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Tot nader bericht zijn er geen diensten in de kerk. 
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Een bijzondere kerkbode       

Als u bereid bent mee te doen,  
wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt,  

maar van wat u hebt. 
2 Korintiërs 8:12 

Lieve mensen, 

We leven in bijzondere en moeilijke tijden. Graag had ik in deze tijd een 
mooi paasnummer gemaakt met de aankondiging van al die activiteiten 
die deze tijd van het jaar zo bijzonder maken. De Palmpasendienst, de 
diensten in de Stille week en natuurlijk de feestelijke paasdienst. Ik kan er 
echt verdrietig van worden als ik me realiseer dat dit nu allemaal niet zal 
gebeuren. In dit nummer van de 
kerkbode proberen we u toch inspiratie 
aan te bieden voor de komende tijd.  

Allereerst wil ik iedereen heel veel 
sterkte toewensen. Het duizelt me als ik 
aan jullie allemaal denk en waar jullie nu 
voor staan of misschien nog voor komen 
te staan. Ik denk aan wie alleen is, wie 
ziek is, wie ziekte in de familie heeft, wie 
bang is, wie het moet zien te redden met 
werk en kinderen, wie in de zorg werkt of een ander vitaal beroep, waar 
het nu alle hens aan dek is, wie het met een eenvoudige uitvaart van een 
geliefde moeten doen, wie een geliefd mens niet meer kan bezoeken, wie 
het psychisch moeilijk heeft met de hele situatie, wie weer herinnerd 
wordt aan eerdere tijden, bijvoorbeeld de MKZ-crisis en dan heb ik nog 
niet eens iedereen genoemd. Het moeilijkste is, dat we allemaal bij iedere 
situatie denk ik wel een gezicht zien. We leven met elkaar mee en 
tegelijkertijd hebben we ook allemaal zelf onze zorgen. We willen elkaar 
door deze tijd heendragen, maar tegelijkertijd hebben we ook zelf de 
behoefte om gedragen te worden. In andere tijden wisselen we elkaar af 
wat betreft zorgen en kracht en kunnen we daardoor de lasten verdelen.  

https://dailyverses.net/nl/2-korintiers/8/12
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Wie nu sterk is, kan op een ander moment hulp nodig hebben en wie nu 
hulp nodig heeft kan op een ander moment weer sterk zijn. Dit geldt nu 
ook nog wel, maar toch in mindere mate, omdat dit ons allen raakt. 

Als kerk zetten we in deze dagen 
vooral in op het onderhouden van 
contact. Kerkdiensten houden of 
digitaal verzorgen zit er nu even niet 
in. Misschien vinden we daar in de 
loopt van de tijd nog oplossingen 
voor, maar op dit moment hebben 
we niet de technische middelen om 
kerkdiensten uit te zenden dus 
hebben we vooralsnog besloten om 
de energie die het zou kosten zoiets 

alsnog op te tuigen te bewaren voor het onderhouden van contacten en 
het bijstaan van mensen. Maakt u daar ook gerust gebruik van. Bel gerust 
als u het moeilijk heeft. 

Wat de kerkdiensten betreft verwijzen we voorlopig naar ‘kerkdienst 
gemist’ waar u diensten vanuit andere kerken kunt volgen.  
Verderop volgt een uitleg over hoe dat werkt. Ook hebben we een 
facebookpagina aangemaakt. Ook daarover verderop meer uitleg.  
We realiseren ons ook dat er ook mensen zijn die geen toegang hebben 
tot internet. Hen proberen we via de telefoon bij te staan. Geef het ook 
gerust door als u denkt dat iemand extra aandacht nodig heeft. 
Ik denk dat het ook goed is om met elkaar te delen wat het geloof voor ons 
betekent in deze crisis. Heeft u er steun aan en zo ja op welke manier 
(bidden, een lied, een gedicht, een bijbeltekst, het gevoel van 
gemeenschap), of roept het bij u juist vragen en twijfels op over wie God 
nu eigenlijk is en hoe Hij in deze situatie aanwezig is? Bij mezelf merk ik 
dat beide kanten van geloven: vertrouwen en twijfel, door elkaar lopen. 
Soms kan ik geraakt worden door iets wat ik hoor of lees, en soms vraag ik 
me af hoe het toch mogelijk is dat wij in zo ’n moeilijke situatie terecht zijn 
gekomen en wat de beste manier is om hier mee om te gaan. Ik denk dat 
dat er allemaal bij hoort.  
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Sta maar gewoon even stil bij wat dit allemaal met u doet, dat is beter dan 
dingen weg te drukken die je 
misschien liever niet zou 
voelen of denken.  

Ik kan oprecht zeggen dat ik 
jullie mis, tegelijkertijd voel ik 
ook een grote verbondenheid. 
In die verbondenheid met 
elkaar en met God zullen we 
deze crisis te boven komen. 

