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Vanuit de pastorie
Alleen de liefde kent de weg
Lied 963:2
Lieve mensen,
In deze tijd zijn er vele
verhalen te vertellen.
U hebt allemaal uw eigen
verhaal en juist in deze tijd,
zouden we graag onze
ervaringen met elkaar
delen. Het is een
verwarrende en moeilijke
tijd. Iedereen heeft te
maken met de maatregelen vanwege de coronacrisis. Ik hoor vanuit de
gemeente verhalen over hoe het is om de hele dag thuis te werken en
vaak ook nog voor kinderen te moeten zorgen en hen tegelijkertijd ook
nog iets te leren, over mensen die hun geliefden niet meer durven of
mogen bezoeken, over anderen die zich zorgen maken over hun werk of
hun bedrijf, over mensen die zelf ziek zijn geworden en aan de lijve
ervaren wat een coronabesmetting met je doet en ook zijn er mensen die
wachten op een behandeling die nu is uitgesteld, wat ook weer last en
zorgen met zich meebrengt. En dan zijn er nog de bijzondere uitvaarten
die nu volgens de richtlijnen moeten plaatsvinden en die daardoor vaak
zo anders zijn, dan we zouden hebben gewild.
Met dat laatste kreeg ik ook persoonlijk te maken toen mijn vader op
4 april op 88-jarige leeftijd plotseling overleed aan de gevolgen van een
hersenbloeding en val. We konden nog 24 uur bij hem zijn, maar hij is
niet meer bij bewustzijn geweest. Een groot verdriet voor ons en vooral
voor mijn moeder, die samen met mijn vader een zeer hecht koppel
vormde.
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De schrik was dan ook groot toen mijn moeder belde dat mijn vader was
gevallen en niet meer reageerde.
Natuurlijk allereerst vanwege de bezorgdheid om mijn vader, maar
tegelijkertijd schoten er allerlei scenario’s door mijn hoofd. Wat kon ik nu
wel en wat niet doen in deze vreemde tijden?
Ik kan u zeggen: we zijn er doorheen geholpen door heel veel lieve
mensen, die met ons meedachten en binnen de regels (en soms, op een
verantwoorde manier, een klein stapje daarbuiten) ruimte zochten om
het allemaal dragelijker te maken voor ons. Er werden ook nieuwe
mogelijkheden gevonden, die juist nu in deze tijd wél konden. Zo werd
mijn vader opgebaard in de hem vertrouwde kerk. Dat kon nu, omdat er
geen andere activiteiten in de kerk waren. Mijn moeder kan de kerk
vanuit haar raam zien en elke ochtend zwaaide ze even naar de kerk
waar mijn vader lag. Er waren veel moeilijke momenten en we moesten
ook veel omdenken en aanvaarden, maar al deze kleine, grootse gebaren
verlichtten onze weg.

Die ervaring gaf mij ook weer moed
voor mijzelf en voor mijn werk.
Ik kan me onthand voelen, omdat
zoveel gewone dingen die ik graag
zou willen doen nu niet kunnen,
maar ik heb nu weer gemerkt hoe
belangrijk ook een klein gebaar kan
zijn. In eerste instantie dacht ik echt:
wat moet ik nu?
Maar de weg bleek begaanbaar te zijn.
Zo merkten we als gezin ook weer hoe fijn het is als er aan je gedacht
wordt. Ook vanuit de gemeente hebben we veel kaarten of andere
blijken van medeleven gekregen. Daar zijn we u dankbaar voor.
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Toen wij dan ook een tekst uitzochten
voor op het lint op het bloemstuk
voor mijn vader kozen we “Alleen de
liefde kent de weg”, want ik ben er
van overtuigd dat wanneer wij de
weg van de liefde proberen te blijven
volgen, de weg door deze tijd ons
gewezen zal worden. Iedere stap
gezet vanuit liefde, draagt onszelf en
de ander verder. En ik geloof dat die
weg van liefde ons is voorgeleefd
door Jezus Christus. Zo is Hij ook in
deze tijd de Weg, de Waarheid en het
Leven.
Veel sterkte en liefde gewenst in deze
tijd.
Houd Moed, Heb Lief!

