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DIENSTEN  DECEMBER 2020 
 
Zondag 6 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
2de advent    1ste Coll.: KiA: Kinderen betrekken bij 

diaconaat 
    Avondmaalscollecte: Voedselbank 
     
Zondag 13 december 10.00u - Ds. J. Lammers, Beekbergen 
3de advent    Uitgangscoll.: Vrienden van Loamnes 
     
Zondag 20 december 10.00u - Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 
4de Advent    Uitgangscoll.: Orgelfonds 
     
Donderdag 24 december 20.00u - Ds. B.K. Nobel 
 24 december 22.00u - Kerstnachtdienst 
    Uitgangscoll.: Orgelfonds 
     
Vrijdag 25 december 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
    Kerstfeest 
    Uitgangscoll.: KiA: Kinderen in de knel 
     
Zondag 27 december 10.00u - Pastor H. de Jong, Terwolde 
    Met aandacht voor Oudjaar 
    Uitgangscoll.: Orgelfonds 
 
     
Zondag 3 januari 10.00u - Ds. B.K. Nobel 
    Nieuwjaarsdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Predikant 
 

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



 3 

De Kerstkerkbode voor U 

Soms waait de wind het koren in de war, 
naar alle kanten, naar elkaar; 
Zo worden wij ook door elkaar geschud 
en richt uw Geest ons op een ander mens 
     Lied 715:2 
 
Ach, ach, wat zijn wij in de war en wat worden wij door 
elkaar geschud in deze tijd. Wat is er veel onrust in ons 
leven gekomen. Onrust in de wereld, onrust in de straten en op de 
scholen, onrust in de ziekenhuizen, onrust over onze gezondheid en die 
van anderen, onrust in ons hart. 
 

Zo gaan we de decembermaand van 2020 in en proberen we vorm te 
geven aan de dagen die ons zo vertrouwd zijn, waaronder ook het vieren 
van de geboorte van Jezus, het Kerstfeest. Misschien wel het feest met de 
meeste tradities. Dit jaar zal het anders zijn. Dat vraagt om aanvaarding én 
om creativiteit om de kern van de boodschap van het kerstevangelie toch 
te kunnen vieren. Zoals Jesaja zegt: Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het licht niet overmeesterd. Ook de protestantse kerk van 
Terwolde-De Vecht  wil er in deze tijd zijn als teken van dat licht.  
Als boodschapper van Christus, die het licht in de wereld bracht en de 
dood overwon. Geen volle kerkdiensten dit jaar, maar wel aandacht voor 
elkaar. Gods Geest en zeker ook het voorbeeld van Jezus richten ons op 
elkaar. Zo kunnen we er in zijn geest toch het beste van maken:  
 

Vrede en alle goeds! 
 

Namens de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht 
                                  Ds. Betsy Nobel 
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Kerst CD van Stef Bos  
In de webwinkel van de Protestantste kerk is de kerst CD ‘Geef Licht’ 
met liederen van Stef Bos te koop. Voor slechts €2,50 heeft u al een 
exemplaar. Mooi voor uzelf of om weg te geven. 
 
Een van de nummers op de CD is een nieuwe tekst  
op de melodie van Stille Nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
Ooit voorspeld en toch onverwacht. 
Lang geleden en ver hier vandaan. 
In een stal in het licht van de maan 
en een ster aan de hemel 
die daar voor altijd bleef staan. 
 
Kleine prins, godenkind, 
dat altijd weer de weerstand vindt. 
Tegen de stroom in en tegen de wet 
langs een mooie en moeilijke weg. 
Dwars door donker en mist 
altijd op zoek naar het licht. 
 
Komt allen tezamen 
van waar wij ook zijn. 
We vieren het leven 
en we drinken de wijn 
en we breken het brood  
maakt niet uit wat je gelooft. 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
Wat ook komt en wat er ook was. 
Oorlog en vrede en liefde en haat. 
Dat wat zal blijven en dat wat vergaat. 
Er is altijd een licht dat weer schijnt 
Tot aan het eind van de tijd. 
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Jouw stem in mij 
Margreet Spoelstra, naar Lucas 1 

 
Jouw stem in mij doorklinkt mijn hart, 
verwarmt mijn huid, mijn lijf; 
en huilt en juicht en zwijgt in mij. 
Mijn stem wordt zachter, ik verstil. 
Jij zingt in mij. 

