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DIENSTEN  MAART  2020 
 
Zondag 1 maart 10.00u - Ds. G. van Asselt, Apeldoorn 

1ste zondag - 40dagentijd  Uitgangscoll.: KiA: Golfstaten,  

    de kracht van Bijbelverhalen 

     

Zondag 8 maart 10.00u - Dhr.  E. Fokkema, Twello 

2de zondag - 40dagentijd  Uitgangscoll.: KiA:  

    Als kerk naar de mensen toe 

     

     

Zondag 15 maart 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

3de zondag - 40dagentijd  Biddag 

    Uitgangscoll.: KiA:  

    Overleven in een burgeroorlog 

     

Zondag 22 maart 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 

4de zondag - 40dagentijd  Uitgangscoll.: KiA:  

    Vakanties met aandacht 

     

Zondag 29 maart 10.00u - Ds. J. Leijenhorst, Barchem 

5de zondag - 40dagentijd  Dialectdienst 

    Uitgangscoll.: KiA:  

    Nieuwe kansen voor straatmeisjes 

 

     

Zondag 5 april 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
Palmzondag 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   48ste Jaargang  

 (0571) 29 22 13  Maart 2020  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 

Overweging bij het vasten 
In de voorbereidingstijd voor Pasen zijn er steeds meer mensen die op de één 
of andere manier vasten: minder of geen vlees eten, minder op je mobiel en 
daardoor meer aandacht voor de mensen om je heen, geen alcohol, of meer 
tijd voor bezinning en gebed. In het tijdschrift De eerste dag staat een uitleg 
bij Joël 2: 12-19. Een aantal van die gedachten wil ik hier met u delen. 
 
‘Daarom – spreekt de Heer -, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te 
vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moeten scheuren,  maar je hart. 
Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en 
trouw, en tot vergeving bereid’ 
– Joël 2:12-13 – 

 
In 2019 was het op 29 juli Earth Overshoot Day:  
op die dag had de wereldbevolking alle voedsel- en 
hulpbronnen opgebruikt die de aarde in een jaar 
kan voortbrengen. De rest van het jaar werd dus 
daarop ingeteerd.  
De profeet Joël spreekt van een sprinkhanenplaag 
die het land kaal achterlaat. Zijn wij soms als die 
sprinkhanen?  
 
In de lezing klinkt de oproep tot vasten en inkeer 
en dat maakt de lezing bijzonder actueel.  

 
Hoe vertaal je de woorden van Joël naar onze tijd die zo anders is dan die 
waarin hij optrad? Wat betekent gerechtigheid doen, bidden en vasten nu?  
Het Hebreeuws heeft één werkwoord voor zeggen en doen: dabar. Als je niet 
doet wat je zegt of wanneer je je anders voordoet dan ben je een 
toneelspeler. Het vasten stelt ons voor de kritische vraag: ben ik oprecht of 
ben ik zo'n toneelspeler? Voeg ik daden bij mijn woorden of blijft het bij 
goede voornemens? Vasten opent ons de ogen.  
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De straten liggen bezaaid met afval uit 
snackbars, oceanen en rivieren slibben 
er mee dicht.  
Als een zwerm sprinkhanen vreten wij 
de aarde kaal.  
Alleen daarom al is het goed in de 
veertigdagentijd stil te staan bij wat wij 
consumeren en wat we de aarde 
daarmee aandoen. Maar vasten is nog 
meer dan dat. Het is het geven van je 
hart oftewel echt geven om de aarde, de dieren en de mensen die daar op 
wonen. Vasten, bidden en goede werken doen: niet tot eer van jezelf. De eer 
die daarmee verbonden is, komt alleen God toe en zal afstralen over de hele 
schepping. Ik wens u een goede 40-dagentijd toe. 
 