Revalidatie
Deze maand is mijn arm goed vooruitgegaan. Ik mag mijn arm voorzichtig
weer gaan belasten en waar ik echt blij mee ben: ik mag weer fietsen!
Autorijden, daar wacht ik nog even mee. Over een paar weken ga ik het
eerst weer eens proberen op een rustige plek en dan zal ik weer
helemaal mobiel zijn. Een heerlijk vooruitzicht.
Nogmaals bedankt voor al het meeleven.
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Vanuit de gemeente
Wij gedenken
Op 8 april kwam er een einde aan het leven van
Lub van Weeghel. Lub heeft lange tijd op een
prachtige plaats aan de Bandijk gewoond, eerst
samen met zijn vrouw Gerrie en nadat zij
overleden was alleen. Dertien jaar geleden
ontmoetten Lub van Weeghel en Lien Uenk, die
haar man Teunis had verloren, elkaar en
besloten zij samen het beste te maken van het
leven dat voor hen lag. Samen maakten ze mooie
reizen en voelden zich vertrouwd in elkaars gezelschap.
Helaas nam in de laatste jaren de gezondheid van Lub steeds verder af en
zo werd de Martinushof zijn nieuwe woonplaats. Lub was altijd blij als
zijn kinderen, kleinkinderen of Lien hem kwamen bezoeken. Tot op het
laatst kon hij dat laten merken.
Na een kort ziekbed kwam er een einde aan zijn leven. In besloten kring,
vanwege de omstandigheden, namen we afscheid met lieve gebaren en
goede woorden. Daarna volgde een rit langs plaatsen van betekenis en
wat heel bijzonder was: ook Lub zijn laatste paard stond langs de weg om
afscheid te nemen. Op de begraafplaats zijn opnames gemaakt die op
een later moment getoond zullen worden als we Lub in grotere kring
kunnen herdenken.
We wensen Lien, Dik, Anja en Brenda en Everdien Jop, Joep en Marie
veel sterkte en liefde toe in deze tijd.
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Iedere maandag overlegt het moderamen en we denken na over het
weer opstarten van de kerkenraadsvergaderingen
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.
In mei hopen we weer een kerkenraadsvergadering te kunnen houden.
Dit zal dan nog wel een kerkenraad op afstand zijn via één van de vormen
van beeldbellen. Nu de situatie langer duurt, wordt het tijd om de
gewone dingen op een nieuwe manier weer op te pakken.
Laat ons weten wat u graag wilt en nodig hebt in deze tijd!
Als kerkenraad zijn wij in deze dagen tastend op zoek naar hoe wij in
deze tijd kerk kunnen zijn. Zeker nu het er naar uitziet dat het nog best
een aantal maanden kan gaan duren voordat we elkaar weer op een
enigszins vertrouwde manier kunnen ontmoeten. Natuurlijk hebben we
contact met mensen, maar het is allemaal veel minder vanzelfsprekend.
Graag zouden we van u via de telefoon, mail of whatsapp horen waar u
in deze tijd behoefte aan heeft. Is het telefonisch contact? Wilt u graag
dat we een aantal online gespreksgroepjes vormen, waar we elkaar
kunnen ontmoeten?
Wilt u graag korte kerkdiensten vanuit onze kerk beluisteren of zien?
Sluit u liever aan bij kerkdiensten op TV of online?
Wilt u bezoek op afstand (1,5 meter) ontvangen, bijvoorbeeld in de tuin?
En misschien heeft u nog heel andere ideeën of behoeften.
Wij zouden het heel fijn vinden als u iets laat horen.
