DIENSTEN AUGUSTUS 2020
Zondag

2 aug.

10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

9 aug.

10.00u - Ds. J. Schotanus, Winschoten
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

16 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Uitgangscoll.: Kia: Kerk als plek
van hoop en verzoening

Zondag

23 aug. 10.00u - Pastor H. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Stichting Tamara

Zondag

30 aug. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Afscheid KND
Uitgangscoll.: Kameroenproject
ZWO

Zondag

6 sept.

10.00u - Ds. B.K. Nobel

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

Predikant
ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff
Kolkweg 19b
7396 AH TERWOLDE
(0571) 29 22 13

48ste Jaargang
Augustus 2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE
Geef ons heden ons dagelijks brood
Uit het Onze Vader

Genoeg voor één dag
De eerste ochtend op de camping had ik wel vaag een toeter
gehoord, maar toen wist ik nog niet dat het de claxon van de bakker
was, die iedere dag om 9.00 uur op de camping verscheen met
lekkere verse broodjes en (chocolade)croissantjes. Wat is er
heerlijker om zo uit je bed getoeterd te worden, in je nachtpon en op
slippers naar de bakkersauto te sjokken, waar zich inmiddels een
kleine 1,5 meter-rij heeft gevormd, om even later je tanden te zetten
in de verse broodjes. Je leert al snel: neem niet teveel brood mee,
hoe lekker het ook ruikt, want dan zit je alsnog oud brood te eten,
terwijl er de volgende dag weer vers brood is.
In het Onze Vader bidden
we: Geef ons heden ons
dagelijks brood. Dat
woordje dagelijks komt
nauwelijks voor in de
bijbel en je zou het- uit
het grieks- ook anders
kunnen vertalen:
vandaag, morgen,
toekomend, voortdurend,
noodzakelijk. Veel verschillende woorden, maar steeds klinkt door:
het is precies genoeg voor deze dag. Je houdt niet over, maar je
komt ook niet te kort. Net zoals het ging met het manna in de
woestijn.
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Heerlijk uitgerust, was ik toen het werk weer begon, de les van het
brood ineens weer vergeten. Ik ging weer denken hoe het nu verder
moet in deze tijd van onzekerheid. Het maakte me onrustig, vooral
om dat er niets zeker is: Kan ik alweer bij
mensen op bezoek? Ja, dat kan denk ik
dan, maar dan lees ik weer de cijfers van
het weer stijgende aantal coronagevallen
en slaat de onzekerheid toe. Hoe gaan de
kerkdiensten er uit zien? Zitten we straks
met mondkapjes op in de kerk? En wat
kunnen we wel en niet samen weer gaan
doen?
Natuurlijk kunnen wij mensen niet zonder vooruitdenken, dat hoort
bij het leven. Maar tegelijkertijd kan het leven alleen maar per dag
(per uur, per minuut) geleefd worden. Ik weet niet hoe de toekomst
er uit ziet, zelfs niet of er morgen iets groots gaat veranderen in uw
of mijn leven. Dat hebben de laatste maanden ons wel geleerd.
Na één week dacht ik weer aan de les van het brood. Iedere dag
heeft genoeg om van en uit te leven, en iedere dag heeft genoeg aan
zijn eigen goed of kwaad. Ik moet accepteren dat ik niet weet hoe
het er aan het eind van de
maand uitziet in ons land en
in ons leven. Ik kan alleen
maar per dag opstaan om te
zien wat deze dag mij brengt
aan “verse broodjes”. En dan
daar mijn tanden in zetten en
niet vergeten om te proeven
hoe deze dag smaakt.
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VANUIT DE GEMEENTE
Een goede start!!
Vanaf 12 juli houden we weer diensten in de kerk. Hierbij een
impressie van deze eerste dienst door Kees Visser. Mocht u vragen
hebben over het weer naar de kerk gaan, stelt u ze dan gerust.
Vanmorgen voor het eerst weer een kerkdienst gehad! Wat voelde
dat weer goed!!
Wat we allemaal van te voren bedacht en geregeld hadden werkte.
Wel 35 mensen hebben de dienst bezocht.
De leden van de kerkenraad zaten op een voor hen nieuwe plaats.
Dat had wel wat.
We mochten helaas nog niet zingen. Ds. Marsman zong echter uit
volle borst voor ons allemaal. Dat zal op de opname ook goed te
horen zijn.
Er was ruimte genoeg: we hebben ongeveer 50 zitplaatsen
gestickerd. Als er dan mensen uit één huishouden bij elkaar zitten, is
er voldoende plaats, Mocht het erg druk worden, dan kunnen er altijd
nog stoelen of klapstoelen op goede afstand van elkaar aan de
zijkant en achterin bijgezet worden.
De welkomstcommissie droeg de hesjes (een
kleinere en een grotere) die bij de kosters klaar
hingen. Zij begeleidden de mensen goed naar
hun plaats. Te beginnen bij de stoelen voor de
preekstoel, vervolgens de banken, daarna de
banken in de noordbeuk. De stoelen in het koor
konden als laatste eventueel gebruikt worden.
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Bij het verlaten van de kerk begon de commissie met de achterste
banken en zo naar voren. Ongeveer in omgekeerde volgorde dus.
Afstand houden ging prima, ook bij de collecte onder de toren.
Het reinigen na de dienst ging lekker vlot. In een kwartiertje hadden
de koster, de kerkrentmeester en de welkomstcommissie alle
gebruikte banken enz. ontsmet. De kerk is weer klaar voor een
volgende dienst!
Overgangsdienst op 30 augustus
Dit jaar gaan Sophie van der Scheer, Nils Overvelde en Jurre Wolff
van Wülfing naar de middelbare school. Dat willen we natuurlijk niet
zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben we op 30 augustus een
feestelijke dienst met deze jongeren en hun familie. Naast deze
jongeren en hun gasten is er nog genoeg plaats voor anderen.
Kom dus gerust om er met elkaar een mooie ochtend van te maken!
Nog een goede start
Op zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe seizoen.
Het thema dit jaar is ‘Het goede leven’. Vele jaren hebben we
inmiddels via een high tea van het goede leven geproefd. Deze vorm
is dit jaar minder geschikt. Maar we zouden het wel heel leuk vinden
als u toch iets mee
neemt naar deze
dienst. Een foto van
het goede leven, een
verhaal over het
goede leven, een
voorwerp dat u doet
denken aan het
goede leven, een
mooie herinnering, of
een gedicht.
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Graag ontvang ik uiterlijk 30 augustus uw ideeën van wat u wilt
inbrengen. U mag wat u mee heeft genomen zelf presenteren, of het
presenteren aan een ander overlaten. Foto’s en teksten ontvang ik
graag in mijn mailbox, dan kan ik er een mooi geheel van maken. Het
is misschien net even iets langer nadenken dan wanneer u iets
lekkers mee had kunnen nemen, maar ik weet zeker, dit kan ook
heel mooi worden. Doe dus gerust mee dan maken we er samen iets
moois van.
Kennisgeving van overlijden
Via de post kregen we bericht van het overlijden van:
Hendrik Koldenhof, weduwnaar van Dirkje Koldenhof-van Essen,
hij is overleden op 3 juli 2020.
Jansje Johanna du Mée-van Tongeren, weduwe van Frederik Willem
du Mée, zij is overleden op 5 juli 2020.
Geboren in Terwolde, overleden in Den Haag.
Beide uitvaarten hebben in besloten kring plaatsgevonden.
We wensen familie en verdere nabestaanden kracht en sterkte.