 
 
 
 
 
Op weg naar Pasen 
 
Op de toppen van verlangen 
mogen wij een glimp opvangen 
hoe door barsten in de tijd  
licht straalt van de eeuwigheid. 
Opgetild door het verleden 
gaan wij dankbaar naar beneden. 
Na dit hemels visioen 
hebben wij nog veel te doen. 
 
                           Anneke van Wijngaarden 
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Operatie 
Omdat mijn gebroken arm maar zeer langzaam geneest volgt nu toch nog een 
operatie op 28 februari. Daarna zal ik twee weken rust moeten houden, 
waarna ik weer kan gaan beginnen met oefenen. 
Ik hoop de biddagdienst op 15 maart weer zelf te kunnen leiden, maar voor 
de zekerheid heb ik een collega gevraagd om eventueel deze dienst van mij 
over te nemen. Ik vind het spannend, maar hoop tegelijkertijd dat er nu 
uitzicht zal komen op een spoedig herstel. 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
 
Wij gedenken 
Op 24 januari kwam er een einde aan het leven van Hendrikje Klijn-van 
Tongeren. Haar hele leven heeft zij in Terwolde gewoond en zij is hier ook 
gestorven. De kinderen en kleinkinderen noemen haar een betrokken, 
standvastige en eigen wijze vrouw, die moedig en nuchter tot op het laatst de 
regie in eigen hand hield. Hennie van Tongeren groeide op in een vrijzinnig 
protestants gezin. In zo'n omgeving zijn niet de wetten en regels van het 
geloof belangrijk maar hoe je daar handen en voeten aan geeft. Voor Hennie 

was de jeugdvereniging dan 
ook belangrijker dan het naar 
de kerk gaan. Samen in 
gemeenschap bij elkaar komen 
de bijbel lezen als een cultureel 
boek, maar ook de wereld om 
je heen bestuderen en 
verantwoordelijkheid nemen 
voor je daden, dat was wat 
haar aansprak en hetzelfde 
gold voor Jaap Klijn die ze daar 
ontmoette en waarmee ze 
later trouwde. 
 

Zo koos Hennie voor een leven uit liefde. Je zou dat geweldloos verzet kunnen 
noemen in een wereld die niet altijd even liefdevol is. In het groot kun je daar 
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niet altijd iets aan veranderen maar wat je doet met je eigen leven is jouw 
eigen verantwoordelijkheid.  
Hennie heeft die verantwoordelijkheid serieus genomen en in praktijk 
gebracht op een bescheiden maar aanwezige manier. Haar dochters Janneke 
en Berthina realiseerden zich pas later hoe liefdevol en warm het bij hen thuis 
was. Zo vanzelfsprekend en zonder opsmuk was de liefde die zij ontvingen. 
Ook voor de kleinkinderen was zij belangrijk als een luisterend oor. 
Zo namen we afscheid van haar met veel mooie woorden en een Bijbellezing 
uit 1 Korintiërs 13.  
Wij wensen allen die Hennie Klijn-van Tongeren zullen missen in hun leven 
veel sterkte en liefde toe. 
 
 
 
 
Samen kiezen we een Paaskaars 
In de paasnacht zal de nieuwe paaskaars de kerk  worden 
binnengedragen, maar welke paaskaars zal het zijn?  
Net als vorig jaar hebt u het voor het zeggen.  
Van 1 tot en met 15 maart hangen er afbeeldingen in de 
kerk en zijn er stembriefjes aanwezig, zodat u uw stem kunt 
uitbrengen, de kaars met de meeste stemmen zal worden 
aangeschaft.  
 