 
De Here zegene ons en Hij 
behoede ons, 
De Here doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 
De Here verheffe zijn aangezicht over ons 
En geve ons vrede 
Amen 
 

Revalidatie 

Ik ben blij dat ik nog net voordat de hele crisis uitbrak geopereerd kon 
worden aan mijn arm. Het gaat nu stukken beter en onder begeleiding van 
een fysiotherapeut heb ik inmiddels een hele stapel oefeningen te doen, 
die mijn arm weer zo beweeglijk mogelijk moeten maken. Omdat dit nog 
steeds tijd en energie kost, werk ik de komende weken nog niet volledig. 
Soms ben ik nog ineens heel moe en in deze fase is het dan beter om daar 
aan toe te geven om zo het herstel van mijn arm te bespoedigen.  

Dit betekent zeker niet dat u geen beroep op mij kunt 
doen. Bel, mail of app gerust als u daar behoefte aan 
heeft. Daar wil ik graag mijn tijd en energie voor 
gebruiken! Hier ligt mijn eerste prioriteit. Daarnaast 
kijken we wat binnen de grenzen mogelijk is om 
elkaar nog verder te ondersteunen.  
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Iedere maandag overlegt het moderamen 

Iedere maandagavond houdt het moderamen via een live verbinding een 
vergadering om de zaken van de week door te spreken. Heeft u vragen of 
suggesties, geef ze dan tijdig door, dan kunnen wij het er in de vergadering 
over hebben. Een keer meevergaderen via whatsapp kan ook, neem dan 
contact op met onze scriba Kees Visser, dan plant hij u in in de 
vergadering. 

 

Kerkklokken van hoop en troost 

In het hele land luiden elke 
woensdagavond vanaf 19 
uur een kwartier lang de 
kerkklokken. Zo verspreiden 
zij een ‘boodschap van 
hoop en troost’ voor 
iedereen die te maken 
heeft met het coronavirus. 
Ook de kerkklokken van 
onze kerk in Terwolde 
luiden iedere woensdagavond. 

 

Kerkdiensten bijwonen via Kerkdienst gemist 

Veel kerken zenden in deze tijd hun diensten uit.  

Soms kunt u die diensten live volgen, vaak kunt u ze 
terugzien via Kerkdienst gemist. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Ga naar kerkdienstgemist.nl. Dan ziet u een kaart met 
provincies. Kies een plaats uit, of kijk per provincie vanuit 

welke kerken er diensten worden uitgezonden. Kies een kerk uit en klik 
daarna op de kerkdienst die u wilt terugkijken. U kunt een bekende kerk in 
de regio uitkiezen, maar u kunt ook gaan kerken in Friesland of Zeeland.  

Goede diensten gewenst! 
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Met de kinderen 

Al het materiaal dat normaal gebruikt 
wordt bij de kindernevendienst 
(verhalen, tips voor spelletjes etc.) is 
in deze tijd gratis te downloaden via 
www.kindopzondag.nl. Zo kunt u 
toch samen met uw kind(eren) het 
verhaal van de zondag lezen, een 
spelletje doen etc.). Maak er samen 
een mooi moment van. Via Youtube 
zijn ook veel liedjes te vinden. 

 

 

Contact houden via de facebookpagina Protestantse gemeente 
Terwolde-De Vecht 

Zit u al op Facebook, Kijk dan hieronder hoe je lid kunt 
worden van een groep. Als u toegevoegd bent, kunt u alle 
berichten lezen en zelf ook berichten plaatsen. 

Zit u niet op facebook, maar wilt u dat wel, doe dan het 
volgende: 

Een Facebook-account maken: 

1. Ga naar www.facebook.com/r.php. 

2. Voer je naam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer en je 
wachtwoord, geboortedatum en geslacht in. 

3. Klik op Registreren. 

4. Je moet je e-mailadres of mobiele nummer bevestigen om het 
maken van je account te voltooien. 

Nu hebt u een facebookaccount. Hiermee kunt u lid worden van de 
Facebookgroep Protestantse gemeente Terwolde-De Vecht. 

 

http://www.kindopzondag.nl/
https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/help/223900927622502
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Lid worden van een groep met je profiel of pagina: 
 

1. Klik vanuit het nieuwsoverzicht in het linkermenu op Groepen. 
2. Voer in de zoekbalk bovenaan een aantal trefwoorden in voor de groep 
 waarnaar je op zoek bent. (Protestantse gemeente Terwolde-De Vecht) 
3. Selecteer de groep en klik vervolgens onder de omslagfoto op + Lid 
 worden van groep. 
4. Je hebt nu een lidmaatschapsverzoek gedaan en ik zal je toelaten 
 tot de groep. Dit kan even duren, maar in ieder geval binnen een 
 dag. 
 

Bij de diensten 

Wat doen we met Pasen? 
Graag zouden we met Pasen op de 
één of andere manier met elkaar 
verbonden zijn, bijvoorbeeld via een 
online kerkdienst.  
Onze mogelijkheden zijn daarin echter 
nogal beperkt. Iets opnemen en op de 
website plaatsen behoort tot de 
mogelijkheden.  
Ook samenwerken met een andere 
kerk die wel op ‘kerkdienst gemist’ 
zitten zou een mogelijkheid zijn.  
We zijn er nog niet helemaal uit.  
Tips, ideeën en eventueel praktische, 
technische ondersteuning zijn 
welkom.  
 
