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Hervatting kerkdiensten 
 
Het moderamen heeft voorlopig besloten de kerkdiensten te hervatten op 
zondag 12 juli. Tot die tijd zullen we diensten opnemen, die via de website  
van de kerk, facebook en YouTube mee te beleven zijn. Uiteraard wachten  
we verdere richtlijnen van de overheid en de PKN af. 
 
Vooraf moet de kerkenraad een gebruiksplan goedgekeurd hebben.  
Hiermee is het moderamen op dit moment bezig.  
De eerstvolgende kerkenraad is op 1 juli. Dan kunnen we het gebruiksplan 
goedkeuren.  
 
In de week van 6 juli verschijnt er weer een kerkblad. In dat kerkblad kunnen 
we dan publiceren hoe de diensten in de anderhalve meter samenleving gaan 
verlopen. 
 
Als u vragen, opmerkingen, suggesties enz. hebt, kunt u altijd met de scriba 
contact opnemen. 
 
Kees Visser, scriba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   48ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Juni 2020  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Vanuit de pastorie  

Pinksteren en verder 
 
 “Wat een mooie 
Pinksterdienst is het 
geworden!” Die reactie 
heb ik vele malen gehad 
nadat de Pinksterdienst 
thuis was bekeken. Voor 
wie nog niet in de 
gelegenheid was deze te 
bekijken zou ik zeggen: 
probeer daar nog een 
moment voor te vinden, 
want je ziet een 
inspirerend palet van gemeenteleden, ieder vanuit zijn eigen huis of tuin, en 
ook de kinderen hebben meegewerkt aan een filmpje waarin het hart van de 
liefde van God werd doorgegeven. 
https://www.youtube.com/watch?v=jPYCKvYprJo&t=672s. Te vinden via onze 
website, facebookpagina en youtube kanaal “Betsy Nobel” 
 
Ik ben me er van bewust dat niet iedereen toegang heeft tot internet, maar 
misschien is het zo langzamerhand weer mogelijk dat één van de kinderen of 
kleinkinderen u helpt met het vinden van deze dienst. 
 
Pinksteren is het laatste feest van het kerkelijk jaar. Pas met advent gaan we 
ons voorbereiden op het volgende feest: Kerst. Voor ons ligt nu eerst de 
zomer, die voor velen anders zal zijn dan vorige zomers en ook anders dan we 
misschien aan het begin van dit jaar nog hadden gedacht. Vakanties worden 
afgezegd, verplaatst en nog steeds zijn er mensen die niet naar buiten mogen 
of durven. Bovendien zijn er voorlopig nog geen kerkdiensten in de kerk en 
zullen we elkaar dus veel minder ontmoeten dan in andere jaren. Zelfs de 
Rommelmarkt, de plaats van ontmoeting bij uitstek, bracht ons dit jaar niet bij 
elkaar.  

https://www.youtube.com/watch?v=jPYCKvYprJo&t=672s
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Na de eerste schok van deze crisis en zonder 
het verdriet en de moeite te ontkennen, hoor 
ik nu toch ook van mensen dat ze het kleine 
weer meer zijn gaan zien en waarderen. 
Zeker nu de maatregelen wat versoepeld 
worden, kunnen we intens genieten van wat 
we eerder voor vanzelfsprekend aannamen.  
Weer op een terras zitten wordt beleefd als 
een feest, weer op bezoek bij elkaar, zij het in 
kleine kring en het liefst buiten en op afstand, 
voelt nu waardevoller dan ooit.  
En er wordt heel wat gewandeld en gefietst.  
 
 
In het moderamen en de kerkenraad beginnen we voorzichtig na te denken 
hoe we in de zomer de kerkdiensten en het andere werk dat in en rondom de 
kerk gebeurt weer op een verantwoorde wijze kunnen gaan uitbreiden.  
Deze tijd heeft ons meer inzicht gegeven in wat echt belangrijk is, namelijk die 
dingen die we nu missen. Maar we hebben ook ontdekt dat er dingen zijn 
waar we best zonder kunnen: onze overvolle agenda’s en de haast waarmee 
we vaak leven. Daarnaast hebben we ook nieuwe mogelijkheden ontdekt. 
Digitaal werken kan, in beperkte mate, zeker iets toevoegen, ook aan het 
werk in de kerk.  
 
