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DIENSTEN  NOVEMBER  2020 
 

 

Zondag 1 november 10.00u - Ds. H. Marsman, Deventer 

        

Uitgangscoll.: KiA:  

Kerk met vrouwen in de hoofdrol 

          

Zondag 8 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

        Dankdag 

        

Uitgangscoll.: JOP:  

Opvoeden doe je niet alleen 

          

Zondag 15 november 10.00u - Pastor H. de Jong, Terwolde 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 22 november 10.00u - Ds. B.K. Nobel 

Laatste zondag kerkelijk jaar   Uitgangscoll.: Orgelfonds 

          

Zondag 29 november 10.00u - Mw. dr. E. van Staalduine, Nijbroek 

1ste advent   1ste Coll.: KiA: Omzien naar mensen  

        binnen en buiten de kerk 

        Uitgangscoll.: Orgelfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Predikant 
 

 ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff 
 Kolkweg 19b 
 7396 AH  TERWOLDE   48ste Jaargang  

 (0571) 29 22 13  November 2020  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nieuws en achtergronden 

VANUIT DE PASTORIE 
 
God, wanneer we somber zijn 
omdat we teleurgesteld zijn 
in de mensen om ons heen, 
til ons dan op 
en doe ons uitstijgen  
boven onze teleurstelling.  
 
Wanneer we treurig zijn 
omdat we niet kunnen bereiken 
Wat we zo graag willen, 
til ons dan op 
en doe ons uitstijgen 
boven ons machteloze verdriet. 
 
Wanneer we de zon niet zien 
omdat er zoveel naars gebeurt 
in onze omgeving, 
til ons dan op 
en doe ons uitstijgen 
boven alle ellende. 
 
Geef dat we niet 
bij de pakken neer gaan zitten, 
maar altijd blijven zoeken 
naar dat ene streepje licht, 
dat onze hoop levend houdt 
en onze dromen waarmaakt. 
 
Greet Brokerhof-van der Waa 

  

Dit gedicht is voorgelezen 
door Kees Visser op de 
kerkenraadsvergadering  
van 21 oktober 
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Afscheid en nieuw begin 
De dozen van de verhuizer zijn 
inmiddels in huis en langzaam maar 
zeker werken we van boven naar 
beneden om alles uit te zoeken en in 
te pakken. Er gaat heel wat door je 
handen. 
Iets vergelijkbaars ervaar ik ook, 
wanneer ik nu door het dorp fiets of 
loop. Zoveel huizen die een 
herinnering oproepen aan mensen 
die er eens woonden, of situaties de 
zich in deze huizen hebben 
voorgedaan. 
Ik ben dankbaar voor wat ik heb 
kunnen doen en tegelijkertijd weet 
ik dat er ook altijd dingen bij in zijn geschoten. Het is niet anders. 
Langzaam maar zeker mag ik dat allemaal loslaten. 
Het zal een bijzonder afscheid worden in deze coronatijd. Geen 
uitzwaaiavond, geen volle kerkdienst, maar misschien worden er nog 
andere vormen gevonden. Het is nu eenmaal een onzekere tijd. 
Vast staat inmiddels wel dat ik op 3 januari afscheid zal nemen in 
een kerkdienst in Terwolde en dat ik op 10 januari intrede zal doen 
in IJhorst-de Wijk. Vast staat ook dat ik deze 23 jaren in Terwolde en 
De Vecht nooit zal vergeten. Het was goed. 
 
Verhuisverlof 
Van 7 tot en met 13 december heb ik verhuisverlof. In die week gaan 
we verhuizen naar IJhorst. Ds. Theo van Staalduine uit Nijbroek kan 
in voorkomende gevallen waarnemen. 
Tot en met 3 januari werk ik nog in Terwolde en De Vecht. Doe dan 
ook gerust een beroep op mij. De afstand tussen IJhorst en Terwolde 
is niet zo groot. 
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VANUIT DE GEMEENTE  
 
Wij gedenken 
Op 16 oktober kwam er een einde aan het leven van Steven 
Hendrikus Kamphuis, een familiemens en dorpsmens. Steven mocht 
89 jaar oud worden. De laatste weken van zijn leven waren lastig, 
maar hij werd goed verzorgd door zijn vrouw Annie en de kinderen 
en kleinkinderen. 
 