Houd in ieder geval de website 
https://pknterwolde-devecht.nl/ in de gaten. Daar en op de 
facebookpagina zullen eventuele diensten geplaatst gaan worden. 
 

https://pknterwolde-devecht.nl/
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Voor thuis 
Geen dienst in de kerk, maar wel voor elk moment dat we dienst zouden 
hebben een korte tekst om thuis te lezen. Een suggestie is om de tekst op 
de dag te lezen die er bij staat. Zo heeft u op al die bijzondere dagen een 
moment van bezinning. 
 
 

Zondag 29 maart, vijfde zondag van de veertig dagen.  
Kleur Paars 
DIALECTDIENST 
 
Een jonge vrouw klopp’n op de poorte van een klooster. 
 

Een monnik keek deur het luuksken in de poorte en zag een vrouw stoan. 
Hee deed de poorte open en zei: “Goeiendag, woarmet kan ik oe helpen?” 
De vrouwe reikten de 
monnik een mand met 
droeven an en zei: “Disse 
droeven bint de 'mooiste 
droeven die mien 
wiengaard hef op ‘ebracht. 
Hier, veur oe”, zei de 
vrouwe.  
 

“Dank oe”, zei de monnik. 
“Ik geve ze an de abt van 
ons klooster.” 
“Nee, ze bint veur oe”, zei de vrouwe, “Ie doet mie, as ik ankloppe um in 
het klooster ruste te vinden, altied de poorte los. En i’j zegt mi’j altied 
vriendelijk goeiendag.” De vrouwe draei’n zich umme en ging vot. 
 

De monnik zett’n de mande met droeven veur zich neer en keek der noar 
en bewonderde de droeven. Die zagen der mooi en lekker uut.  
Toen bedacht hee zich en liep noar de abt. De abt was altied vriendelijk 
veur um en gaf um wieze road. Dén zol van de droeven meugen geniet’n. 
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De abt was blie’j met de droeven, die hee van de monnik ‘ekregen had. 
Hee keek der efkes noar en bedacht zich dat hee de droeven an dén zieke 
monnik zol geven. Dén lag al meer dan een weake op bedde en kon wel 
wat verse, sappige droeven gebruuk’n. Dat zal um goed doen, dach de abt. 
 

De zieke monnik vond het fijn dat de abt an um ‘edacht had en keek noar 
de droeven. Toen bedacht hee zich en gaf de droeven an de kok, umdat 
die um het middagaeten brach. 
 

De kok vond de droeven ok prachtig en ‘t water liep um in de mond. 
Hee liep met de mande deur ’t klooster en kwam de koster tegen, die net 
van buut’n ‘t klooster kwam. 
De kok dacht: De koster zörgt er veur dat veur ieder gebed alles in de 
kapel kloar is, de gebedenbeukskes, de keersen an, de kussens op de 
banken.  
En gaf de mande an de koster. 
 

De koster liep met de mande noar de poortwachter van ‘t klooster, de 
monnik die um altied de poorte zo vriendelijk losdut. “Astoebleef, veur 
oe”, zei de koster, “geniet ‘r mar van, het is oe ‘egund."  

 
Toen wis de monnik dèt de droeven echt veur um 
waar’n.  En hee genoot van elke droeve, en dach noa 
oaver de cirkel van vreugde die ontsteet as mensen 
mekare het goeie gunt. 

 
 
 

Zondag 5 april Palmpasen:  Kleur: Rood 
Lied 554 
Dit lied kun je ook beluisteren op: 
https://www.youtube.com/watch?v=UvhJoFDW238 
 
Of, als je er orgelspel bij wilt hebben: 
https://www.youtube.com/watch?v=HkD59wxN6fw 

https://www.youtube.com/watch?v=UvhJoFDW238
https://www.youtube.com/watch?v=HkD59wxN6fw
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2. Lang verwacht is koning Jezus,  
 door de mensen hooggeprezen. 
 Maar al zweeg heel Israël, 
 dan nog riepen stenen wel, Hosanna, hosanna,….. 
 

3. Ongewenst is koning Jezus, 
 door de mensen afgewezen. 
 Hoor de tranen in zijn stem 
 klagen om Jeruzalem, Hosanna, hosanna,……  
 

4. Welkom, welkom, koning Jezus, 
 laat uw vrede ons genezen. 
 Bij de intocht van uw woord  

Is ons hart een open poort. Hosanna, hosanna…… 
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9 april, WITTE DONDERDAG : Kleur: Wit 

Waar gaat het over?  
Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond. 
Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken hoe Jezus het 
joodse paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde.  
 