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Wees niet bang dat u ons daarmee
teveel belast, want juist als we weten
wat u nodig heeft kunnen we proberen
onze energie gericht te steken in wat u
wilt. En wanneer iets niet mogelijk
blijkt te zijn, dan is dat ook zo, maar u
kunt het gerust vragen.
Onze scriba Kees Visser en ik hopen op veel telefoontjes, mailtjes of
appjes in de komende week!
Het kruis staat buiten, ook na Pasen.
Het kruis dat normaal in onze kerk staat, staat nu buiten. Nu het Pasen is
geweest, is de tekst aangepast aan de tijd van het kerkelijk jaar.
U ziet hier het kruis buiten staan. Normaal heeft het een plaats in de
kerk. Het kruis is het symbool van lijden én leven. In deze vreemde en
verwarrende tijd, waarin het coronavirus het leven van iedereen raakt,
wordt lijden en leven wel heel tastbaar. Angst en onzekerheid voelen we
allemaal. Het verdriet om het verlies van slachtoffers van de corona is
schrijnend. Mensen raken geïsoleerd door de maatregelen om afstand te
houden. Alles raakt ontwricht. Iedere dag vraagt om vernieuwde hoop en
vertrouwen dat het goed komt.
Als het Pasen is geweest, hangt er in de kerk
een doek over het kruis. Dat doek
symboliseert de doeken waarmee Jezus in
zijn graf is gelegd. Maar als er vrouwen bij het
graf komen op de derde dag zien zij: Jezus is
hier niet meer! Hij is opgestaan! Alleen de
doeken waarin hij begraven is, liggen er nog.
Zo wordt het lege kruis met de doek het
teken van het lege graf.
Het leven heeft de dood overwonnen!
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In de christelijke traditie is het Paasfeest het grootste feest. Christenen
geloven dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het leven
overwint.
Maar niet alleen christenen geloven dat. Veel mensen dragen de hoop in
zich dat een moeilijke situatie, zoals nu de coronacrisis, nooit het laatste
kan zijn. Altijd komen er weer tijden die beter zijn en ook midden in een
crisis zijn er altijd tekenen van hoop en licht te vinden. Zo kan het
symbool van het kruis aan alle mensen hoop en steun geven in deze tijd.
Daarom wil de protestantse gemeente van Terwolde-De Vecht dit
symbool van lijden én hoop met u delen. We konden het niet langer in de
kerk laten staan. Dus zeiden we tegen elkaar: “naar buiten ermee”.
In de hoop dat het een teken kan zijn van hoop en verbinding. We hopen
ook dat het mag troosten als u het moeilijk heeft.
Steekt u gerust een kaarsje / lichtje aan bij het kruis. Een licht dat
gedenkt en vooruitziet, troost en bemoedigt. Een licht dat raakt aan uw
bestaan. Ja iedere gedachte bij het licht is goed.
Houd moed, heb lief!
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.
Op 3 mei zal ik voorgaan in de kerk van Twello. Deze dienst is ook te
volgen via kerkdienstgemist.nl
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.
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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 eenlidmaatschapsverzoek gedaan en ik zal je toelaten
tot de groep. Dit kan even duren, maar in ieder geval binnen een
dag.

