DIENSTEN SEPTEMBER 2020
Zondag

6 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
Startdienst
Uitgangscoll.: Een sterke kerk
op een kwetsbare plek

Zondag

13 sept. 10.00u - Ds. J. Lammers, Beekbergen
Uitgangscoll.:
JOP: Kliederkerk geeft hoop

Zondag

20 sept. 10.00u - Ds. B.K. Nobel
H.A.
1ste Coll.: KiA: Versterk de kerk
Avondmaalscollecte: Voedselbank

Zondag

27 sept. 10.00u - Ds. J. van Ark, Wapenveld
Uitgangscoll.: Vredesweek,
Wereldwijd verlangen naar vrede

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

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

48ste Jaargang
September 2020

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nieuws en achtergronden
VANUIT DE PASTORIE

Gebed
Laten we bidden
om handen, open als een kom,
klaar om te ontvangen;
om handen, wachtend in de schoot,
met ruimte voor wat komt;
om handen die vastpakken en aanpakken,
bereid om zich in te zetten;
om handen die het detail kunnen raken,
vol liefde en aandacht aanwezig;
om handen die muziek kunnen maken,
en zoveel meer dat het leven glans geeft.
Om sprekende en luisterende,
om zegenende handen bidden we, God,
de handen van uw liefde.
Amen
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Herkenbaar?
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VANUIT DE GEMEENTE
Startzondag: het goede leven
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
helaas minder geschikt. In het
kader van aanvaarden en
omdenken hopen we er toch een mooie start van te maken onder
andere met de tekens van het goede leven die door u zijn aangereikt
voor deze dienst. U bent van harte welkom!
Wij gedenken
Op 17 augustus kwam er een einde aan het leven van Aaltje Johanna
Pas-van Wenum. De kinderen en kleinkinderen schreven op de kaart:
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
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En zo ging het bij Ali Pas. Het laatste half jaar was erg moeilijk voor
haar. Ze moest naar het ziekenhuis, verpleegtehuis, weer naar het
ziekenhuis en toen de coronatijd aanbrak was er voor haar alleen
plaats in een huis in Doorwerth.
Daar bracht zij ver weg van haar familie en (noodgedwongen) zonder
bezoek drie moeilijke maanden door. Twee weken voor haar
overlijden kon ze dan eindelijk terecht in de Martinushof in Twello.
Het zou helaas van korte duur zijn.
Ali Pas mocht 91 jaar oud worden en ze heeft een mooi leven gehad.
Met Andries, haar man samen wonend aan de Quabbenburgerweg.
Met haar kinderen Henry en Erna, die
trouwde met Erik en zo kwamen ook de
kleinkinderen Maud en Cato. Ali was gek
met hen allemaal. In haar werkende
leven was ze coupeuse. Ze heeft veel
versteld, en genaaid, voor modehuizen
in de buurt. Bruidsjurken maken deed
ze het liefst.
Op maandag 24 augustus namen we
afscheid van haar met woorden van de
kinderen en woorden uit de bijbel uit
Spreuken 31 over een zelfstandige en
vlijtige vrouw. We wensen allen die haar zullen missen, in het
bijzonder haar kinderen en kleinkinderen, sterkte toe bij het leven
met dit verlies.
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Bij de diensten
We lezen nog een aantal zondagen uit het evangelie van Matteüs.
Daarna beginnen we in het boek Daniël. Prachtige verhalen over een
tijd waarin het zoeken was naar een manier om het geloof te
beleven en er uit te leven in een tijd van overheersing door vreemde
machten.
In de kerkdiensten en daarbuiten is het ook nog zoeken naar hoe we
zo goed én zo zorgvuldig mogelijk kerk kunnen zijn in deze tijd.
De kerkdiensten voelen nog niet als vertrouwd. Toch is het fijn dat
we elkaar in ieder geval weer kunnen zien en ontmoeten. Daarom
wil ik u vragen: ook als de kerkdiensten u nu misschien wat minder
aanspreken dan eerder, bijvoorbeeld omdat we nu niet kunnen
zingen; probeer toch wel te gaan, zodat we elkaar niet helemaal
kwijtraken in deze tijd.
U hoeft zich niet van tevoren aan
te melden, er is genoeg plaats
voor iedereen op 1,5 meter.
Binnenkort komt ook de
kerkenraad weer bij elkaar en
kunnen we het er met elkaar over
hebben welke mogelijkheden er
nog meer zijn om het
gemeentewerk vorm te geven in
deze tijd.
Uw suggesties zijn daarbij van
harte welkom!
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Zondag 6 september, twaalfde zondag van de zomer Kleur: Groen
STARTZONDAG Thema: Het
goede leven
Wat is het goede leven? Soms
kom je daar pas achter als je
het mist. De gewone dingen:
een verjaardag vieren in een
volle huiskamer, een dikke
knuffel van je kleinkind. Toch
zijn er ook in deze tijd veel
sporen te vinden van het goede leven én wegen die naar het goede
leven leiden. We delen met elkaar wat voor ons het goede leven is
en zoeken richting in de bijbel.
Zondag 13 september, dertiende zondag van de zomer Kleur: Groen
Zondagslezing: Matteüs 18: 21-35 over de vraag hoe vaak je moet
vergeven. Op deze zondag gaat Ds. J. Lammers uit Beekbergen bij
ons voor.
Zondag 20 september, eerste zondag van de herfst Kleur: Groen
MAALTIJD VAN DE HEER
Zondagslezing: Daniël 1: 121. Er wordt wel eens
gezegd: je bent wat je eet.
Daniël en drie andere
mannen uit Juda willen aan
het hof van koning
Nebukadnessar blijven eten
volgens de spijswetten van
hun geloof. Daar hebben ze
wel wat overredingskracht
voor nodig. Vandaag eten en
drinken wij brood en wijn. Tekenen van onze verbinding met Jezus
Christus. Zo eten en drinken wij ons zijn goedheid in.
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Zondag 27 september, tweede zondag van de herfst Kleur: Groen
Zondagslezing: gedeelten uit Daniël 2 over de droom van koning
Nebukadnessar.
Op deze zondag gaat Ds. J. van Ark uit Wapenveld bij ons voor.
Tot ziens in de diensten!
AGENDA
2 sept.
8 sept.
9 sept.
14 sept.
16 sept.
30 sept.