 
 
 
Palmzondag 5 april. Voor in de agenda. 
Op palmzondag is er weer een feestelijke kinderdienst met muziek, een 
verhaal en natuurlijk de optocht door het dorp. Zet deze dag alvast in de 
agenda en maak samen met uw kinderen, kleinkinderen of buurkinderen een 
mooie palmpasenstok. 
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Bij de diensten 

‘Een teken van leven’ is het thema van de veertigdagentijd die op aswoensdag 
26 februari begint. We horen in deze tijd verhalen uit het boek Exodus. Het 
bevrijdingsboek bij uitstek. Mozes krijgt een belangrijke opdracht. Hij mag 
samen met zijn broer Aäron het volk Israël wegleiden uit het slavenland 
Egypte. Maar het blijkt geen gemakkelijke opdracht. Er moet heel wat 
gebeuren voordat het volk Israël Egypte kan verlaten en zelfs dan is het 
gevaar niet geweken.  
Bevrijding blijkt een weg van strijd, angst én hoop te zijn. 
Elke zondag staat er bij de kinderen een voorwerp centraal dat het oude 
verhaal uit Exodus naar deze tijd toe trekt. We zijn immers ook zelf nog steeds 
op weg naar het Beloofde land? 
Vanuit de diaconie wordt er elke week aandacht geschonken aan een project 
van Kerk in Actie. Onder het thema ‘Sta op’ maken we kennis met projecten 
uit binnen- en buitenland. 
 
Zondag 1 maart. Eerste zondag van de veertigdagentijd  Kleur: Paars 
Thema: Stel je voor 
 

In  Exodus 3 lezen we hoe God tot Mozes spreekt 
vanuit een brandend braambos. Hij maakt zich 
bekend met de naam “Ik zal er zijn”.  
Op die naam stelt Mozes zijn vertrouwen en hij gaat, 
zij het met knikkende knieën.  
Op deze zondag gaat Ds. G. van Asselt uit Apeldoorn bij ons voor. 

 
Zondag 8 maart. Tweede zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars  
Thema: Op weg naar Egypte 
 

Op het rooster staat Exodus 4. Mozes gaat met zijn opdracht onderweg naar 
Egypte. Hij ziet er tegenop, maar gelukkig gaan zijn vrouw en kinderen mee. 
Ook zijn broer Aäron sluit zich bij hen aan.  
Op deze zondag gaat dhr. E. Fokkema uit Twello bij ons voor. 
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Zondag 15 maart. Derde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars 
Thema: Hoor je me? 

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID  
 

In Exodus 6 is Mozes in Egypte aangekomen en hij 
praat met het volk, maar het volk luistert niet.  
Als deze mensen al niet naar Mozes luisteren, hoe 
zal het dan bij de farao gaan. Gelukkig gaat Aäron 
met Mozes mee. 
 
Op deze zondag zingt het Het Grote Kerk Koor uit 
Apeldoorn, onder leiding van Johan Bredewout bij  
ons. 
 

 
 

Zondag 22 maart. Vierde zondag van de veertigdagentijd Kleur: Paars 
Thema: Laat mijn volk gaan 
 

Mozes en Aäron vragen in Exodus 7 aan de farao om het volk te laten gaan, 
Maar de farao is niet onder de indruk. Zelfs niet wanneer de staf van Mozes 
en Aäron in een slang verandert. Dat kunnen de magiërs van de farao ook.  
De bevrijding lijkt nog ver weg.  
Op deze zondag gaat Dhr. R. Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 
 
Zondag 29 maart. Vijfde zondag in de veertigdagentijd Kleur: Paars 
DIALECTDIENST 
 

Op deze zondag gaat Ds. J.H. Leijenhorst uit Barchem ons voor in een 
dialectdienst. Deze dienst wordt mee voorbereid door een aantal 
gemeenteleden. 
De kinderen gaan aan de slag met Exodus 9. Thema: Kracht van boven 
Allerlei plagen moeten de wens van het volk om uit Egypte bevrijd te worden 
kracht bijzetten, maar de farao lijkt steeds minder onder de indruk. Hij wil zijn 
goedkope arbeidskrachten niet kwijt. Zal er ooit bevrijding komen?  
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 4 maart Uitje kerkenraad Schoneveld 
 10 maart 20.00 Denktank bij Berry 
 18 maart 13.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
 20 maart 19.30 Gemeenteavond Kerk 
 1 april 20.00 Moderamen bij Kees 
 
De lente komt er aan. Met overal tekens van leven om ons heen gaan wij op 
weg naar Pasen! Een goede tijd gewenst.  
     Ds. Betsy Nobel 
 
 
 

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

 6 maart Dhr. G.A. Teunissen 80 jr. 