Tafelgebed voor Witte Donderdag 2020 
tekst voor Bonhoeffers sterfdag (9 april 1945) 
samengesteld door Gert Landman 

 
Wij zegenen U, Eeuwige onze God 
die telkens uw volk hebt bevrijd uit duisternis en angst. 
Die in de nacht voor ons uit gaat, lichtend als vuur 
en ons door het water van de dood leidt  
naar een land van vrede in overvloed. 
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Wij zegenen U om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, 
die zijn vrienden in de wereld liefhad tot het einde; 
die in de nacht vóór zijn lijden met hen maaltijd hield, 
hen brood en wijn gegeven heeft als teken van leven voorgoed. 
Zo zullen wij, bevrijd door zijn dood en 
opgewekt door zijn verrijzenis, 
delen in zijn heerlijkheid. 
 
Daarom, met engelen en aartsengelen,  
met heiligen en martelaren 
die U gehoorzaam zijn gebleven, door goede machten trouw omgeven,  
loven en verheerlijken wij uw naam vol licht en glorie 
en prijzen wij U. 
 
Gezegend is onze broeder Jezus, die met ons de weg gaat 
van het lijden in onze wereld, en die zich laat kennen 
in het breken van het brood. 
In de nacht van zijn arrestatie- dat is deze nacht - 
nam hij brood, zegende U en brak het, 
gaf het aan zijn leerlingen en zei: Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven. 
Ook nam hij de wijn, dankte U en schonk hem uit, 
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei: 
deze beker is de nieuwe verbinding met God, bezegeld met mijn bloed. 
Neem deze en deel hem met elkaar. 
Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken in het komend koninkrijk. 
 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
Verkondigen wij de dood des heren, totdat Hij komt. 
 

Hoor ons, o Christus, en adem uw Geest op ons  
en op dit brood en deze wijn; 
dat ze voor ons uw lichaam en bloed worden tintelend van uw leven, 
genezend, vernieuwend –o maak ons heel. 
En zoals het brood en de wijn die wij tot ons nemen deel van ons worden, 
laat ons zo deel van U worden, been van uw gebeente  
en vlees van uw vlees, vol liefde en zorg in deze wereld, 
gehoorzaam en vrij U volgend. 
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God van liefde, 
U voedt ons met uw gaven: het brood uit de hemel 
en de wijn van het koninkrijk. 
Wij bidden U: blijf ons nabij, ook in de nacht die komt. 
Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood. 
Dat bidden wij U in de naam van Hem die ons is voorgegaan naar U: 
Jezus, de Levende. Amen. 
 
 

10 april GOEDE VRIJDAG : Kleur: Rood 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. 
Wij volgen zijn lijdensweg.  
We voelen het lijden van Jezus ook op onze schouders drukken. 
Tegelijkertijd herkennen we daarin ons eigen lijden en troost het ons dat 
ook Jezus daar weet van heeft. 

 
Er is een legende over Sint Maarten, die 
wordt bezocht door Satan in de gedaante 
van Christus. Sint Maarten vraagt hem: 
“Waar zijn je wonden?” Hiermee wordt de 
Satan uiteraard ontmaskerd.  
 
De opgestane Heer draagt voor altijd de 
wonden die hem op Goede Vrijdag zijn 
toegebracht.  

Daarmee wordt hij wat wij noemen een wounded healer, een gewonde 
genezer. Wij geloven in een gewonde God, een gewonde Christus en ook 
een gewonde kerk. De pijn die wij doormaken in het leven zal altijd 
zichtbaar zijn, toch kunnen de littekens ook een teken van overwinning 
zijn. 
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Op deze foto ziet u Ylva Helen Schwenke uit Tromsö, Noorwegen. Ylva was 
15 jaar toen zij deelnam aan een kamp van de noorse arbeidersbeweging 
op het eiland Utoya. Op 22 juli werd het kamp aangevallen door de 
rechtse extremist Anders Breivik. Hij vermoordde 69 mensen op het 
eiland, de meesten van hen waren onder de 20. Tijdens het bloedbad 
verborg Ylva zich op het ‘liefdespaadje’ maar ze werd in haar schouder, 
haar maag en in haar beide dijen geschoten. 
Ze zegt: ik draag mijn littekens met waardigheid, want ik heb ze gekregen 
voor iets waar ik in geloof – dat is mijn levenshouding, dat houdt me 
staande. 
Dit is hoe het is, en daar moet ik mee dealen. Het helpt niemand als ik 
depressief wordt, mijzelf het allerminste, dus houd ik mijn hoofd omhoog 
en concentreer me op de goede dingen in het leven.  
 

Ook Jezus kreeg zijn littekens voor een zaak waarin hij geloofde. De liefde 
van God en de liefde voor mensen. Door zijn littekens kunnen we ons 
verbonden voelen met hem, omdat wij allemaal onze littekens dragen.  
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We hebben er niet voor gekozen deze littekens te krijgen, maar we 
kunnen er wel voor kiezen op welke manier we onze littekens dragen.  
We kunnen ze tot een teken van opstanding maken en van verzet tegen 
het kwaad. We zijn gewond, maar kunnen juist daardoor dicht bij andere 
mensen staan en zelf een wounded healer, een gewonde genezer worden. 
 