Steven hield van het leven, ook al was dit niet altijd gemakkelijk. 
Zesentwintig jaar geleden verloren hij en zijn vrouw hun oudste zoon 
Jan bij een vreselijk ongeluk op het werk en zestien jaar geleden 
werd gevreesd voor zijn eigen leven, maar hij kreeg er nog een hele 
tijd bij. Hij ervoer die tijd ook als extra tijd en heeft enorm genoten 
van zijn tuin, bloemen in het algemeen. SV Terwolde, de kinderen en 
kleinkinderen en toen er ook nog twee achterkleinkinderen werden 
geboren, kon hij zijn geluk niet op.  
Dat alles en nog veel meer moest hij nu loslaten.  
 

We namen afscheid van hem in 
Steenbrugge, waar kinderen en 
kleinkinderen bij zijn leven stil 
stonden en we lazen uit Psalm 
23; De Heer is mijn herder, het 
ontbreekt mij aan niets. 
We wensen Annie, de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 
sterkte en liefde om hen heen 
om dit verlies te dragen. 
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Gedachteniszondag 
 

Hoe gaan we het doen? 
Om in deze tijd iedereen recht te doen en de tijd te geven om 
stil te staan bij het overlijden van een geliefde, heeft de kerkenraad 
besloten de gedachteniszondag op zondag 22 november als volgt 
vorm te geven. 
 

In de week voor de 22e wordt een opname gemaakt van een korte 
kerkdienst. Deze opname kan bekeken worden via Youtube, de 
website van onze kerk en het facebookaccount van onze kerk.  
Op zondag 22 november is er dan geen kerkdienst. De ochtend is 
voor families van gemeenteleden die in het afgelopen jaar iemand 
zijn verloren. Deze families krijgen een brief met daarin een tijdslot, 
waarin zij naar de kerk kunnen komen om de kaars voor hun geliefde 
aan te steken en samen stil te staan bij hun verlies. 
 
Van 13.30-16.00 is er 
gelegenheid om in de 
kerk waxinelichtjes aan te 
steken voor alle mensen 
die we graag willen 
gedenken op deze dag. 
Iedereen die graag een 
lichtje wil branden is dan 
welkom.  
 
Er zal iemand aanwezig zijn die er samen met u voor zorgt dat de 
afstand van 1,5 meter bewaard blijft. Ook vragen we iedereen een 
mondkapje te dragen.  
 

Wilt u op deze middag één of meerdere uren gastheer of gastvrouw 
zijn? Heel graag, laat het weten aan Betsy Nobel via mail of telefoon. 
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Wie worden er herdacht? 
Op deze zondag gedenken we de overleden leden van onze 
gemeente en de overledenen bij wie wij als kerk betrokken zijn 
geweest bij de uitvaart. 
’s Morgens zullen er kaarsen aangestoken worden voor: 
 
Hendrikje Klijn-van Tongeren 
Gerrit Barten 
Lub van Weeghel 
Jennigjen Buitenhuis-Broekhuis 
Hendrik Koldenhof 
Aaltje Johanna Pas van Wenum 
Albert Lammert Jonkman 
Aaltje Willemien Bredenoort-Uenk 
Steven Hendrikus Kamphuis 
 
Samen met de aanwezige familieleden zullen we stil staan bij het 
overlijden van hun geliefde en zijn of haar naam hardop noemen. 
Zij worden niet vergeten. 
 
