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DIENSTEN  OKTOBER  2020 
 

 

Zondag 4 oktober 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 

        

Uitgangscoll.:  

Leren door ontmoeting en dialoog 

          

Zondag 11 oktober 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        

  

 

Zondag 18 oktober 10.00u - Dhr.  E. Fokkema, Twello 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

        

 

  

Zondag 25 oktober 10.00u - Mevr. J. Aantjes-Lubbersen, Eerbeek 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   48ste Jaargang  
 (0571) 29 22 13  Oktober 2020  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 

Een gewonde tijd 
 

Ik weet niet of u het ook zo ervaart, maar ik heb het gevoel dat alle mensen 
op dit moment gewond zijn geraakt door de tijd waarin wij op dit moment 
leven. Natuurlijk is de één veel harder geraakt dan de ander, bijvoorbeeld 
omdat een geliefde is gestorven of je zelf ziek bent geworden. Maar deze 
coronacrisis raakt ons allemaal, al was het alleen maar omdat we juist het 
elkaar aanraken zo missen. Ook zijn we allemaal weer met onze neus op de 
feiten gedrukt: wij zijn kwetsbare mensen. 
 

Toch blijkt dat iedereen 
verschillend reageert op 
zijn of haar verwondingen 
en gevoel van 
kwetsbaarheid.  
De één slaat hard van zich 
af in woord en of daad, 
een ander wordt creatief 
en probeert zo pleisters te 
plakken, weer een ander 
raakt verstild of zelfs 
vereenzaamd of bang. 
Gewond raken doet iets 
met je, positief of negatief of allebei.  
De Benedictijner monnik Anselm Grün beschrijft wat gewond zijn met hem 
doet: 
 

Daar waar ik verwond ben, ben ik gevoeliger voor andere mensen. Ik begrijp 
hen beter. Ik geef de illusie van mij kracht, gezondheid en volmaaktheid op. Ik 
word me bewust van mijn eigen broosheid en door deze bewustwording word 
ik echter, menselijker, barmhartiger en gevoeliger. Op de plaats van mijn 
verwonding bevindt zich nu mijn schat. Daar kom ik in contact met mijzelf en 
mijn roeping. Hier ontdek ik ook mijn vaardigheden. Alleen een gewonde arts 
kan anderen genezen. 
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Anselm Grün ontkent zijn wonden niet, maar verheerlijkt ze ook niet.  
Ze zijn er gewoon en neemt de tijd om ze te beschouwen en dan ziet hij hoe 
een gewond mens, een mens die alle illusies van maakbaarheid heeft moeten 
loslaten, menselijker, barmhartiger en begripvoller kan worden naar anderen.  
Ja, hij noemt zijn verwond-zijn zelfs een schat, omdat het een bron kan zijn 
waar je uit kunt putten, wanneer je andere gekwetste mensen ontmoet en 
hen probeert te begrijpen.  
 
Gewond raken is niet fijn en je kiest er ook niet voor. Een ongeluk, aanval of 
virus komt vaak onverwacht en ongevraagd je leven binnen. Maar als we 
gewond zijn, kunnen we wel kiezen wat we daar mee gaan doen. Slaan we 
hard om ons heen, of nemen we de tijd om onze wonden te beschouwen en 
er dan iets uit te halen dat goed is voor onszelf en voor onze medemens?  
Het is niet voor niets dat Anselm Grün 
voor dat laatste kiest. Hij is immers, net 
als wij, een leerling van Jezus, die zelf 
weet wat het is om verwond te worden. 
Juist zijn wonden wijzen ons een weg 
naar het leven, het echte leven dat vol 
is van barmhartigheid en liefde. 

 
Daarom, neem de tijd om te voelen wat 
deze tijd met u doet en hoe deze tijd u raakt, en bedenk dan hoe u in de 
wonden die deze tijd slaat ook een bron kan vinden van medemenselijkheid 
en kracht. 
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Afscheid en nieuw begin 
 

Op zondag 13 september heb ik in 
de kerkdienst verteld dat ik een 
beroep zou krijgen naar de 
protestantse gemeente IJhorst- De 
Wijk. Daarvoor had ik het 
moderamen en de kerkenraad 
hierover al geïnformeerd. 
Inmiddels is het beroep 
uitgebracht en heb ik het 
aanvaard.  