 

11 april, STILLE ZATERDAG: Kleur Wit 

Waar gaat het over? 
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. 
Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
Maar eerst zijn we stil en wachten. 

 
In wacht/bewaking (Matteüs 27:66) 
Henk Pietersma 

 
Ja hij is dood 
en ook begraven 
excellentie 
het zal nu rustig zijn 
we hebben alles in de hand 
de samenwerking was perfect 
en wij bedanken u 
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ja dood is dood 
laat dat de waarheid zijn 
maar ga nu alsjeblieft 
voor mij is het zo genoeg 
 
maar hoogheid 
nog één ding 
hoe zou het zijn 
als het lichaam weggenomen werd 
en men beweert 
hij stond weer op 
de dode man 
hij sprak daarvan 
de onrust die dat geven zal 
mijn heer 
laten we dit elkaar besparen 
u kunt dit wel voorkomen 
een zegel op het graf 
met wachters graag 
drie dagen slechts 
een roof zal onbestaanbaar zijn 
 
nog niet je zin 
wat jammeren jullie nou  
vooruit een stel soldaten 
een verzegeling erbij 
geen mens 
die ons wat maken kan 
en ook zijn schaduw niet 
 
zo is ’t wel klaar 
wat mij betreft. 
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Zondag 12 april, Pasen: Kleur: Wit 

Het is vandaag Pasen. Lees Johannes 20: 1-18. Als de zon op komt, zien de 
vrouwen iets dat hen allereerst schrik aanjaagt: het graf is leeg!  
De mannen komen er achteraan en zien ook dat het waar is. De Heer is 
opgestaan. Maar dat is nog moeilijk te vatten, zoals blijkt wanneer Maria  
uit Magdala Jezus in eerste instantie niet herkent. Toch is het waar; Jezus 
leeft! Het Paasevangelie is een verhaal van hoop. De dood heeft niet het 
laatste woord! 
U kunt ook nog Exodus 17: 1-7 lezen. Daar past onderstaande overdenking 
van Aart Mak bij. 
 
Stenen breken 
 

Stenen staan voor zware, niet te tillen problemen. Sterker nog: stenen 
staan voor dood, voor ondoordringbare hardheid. Prachtig dus dat in het 
verhaal van Pasen een steen wordt weggerold. Dood moet wijken voor het 
leven. 
 
Ik ken mensen die stenen verzamelen. Enthousiast laten ze me stenen zien 
in alle soorten, maten kleuren en zelfs geuren. Maar mij krijgen ze er niet 
mee. 
Als kind keek ik al liever naar de alsmaar veranderende wolken dan naar 
de stenen op de grond. Daar struikelde ik dan ook over, vaker dan me lief 
was. Toen ik jaren later in een therapiegroep aan de hand van een 
symbool moest uitleggen wat mij 
dwarszat, kwam ik met een steen 
aanzeulen.  
Voor mij staat een steen voor zware, 
niet te tillen problemen. Stenen staan 
voor mensen met ondoordringbare 
gezichten, net zo stijf in de plooi als 
groeven op sommige stenen.  
Zelfs een kleine steen, stiekem mijn 
rechterschoen binnengekropen, is al 
een steen des aanstoots. 
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Ik las vroeger alle sprookjes en mythen die ik kon vinden. Een van de 
Griekse mythen sprak mij onmiddellijk aan, in al zijn gruwelijkheid: het 
verhaal van Sisyphus. Dat was de arme ziel die zijn eeuwige leven lang een 
zware steen tegen een helling op moest rollen. En dat lukte nooit.  
Elke keer moest hij weer van voren af aan beginnen. Wat een leven! 
 
Weg met stenen 
Het verhaal van paasmorgen was voor mij dan ook een enorme 
opluchting. Hier wordt een steen weggerold die voor een rotsgraf lag, om 
niet meer terug te rollen!  

Er komen mensen het graf binnen waar het lichaam van de dode Jezus in 
gelegd was. Ze ontdekken dat er geen dode meer is. En het verhaal vertelt 
hoe hij die dood was, al onderweg is naar de levenden. Het gat in de aarde 
blijkt een opening naar de hemel te zijn. 
Over stenen gesproken: deze Jezus van Nazareth staat er bij als mannen 
op het punt staan een vrouw te stenigen. Als hij gedwongen wordt te 
oordelen over de vrouw, die op overspel betrapt is, draait hij zich om en 
kijkt de mannen aan. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, zegt 
hij. De mannen druipen af, de leiders allereerst. Geen steen wordt 
gegooid. Ook hier wijkt de dood. Stenen staan voor ‘dood’. Zoals je een 
kind geen stenen geeft in plaats van brood. En zoals er helaas mensen zijn 
die een steen hebben zitten waar anderen een hart hebben. 
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Dragers van een geheim 
Maar het is hier als met alles in het leven; je kunt er op twee manieren 
naar kijken. Het jongetje dat Klein Duimpje wordt genoemd, brengt zijn 
broers en zichzelf weer thuis door de weg met steentjes te markeren.  
Voor nomadenvolken, zoals ook het bijbelse Israël lange tijd was, wezen 
stenen de weg in het landschap, ook in geestelijke zin. Gedenkstenen 
herinnerden aan belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. En de plaats 
waar je ooit iemand onderweg 
begraven hebt vind je terug door een 
graf te markeren met stenen. 
Daarmee zijn stenen ook dragers van 
een geheim. Misschien heeft dat met 
de tijd te maken: stenen zijn immers 
ouder dan wat dan ook. 
 