 
Jouw stem in mij, jouw zingen draagt 
mij als de avond valt, 
en bergt mij in jouw hand. In mij 
ontwaakt vergeten tederheid. 
Jij zingt in mij. 

 
Jouw stem in mij, een klankfontein, 
een toekomstlied, een bron 
van liefde ongedacht. In mij 
ontkiemt als zaad het eerste licht. 
Jij zingt in mij. 

 
En door jouw adem aangeraakt 
krijgt ook mijn stem weer klank. 
Een lied groeit waar jij woont in mij. 
En in de nieuwe dageraad 
zing ik van Jou. 

  



   6 

MAGNIFICAT 
 

Sela, dit lied is te beluisteren op Youtube: Magnificat-Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8 

 

 
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer, 

met al mijn adem dank ik God. 
Hij dacht aan mij, richtte mij op. 
De mensen prijzen mij gelukkig. 

 
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam. 

 
Barmhartig is Hij altijd weer, 

voor wie hem volgen en hem dienen. 
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is; 

hoogmoedigen heeft Hij verslagen. 
 

Voor machtigen is er geen plaats; 
Hij heeft hen van hun troon gestoten. 

De kleine mensen maakt Hij groot; 
Hij zet ze op een voetstuk neer. 

 
De rijke mensen stuurt Hij weg, 

met lege handen naar hun huis terug. 
De hongerigen geeft Hij veel; 

Hij overlaadt hen met het beste. 
 

Hij neemt het op voor Israël, 
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd. 

Bewijst zo zijn barmhartigheid, 
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8
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  Het Kerst evangelie volgens Lucas 

 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle  

inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.  

Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van  

Quirinius over Syrië.  

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder  

naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van  

de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van  

David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde,  

om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn  

aanstaande vrouw, die zwanger was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,  

en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.  

Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak,  

omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf  

van de stad. 
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Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het  

veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een  

engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het  

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.  

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie  

goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde  

zal vervullen: Vandaag is in de stad van David voor jullie  

een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.  

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren  

kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’  
 

En plotseling voegde zich bij de engel een 

groot hemels leger dat God prees met de 

woorden:  
 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij 

liefheeft.’  
 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel,  

zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem  

gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de  

Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg,  

en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak  

lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat  

kind was gezegd.  

Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders  

tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden  

in haar hart en bleef erover nadenken.  

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om  

alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun  

was gezegd. 
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Vanuit de pastorie 
 

Struikelend het kerstfeest in 
 

“Ik wist niet dat je ook mocht twijfelen in de kerk”. De jonge vrouw 

en ik waren door omstandigheden met elkaar in gesprek geraakt. 

Nog voordat ik wist wat ik antwoorden moest zei ze: “Dankjewel”. 
 

Haar woorden bleven hangen en langzaam maar zeker zag ik ze langs 

komen voor mijn ogen. Sara die in de lach schoot toen een paar 

reizigers, engelen misschien, tegen haar man Abraham zeiden dat ze 

nog kinderen zouden krijgen. Zacharias, een priester notabene, die 

zelf niet kon geloven dat zijn oude vrouw Elizabeth en hij nog een 

zoon zouden krijgen. Hij moest die tijd zwijgend afwachten, vanwege 

zijn twijfel. En Maria die tegen de engel zei: maar hoe zal dat dan 

gebeuren? Ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad.  

En Jozef die in de war was door de zwangerschap van Maria en 

twijfelde of hij wel bij haar moest blijven, 

totdat een engel in een droom hem 

vertelde dat het goed was. 
 

Een collega plaatste een foto van een 

engel op Facebook. Een engel gemaakt 

door iemand van wie wij zeggen dat hij/zij 

een beperking heeft. Geen goud of zilver, 

geen glamour. “Ik twijfel of ik ‘er wel 

mooi vind”, schreef ze er bij. Ze ontroert 

me vooral doordat ze er zo onhandig 

uitziet. Tussen de dozen met  kerstballen 

staat ze daar eenvoudig en herinnert me 

aan mijn onhandige leven – goed bedoeld, 

pakt het nogal eens rommelig uit.  
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Het troost me om naar haar te kijken. Ze gaat mee, terwijl ik naar het 

kerstfeest toe struikel.”  
 