De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
 
   (Hanna Lam) 
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Bij de diensten 

Wel of niet zingen?? 
Geluiden uit de gemeente en de kerkenraad hebben ons er toe 
gebracht om ons opnieuw te bezinnen over het zingen met een 
groepje gemeenteleden tijdens de kerkdiensten. Enerzijds zijn er 
mensen die het fijn vinden dat er nu in ieder geval door een groepje 
gemeenteleden gezongen wordt. Anderen voelen zich daar toch niet 
veilig bij, of hebben andere bezwaren bijvoorbeeld vanwege de 
beeldvorming die is ontstaan rondom kerken en zingen. 
Na goed overleg waarbij we naar elkaars standpunten en gevoelens 
hebben geluisterd, hebben we als kerkenraad toch besloten het 
zingen voorlopig weer op te schorten totdat er meer duidelijkheid is 
over de invloed van zingen of totdat de maatregelen versoepeld 
worden. 
Wat wij deden was zeker niet buiten de regels, maar ook binnen de 
regels willen we graag dat iedereen zich veilig voelt in de kerkdienst.  
We hebben dit besluit met pijn in het hart genomen en hopen op 
betere tijden. Mee neuriën met het orgel of een lied dat afgespeeld 
wordt via de schermen mag nog wel.  
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Kindernevendienst 
Omdat verschillende leidsters van onze kindernevendienst in de zorg 
werken of zorg dragen voor kwetsbare familieleden zijn zij weer 
overgegaan op het via mail verzenden van materialen voor elke 
zondag. Er is in de komende weken dus geen kindernevendienst in 
de kerk. We wensen de mensen die zo trouw leiding geven aan de 
kindernevendienst sterkte toe in hun werk en hun privésituatie. 
Geweldig dat zij de kinderen toch van materialen blijven voorzien! 
 
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. 
 
Zondag 1 november, zevende zondag van de herfst  Kleur: Groen 
In de laatste maand van het kerkelijk jaar lezen we uit het evangelie 
naar Matteüs. Op de verschillende zondagen komen kernverhalen 
van Jezus aan de orde. Vandaag is dat de bergrede, Matteüs 5: 1-12. 
Op deze zondag gaat Ds. H. Marsman uit Deventer bij ons voor. 
 

Zondag 8 november, achtste zondag van de herfst Kleur: Groen 
We vieren DANKDAG voor 
gewas en arbeid. In deze 
ingewikkelde tijd spreken we 
uit waar we dankbaar voor 
kunnen zijn. Dankbaarheid is 
een goed medicijn tegen 
somberheid. We lezen uit 
Matteus 20 en/of 25 

https://pknterwolde-devecht.nl/
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Zondag 15 november, negende zondag van de herfst Kleur: Groen 
Matteüs 25: 31-45 windt er geen doekjes om: Waar was jij toen een 
ander je nodig had? Jezus maakt duidelijk dat wat je voor een ander 
doet, je ook voor hem doet. Op deze zondag gaat pastor H. de Jong 
uit Terwolde bij ons voor. 
 
Zondag 22 november, tiende zondag van de herfst  Kleur: Wit 
GEDACHTENISZONDAG. 
Hierboven kunt u lezen hoe we gedachteniszondag dit jaar vorm 
geven. Er is op deze ochtend dus geen dienst, maar u kunt wel een 
opgenomen dienst terugkijken. Van 13.30-16.00 bent u welkom in de 
kerk om een waxinelichtje aan te steken. 
 
Zondag 29 november, Eerste zondag van Advent Kleur: Paars 
Op deze eerste zondag van Advent leren we te kijken naar de 
tekenen van de toekomst. Zien we ergens al hoop gloren? Op het 
rooster staat Marcus 13: 24-37. Dr. E. van Staalduine-Sulman uit 
Nijbroek gaat op deze zondag bij ons voor. 
 
Zondag 6 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars 
WE VIEREN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
In Johannes 1:19-28 wordt Johannes de Doper door priesters en 
Levieten ondervraagd. Is hij soms de messias? Johannes wijst van 
zich af. Hij is het niet, maar iemand die na hem komt. Toch is 
Johannes ook belangrijk. Hij bereidt de weg van de Heer en dat blijkt 
geen gemakkelijke opgave te zijn. 
 