 
Water uit de rots 
Het mooiste waaraan ik moet denken bij stenen, is het slaan op de rots. 
Ook dat is een oud verhaal. Een volk dat onderweg is in de woestijn, heeft 
dorst en er is geen water. Hun God vertelt hun leider Mozes dat hij op een 

bepaalde rots moet slaan. Dan komt het 
water tevoorschijn.  
Wat ondoordringbaar lijkt, bevat een 
schat. Het ruist van leven in die grote, 
onbeweeglijke steenmassa. 
De beelden die de natuur en dit verhaal 
ons aanreiken, zeggen ook veel over 
mensen. Wat hard is van buiten, is vaak 
zacht van binnen. Achter veel boosheid 

schuilt verdriet. Betekent Pasen óók dat wat verstard is, weer gaat 
stromen? Sterker nog: hoe lang duurt het voordat wij wél een krimp 
geven? Of moet iemand anders misschien de steen wegrollen? 
 
Een gezegend pasen gewenst! 
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Zondag 19 april eerste zondag na Pasen: Kleur: wit 
Op deze eerste zondag na Pasen mogen we weten dat we bevrijde mensen 
zijn. Vrijheid is een kostbaar goed, maar maakt ons ook verantwoordelijk 
om in die vrijheid niet opnieuw ons tot slaaf te laten maken. Daarover gaat 
het volgende gedicht. 
 
 
Je bent vrij 
 

Je bent vrij om de allerbeste te worden, 
als slaaf van je eerzucht. 
Je bent vrij om jezelf ten koste van anderen 
omhoog te werken, als slaaf van je egoïsme. 
Je bent vrij om te pakken wat je pakken kunt, 
als slaaf van je hebzucht. 
Je bent vrij om je niks van anderen aan te trekken, 
als slaaf van je onverschilligheid. 
Je bent vrij om je aan iedereen aan te passen, 
als slaaf van je onzekerheid.  
Je bent vrij om chagrijnig te zijn, 
als slaaf van je frustraties. 
Je bent vrij om zelf te bepalen wat waar is, 
als slaaf van je leugens. 
Maar je bent pas echt vrij  
als je besluit geen slaaf meer te zijn, 
maar met de Heer mee op te staan 
om zo echt vrij te zijn. 
De Heer, die zijn slaven 
juist zijn vrienden noemt. 
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Zondag 26 april, Tweede zondag na Pasen:  Kleur: wit 
 

Lied 416 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 jou nabij op al je wegen 
 met Zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 bij gevaar, in bange tijden 
 over jou Zijn vleugels spreiden 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

3. Ga met God en hij zal met je zijn: 
 In zijn liefde je bewaren, 
 In de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 tot wij weer elkaar ontmoeten 
 in Zijn naam elkaar begroeten 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
Tenslotte 

Op facebook heb ik een artikel geplaatst (Your Brain Won’t Work As Well: 
Tips for Spiritual Leaders during Covid-19, (Je hersenen werken niet zo 
goed als normaal, tips voor geestelijk leiders tijdens de corona-epidemie) 
in het Nederlands te lezen:  

https://medium.com/@emilyscott_89364/your-brain-wont-work-as-well-
tips-for-spiritual-leaders-during-covid-19-30aa71576dc5 .  

Ik herken veel in dit artikel. Ik vind het best lastig om mijn draai te vinden 
in deze tijd. Meestal voel ik me krachtig als het moeilijk wordt en dan voelt 
het goed om in die kracht mensen nabij te zijn.  

 

https://medium.com/@emilyscott_89364/your-brain-wont-work-as-well-tips-for-spiritual-leaders-during-covid-19-30aa71576dc5
https://medium.com/@emilyscott_89364/your-brain-wont-work-as-well-tips-for-spiritual-leaders-during-covid-19-30aa71576dc5
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Deze keer vind ik het moeilijk. Zoveel 
mensen tegelijk getroffen en tegelijkertijd 
heb ik ook zelf te dealen met momenten 
van angst, stress, vermoeidheid en 
schuldgevoel. Ik zie dat er collega's zijn 
die in de actiemodus zijn gegaan en veel 
tot stand brengen. Daar heb ik 
waardering voor en soms liften we als 
kleine gemeente ook met hen mee.  
 