 
Dit betekent dat ik na ruim 23 jaar afscheid ga nemen van de protestantse 
gemeente Terwolde-De Vecht en wij (Erik en ik, de meiden zijn inmiddels 
allemaal het huis uit) zullen gaan verhuizen naar IJhorst. Dat is een hele 
verandering, zowel voor de gemeente als voor ons. Bij zo’n grote verandering 
horen dan ook dubbele gevoelens. In 23 jaar raak je als gemeente en 
predikant(sgezin) een beetje vergroeid met elkaar en dat loslaten doet pijn.  
 

Tegelijkertijd is het voor zowel de gemeente als voor de predikant ook altijd 
goed als er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan en kansen om dingen weer 
eens met nieuwe ogen te bekijken en aan te pakken.  
In de komende weken zal er meer duidelijk worden over de precieze data en 
ook over de manier waarop wij afscheid kunnen nemen van elkaar in deze tijd 
van corona. U wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden. 
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VANUIT DE GEMEENTE  
 
Wij gedenken 
 
Op 7 september overleed Albert Lammert Jonkman, Zwanekamp 10.  
De familie schreef op de kaart: 
 
Tot het laatste toe wilde je leven, 
door je sterke wil hiertoe gedreven. 
Je geest nog op volle kracht, 
maar over je lichaam had je geen macht. 
 
En zo was het ook. Ap Jonkman was 95, maar genoot nog volop van de dingen 
die hij nog kon, ook al werd dat wel steeds minder. Allereerst de band met 
Toos en Harrie, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Daarnaast zijn 
tuin, waar hij, zij het soms wat wiebelig, nog graag in werkte. Tot op die dag 
dat hij gevonden werd naast zijn bed en niet meer aanspreekbaar was. Een 
kleine week werd er bij hem gewaakt, totdat het lichaam echt op was en hij 
overleed. 
 
In de Omarming in Zutphen namen we afscheid van hem met mooie woorden 
over zijn leven en de bijbeltekst uit 
Openbaringen 21, waarin we horen 
dat God alle dingen nieuw zal maken. 
In dat geloof lieten wij hem los en 
leeft hij voort in de herinneringen van 
allen die hem lief waren.  
 

We wensen Toos en Harrie, de 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 
en allen die Ap Jonkman zullen missen 
Gods kracht toe in deze tijd van 
gemis. 
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Op 19 september kwam er een einde aan het leven van Aaltje Willemien 
Bredenoort-Uenk, Hofje Wendakker te Heerde, voorheen Ossenkolkweg 10.  
 

Alie Bredenoort genoot van het leven en werken op de boerderij en zij had 
een hele sterke band met haar familie, haar kinderen en kleinkinderen. 
Samen-zijn was voor haar het grootste goed. Het was dan ook heel fijn dat zij, 
net voor de coronacrisis, op 6 maart nog haar 82e verjaardag kon vieren in 
het Dorpshuis te Welsum. 

Op die dag zijn veel foto’s gemaakt en steeds staat 
Alie er stralend op. Ook al liet haar geheugen haar 
meer en meer in de steek, ze merkte heel goed 
wanneer ze door liefde was omringd. En dat was ze, 
niet alleen in de laatste fase van haar leven, maar 
heel haar leven. In datzelfde dorpshuis te Welsum 
namen we afscheid van haar.  
De kinderen en kleinkinderen deelden hun 
herinneringen. Uit de bijbel lazen we psalm 23 over 
groene weiden, maar ook over momenten die 
moeilijk zijn in het leven van een mens. Ook aan het 
graf werd haar leven gememoreerd. 

 

We wensen Evert en Connie, Willemien en Albert, kleinkinderen en allen die 
Alie Bredenoort zullen missen veel stertke toe.  
 