Bij de diensten
We zoeken iedere keer weer naar mogelijkheden om op de één of
andere manier een vorm van kerkdienst weer aan te bieden via geluid en
als het lukt ook met beeld. Een eerste keer is dat gedaan op stille
zaterdag. Hoewel de inhoud mooi was, liet de techniek nog te wensen
over, waardoor niet alles goed verstaanbaar was. We zijn weer bezig om
het op een andere manier te proberen. Maar naast het feit dat we
beperkt zijn in onze technische mogelijkheden is het ook zo dat we
aanlopen tegen het feit dat onze levens op dit moment niet zo
gemakkelijk verlopen.
Ook mensen die mee willen werken aan een eenvoudige vorm van vieren
kennen hun momenten van tegenslag, waardoor we de plannen weer
aan moeten passen. Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant
is dat nu ook de realiteit waarin we leven. We doen allemaal ons best,
alleen we hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Ik ben dankbaar dat
onze gemeente een gemeente is die waardering heeft voor het kleine en
dat ik niet het gevoel heb dat van mij en van ons gevraagd wordt ijzer
met handen te breken. We zoeken echt naar mogelijkheden, ook om in
deze tijd samen te (gaan) werken met andere kerken, tegelijk houden we
ook deze regel uit lied 215 in gedachten: “de kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak”. Zo proberen we met elkaar zo goed
mogelijk door deze crisis heen te komen.
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Voor thuis
We hebben niet elke zondag een online dienst vanuit de kerk, maar wel
voor elke zondag van deze maand een korte tekst om thuis te lezen.
Zondag 26 april
Op vrijdag 24 april hebben we in onze kerk een korte dienst opgenomen
die past bij zondag 26 april. We horen het verhaal uit Exodus 15-17 en
Christiaan Boers speelt enkele liederen op de piano. Deze dienst is terug
te vinden op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3W9rLGnq0Eo&t=152s
Op onze facebookpagina (zoek op: protestantse gemeente Terwolde-De
Vecht) en op onze website https://pknterwolde-devecht.nl/
Hebt u Youtube op uw TV, dan kunt u zoeken op: Betsy Nobel. Daar vindt
u dan onder andere de dienst van 26 april.
Zondag 3 mei, vierde zondag van Pasen Kleur: wit
Op deze zondag zal ik voorgaan in de kerk van Twello, een mooie vorm
van samenwerking, waardoor de predikanten van Twello iets ontlast
worden en wij de mogelijkheid hebben om deze dienst te laten zien via
https://kerkdienstgemist.nl/
Op deze zondag, net voor 4 en 5 mei lezen we uit Exodus 17. Er is een
grote strijd gaande tussen het volk Israël en Amalek. Alleen als Mozes zijn
handen in de lucht houd, is het volk Israël aan de winnende hand. Hoe
houdt Mozes het vol in deze tijd vol dreiging?
Sara
Sara en haar tante Marloes lopen door de stad. “Wat is dat?” vraagt Sara.
Er liggen bloemen op straat en er brandt een kaarsje in een glazen potje.
“Is er iemand dood?” “Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen”, zegt tante
Marloes. “Vandaag worden de mensen herdacht die zijn gestorven in de
oorlog. Dat gebeurt elk jaar.” De bloemen liggen bij een paar vierkante
gouden stenen die tussen de bakstenen in de straat zijn geplaatst.
Sara buigt om de tekst op de stenen te lezen. Sara Goudsmit, staat er op
één. En de datum waarop ze geboren is en de datum waarop ze stierf.
“Ik heet ook Sara”, zegt Sara stil. “En ze was net zo oud als ik toen ze
stierf. Wat erg…”
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Tante Marloes slaat haar arm om Sara heen.
Ze zeggen een tijdje niets. “Is het niet
verdrietig om elk jaar kaarsjes en bloemen
neer te zetten? “vraagt Sara. “Het is al zo lang
geleden.” Wat is verdrietiger”, zegt tante
Marloes. “Dat heel veel mensen elk jaar nog
een keer aan haar denken? Of dat niemand
meer aan haar denkt?” Sara denkt even na.
“Dat niemand meer aan haar denkt”, zegt ze.
“Dat is erger, want je bent pas echt dood als
iedereen je is vergeten. Dat staat op een
tegeltje bij oma thuis.” “Haha, zo is het”, zegt
tante Marloes.
Sara plukt een madeliefje uit het gras en legt
het bij het steentje. “Dag Sara”, zegt ze
‘vandaag denk ik even aan jou.”
”Zullen we nu een ijsje gaan eten”, vraagt Tante Marloes. “Yes”, zegt
Sara.
Iris Boter