Zo heb ik zeker ook geluiden gehoord van mensen die het gevoel hebben dat 
zij in deze tijd, in ieder geval op bepaalde momenten, meer tot de kern van 
het leven kwamen. In de Pinksterdienst las ik daarover het volgende gedicht 
van Alfred C. van Bronswijk. 
 
Een gelovige is niet geroepen 

om grootse en meeslepende 

daden te verrichten 

noch om opzien te baren 

of de wereld te verbazen 
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Een gelovige is niet geroepen, 

om te stralen als held of ster, 

boven ieder uit te steken,  

perfect te worden 

of bijna goddelijk te zijn. 

 

Een gelovige is wel geroepen 

vanuit eenvoud te leven en 

met de inzet van heel zijn persoon 

het kleine en het gewone 

op grootse wijze te doen. 

 

Met deze woorden wens ik u een waardevol begin van de zomer toe. 
 
     
Vakantie 

Dit jaar heb ik vakantie van 
22 juni tot en met 19 juli.  
In deze periode is Ds. Theo 
van Staalduine uit Nijbroek 
beschikbaar om mij te 
vervangen. Telefoon:  0571-
842188 of 06-30773755 
 
e-mail: 
predikant@kerknijbroek.nl 

 
 
 
Dorpskerkenbeweging 
 

Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt binnen de 
dorpskerkenbeweging? Op de website Dorpskerkenbeweging.nl zijn steeds 
nieuwe artikelen te vinden en ook leuke tips. Ook kunt u zich daar aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Er is ook een Facebookgroep: zoek op 
‘Dorpskerkenbeweging’ en wordt vriend! 
  

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
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Vanuit de gemeente  
 

Een mooi initiatief van Stefan Jansen van Rensburg 
Stefan Jansen van Rensburg woont op De Vecht. Stefan is 17 jaar en had een 
goed idee. Via #niet alleen kwam ik met hem in contact. Hij wilde graag iets 
doen voor de ouderen en hij had een mooie kaart ontworpen. In overleg 
hebben we de kaart laten drukken en rondgebracht aan alle 70-plussers die 
lid zijn van onze kerk. Bedankt, Stefan, voor je initiatief en fijn dat we zo 
konden samenwerken.  
 

Examens 
Wat een vreemd einde van je schooltijd als je in dit jaar examen zou doen. 
Ineens stopt het spannende jaar en hoor je, na nog wat toetsen dat je 
geslaagd bent, of niet. Echt wel een gemis: geen spanning voor de examens, 
geen ontlading op de dag dat je weet dat je geslaagd bent, geen gala, 
eindfeest en waarschijnlijk ook niet de vakantie waar je op had gehoopt.  
Dat is best teleurstellend.  
Dat kan ik me goed voorstellen. 
Maar toch voor iedereen die 
geslaagd is: van harte gefeliciteerd, 
je hebt er tenslotte wel al die jaren 
voor gewerkt.  
En ook als het nog niet gelukt is: 
sterkte met de herkansing, hoe die 
er ook uit ziet.  
Jij komt er ook! 
 

Ondanks alles een fijne, verdiende vakantie gewenst en straks veel plezier en 
succes op je vervolgopleiding. 
 
Overgangsdienst verplaatst naar 30 augustus 
In de hoop dat er in de loop van de zomer nog wat meer mogelijk gaat 
worden op het gebied van kerkdiensten hebben we de overgangsdienst in 
overleg met de ouders en jongeren verplaatst naar 30 augustus. Dit jaar gaan 
Sophie van der Scheer, Jurre Wolff van Wülfing en Nils Overvelde naar de 
middelbare school. Samen met hen en hun ouders gaan we er een mooie 
dienst van maken. 
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Contact houden via de facebookpagina Protestantse gemeente Terwolde-De 
Vecht  
De facebookpagina geeft u de mogelijkheid ook zelf iets te 
plaatsen. Een verhaal, een tekst, een belevenis of gewoon een 
groet. Maak er zoveel mogelijk gebruik van! 
 
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. 
 