Bij de diensten
Het voelt nog vreemd,
kerkdiensten waarin je
niet mag zingen. Ik ben
daarom nog aan het
nadenken over hoe
onze diensten toch iets
meer interactief kunnen worden. We hebben immers nog meer
zintuigen dan onze stem en ons gehoor. Het kan dus ook zijn dat ik
daarom niet altijd het rooster zal volgen. Gastpredikanten doen dat
ook niet altijd. Daarom dit keer een korte omschrijving van de dienst,
met de tekst voor de zondag (die u dan ook eventueel thuis kunt
lezen) en de voorganger. Verder zou ik zeggen: laat u verrassen.
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Alle diensten zijn in de week na de dienst te bekijken via onze
website.
Zondag 2 augustus, zevende zondag van de zomer Kleur: Groen
Zondagslezing: Matteüs 14: 13-21 over de wonderbare spijziging
Zondag 9 augustus, achtste zondag van de zomer Kleur: Groen
Zondagslezing: Matteüs 14: 22-33 over de storm op het meer.
Op deze zondag gaat Ds. J. Schotanus uit Winschoten bij ons voor.
Zondag 16 augustus, negende zondag van de zomer Kleur: Groen
Zondagslezing: Metteüs 15: 21-28, over de kruimels van het
Koninkrijk.
Zondag 23 augustus, tiende zondag van de zomer Kleur: Groen
Zondagslezing: Matteüs 16: 21-27 over de weg die Jezus zal gaan.
Op deze zondag gaat pastor H. de jong uit Terwolde bij ons voor.
Zondag 30 augustus, elfde zondag van de zomer Kleur: Groen
Overgangsdienst met de jongeren van groep 8 en hun ouders.
Sophie, Nils en Jurre gaan naar de middelbare school en daar hebben
ze zin in, maar het is ook een beetje spannend. Ook in de kerk krijgen
ze een andere plek. Misschien zien we ze terug als oppas of assistent
bij de kindernevendienst. In ieder geval geven we ze woorden van
hoop mee en wensen we ze veel plezier.
Goede diensten gewenst!
AGENDA
24 augustus
Ds. Betsy Nobel
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20.00 KND vergadering