Tot ziens in de 
diensten! 
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AGENDA 
25 nov.  20.00 Moderamen    In overleg 
2 dec.  20.00 Kerkenraad    In kerkzaal 
 

De agenda ziet er leeg uit. Toch wordt er 
soms fysiek, soms via de schermen hard 
gewerkt om onze gemeente door deze tijd 
heen te loodsen. Er zijn dan minder 
vergaderingen, er is wel voortdurend overleg 
en er gaat ook veel tijd zitten in het 
nadenken over wat wél kan. Wilt u hier ook 
een bijdrage aan leveren?  
De kerkenraad kan zeker hulp gebruiken nu 
we te maken hebben met de coronacrisis en 
de gemeente ook nog vacant wordt. Het is 
echt een tijd waarin alle zeilen bijgezet moeten worden in onze 
mooie gemeente Terwolde-De Vecht. Iedere hulp is daarbij welkom. 
Wilt u ook iets extra’s doen voor onze gemeente (en dat betekent 
niet dat u in de kerkenraad moet), meldt u zich dan bij onze scriba 
Kees Visser.  
     
Ds. Betsy Nobel 
 

JARIG: 80 jaar en ouder werden en hopen te worden: 
 2 november Mevr. J.G. Kamphuis-Noordkamp 82 jr. 
 3 november Dhr. A.H. van Velde 83 jr. 
 3 november Dhr. W.E. van Dronkelaar 80 jr. 
 8 november Dhr. J.A. Kiesbrink 82 jr. 
 12 november Mevr. F. Doeve-de Wilde 89 jr. 
 13 november Mevr. F.M. Davelaar-Buitenhuis 91 jr. 
 21 november Mevr. H.J. Nijhof 84 jr. 
 28 november Mevr. A.J. Teunissen-Veldwijk 80 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
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Vanuit de kerkenraad 
 

In de kerkenraad is afgelopen week gesproken over een aantal zaken en 
zijn een aantal besluiten genomen. In het kort volgen ze hier: 
 

 We hebben besloten dat er voorlopig ook door het zanggroepje niet 

meer gezongen wordt in de kerkdienst. Ons bereikten teveel zorgen 

vanuit de kerkenraad en de gemeente over mogelijke verspreiding van 

het coronavirus. Met dit besluit willen we de gemeenteleden serieus 

nemen. 
 

 U hebt wellicht gezien dat we het dringende advies van de overheid 

volgen om ook binnen een mondkapje te dragen. Als u echter op uw 

plaats zit, mag het mondkapje eventueel af. 
 

 Ook zal de dienstdoende 

kerkrentmeester de kerk-

gangers registreren.  

Als we dan later vragen 

krijgen, kunnen we snel 

vertellen wie de bezoekers 

waren. De naamlijsten 

zullen na vier weken 

vernietigd worden. 
 

 Het collecterooster voor 2021 is goedgekeurd. 
 

 De plaatselijke regeling is, mede door veranderingen in de kerkorde als 

gevolg van synodebesluiten, aangepast.  

In het kort: doopleden hebben niet alleen stemrecht, maar kunnen ook 

verkozen worden tot ambtsdrager. Het horen van de gemeente is 

duidelijker omschreven en het maken van een beleidsplan en het 

formuleren van de jaarlijkse speerpunten is opgenomen. Wilt u hierover 

meer informatie: de nieuwe regeling staat binnenkort op de website. 

Ook kunt u altijd de scriba hierover benaderen. 
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 We hebben ons voor het eerst beraden over de ontstane vacature door 

het vertrek van onze predikant. Er zullen veel stappen ondernomen 

moeten worden in de nabije toekomst. We hopen vooral ook dat u uw 

betrokkenheid wilt laten merken. Wij zullen u daar de gelegenheid voor 

geven. 

 

 Betsy zal op zondag 3 januari afscheid nemen. Dit zal in een dienst 

gebeuren die door de corona maatregelen wel erg sober zal worden als 

het gaat om het aantal bezoekers. Op 10 januari volgt dan de 

bevestiging in IJhorst De Wijk. 