 
 
De oecumenische dienst gaat niet door 
 

Op 11 oktober stond een oecumenische dienst gepland, altijd een mooi 
moment van samen vieren en ontmoeting. Helaas kan deze dienst dit jaar 
vanwege de coronavoorschriften niet doorgaan. Er is geen geschikte ruimte 
om mensen uit alle dorpen te ontvangen en bovendien is ook het ontmoeten, 
een belangrijk doel van deze diensten, maar zeer beperkt mogelijk. Iedere 
gemeente houdt nu gewoon kerkdienst in haar eigen kerk. Ook de 
kerstzangdienst, zoals we die ieder jaar houden bij De Groot, zal niet 
doorgaan. Volgend jaar hopen we als kerkgenootschappen weer samen te 
kunnen vieren. 
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Bij de diensten  

We lezen nog een aantal zondagen uit het boek Daniël. Daarna komen ook 
Ezra en Nehemia even kort aan het woord om in november dan langzaam 
maar zeker op weg te gaan naar het einde van het kerkelijk jaar.  
 

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we besloten dat er op dit moment 
iedere zondag vier gemeenteleden vanaf het koor de liederen mee kunnen 
zingen. Verder kunnen we nog niet anders dan meeneuriën, maar we hebben 
gemerkt dat het ook zeker verschil maakt als anderen voor ons zingen.  
Wilt u ook graag een keer meezingen, meldt u dan bij Riet Visser.  
 

De zorgen rondom corona nemen weer toe, maar  
de persconferentie  van maandag 28 september 
was voor ons geen aanleiding om de maatregelen 
op dit moment te veranderen.  
Het aantal kerkgangers dat op dit moment naar de 
kerk komt ligt al weken rond de 30 personen en met 
dit aantal is het heel goed mogelijk om afstand te 
bewaren en ook de andere coronaregels in acht te 
nemen. 
Het belangrijkste blijft voor ons dat iedereen zich 
veilig voelt in de kerkdienst en natuurlijk ook dat u 
zich thuis voelt en kracht kunt putten uit het samen 
zijn rondom de woorden uit de bijbel. 
De kerkenraad heeft maatregelen getroffen om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Verder verwachten we dat iedereen zich aan de hygiëne 
maatregelen en de aanwijzingen van de coronacoaches blijft houden  
(Dit gaat nu heel goed, bedankt daarvoor!) En wie klachten heeft moet helaas 
thuis blijven. 
Wilt of kunt u niet naar de kerk komen, dan is er nog steeds de mogelijkheid 
om in de week erna de dienst terug te kijken via onze website, 
https://pknterwolde-devecht.nl/ of via de facebookgroep Protestantse 
gemeente Terwolde-De Vecht. Heeft u geen toegang tot internet, maar wilt u 
de diensten wel graag beluisteren, neem dan contact op met één van de 
diakenen. Samen met u zoeken ze naar een oplossing. 
 

Zo blijven we met elkaar verbonden. 

https://pknterwolde-devecht.nl/
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Zondag 4 oktober, derde zondag van de herfst  Kleur: Groen 
 

Op het rooster staat Daniël 6: 1-29. Het bekende verhaal over Daniël in de 
leeuwenkuil. Een intrigerend verhaal over geloof, verraad, machteloosheid en 
uiteindelijk de grootheid van God. Op deze zondag gaat Christiaan Boers uit 
Terwolde bij ons voor. 
 
Zondag 11 oktober, vierde zondag van de herfst Kleur: Groen 
 

We lezen Ezra 1 en 3 vers 1-6. Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. 
Dan krijgen de mensen de kans om terug te gaan om de tempel weer op te 
bouwen. Wie gaan dat werk oppakken? 
 
Zondag 18 oktober, vijfde zondag van de herfst Kleur: Groen 
 

Op het rooster staan opnieuw enkele delen uit het boek Ezra. Er wordt weer 
aan de tempel gebouwd. Sommigen lachen, anderen huilen. Door weerstand 
komt de bouw van de tempel stil te liggen, maar de profeten roepen op om 
het werk weer te hervatten. Een nieuw begin is nog niet zo gemakkelijk als 
het lijkt. 
Op deze zondag gaat Dhr. E. Fokkema uit Twello bij ons voor. 
 