Lid worden van een groep met je profiel of pagina: 

1. Klik vanuit het nieuwsoverzicht in het linker menu 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. 
 
Alle diensten zijn ook te bekijken via onze website https://pknterwolde-
devecht.nl/ 
 

  

https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/help/223900927622502
https://pknterwolde-devecht.nl/
https://pknterwolde-devecht.nl/
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Bij de diensten 
 

Zoals u ook in de mededelingen vanuit de kerkenraad kunt lezen, zullen we in 
ieder geval tot en met 5 juli nog geen diensten in de kerk hebben. We blijven 
doorgaan met het opnemen van diensten die dan via de inmiddels bekende 
kanalen te bekijken zijn. Ook gastpredikanten en onze organisten gaan in dit 
rooster meedraaien. 
Op het rooster staan verhalen uit het evangelie van Matteüs, maar daar kan 
ook wel eens van worden afgeweken. 
 
7 juni Zondag van de drie-eenheid (Trinitatis) Kleur: Rood  
 

Bij de doop van een mens zeggen we: je wordt gedoopt in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zo heeft Jezus het 
gewild (Matteüs 28: 16-20). Zelf duid ik dat wel eens 
met de woorden; God is boven ons, Jezus is naast 
ons en de heilige Geest is in ons. Aan het eind van 
het Matteüs evangelie geeft Jezus aan de 
leerlingen de opdracht alle volken tot zijn 
leerlingen te maken, hen te dopen en hen te 
vertellen wat het inhoudt om leerling van Jezus 
te zijn. Uit deze woorden komt ook ons 
“dooponderricht” voort. Samen met de 
doopouders of, als zij volwassen zijn, de dopelingen spreken we over wat het 
betekent om een gedoopt mens te zijn.  
Zo’n dooponderricht is geen examen vooraf, maar gaat wel over de 
consequenties van de doop. In de dienst zelf wordt dan ook het doopgebed 
gebeden. Dat doopgebed zet de gedoopte in de lijn van de traditie van de 
voorgangers in het geloof. Tegelijkertijd wordt gedoopte opgenomen in een 
nieuw verbond waarvan de ouders en de gemeente getuigen zijn en ten slotte 
legt de doop de verbinding naar de toekomsteven van de gedoopte als de 
toekomst van Gods belofte voor de eeuwigheid. 
 

14 juni, Eerste zondag na Trinitatis Kleur: Groen 
 

In Matteüs 9 en 10 verkondigt Jezus het koninkrijk, geneest zieken en wil dat 
zijn leerlingen hetzelfde gaan doen. Hij zegt tegen hen: Laat liggen wat je 
normaal doet en ga op weg om te doen wat ik begonnen ben. 
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Een lied dat bij deze zondag past is: O, waar wil je heengaan? 

 
Tekst: Iona Community 
Nederlandse tekst: René van Loenen 
Muziek: Amerikaanse volksmelodie 
Het lied luisteren? Ga naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=fcp1je1Cb0A 
  
O waar wil je heengaan? 
En kan ik je volgen? 
En hoe overleef je? 
Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, 
geen tent en geen kleding, 
geen eten, geen drinken –  
hoe kun je bestaan? 
  
O waar wil je heen gaan? 
En kan ik je volgen? 
En waarom zoek jij steeds 
een ander gehoor? 
Je twist met de machten. 
Je eet met verachten. 
Je loopt met de lamme. 
Zo ga je maar door. 
  
O waar wil je heen gaan? 
En kan ik je volgen? 
En wat geeft je aanzien? 
Wat geeft je krediet? 
Geen winst uit de handel, 
geen vakwerk of kunde 
geen stempel of keurmerk, 
geen kunstwerk, geen lied. 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=fcp1je1Cb0A
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O waar wil je heengaan? 
En kan ik je volgen? 
En wat is je missie  
waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? 
Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch 
die jouw liefde heeft? 
  
Ik ga waar Ik gaan kan 
en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen 
naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel 
of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: 
Ik leer je mijn weg. 
 

Op deze zondag gaat Dhr. Egbert Fokkema uit Twello bij ons voor. 
 
21 juni, Eerste zondag van de zomer, Kleur: Groen 
 
We lezen Matteüs 10: 16-33. Een prachtige tekst over de zorgzaamheid van 
God. God zorgt voor alle vogels, zou hij dan ook niet voor mensen zorgen? 
Toch roept deze tekst ook vragen op, juist op de momenten dat we zorg nodig 
hebben, kan ons ook het gevoel overvallen: is Hij er wel voor mij? 
Karel Eijkman dichtte bij Psalm 11 een gedicht over een vogeltje dat ook in 
deze tijd past. 
 