19.30 Moderamenvergadering
20.00 Denktank
20.00 Kerkenraadsvergadering
14.30 Oecumenische werkgroep
10.00 Ouderlingenvergadering
20.00 KND vergadering

Consistorie
In overleg
Kerkzaal
Kerk Beemte
Consistorie
Consistorie

Ds. Betsy Nobel

JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden:
1 sept.
4 sept.
10 sept.
12 sept.
19 sept.

Dhr. F. Bosman
Mevr. W. van Heusden-Mulkes
Mevr. J.M. Fridrichs-te Wechel
Dhr. J.H. Lubberts
Mevr. C.A. Teunissen-Tiemens

84
84
82
83
85

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

JUBILEA:
7 sept. Dhr. en Mevr. Bellert-van Essen
11 sept. Dhr. en Mevr. Kiesbrink-v.d. Bovenkamp
15 sept. Dhr. en Mevr. van der Haar-Huisink

25 jr.
40 jr.
25 jr.

Onze hartelijke gelukwensen.
Mochten we iemand vergeten hebben, of stelt u geen prijs op
vermelding in ons kerkblad, laat het ons dan weten.
9

Renovatie / groot onderhoud historische Naber orgel
De renovatie / groot onderhoud van het historische Naber orgel in onze
kerk start 4 januari 2021. De opdracht is verleend aan Orgelmakerij Reil BV
in Heerde. En Reil heeft de opdracht aanvaard. De renovatie leidt tot een
goede verdere instandhouding van dit orgel, dat uit 1827 dateert.
Zo kunnen we dit waardevolle muziekinstrument van formaat blijven
gebruiken in de toekomst.
Wat gebeurt er bij de restauratie? Na 26 jaar is het orgel behoorlijk
vervuild. Op veel plaatsen is sprake van schimmelvorming.
Een deel van pijpen staan uit het lood of moeten verlengd worden.
Het afdichtsysteem in de windladen moet worden vernieuwd en
windladen moeten worden gerestaureerd. Al met al zal het orgel worden
ontmanteld. Een aantal werkzaamheden vindt plaats in de werkplaats van
de firma Reil in Heerde en een aantal werkzaamheden worden ter plekke
uitgevoerd. De uitvoering zal minstens 3 maanden in beslag nemen.
De werkzaamheden zullen worden ondersteund met vrijwilligers uit onze
gemeente.
Hoe wordt dit betaald? Momenteel zijn we nog in touw om de laatste
benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen voor het groot
onderhoud. Het is heel bemoedigend dat we al een heel eind op streek
zijn. We krijgen subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE). De afgelopen jaren hebben we de eindcollectes in de kerk bestemd
voor het Orgelfonds. De Rommelmarktcommissie heeft de laatste
rommelmarkt-opbrengst geschonken voor het Orgelfonds. Ook hebben
een aantal fondsen en sponsoren financiële ondersteuning toegezegd.
We hadden enkele sponsoractiviteiten gepland in dit najaar. Die kunnen
niet doorgaan vanwege de corona maatregelen.
De werkgroep gaat echter met goede moed verder.
Helpt u mee? Ziet u ergens mogelijkheden of kansen om bijdragen of
ondersteuning voor het groot onderhoud voor elkaar te krijgen? Meldt dit
aan ons. Daar zijn we altijd heel blij mee.
Onze contactpersonen zijn Aalt van der Haar en Jan de Weerd.
Werkgroep Renovatie Naberorgel
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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.
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E-MAIL ADRES & HOMEPAGE:
Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl

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

KERKSCHOONMAAK:
In de week van:

7 sept.