Zondag 10 mei, vijfde zondag van Pasen Kleur: wit
Een gebed
Uw hand, God, strek hem uit over deze wereld.
Uw hand die zegent en die kracht geeft,
die al zo vaak mensen omhoog hebt getild,
mensen aan elkaar heeft teruggegeven.
Uw hand die streng kan zijn,
wil tegenhouden wie het kwade zoekt,
die aan Amalek geraakt heeft,
die de weerstand kent van valse overmacht,
van onmenselijk geweld.
Uw hand, God, strek hem uit over ons,
die hand die kan troosten,
die hand die weet van pijn,
van marteling en dood.
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Uw hand, God, dat we leven, in uw naam,
ons leven in uw handen,
onze handen tekens van uw leven,
in Jezus Christus, onze Heer,
Amen

Zondag 17 mei, zesde zondag van Pasen Kleur: wit
In Exodus 20 lezen we hoe het volk Israël de tien geboden mag
ontvangen.
In lied 540 wordt deze gebeurtenis verbonden met andere
gebeurtenissen uit de bijbel. De getallen 10 en 40 spelen daarin steeds
een rol.
Het lied is ook te beluisteren via:
https://www.youtube.com/watch?v=gHIwAFRtE0
1.

Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.

2.

De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort,
De wind blaast in vier streken de tien geboden voort

3.

en vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes met God alleen geweest.

4.

Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän
en Israel heeft gezworven vier maal tien jaren lang.

5.

Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen vier maal tien dagen lang.

6.

en Mozes en Elia zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel de Geest genesteld is,
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7.

maar Jezus is beneden, een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn,

8.

en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden vier maal tien dagen lang

9.

en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.

10. Dan zullen wij U loven vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven, ons hart in vuur en vlam.
Zondag 24 mei, zevende zondag van Pasen, Wezenzondag Kleur: wit
Op deze zondag na hemelvaart, als de leerlingen
afscheid hebben moeten nemen van Jezus en de
heilige Geest nog niet op hen is neergedaald,
voelen de leerlingen zich verweesd. Daarom
wordt deze zondag ook wel Wezenzondag
genoemd. Gelijk is daar echter ook de belofte
“Gij zult ons niet als wezen achterlaten.”
( Johannes 14:18)
Deze tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren
zijn dagen van verwarring, van eenzaamheid, van
verdriet om dat wat was, maar nu niet meer is en
ook een tijd van onzekerheid over hoe het nu verder moet. De leerlingen
doen wat veel mensen doen als ze het even niet meer weten: ze trekken
zich terug in hun huis. De wereld is hen even te groot.
Deze beweging kennen we ook in onze eigen levens. En zeker in deze tijd.
Soms loopt het best weer lekker op een dag en lukt ons veel. Dan weer
kruipen we het liefst diep onder de dekens om te wachten tot het voorbij
is. Het hoort bij het ritme van het leven. Maar ook voor ons geldt de
belofte: Wij zullen door God niet worden achtergelaten.
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Hij zoekt ons iedere keer opnieuw weer op. Hoe en wanneer dat weten
we niet vooruit, maar als het moment komt, dan zullen we het zeker
merken. De leerlingen moeten nog even geduld hebben, maar dan zullen
zij weer in vuur en vlam staan.
Zondag 31 mei, Pinksteren Kleur: rood
Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt,
om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.
Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die de ons kracht geeft,
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.
Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.
Alfred C. Bronswijk
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Veel sterkte en liefde gewenst in deze tijd!
In verbondenheid, Ds. Betsy Nobel

JARIG: 80 jaar en ouder hopen te worden:
4
10
13
20
25

mei
mei
mei
mei
mei

Mevr. J.E. Ruiterkamp - Willemsen
Dhr. G. van Essen
Dhr. A.L. Jonkman
Mevr. J. Schrijver - Voorhorst
Dhr. D.J. Hemeltjen