Vrijmoedig vogeltje 
 

Vlug, Vrijmoedig Vogeltje, je moet de bergen in gaan 
om je te verbergen in rotsspleten en holen. 
Verraderlijk legt Jan de jager zijn geweer al aan. 
Houd je adem in en houd je verscholen. 
Vlucht, vlug, vogelvrij vogeltje, vlieg weg! 
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Verschuil je Vrijmoedig Vogeltje voor deze narigheid. 
Houd je gedeisd in het donker en duik onder. 
Nu juicht Jan de Jager nog, maar eens komt de tijd 
dat het afgelopen is met dat geknal en gedonder. 
Blijf, vrijmoedig vogeltje, ver van ons weg.  
 
Maar Vogeltje, blijf hier niet altijd ver vandaan. 
Vrijmoedigheid moet eens onder ons terugkeren. 
Dan klinkt er vrijheid door in ons bestaan 
om het nooit, maar dan ook nooit meer af te leren. 
Vlug, Vrijmoedig Vogeltje, vlieg naar ons terug! 
 
28 juni, Tweede zondag van de zomer, Kleur: Groen 
 
Van de tekst uit Matteüs 10: 34-42 kunnen we schrikken. Jezus zegt: “denk 
niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen 
om vrede te brengen, maar het zwaard”. Rond Jezus scheidden zich de 
geesten.  
Waar wij hem soms alleen maar voor een lieve Jezus houden, daar breekt Hij 
in met zijn radicaliteit. Niet alles kan voor wie met Hem wil leven. Het kost 
iets om te werken aan verbondenheid met de minstbedeelden. Daden en 
gebaren van solidariteit komen niet uit onszelf op, maar worden 
aangewakkerd door Gods Geest. Dan kunnen we niet langer zwijgen of ons 
hoofd wegdraaien bij het zien van onrecht op deze aarde.  

 
De strijd tussen goed en 
kwaad gaat altijd door.  
Op deze zondag gaat Ds. 
Theo van Staalduine uit 
Nijbroek bij ons voor. 
 
Van harte welkom in onze 
digitale diensten. 
 

 
   Ds. Betsy Nobel 
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JARIG: 80 jaar en ouder hopen te worden: 
 
 

 16 juni Mevr. A.J. Pas - van Wenum 91 jr. 

 18 juni Dhr. G. Hamer 83 jr. 

 24 juni Mevr. H.J. Veldwijk-Beumer 81 jr. 

 
JUBILEA: 
 

 2 juni Dhr. en Mevr. van Oorspronk-Beekhuis 25 jr. 

 27 juni Dhr. en Mevr. Bokslag-de Groot 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. 
 

 
 

In het vorige maand geplaatste resultatenoverzicht was de (ANBI) tekst 

salarissen (koster, organist) wat verwarrend. 

Onze organisten krijgen een onkostenvergoeding en de kosters doen hun 

werk op vrijwillige basis, dus is er van salaris geen sprake.  

De vrijwilligers ontvangen rond Kerst een attentie van de kerkenraad.  
 

 
 

Kerkbalans 2020: 
 

Bij de eerste telling van de toezeggingen voor kerkbalans in februari 

kwamen we nog niet helemaal aan het begrote bedrag, maar we 

hadden hoop dat er nog wat toezeggingen binnen zouden komen.  

En dat is gebeurd. Onderstaand de stand per 31 mei. 
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Jaarrekening diaconie 2019 
 

In de diaconievergadering van 22 april 2020 is de jaarrekening van de diaconie 
over het jaar 2019 goedgekeurd en vervolgens ingediend bij de kerkenraad.  
In de kerkenraads-vergadering van 13 mei is de jaarrekening van de diaconie 
2019 vastgesteld en wordt nu voorgelegd aan de leden van de kerk. 
De jaarrekening 2019 van de diaconie ziet er als volgt uit: 