 6 maart Mevr. A.W. Bredenoort - Uenk 82 jr. 

 7 maart Dhr. G.J. Wolters 82 jr. 

 20 maart Dhr. T. Hanekamp 81 jr. 

 25 maart Mevr. H.A. Bronkhorst - Veldwijk 92 jr. 

 30 maart Mevr. H.A. Hamer - Schoterman 81 jr. 
 

JUBILEA: 
 

 28 maart Dhr. en Mevr. Steenbergen-Jonkman 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. 

 

 
 
BEDANKT: 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en de bloemen na de 

operatie aan mijn heup. 
 
 

Hannie Klaver-Been. 
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Actie Kerkbalans 2020 

 

Op vrijdagavond 7 februari jl zijn de 
enveloppen van de Actie Kerkbalans 
2020 geopend.  

Spannend natuurlijk hoe het uit zal 
gaan pakken.  
 

Het  totaal van de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2020 is 
tot nu toe € 37.665,-.  
Fijn dat we dat met elkaar hebben toegezegd om het werk in de 

gemeente het komende jaar te kunnen voortzetten. 
Hiermee komen we net niet aan de Begroting voor 2020, die 
bedraagt € 38.000,- maar het komt er dicht bij.  

Hopelijk komen er nog enkele toezeggingen achteraan. 
 
U weet ook van de afgelopen jaren, dat we hiermee niet onze 

jaarlijkse kosten kunnen dekken. Het tekort wordt aangevuld uit de 
reserves van het verleden. Dit gaat al jaren zo en dat betekent dat 
we steeds verder interen op die reserves. 

 
Maar natuurlijk zijn we dankbaar, dat we toch deze opbrengst 
hebben bereikt. Met een krimpend aantal gemeenteleden brengen 

we dit op. En daarmee geven we ook blijk van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid voor het kunnen blijven voortbestaan van het 
werk in de gemeente. Het ouderenwerk, het jeugdwerk, de 

zondagse kerkdiensten, de inhoudelijke bijeenkomsten, het omzien 
naar elkaar en het onderhoud van de kerk en de kerkelijke 
goederen. 

 
Dank u wel voor uw gaven en heel veel dank voor de vrijwilligers die 
de enveloppen persoonlijk hebben rondgebracht en weer opgehaald.  

 
College van Kerkrentmeesters, 
Piet Winterman 
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Adventskalender 2019 
 

Op zaterdag 14 december was ons deurtje van de adventskalender 

open. Er kwamen 9 mensen door het deurtje naar binnen.  

Heel leuk om met mensen vanuit verschillende achtergronden een 

gesprek te hebben. Het ging bij ons over ‘het verhaal van de rivier’.  
 

Wij wonen in Terwolde-De Vecht in het stroomgebied van de IJssel.  

Eén van de grote rivieren in de Nederlandse delta. De IJssel is een 

schitterende rivier met zijn uiterwaarden, hanken, dijken, kolken, 

moerassen, wilgen, stroomdalgraslanden en vele vogelsoorten.  

 

Piet vertelde het verhaal van het ontstaan van het rivierenlandschap. 

De invloed van de mens. De opgaven waar we nu als mensen voor 

geplaatst worden. Met technische maatregelen is de natuurlijke rijkdom 

van de rivier aangetast. Ook het klimaat is echt aan het veranderen.  

We moeten opnieuw nagaan hoe we daarmee omgaan. De zeespiegel 

stijgt, eerst werd gedacht dat het ongeveer 1 meter zou zijn in 2100, 

maar uit de nieuwste berekeningen komt dat het misschien wel 2 à 3 

meter zal zijn rond het jaar 2100. En dat is dichtbij.  