 

 Afscheid nemen op een feestelijke manier is in deze coronatijd erg 

lastig. Toch willen we een vorm van afscheid aanbieden. Hoe? Daar 

moeten we nog eens goed over nadenken. We hebben al een paar 

mensen die willen nadenken hierover. Wilt u hieraan meedoen?  

Laat het weten. 

 

 De kerstvieringen zullen ook een ander karakter moeten krijgen dan we 

gewend zijn. Het lijkt erop dat we nog niet van het virus af zijn. In het 

volgende nummer van de kerkbode, het kerstnummer, zal meer 

informatie verschijnen. De kindernevendienst en de commissie die het 

kinderkerstfeest voorbereidt, denken ook na over hun manier van kerst 

vieren. 

 

 Tenslotte: het moderamen heeft een eerste kennismakingsgesprek 

gehad met het moderamen van Twello. Eind oktober zullen ook de 

kerkenraden kennismaken met elkaar. Daarna zullen we voorzichtig 

gaan kijken of er eventueel mogelijkheden zijn tot samenwerking op  

een aantal terreinen. 

 
 

 
Kees Visser, scriba 
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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 
 

http://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: 
 

 1 nov. PK Klarenbeek 10.00u 
 8 nov. PK Nijbroek 9.30u 

 15 nov. PK Terwolde 10.00u 
 22 nov. PK Voorst 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: 2 november: Mevr. A. van Oorspronk 
    Mevr. J. van der Scheer 
    Mevr. H. de Groot 

    Mevr. H. Kamphuis 
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BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO0347 6019 52 
Diaconie   NL79 RABO0347 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: R. Veldhuis 10,00 
 

  

D. van Bank 10,00 

 
  

L. Uenk (2x 10; 1x20) 40,00 
 

  
W. Jansen 10,00 

 

  

D. van Baak 10,00 

 
  

L. Uenk 20,00 
 

  
H. van der Scheer 10,00 

 

  

Bank 20,00 130,00 

     Pastoraal fonds via:  Bank 18.10 10,00 10,00 

     Onderhoudsfonds via:  Bank 25.09 100,00 100,00 

     Orgelfonds via: Bank 17.10 100,00 100,00 

     Collekten: CvK 
 

90,49 
 

 
Diaconie 93,14 

 

 

Orgelfonds 90,20 

 
 

Leren door ontm. en dialoog 26,69 
 

 
Vluchtelingenkinderen 35,25 335,77 

 
  

TOTAAL 675,77 

 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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DE ROMMELMARKT EN COVID-19 
  

 

Beste mensen,  
 
Inmiddels zijn we de ‘zaterdag voor Pinksteren 2020’ al ruim 
gepasseerd en er is nog geen zicht op hoe het gaat aflopen met  
covid-19 en is het dus ook niet helder wat er gaat gebeuren met onze 
rommelmarkt in 2021. 
 
Vanwege het niet doorgaan van de rommelmarkt, het afgelopen 
seizoen, zaten we natuurlijk met heel veel goederen welke wij hadden  
ingezameld en opgeslagen bij Gijs en Tonnie Teunissen.  
En we hadden inmiddels ook al een aantal wagens elders klaar staan  
om naar welbekende terrein te vervoeren in de week voor Pinksteren. 
 
En dus ontstond de vraag “wat te doen met alle rommelmarkt spullen”:   
 

*  gebruiken voor een rommelmarkt in september 

*  gebruiken voor een uitgebreide kerstmarkt in december  

*  de grotere goederen direct al weer opslaan voor volgend jaar. 

 
Na rijp beraad heeft de rommelmarktcommissie besloten om niet te 
gaan voor september, omdat het ons inziens nog te kort na de 
maatregelen kwam welke de overheid ons had opgelegd op het 
moment van de vergadering begin juli dit jaar. 
 
Daarbij kwam ook het besef dat, om de rommelmarkt te organiseren  
op een ander moment, ons twee belangrijke punten parten zouden 
gaan spelen.  
 