Zondag 25 oktober, zesde zondag van de herfst  Kleur: Groen 
 

In het boek Nehemia kunnen we lezen dat 
Jeruzalem is herbouwd. De wet wordt 
opnieuw voorgelezen en er komt een nieuw 
feest: het loofhuttenfeest.  
Op deze zondag gaat Mw. J. Aantjes-
Lubbersen uit Eerbeek bij ons voor.  
Zij is kerkelijk werker te Hall en 
Voorstonden. 
 
Tot ziens in de diensten! 
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AGENDA 
 

 8 okt. 19.30 Overleg commissie enquête Bij Kees  
 14 okt.  20.00 Moderamen In overleg 
 21 okt. 20.00 Kerkenraadsvergadering Kerkzaal 
 28 okt. 10.00 Ouderlingenvergadering Consistorie 
     
Ds. Betsy Nobel 
 
 

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

 8 okt. Dhr. M. Hogeboom 84 jr. 

11 okt. Dhr. G.J. Wolters 82 jr. 

14 okt. Dhr. W.J. van Vemde 82 jr. 

15 okt. Mevr. J. Veenendaal - Wilmink 100 jr. 

 
JUBILEA: 
 

29 okt. Dhr. en Mevr. van Baak-Boon 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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Waarom luidden afgelopen dinsdag de klokken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U zult zich misschien ook afgevraagd hebben waarom de kerkklokken afgelopen 

dinsdag om half tien acht minuten en twintig seconden geluid hebben. 

Om half tien werd de petitie #500 kinderen overhandigd aan de woordvoerders 

asiel en migratie van de Tweede Kamer. De petitie is mede ondertekend door veel 

plaatselijke gemeentes, predikanten en kerkleden. 
 

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal 

minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit de 

vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. (i.p.v. de 100 die Nederland wil 

opnemen na langdurige en moeizame discussies in de Tweede Kamer). 
 

Twaalf organisatie, waaronder Kerk in Actie, organiseren deze petitie en de actie 

klokluiden. Als diaconie van Terwolde-de Vecht hebben we besloten deze actie te 

steunen door ook de klokken van Terwolde te luiden. 

 

Namens de diaconie, Kees Visser 
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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 OOV: 
 

 4 okt. PK Klarenbeek 10.00u 

11 okt. PK Nijbroek 9.30u 

18 okt. PK Wilp 10.00u 

25 okt. PK Twello 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) 
 

5 oktober Mevr. T. Teunissen 

   Mevr.  M. Kelderman 

   Mevr. A. Hiddink 

   Mevr. Jac. van der Haar 
 

Oproep!! 
 

Wie wil in de maand december en juni helpen met de kerkschoonmaak. 

Opgeven bij Henny de Groot: 0612 191 620. 
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BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 

Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  

Kerkbode    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: 
 

Bloemengroet via: A. Bongers 10,00 

 

  

W. Jansen (2x10) 20,00 

 

  

H. van der Scheer 10,00 

 

  

D. van Baak 10,00 

 

  

H. Steenbergen (1x5; 2x10) 25,00 

 

  

Bank (2x10) 20,00 95,00 

     Collekten: 

    Augustus CvK 

 

140,50 

 

 

Diaconie 160,44 

 

 

Orgelfonds 91,30 

 

 

Kia: Kerk als plek van hoop 24,95 

 

 

Stichting Tamara 30,80 

 

 

Kameroenproject ZWO 36,88 484,87 

     September CvK 

 

135,28 

 

 

Diaconie 116,09 

 

 

Een sterke kerk 49,05 

 

 

JOP: Kliederkerk geeft hoop 33,25 

 

 

Voedselbank 68,90 

 

 

Vredesweek 34,80 437,37 

 
  

TOTAAL 1.017,24 

 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 26 OKTOBER vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