Onze kinderen en kleinkinderen maken dat mee.  
 

We hebben samen geprobeerd te doorgronden hoe de IJssel 

functioneert, hoe die is opgebouwd vanuit het verleden en hoe je kunt 

meebewegen met de natuurlijke krachten in de toekomst.  

Eén van de bezoekers las een prachtig gedicht voor over de IJssel  

(van Jan Terlouw). Dit verhaal hebben we gedeeld.  

 

Wat een rijkdom om daarna in vrede en harmonie samen te mogen 

wandelen langs de kant van de prachtige IJssel. Het landschap waarin 

wij wonen. Het landschap waar wij verantwoordelijkheid voor dragen 

met z’n allen. 

 

Piet en Adriëtte Winterman 

 

 

Wilt u uw ervaring met een deurtje van de adventskalender ook delen?  
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STA OP! 
In 1955 was het in de Verenigde Staten heel normaal dat er een apart deel in 
de bus was voor Afro Amerikanen  en Blanken. Dit is het verhaal van Rosa 
Parks: 
 

ROSA STOND OP 
 

ZE HEETTE ROSA, ROSA PARKS. ZE KWAM 
VAN HAAR WERK. ZE WAS MOE. ZE GING 
NAAR HUIS MET DE BUS. DE BUS WAS ERG 
VOL. 
ROSA KON ACHTERIN DE BUS GEEN 
PLAATS VINDEN, MAAR ZE MOCHT NIET 
VOORIN DE BUS GAAN ZITTEN, WANT 
ROSA WAS ZWART. 
MAAR ROSA WAS MOE. ZE GING ZITTEN, 
VOORIN DE BUS. DAAR WAAR ALLEEN 
BLANKE MENSEN MOCHTEN ZITTEN. 
BIJ EEN VOLGENDE HALTE STAPTEN NOG 
MEER MENSEN IN; ZWARTE MENSEN EN 
BLANKE MENSEN. ALLE PLAATSEN WAREN 
TOEN BEZET. ACHTERIN DE BUS EN 
VOORIN DE BUS. 
TOEN ZEI IEMAND TEGEN ROSA: STA OP, IK 
WIL HIER ZITTEN, WANT IK BEN BLANK EN 
JIJ BENT ZWART. STA DUS OP. 
MAAR ROSA ZEI: IK BEN MOE, EN ROSA BLEEF ZITTEN. 
ZO STOND ROSA PARKS OP. TEGEN ONRECHT, TEGEN EEN WET DIE ZEGT DAT DE ENE 
MENS MEER WAARD IS DAN DE ANDERE MENS. TEGEN EEN WET DIE VOORSCHRIJFT DAT 
DE ENE MENS DE ANDERE MOET DIENEN, OMDAT DE ENE MENS ZWART IS EN DE 
ANDERE MENS BLANK. 
ROSA BLEEF ZITTEN, OMDAT ZE GELOOFDE DAT GOD NIET BLANK IS. OMDAT ZE 
GELOOFDE DAT ER VOOR GOD GEEN VERSCHIL IS TUSSEN DE ENE MENS EN DE ANDERE 
MENS. OMDAT ZE GELOOFDE DAT ALLE MENSEN GODS MENSEN ZIJN. 
DAAROM BLEEF ROSA ZITTEN, 
DAAROM STOND ROSA OP.  
 