Namelijk onze kracht van de zaterdag voor Pinksteren. 
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# Alle kopers en liefhebbers uit de wijde omgeving weten dat er dan 
de rommelmarkt in Terwolde is, bij de familie Kloosterboer. 

 
# Alle medewerkers houden er al jaren rekening mee dat we 

uitsorteren tussen Pasen en Pinksteren. En in de week voor 
Pinksteren zijn er wel 130 vrijwilligers om onze grote rommelmarkt 
tot een succes te maken. 

 
Op het moment van het besluit om geen rommelmarkt te gaan houden 
dit jaar moest er dus bedacht worden, wat we dan nog wel kunnen 
doen en wat te doen we met alle spullen die al in de opslag staan. 
 

Help, wat moeten we nu doen! 
 
De dames in onze commissie waren inventief en creatief en gingen 
over op het verkopen via marktplaats. En dat verloopt tot op heden 
heel goed. 
Alle vrije uurtjes hebben ze gebruikt om de berg met spullen in de 
schuur uit te zoeken voor geschiktheid voor op marktplaats of 
eventueel de brocante kerst- markt. Wat niet geschikt was werd apart 
gezet om gestort te worden. 
 
Tijdens dat uitzoekwerk kwamen ze veel leuke en mooie dingen tegen, 
en besluit Wilma Veldwijk dat het best leuk zou zijn om de kleinere 
spullen uit te stallen bij haar thuis langs de Avervoordseweg; als 
zijnde een kleine rommelmarkt aan huis. Alles word geprijsd en leuk 
geëtaleerd in en om de oude schuur. Het ziet er van de weg af  heel 
gezellig en leuk uit en trok daardoor de aandacht van de vele fietsers 
die er deze mooie zomer langs  kwamen. 
 
Door het succes van de huisverkoop ontstaat het idee om  een 
weekend te organiseren en ook meer grotere spullen aan te bieden en 
hier dan ook vooraf aandacht voor te zoeken in de media, in de hoop op 
een grotere opkomst van eventuele kopers en dat is zeker gelukt. 
Inmiddels zijn we bezig met afvoeren van niet te verkopen goederen 
naar de stort/kledingcontainer/glascontainer/ papieropslag/wit en 
bruingoed en het oud ijzer. 
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Omdat we nu geen containers meer krijgen van de gemeente Voorst 
voor de afvoer van de rommelmarktspullen, moeten we dit zelf 
bekostigen. En dat drukt dus stevig op het resultaat van onze 
activiteiten deze afgelopen periode. 
 

Daarom is besloten om voorlopig geen spullen meer in te zamelen 
voor de rommelmarkt.  
Mogelijk dat er in de toekomst oplossingen bedacht worden om toch 
nog spullen op te gaan halen, maar er zal  eerst duidelijk moeten zijn 
of er een rommelmarkt komt in 2021. En dan moet ook duidelijk zijn op 
hoeveel vrijwilligers wij nog kunnen rekenen tegen die tijd, omdat we 
allemaal ouder worden.  
Al met is er het nu achteraf bekeken toch nog een heel mooi resultaat, 
want wij hebben tot 1 oktober al 10.500 euro aan opbrengst mogen 
noteren. Dus de moeite meer dan waard en daarom willen we iedereen 
die dit mede mogelijk heeft gemaakt bedanken voor de inzet.  
 
Wanneer we wél weer goederen gaan ophalen/ontvangen, wordt 
bekend gemaakt in de Kerkbode en het Voorster Nieuws. 
 
Hartelijke groet van de Rommelmarktcommissie. 

 
Aanvullend nieuws van de rommelmarktcommissie: 

 
 

K E R S T V E R K O O P 
 

Vanaf nu worden ook kerstartikelen aangeboden 

 in de speciale kerstkraam bij: 
 

Wilma & Harrie Veldwijk, 
 

Avervoordseweg 12, De Vecht. 
 

 

                                                    U bent daar van harte welkom 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op VRIJDAG 27 NOVEMBER vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