Zelf merk ik dat ik tijd nodig heb om dit wonderlijke leven te bevatten en 
in een breder perspectief te zetten.  
Ook in het perspectief van het geloof. Op deze manier ben ik misschien 
iets minder zichtbaar, maar wel heel sterk innerlijk betrokken op jullie 
allemaal. Ik heb er behoefte aan deze gevoelens met jullie te delen. 
Deel gerust ook jouw/uw gevoelens op facebook, via de telefoon of mail. 
Gods zegen gewenst! 
In verbondenheid, Ds. Betsy Nobel 

 
 

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

10 apr Mevr. H.B. Veldwijk - Veldhuis 92 jr. 

12 apr Mevr. H.G. Ooink op den Dijk - Prangsma 85 jr. 

17 apr Mevr. H.J. Koers - Lubberts 80 jr. 

19 apr Dhr. A.M. van der Haar 80 jr. 

21 apr Mevr. T. Bieleman - Kloezeman 86 jr. 

28 apr Dhr. W.G.F. Wentink 88 jr. 

 
JUBILEA: 
 

11 apr Dhr. en Mevr. Grandia-Linde 45 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 

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

vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten. 
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Veranderingen in de Commissie van Advies  
 

Het College van Kerkrentmeesters wordt ondersteund door een 

Commissie van Advies.  

Tenminste 2 maal per jaar, meestal in het voorjaar bij de behandeling 

van het Jaarverslag van het voorgaande jaar en in het najaar bij de 

behandeling van de Jaarbegroting voor het volgende jaar, vergadert het 

College van Kerkrentmeesters samen met de Commissie van Advies.  

In de Commissie van Advies hebben veelal mensen zitting met een rijke 

ervaring binnen de kerk. Met een grote schat aan historisch inzicht en 

overzicht van ontwikkelingen in de tijd geven zij met raad en daad 

ondersteuning aan de kerkrentmeesters. 
 

Vorige week heeft Teun Veldhuis afscheid genomen als lid van de 

Commissie van Advies. Teun is ook iemand met een rijke ervaring en 

grote kennis van het reilen en zeilen in de kerkelijke gemeenschap.  

Hartelijk dank Teun voor al je inzet en goede adviezen.  

Fijn dat je Henk Stormink bereid hebt gevonden om je plaats in de 

Commissie van Advies op te vullen. Henk heeft onlangs afscheid 

genomen als kerkrentmeester na 16 jaar en heeft dus ook een rijke 

ervaring en kennis.  

Voor Henk natuurlijk een hartelijke welkom in de Commissie van 

Advies. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Piet Winterman 
 

 

Legaat voor onderhoud van de kerk 
 

Afgelopen januari is mevrouw Hennie Klijn–van Tongeren uit ons dorp 

overleden.  

Zij heeft bij testament een bedrag van € 1.000,- gelegateerd aan onze 

gemeente voor onderhoud van de dorpskerk in Terwolde.  

Uit informatie van haar dochter werd duidelijk dat haar ouders zich 

altijd sterk hebben gemaakt voor een mooie, goed onderhouden kerk in 

ons dorp.  
 

In overleg met de familie is het legaat daarom toegevoegd aan het 

Onderhouds-fonds van de kerk.  

Wij hebben namens de gemeente onze dank voor het legaat 

overgebracht. 
 

College van kerkrentmeesters, 

Piet Winterman  
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"Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel!" 
 Koning Willem-Alexander 20-02-2020 
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Hulp in tijden van corona 
Het zijn roerige tijden. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en heeft invloed 
op verschillende onderdelen van ons leven. 
Zo hebben we bij Present Deventer met pijn in het hart moeten besluiten om alle 
lopende en geplande projecten tot en met 6 april te cancelen.  
Dat begon bij NL-doet en heeft verder invloed op alle reguliere projecten, de 
Meet & Eat van 3 april en de tweede Veranderdag van 4 april. Ook de activiteiten 
van Match & Connect zijn tot genoemde datum stilgezet. 
 

We merken dat veel mensen, ondanks of misschien wel dankzij deze moeilijke 
tijd, graag iets voor een ander willen doen. Vanuit Present Deventer willen we 
graag deze mogelijkheid bieden. Daarom hebben we ons aangemeld bij het 
landelijk initiatief nietalleen.nl. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zich 
melden bij dit loket en vanuit daar worden ze doorverwezen naar lokale 
initiatieven voor hulp. Maar aanmelden kan ook rechtstreeks via onze website. 
 

Wij bieden vanaf nu de mogelijkheid om je hulp aan te bieden of om hulp te 
vragen voor je cliënt(en). 
 

Hulp bieden kan in de vorm van een hond uitlaten of boodschappen doen voor 
iemand die ziek of oud is en nu niet naar buiten kan of durft. Het kan ook een 
telefoontje zijn naar iemand die nu zonder bezoek zit. Of een bemoedigend 
whatsappje sturen. Digitaal een spelletje spelen....mogelijkheden genoeg! 
 
Meld je nu aan! 
 

Heb je een cliënt die hulp goed kan gebruiken op de genoemde gebieden?  
Vanaf nu kan je hem/haar ook rechtstreeks bij ons aanmelden via onze site. 
 

Voor Coronahulp: (06) 280 200 77 // info@presentdeventer.nl 
 

We hopen mooie verbindingen te kunnen maken. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar! 