kerk

JARIG: 80 jaar en ouder hopen te worden:
3
7
10
25

aug
aug
aug
aug

Dhr. S.H. Kamphuis
Dhr. J.H. Buitenhuis
Dhr. A. Fridrichs
Mevr. J.H. van Essen - Gerrits

89
88
84
87

jr.
jr.
jr.
jr.

JUBILEA:
15 aug Dhr. en Mevr. Kloosterboer-Wesselink
22 aug Dhr. en Mevr. Oyen-de Weille
28 aug Dhr. en Mevr. Floors-Schotman

40 jr.
40 jr.
50 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 memoriam:
Zo traagzaam, zo heel langzaam doofde de levenskaars van Henk
Koldenhof, lange tijd woonachtig aan de Wijkseweg. Op 3 juli kwam een
einde aan zijn leven van 92 jaren lang. Vanuit mijn ‘Terwoldse periode’
kende ik hem vele jaren. Uitgebreid kwam dan altijd weer bij onze
ontmoetingen zijn diensttijd in Ned. Indië ter sprake. Daar in het verre
oosten heeft hij veel meegemaakt als jong soldaat. Meer dan een halve
eeuw was hij weduwnaar van Dirkje van Essen. Zij stierf jong en dat
betekende voor zijn dochter Rini dat zij een heel bijzondere en ook hechte
band met haar vader had. Samen bezochten zij later de voor vader
Koldenhof bekende plaatsen in Indonesië. Naderhand reisde hij daar ook
met een van zijn kleinzonen heen. Met genoegen liet hij mij ook altijd weer
zijn verzameling oude motorfietsen en bromfietsen zien. Bij het afscheid in
Twello lazen wij o.m. uit Job 1 : 6-12. Daar durft God het wel aan om zijn
dienaar Job door Satan op de proef laten te stellen bij al het kwade dat hem
overkomt. Net als wij allen maakte ook Henk Koldenhof zijn goede en
minder goede tijden mee, maar hij wist er toch steeds weer het beste van te
maken. Tot voor kort reed hij nog auto en vierde hij zijn verjaardag met
velen om hem heen. Hij zal gemist worden, in het bijzonder door Rini,
schoonzoon Henk en hun kinderen en kleinkinderen.
Moge Henk Koldenhof rusten in de eeuwige vrede Gods.
Drs. H.J. Boon
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In Memoriam
Op zondag 5 juli is op de leeftijd van 68 jaar overleden: Egbert Harmen
Kloosterboer, Wellerweg 6a te Nijbroek. Egberts ouders hadden een boerderij
aan de Gatherweg in Vaassen, die hij van hen overnam. Liefde voor het landleven
bleef hem altijd bij. Vrolijk als hij van nature was,
hield hij wel van een lolletje (mensen verbinden met
het stroom van schrikdraad…), maar het was ook een
brokkenpiloot die telkens lichamelijk wat opliep, al
zat hij daar niet zo mee. En in de kerk zong hij met
luide stem. In 1974 leerde Egbert Nely Fikse kennen
dankzij hun beider voorliefde voor paarden.
Ze trouwden in 1978 en er kwamen twee kinderen:
Annebeth in 1979 en Harmen in 1985. Rond de
eeuwwisseling moest er gekozen worden: òf
investeren in de boerderij òf stoppen.
Het werd stoppen. Het gezin trok zich terug op het stuk land aan de Wellerweg
dat ook in de familie was. Daar kon Egbert zijn hart nog ophalen aan het fokken
van paarden en aan akkerbouw doen. Maar koeien waren er niet meer bij.
De laatste jaren waren er grote zorgen rond de gezondheid van Egbert. Doofheid
en benauwdheid (COPD) waren nog te overzien. Maar in 2007 werd keelkanker
geconstateerd. Die werd overwonnen. Rond 2017 volgde een darmperforatie en
daar hield hij een stoma aan over, waarmee hij kwetsbaar werd voor andere
ellende. In 2019 kreeg hij een herseninfarct en afgelopen voorjaar een
hersenbloeding. Hij overleefde telkens, maar na elke crisis had hij moeten
inleveren.
De laatste maanden werd hij verzorgd in Deventer en stond hij op de wachtlijst
voor het verpleegtehuis in Twello waar hij vorig jaar zelf nog mensen voor
dagopvang naar toe reed. Maar hij is gestorven voordat die verhuizing plaats kon
vinden.
Egbert Kloosterboer heeft de afgelopen vijf jaar nog mogen genieten van zijn
kleindochter Emma (van Annebeth) en heeft ook de geboorte van zijn kleinzoon
Moos (van Harmen) eind 2019 tot zijn vreugd nog mogen beleven. Moge God het
gezin van Egbert troosten in hun verdriet.
Ds. Theo van Staalduine
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Waar kan ik terecht?
In elke wijk is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt van de kerk.
Omdat ouderlingen nog wel eens wisselen vindt u in de kerkbode steeds
een recent overzicht. Als u vragen of opmerkingen heeft, als u
opgenomen wordt in het ziekenhuis of thuis ziek bent, als u graag
bezocht wilt worden door een ouderling of door de predikant, kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling. Hij/Zij helpt u dan verder.
Wijk 1:

