  
werden goed verkocht. 

We zijn dan ook blij met de opbrengst voor het kerkwinkeltje € 1.300,-. 
Het boodschappenpakket is gewonnen door dhr. H. Bijsterbosch en de 
kerstboom werd geloot door dhr. G. Wolters.  Hartelijk gefeliciteerd !!!! 
 
Dan de verkoop van de brocante spullen, dat was een groot succes, er was 
enorm veel ingebracht  door de dames en mooi uitgestald door de gehele kerk. 

De opbrengst hiervan was € 1.735,-. 
 
Zo zien we dat het bezoekersaantal ook stijgende is doordat er meer 
bekendheid aan gegeven is en de opbrengst hoger wordt. 

Ook in 2020 zullen we weer een winterverkoop houden. 
 
We willen iedereen bedanken die wat gemaakt of geschonken heeft, ook alle 
helpers en natuurlijk alle kopers bedankt:  Zonder jullie hulp kunnen we dit niet 
doen. 
 
Samen zijn we sterk voor onze kerk en maken we er met zijn allen iets moois 
van!!! 
  
Tot ziens in bij de volgende verkoop, 
 
Hartelijke groeten, 
 
Namens  het kerkwinkeltje                                             Namens brocante verkoop 
Hannie Zweers                                                                   Jacquelien van der Haar 
Heidi  Kamphuis                                                                 Wilma Veldwijk 
Marja Stormink 
Alie Ensink 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 27 Januari vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