UITZENDROOSTER
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
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PK
PK
PK
RK

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

R. Beekman
A. ter Mate
W. Borgonje
A. Wijngaards

OOV:

Twello
Terwolde
Voorst
Duistervoorde

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

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

NL77 RABO0347 6019 52
NL79 RABO0347 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.
Terwolde-de Vecht, met vermelding van het aantal.

GIFTEN:
Pastoraal fonds

via: B. Nobel (uitvaart)

Ontvangen via bank:
t.b.v. collekten: CvK
Orgelfonds

200,00

200,00

30,00
15,00

Overige coll. augustus worden
vermeld in de volgende KB

45,00
TOTAAL

245,00

Voor al deze giften onze hartelijke dank!

13

De diaconie vraagt uw aandacht voor het volgende:
Zoals u weet heeft zich in Beiroet een ramp voltrokken. Een groot deel van de
stad is weggevaagd of zwaar beschadigd door een enorme explosie. Vanuit
het hele land is er actie gevoerd om geld bijeen te brengen om de inwoners
van Beiroet te kunnen helpen. Ook de diaconie heeft hier gecollecteerd en we
hebben daarnaast 200 euro overgemaakt aan Kerk in actie. Het geld wordt via
lokale organisaties besteed en niet via de overheid, omdat dan onduidelijk is
waar het blijft. Op 6 september zal er ook voor Kerk in Actie gecollecteerd
worden. De collecte is dan voor ondersteuning via de kerk in Ghana.
Op 13 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de
Protestantse Kerk JOP en op 20 september is de collecte voor het project
Versterk de kerk in Syrie.
De uitgangscollecte is dan de avondmaalscollecte. Deze is bedoeld voor de
Voedselbank. Als gevolg van de
Coronacrisis zijn al veel mensen hun
baan kwijt. Het ziet er naar uit dat nog
veel meer mensen hun werk gaan
verliezen met alle gevolgen van dien.
Er zullen veel meer mensen een
beroep moeten doen op de Voedselbank. Er is nu al een toename te zien.
Het is de vraag of de Voedselbank deze toename aan zal kunnen. Daarom
bevelen wij dit doel van harte bij u aan.
Naast de problemen in ons eigen land blijven wij ook oog houden voor onze
verre naaste.
Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Het lukt de boerinnen in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel-woestijn,
nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen.
De droogteperiodes duren
steeds langer.
De landbouworganisatie van de
Presbyteriaanse kerk helpt
Ghanese boerinnen met
landbouw en verkoop. Als er
weinig werk is op het land,
verzamelen vrouwen de noten
van de karitéboom, die in het
gebied groeit.
Ze maken er boter van, maar de
winst is minimaal, omdat het
proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het
proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor
moderne werkplaatsen en betere oventjes.
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De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke
manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op
de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school
sturen,” vertelt een van de vrouwen. U kunt de Ghanese boerinnen steunen
via de collecte voor Kerk in Actie op 6 september in onze kerk of u kunt een
gift overmaken aan de diaconie Terwolde-De Vecht o.v.v. Ghana. Hartelijk
dank!
Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in
Syrië heeft diepe sporen
nagelaten: meer dan 12 miljoen
mensen zijn van huis en haard
verdreven en een groot deel van
de bevolking leeft in armoede.
Ook de kerk heeft het zwaar.
Veel christenen moesten vluchten,
kerkgebouwen zijn verwoest. Toch
wil de kerk in Syrië, juist in deze
enorme nood, een baken van
hoop zijn.
De kerk biedt hulp aan mensen
die zijn getroffen door geweld of
moesten vluchten, ongeacht hun
afkomst of geloof. In regio’s waar
mensen voorzichtig terugkeren,
helpt ze bij het herstel van
kerkgebouwen, scholen,
bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra, kortom bij
het weer opbouwen van een
kerkgemeenschap. Herstel van de
kerk, het hart van de christelijke
gemeenschap, betekent immers
herstel van de hele samenleving
en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.
Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters
en broeders in Syrië.
Geef aan de collecte op 20 september of maak uw bijdrage over op rekening
NL79 RABO 0347 6057 96 t.n.v. Diaconie Terwolde- De Vecht o.v.v. collecte
Bouw de kerk in Syrië weer op, of doneer online. Hartelijk dank!
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 28 SEPTEMBER vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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