Sta op! Is het thema van de collectes in de 40 dagentijd. Toen ik het thema 
zag moest ik denken aan dit verhaal van Rosa Parks. Als gevolg van haar 
actie werd Rosa Parks gearresteerd en zelfs veroordeeld voor verstoring van 
de openbare orde. Als gevolg hiervan ontstond er een grote beweging, de 
Montgomery Bus Boycot. Een actie van de zwarte burgerrechtenbeweging in 
de VS, onder leiding van Ds. Martin Luther King. Rosa Parks was er helemaal 
klaar mee dat ze als een tweederangs burger behandeld werd. Daarom bleef 
ze zitten. Ze accepteerde de onrechtmatige wet niet langer en daarmee stond 
ze op tegen onrecht. 
Onze inzet kan het verschil maken. Al lijkt het niet veel, maar ook wij mogen 
opstaan tegen onrecht. Daarom doen we als diaconie ook dit jaar weer mee 
met het project voor de veertig dagen tijd.  
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Op zondag 1 maart starten we met een 
collecte voor een Bijbelverhalenproject 
onder Aziatische arbeidsmigranten in 
het Midden Oosten. Onder hen zijn 
veel christenen. Ze worden vaak slecht 
betaald, mishandeld, misbruikt en 
behandeld als tweederangs burgers.  
Kerk in actie steunt een project waarin 
de verhalen uit de Bijbel verteld en 
geleerd worden en waar deze mensen hun eigenwaarde weer terug krijgen. 
 
Op 8 maart collecteren we voor het ontwikkelen en in stand houden van 
nieuwe vormen van kerk zijn in eigen land, de zogenoemde Pioniersplekken.  
De Pioniersplekken zijn met name bedoeld als plekken van kerkzijn voor 
mensen voor wie het bezoeken van een gewone kerkdienst vaak een stap te 
ver is. 
 

Op 15 maart collecteren we voor de 
bevolking in Zuid-Soedan. De burgeroorlog is 
weliswaar voorbij, en de inwoners van het 
land proberen nu weer op te staan en hun 
leven weer vorm en inhoud te geven. Kerk in 
Actie steunt de bevolking door het 
verstrekken van gereedschap en goed 
zaaigoed, zodat men het leven weer op kan 
pakken en een nieuw bestaan kan opbouwen. 

 
 
22 maart collecteren we voor een binnenlands diaconaal 
project. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare 
waarde.  
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer 
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol 
warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit 
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding 
nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een 
heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) 
verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het 
Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze 
vakantie. 
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Op zondag 29 maart is de collecte voor de 
opvang van straat kinderen in Ghana.  
Veel straatkinderen in Accra komen van het 
platteland in het noorden.  
Zij ontvluchten de armoede, de droogte, de 
werkloosheid, de honger door slechte oogsten, 
het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, 
kinderarbeid, huiselijk geweld of een 
gedwongen huwelijk. 

Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om naar de 
stad te trekken. Ouders kunnen hun kinderen soms niet meer onderhouden of 
denken dat hun kinderen in de stad meer kansen hebben dan op het 
platteland.  

Ook weten ze weinig over de rechten van kinderen. Kansloos en uitgebuit in 
de grote stad. 

Veel meisjes werken als drager op de markt, als verkoper in de file langs het 
drukke verkeer, als oppas, in de horeca of huishouding. Vaak worden ze 
uitgebuit. Als ze te weinig verdienen, moeten ze op straat slapen. De kinderen 
hebben vaak weinig opleiding gevolgd, velen kunnen niet lezen en schrijven, 
spreken een lokale taal en geen Engels. Ze kunnen daardoor nauwelijks werk 
vinden in de stad, waardoor velen op straat belanden in de sloppenwijk 
Agbogbloshie. Ook wel ‘Sodom en Gomorra’ genoemd. 

 
Eén ontmoeting kan een leven veranderen 
Akua vertelt: “Een vrouw bracht me naar Accra. Ze liet me op straat suikerriet 
verkopen. Daar ontmoette ik iemand van het Lifeline centrum. Ik besloot met 
haar mee te gaan. Ze hebben me hier een vak geleerd, dat ik de rest van mijn 
leven kan gebruiken.”  

Met uw steun kunnen meisjes zoals Akua een nieuw leven beginnen. 