92
89
95
88
83

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

JUBILEA:
13 mei

Dhr. en Mevr. van Dronkelaar-Testerink

55 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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Beste leden van de Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht,
Het zijn buitengewoon hectische tijden. Alles is anders dan hetgeen we
gewend waren. Hopelijk heeft iedereen met het coronavirus tot op
heden goed doorstaan en verkeerd nog in goede gezondheid.
Ook voor de afhandeling van de financiële jaarcijfers van 2019 gelden
bijzondere omstandigheden voor de afwerking. Vóór 15 juni a.s. moeten
de cijfers van 2019 ingestuurd worden aan het Regionaal College van
Beheer voor toetsing. Voordien moet het College van Kerkrentmeesters
akkoord zijn met de jaarcijfers en de Financiële Commissie van Advies
zich kunnen vinden in de jaarrekening en verklaren dat dit een correcte
weergave is van het jaar 2019.
Wanneer de Kerkenraad de voorliggende stukken heeft goed gekeurd,
kan de uitgebreide jaarrekening ter inzage worden gelegd.
De gemeenteleden kunnen in de week van 20 mei tot 1 juni de stukken
inzien. Inzage van de stukken kan op verzoek bij de penningmeester.
Per telefoon, 06-20447530; 0571-271928, of mail b.hiddink@upcmail.nl
kan ook informatie worden ingewonnen
Vervolgens worden, in overeenstemming met de regeling, de jaarstukken
doorgestuurd naar het Regionaal College van Beheer.
Enkele markante punten zijn:
Bijdrage gemeenteleden ruim hoger dan begroot en lager dan in 2018
Toezegging bijdrage RCE € 9.851,00 ontbrak nog bij het begroten
Pastoraat: lagere kosten vanwege korte werktijd 0.75 naar 0.50 fte
Extra investeringen onderhoud kerkgebouw
Extra toevoeging orgelfonds uit opbrengst Rommelmarkt
Met vriendelijke groet
Ben Hiddink
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Concept-resultatenoverzicht - 2019:
Begroting Rekening Rekening
Baten

2019

2019

2018

Opbrengsten uit bezittingen

18.010

18.805

19.222

Bijdragen gemeenteleden (Kerkbalans, coll., giften enz.)

58.800

63.446

66.775

0

9.851

4.457

8.475

12.988

22.819

85.285

105.090

113.273

48.900

46.898

60.300

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gem. werk

1.600

2.656

1.875

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

4.500

4.513

4.394

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

8.375

13.256

11.835

Salarissen (koster, organist)

1.750

1.770

1.350

Beheer en administratie, bankkosten en rente

5.460

6.236

5.326

Lasten overige eigendommen en inventarissen

835

708

955

22.850

39.261

35.256

Totaal lasten

94.270

115.298

121.291

Resultaat verslagjaar

-8.985

-10.208

-8.018

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsres.
Totaal baten
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant)

Incidentele lasten, toevoeging bestemmingsreserve

19

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

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:
HELAAS GEEN ROMMELMARKT DIT JAAR.
Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en slaat genadeloos om
zich heen. Ook voor de rommelmarktcommissie was het een vraag
van hoe gaan we hier mee om. Het begon om de spullen niet meer op
te halen maar toen de regering besloot dat ook de rommelmarkt onder
een evenement viel was al snel duidelijk dat het heel moeilijk zou
worden dit jaar een rommelmarkt te houden. Momenteel is nog niet
duidelijk wanneer dit weer zou mogen en het wordt dan
organisatorisch erg lastig en risicovol om nog tenten te huren etc.
Kortom, we hebben moeten besluiten dit jaar geen Rommelmarkt te
houden.
Het zou anders de 40ste rommelmarkt zijn geworden en voor de 26e
maal bij de fam. Kloosterboer aan de Kuiperstraat. We zouden de 40e
rommelmarkt wat extra opluisteren met een muziekje etc. maar dat
moet dan volgend jaar maar is ons idee.
Mini van de Horst had al aangegeven te willen stoppen met het
commissie-werk voor de Rommelmarkt en daarom moesten we op
zoek naar een vervanger voor haar. We hebben deze gelukkig
gevonden in de persoon van Karin Griffioen.
Mini verzorgde jarenlang de catering en deed dat met veel liefde en
toewijding naast haar andere kerkelijke werk. Wij willen hierbij Mini
hartelijk danken en zullen haar op een later tijdstip persoonlijk
bedanken en in de bloemetjes zetten.
Nu de Rommelmarkt geen doorgang kan vinden gaan we vol voor de
brocante markt rond de Kerstdagen waarover u t.z.t. nader zult
worden geïnformeerd.
De Rommelmarktcommissie.
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UITZENDROOSTER OOV:
3
10
17
24
31

mei
mei
mei
mei
mei

PK
PK
PK
PK
PK

Klarenbeek
Voorst
Twello of Voorst
Voorst
Klarenbeek

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
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.
Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.