De Vecht
Vacant
U kunt contact opnemen met Lien Uenk

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

0571 27 1382

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg
tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,
Kuiperstraat, Rozendaalseweg,
Christiaan Boers

0653 847 528

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),
Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),
Dorpsstraat, de Kosterij, Everwijnstraat,
Lage Kamp, Kolkweg, Kon. Wilhelminastraat,
Tuindorp, Prins Hendrikstraat
Vacant
U kunt contact opnemen met Willy Jansen
Wijk 5/9: Ieuwland/Ossenkolk
Willy Jansen

0571 29 1965

POSTADRES KERKENRAAD:
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:
Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR Terwolde, of naar
onderstaand mailadres.

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres:
scriba@pknterwolde-devecht.nl
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl
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GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE:
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met
Henk Stormink: 0650 666 612,
of mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl

KERKRIJDEN
Wilt u gebruik maken van het vervoer om naar de kerk te gaan, dan
kunt u zich aanmelden via dit telefoonnummer: (055) 323 16 34.
Dan wordt dit voor u geregeld.
Dorothé van Baak.

THUIS DE KERKDIENST BELUISTEREN?
Dat kan heel makkelijk! De kosters nemen de kerkdienst op, op een
USB-stick. Als u ondergetekende een berichtje stuurt, zorgen wij als
diakenen ervoor dat u de kerkdienst thuis kunt beluisteren.
Kees Visser: 0571 290 720

UITZENDROOSTER
2
9
16
23
30

aug.
aug.
aug.
aug.
aug.

RK
PK
RK
PK
PK

OOV:

Duistervoorde
Voorst
Het Boshuis, Klarenbeek
Wilp
Terwolde

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

VERZOEKPLATENPROGRAMMA:
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij:
Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde:
Johan de Weerd, Middendijk 40/A, (0571) 291884

ROOSTER KERKSCHOONMAAK: (in de week van)
In de week van: 3 augustus
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Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

R. Veldhuis
D. Uenk
W. Veldwijk
M. Bosman

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:
Bloemengroet

Ontv. Bank + Coll.

via: L. Nobel
W. Jansen (1x5; 1x10)
Onbek.
CvK
Diaconie
Jeugdwerk KND
Diverse doelen (apr.-Juni)
Orgelfonds

10,00
15,00
10,00

35,00

230,60
205,40
32,20
30,00
94,45

592,65

TOTAAL

627,65

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Beste mensen,
Op zondag 30 augustus hoop ik mijn traditionele verjaardagsconcert te
mogen houden, net als vorig jaar in de Dorpskerk in Terwolde.
Ik doe dat met het Vocaal Kwartet Bemused (Yvonne, Dorien, Lars en ikzelf).
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ca. één uur. Diverse vierstemmige
liederen van verschillende stijlen en in verschillende talen staan op het
programma.
In verband met de corona-maatregelen zal het ‘hapje
en drankje na’ in de kerk zelf zijn, omdat daar
voldoende ruimte is. Handen schudden, omhelzingen
e.d. kan even niet, maar vriendelijk glimlachen wel.
Gevraagd wordt verspreid in de kerk plaats te nemen.
Hartelijk welkom op deze middag!
Een hartelijke groet, ook namens de andere Bemused-leden,
Hans Mol
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ABONNEMENT KERKBODE
Bij deze kerkbode de acceptgiro t.b.v. het abonnement voor de periode
september 2020 t/m augustus 2021.
Als u de kerkbode wilt blijven ontvangen, dan graag uiterlijk
22 augustus een bedrag overmaken.
Minimaal 5 euro - meer mag !

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 31 AUGUSTUS vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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