 
De diaconie vraagt uw aandacht voor deze collectes en beveelt ze van harte 
bij u aan. We zullen er tijdens de diensten aandacht aan besteden en in de 
kerk zult u weer informatiefolders vinden die u mee naar huis mag nemen. 
 
Namens de diaconie 
Erik Nobel  
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Dienst 15 Maart m.m.v. Het Grote Kerk Koor uit Apeldoorn: 
 

Het Grote Kerk Koor Apeldoorn heeft als doel: het samen zingen van 
geestelijke liederen, het ondersteunen van gemeentezang tijdens 
kerkdiensten, het verlenen van medewerkingen aan bijzondere diensten 
en op verzoek verlenen zij ook medewerking aan trouw- en rouwdiensten. 
Het Grote Kerk Koor staat bekend om haar verbondenheid met elkaar, 
haar saamhorigheid en haar gastvrijheid.  
 

Elke week wordt er al meer dan 30 jaar op woensdagavond gerepeteerd 
onder leiding van dirigent Johan Bredewout.  
Het repertoire dat het koor ten gehore brengt varieert van de oude 
vertrouwde liederen tot de moderne liederen van deze tijd.  
Zowel geestelijke als klassieke liederen staan in repertoire.  
 

Het koor telt momenteel 76 leden, die trouw de repetitieavonden 
bezoeken en waarvan gemiddeld zo’n 68 leden aanwezig zijn bij een 
medewerking aan een kerkdienst.  
 

Het koor kijkt met veel plezier uit naar de medewerking aan de kerkdienst 
op 15 maart in de dorpskerk van Terwolde.  
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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 

 Vacant  

 U kunt contact opnemen met Lien Uenk 

 

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

  Lien Uenk 0571 27 1382 

 

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg  

 tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,  

 Kuiperstraat, Rozendaalseweg,  

  Christiaan Boers 0653 847 528 

     

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: 
 

 1 mrt. PK Klarenbeek 10.00u 

 8 mrt. RK Duistervoorde 10.00u 

 15 mrt. PK Nijbroek 9.30u 

 22 mrt. PK Terwolde 10.00u 

 29 mrt. PK Voorst 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 2 maart: Mevr. H. Zweers 

    Mevr. F. Hemeltjen 

    Mevr. A. Rutgers 

    Mevr. R. Veldhuis 
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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: W. Jansen (2x10) 20,00 

 

  

C. Boers 10,00 

 

  

Onbekend 20,00 50,00 

    

615 

Collekten: CvK 

 

130,15 

 

 

Diaconie 102,80 

 

 

Orgelfonds 84,10 

 

 

Kameroenproject 54,86 

 

 

Voedselbank 50,45 422,36 

     
   

TOTAAL 1.087,36 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Herinnering !!!!! 

 
Potgrond en compostactie  

(met verbeterde potgrond) 
 

Wij willen u nog even herinneren aan de data van de potgrond en compostactie. 
 

Op zaterdag 7 maart in Nijbroek /de Vecht. 

Op zaterdag 14 maart in Terwolde. 
 

Wij van de Stichting Vrienden van Loamneş zijn met 10 personen en met de 

actie, die een huis aan huis actie is, helpen ons nog een 20–tal mensen uit 

Nijbroek en in Terwolde ook een 20–tal andere mensen. 

 

In Nijbroek hebben we voldoende mensen die helpen, maar in Terwolde kunnen 

wij nog wel een aantal helpers gebruiken, met name jongeren vanaf 13 jaar, die 

helpen met afrekenen. 

Mochten jullie tijd hebben om te komen helpen, meld je dan even aan bij onze  

secretaresse Riet Visser in Terwolde tel. 0571 290 720 of 06 250 578 03 

Voor meer informatie over de actie, zie het kerkblad van februari. 

 

Met hartelijke groet namens de Stichting Vrienden van Loamneş,  

Wim van der Snel 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 MAART vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