GIFTEN:
Alg. Kerkenwerk

via: ING 27.03

10,00

Orgelfonds

via: ING 27.03

10,00

Ontvangen via bank,
t.b.v. collekten:
CvK (2x10; 2x15)
Diaconie
Orgelfonds
KerkinAktie
Voedselbank (1x5;1x10)
KiA Projecten 40 dagentijd

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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50,00
25,00
30,00
15,00
15,00
50,00

185,00

TOTAAL

185,00

Collecteren in Corona-tijd
De kerkdiensten zijn voorlopig vervallen.
Dat betekent o.a. dat er geen collecteopbrengsten meer zijn. We kunnen 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 10, 17 en 24 mei
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:
3 mei: Kerk in Actie, Traumahulp slachtoffers Boko Haram.
31 mei: Kerk in Actie: Steun in de rug voor de jonge open kerk.
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 € 500 over te maken naar Kerk in Actie voor
de bestrijding van de gevolgen ven de coronacrisis.
Wij hopen dat we toch nog wat bijdragen mogen ontvangen.
Namens de diaconie,
Kees Visser
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Beste gemeenteleden,
Een lied raakt mij soms. Vaak op momenten dat er iets ingrijpends
gebeurd. Dat alles anders is. Afgelopen weken raakte dit lied mij. Het
is een bron van hoop voor mij. Daarom wil ik dit graag met jullie
delen. Het is lied 982 uit het liedboek.
Een liefdevolle groet, Adriëtte Winterman.
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En wat nu?
Wij hoorden: “Minder vliegverkeer? Minder autorijden? Minder stikstof
uitstoten? Dat kan niet, want dat schaadt de economie”.
Onverwacht en niet gepland, in geen enkel bestuursmodel voorzien
brak er opeens een coronavirus uit. Wereldwijd nog wel. Geen files
meer, vliegtuigen aan de grond, stikstofbeleid komt. Hoe kan dat dan?
Hoe moet dat dan?
In de Bijbel staat het verhaal van Noach. Hij bouwde een ark, want de
wereld was dolgedraaid en zou vergaan door het water. Iedereen
versleet hem voor gek. Dat kan toch niet? Dat gebeurt toch niet?
Wij mensen bepalen toch welke maatregelen we nemen en wat er
moet gebeuren? Het gebeurde. De belofte is dat de wereld niet meer
zal verdrinken door water.
In onze tijd lijken we soms ook behoorlijk aan het doldraaien.
De economie moet groeien. Want de boodschap van de leiders op
aarde is: “economische groei is goed, economische groei moet en is
de motor voor onze ontwikkeling”. Algemene overheidstaken worden
geprivatiseerd, want “de markt zal het beter doen en beter regelen
voor iedereen” is het geloof van de sterken op aarde. Geld is de
maatstaf voor besluiten geworden. “Waar geen geld aan verdiend kan
worden, moet maar verminderen”.
En dan is er een onverwachte en niet geplande crisis. Opeens wordt
duidelijk wie echt waarde toevoegen in het leven: de helpers in de
zorg, verpleegkundigen, vrijwilligers, brandweer, de mensen die de
communicatie op gang houden. Overal gaan mensen voor elkaar
zorgen en elkaar helpen.
In de tijd dat Jezus op aarde rondliep waren de Romeinse bezetters de
baas, de eigen koning en zijn staatsapparaat waren belangrijk, de
kerkbestuurders wisten alles beter en legden de mensen van alles en
nog wat op. Jezus was niet onder de indruk van de zittende macht.
Hij genas zieken, Hij gaf mensen te eten als ze honger hadden, Hij
ging om met belastingambtenaren en genas de knecht van een
Romeinse officier, Hij overwon de dood. Als mens niet te begrijpen,
echt wonderen. Maar open en licht maakt Jezus de toekomst. “Doe het
goede en heb liefde voor elkaar”.
En wat nu?
Hoe kunnen wij met elkaar het goede doen en de liefde voor de
medemens voorop laten? Daar moeten we ons met elkaar op
bezinnen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarover moeten we
samen alle invallen die alle verschillende mensen krijgen benutten.
En bidden om wijsheid.
Piet Winterman
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Dinsdag 2 Juni vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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