 
Het resultaat over 2019 is negatiever dan de begroting en de vergelijkende cijfers 
over het jaar 2018 door lagere collecte en rente opbrengsten. Het uitgavenpatroon 
is voor het jaar 2019 aangepast als gevolg van minder inkomsten.  
Het totale aandeel voor diaconale uitgaven blijft echter meer dan 80% bedragen 
van de totale uitgaven.  
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Naast de reguliere diaconale uitgaven voor de bloemen in de kerk, bijdrage aan 
ouderen, bijdrage Oecumenische omroep Voorst, heeft de diaconie in 2019 
bijgedragen aan: 
 

 Kerstpakkettenactie (i.s.m. ondernemersvereniging) 

 Gemeente ontbijt (in het dorpshuis)   

 Voedselbank  

 Stichting Leergeld (voor kinderen in armoede) 

 Stichting Tamara  

 Kerk In Actie waaronder: hulp cycloon Idai, Moldavië, overstromingen 

 Nepal/Bangladesh, noodhulp Afrika  

 Samenwerking Excodus (hulp tijdens en na detentie) 

 Steun Bengaalse vrouwen 

 Vrienden van Loamneş 

 Amnesty 

De balans per einde 2019 voor de diaconie ziet er als volgt uit: 

 
Tijdens de laatste diaconievergadering is besloten om de, in het verleden 
vastgestelde, target van het jaarresultaat van € -/- 2.000 te wijzigen in € -/- 2.500. 
Dit gezien de inflatie van de afgelopen jaren en het aanwezige vermogen van  
€ 171.725. Tevens is besloten om een jaarlijks uitgavenplafond na te streven van 
ca. € 9.000. 
 

Voor vragen en / of opmerkingen over de jaarrekening diaconie 2019 kan contact 
worden opgenomen met Henk van der Scheer via mail: hvdscheer@yahoo.com of 
telefonisch 06-22947397, 
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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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UITZENDROOSTER OOV: 
 

7 juni RK Loenen 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 
 

BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    NL98 INGB 0004 1652 79 
 

 
GIFTEN: 
 

Rommelmarkt via: Bank 4 mei 100,00 

 Aanmoedigings- 

 

Bank 30 mei 50,00 

 bijdrage RM 2021 

 

Bank 30 mei 50,00 200,00 

     Pastoraal Fonds via: Bank 31 mei 15,00 15,00 

     Onderhoudsfonds via: Bank 6 mei 25,00 25,00 

     Orgelfonds via: Bank 28 mei 50,00 50,00 

     Ontvangen via bank: 

   t.b.v. collekten: CvK 

 

75,00 

 

 

Diaconie 70,00 

 

 

Orgelfonds 30,00 

 

 

KerkinAktie 10,00 

 

 

KerkinAktie: Corona 10,00 195,00 

   
TOTAAL 485,00 

 

 

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 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 28 juni 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: 
 7 juni:  plaatselijk jeugdwerk 
 14 juni:  dorpskerkenbeweging (ambassadeur Betsy Nobel) 
 21 juni:  Kerk in Actie: Opvang en hulp ontheemden 
 
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) 
Wij hopen dat we toch nog wat bijdragen mogen ontvangen. 
 
Namens de diaconie, 
Kees Visser 
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Geen rommelmarkt in 2020? Of toch wel? 
 

Helaas kon onze rommel- en antiekmarkt dit jaar niet doorgaan. Heel jammer! 
 
Maar op deze foto te zien dat er toch wat gebeurt! 
 
De commissieleden zijn niet 
voor één gat te vangen en 
hebben kans gezien een klein 
deel van de spullen te verkopen. 
 
Bij Wilma Veldwijk aan de 
Avervoordseweg is een kleine 
buitenwinkel, een soort mini 
rommelmarkt, ontstaan. 
 

Sinds kort worden er allerlei 
spullen uit de opslag te koop 
aangeboden. 
 
Op Hemelvaartsdag stonden de 
mensen soms keurig in de rij op 
1,5 meter afstand op hun beurt  
te wachten. 
 
 
Overigens is aan de Lochemsestraat bij Gijs Teunissen vanuit de tuin ook al 
het nodige verkocht. Zelfs via Marktplaats zijn er spullen van eigenaar 
veranderd. 
 
Als u dus van plan bent een fietstochtje te gaan maken: U weet waar u terecht 
kunt! 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 6 JULI vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