 

 

https://presentdeventer.us5.list-manage.com/track/click?u=c4ffb5ddf8a1e43b0d1a6aebc&id=fa9b1f0154&e=147e18c2a1
https://presentdeventer.us5.list-manage.com/track/click?u=c4ffb5ddf8a1e43b0d1a6aebc&id=9e1d721c50&e=147e18c2a1
mailto:info@presentdeventer.nl
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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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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 

 
ROMMEL- en ANTIEKMARKT: 
 

Momenteel worden er geen spullen voor de rommelmarkt opgehaald. 
 

Zodra het weer kan/mag, kunt u contact opnemen met één van 

onderstaande personen. 
 

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: H. Teunissen 10,00 

 

  

W. Slijkhuis 10,00 

 

  

H. Schippers 10,00 

 

  

L. Nobel 10,00 

 

  

Bank 25,00 65,00 

De onbekende gift van vorige maand kwam via T. Teunissen. 

 

     Onderhoudsfonds via: Erven Klijn van Tongeren 

 

1.000,00 

     Collekten: 1+8 mrt. CvK 

 

74,05 

 

 

Diaconie 64,41 

 

 

KiA: Kracht van Bijbelverhalen 54,00 

 

 

KiA: Als kerk naar mensen toe 51,67 244,13 

     
   

TOTAAL 1.309,13 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Collecteren in Corona-tijd 
 

De kerkdiensten zijn voorlopig vervallen.  
Dat betekent o.a. dat er geen collecteopbrengsten 
meer zijn.  
Toch kunnen wij ons voorstellen dat u voor de 
verschillende doelen en projecten toch iets wilt 
geven. Bovendien hebben onze eigen fondsen,  
maar ook alle projecten waar we voor collecteren,  
het geld nog steeds hard nodig.  
 
Misschien wilt u eens nadenken over een gift, waarbij we ons ervan bewust zijn 
dat in deze tijd u ook zorgen kunt hebben rondom uw inkomen. 
 

We willen u een paar mogelijkheden geven: 
 

1. Een gift voor de diaconie of de kerk kunt u overmaken op de desbetreffende 

 rekeningen:  

 College van Kerkrentmeesters (CvK)  NL77 RABO 0347 6019 52  
 Diaconie      NL79 RABO 0347 6057 96 
 

2. Een gift voor de extra collecte voor het orgelfonds op 19 en 26 april kunt u ook  

 overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters o.v.v. orgelfonds. 
 

3. De extra collectes voor de diaconie op de komende zondagen kunt u 

 overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. het doel of het project. 
 

De collectedoelen zijn: 
 

5 april (Palmzondag): Kerk in Actie, Jongeren doorleven het paasverhaal. 
9 april (Witte Donderdag): avondmaalscollecte voor de voedselbank. 
12 april (Pasen): Kerk in Actie, Onderwijs aan kansarme kinderen. 
3 mei: Kerk in Actie: Traumahulp slachtoffers Boko Haram. 
 

Helaas mist u de informatie over de projecten van Kerk in Actie via de folders, de 
filmpjes, enz. in de kerk. Als u wilt kunt u uiteraard alle informatie vinden op de 
website van Kerk in Actie.(kerkinactie.nl). 
 

De diaconie heeft besloten om voor de extra collecten tijdens de 40-dagentijd voor 
ieder doel € 100 over te maken naar Kerk in Actie. 
 

Wij hopen dat we toch nog wat bijdragen mogen ontvangen. 
 
Namens de diaconie, 
Kees Visser 
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Fantastische opbrengst potgrond en compostactie. 

 

 
Nijbroek, de Vecht en Terwolde. 
 

 

 

Onder zeer goede weersomstandigheden op beide zaterdagen hield de  

Stichting Vrienden van Loamneş hun jaarlijkse potgrondactie op 7 en 14  

maart j.l. 
 

Het was een bijzonder goede actie, of het nu aan het weer lag of aan andere 

factoren, maar er werd zoveel verkocht dat er nog een nalevering van 180 

zakken compost moest plaatsvinden . 

De netto opbrengst van de actie was dit jaar € 4.865,00    Fenomenaal !!! 

De verkoop van de potgrond was 12 % meer en de compost was 45 % meer 

(met name in Terwolde) 

De potgrond was ingepland, maar de compost was zoveel meer, dat kun je niet 

plannen, zodat er nalevering moest worden gedaan.  

 

Alle afnemers hartelijk bedankt voor uw afname. 

Alle helpers bij de actie heel hartelijk bedankt voor de geweldige inzet bij de 

actie, want de leden van de Stichting kunnen dit niet zonder jullie hulp voor 

elkaar krijgen. 

Ook willen wij Coop De Lelie in Terwolde heel hartelijk bedanken voor het 

leveren en sponseren van het grootste gedeelte van de producten voor het 

eten en drinken van helpers voor beide dagen. 

Wij kunnen nu de school in Hoghilag weer helpen met het verder renoveren 

van de school.   

 

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 April vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