Dit jaar struikelen we niet alleen naar het kerstfeest toe, maar ook 
door het kerstfeest heen. Alles is anders en velen van ons voelen zich 
daar niet gelukkig bij. Toch is het kerstevangelie hetzelfde als andere 
jaren. Misschien dat we nu pas iets beseffen van wat het betekent 
als niet alles gaat zoals je in gedachten had. Er zijn veel mensen die 
ieder jaar in moeilijke omstandigheden het kerstfeest vieren.  
Juist voor hen en dus ook voor ons lijkt deze goede boodschap 
bestemd. Jezus wordt geboren onder moeilijke omstandigheden ten 
tijde van de Romeinse bezetting. Herders horen het eerste van zijn 
geboorte en zij zijn echt geen vooraanstaande mensen. Misschien is 
de kerstboodschap wel het struikelverhaal bij uitstek. Maar toch 
komt er iets in beweging. Allereerst de herders, daarna de magiërs 
en ten slotte gaat deze beweging de wereld over, totdat zij ook ons 
heeft bereikt evenals vele plaatsen op deze aarde.  
 
Laten we dus al struikelend ons hoofd opheffen en met moed en 
kracht in de wereld staan. Laten we ons niet laten meezuigen door 
de duistere krachten die verdeeldheid zaaien tussen mensen en zelfs 
de bijbel misbruiken voor hun politieke programma. Geloof ze niet, 
het zijn valse profeten. Vandaag in de kerstnacht is er alleen deze 
boodschap die ons wordt gegeven: geef alles wat je hebt en geef de 
liefde een gezicht. Geef licht! 
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Afscheid en nieuw begin  
Het loslaten is nu echt begonnen. De laatste werkgemeenschap, de 
laatste ouderlingenvergadering, de laatste… het voelt nog vreemd en 
onwerkelijk. Soms stemt het ook weemoedig. “Wat zijn de pastorale 
ervaringen die je bij zullen blijven?”, vraagt één van de ouderlingen. 
En ik zie ze aan me voorbijtrekken, de momenten die ik nooit zal 
vergeten. De MKZ crisis, wanhopige ouders na het verlies van een 
kind, het seizoen dat we in één maand tijd twee kerkenraadsleden 
verloren en nog zoveel meer momenten van verdriet en blijdschap. 
De intieme en vertrouwelijke gesprekken, maar ook de momenten 
dat we er met elkaar de schouders onder zetten om iets te 
betekenen voor de mensen in onze omgeving.  
Ik kijk met dankbaarheid terug, omdat ik mijn werk mocht doen in 
een warme gemeenschap, die er, vaak zonder er veel woorden aan 
te geven, gewoon is. Dankbaar ben ik ook voor de ruimte die ik heb 
gekregen om nieuwe dingen uit te proberen. Vaak kwam er iets 
moois uit voort, soms ook niet, en daar was ook ruimte voor.  
Het verlangen om meer te doen leefde altijd bij mezelf, maar ook bij 
de gemeenschap. Niet alles kreeg gestalte, soms missen we ook de 
menskracht. Ook dat is een gegeven. Maar zolang het verlangen 
blijft, is de gemeenschap levend. Ook al kan niet alles wat we zouden 
willen, gerealiseerd worden. 
Ik hoop en heb er ook vertrouwen in dat dat verlangen blijft.  
Het verlangen naar de ontmoeting met God, het verlangen naar de 
ontmoeting met elkaar, de stille helpende handen en momenten van 
uitbundigheid. Ik laat mijn werk hier in Terwolde-De Vecht los, maar 
ik vertrouw er op dat de gemeente elkaar vast blijft houden, de 
schouders er onder zal blijven zetten en de kerk van Terwolde en  
De Vecht levend zal houden. Er wordt wel gezegd dat een 
voorganger een voorbijganger is, en dat is ook zo (zelfs als je 23 jaar 
verbonden blijft aan één plek), maar gemeenteleden zijn dat voor 
een deel ook. Er zijn mensen die er 23 jaar geleden ook al waren en 
die nog steeds betrokken zijn.  
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Ik heb ook mensen zien komen en mensen zien gaan. Ook dat houdt 
een gemeenschap levend. Vertrouwde wegen en nieuw impulsen, 
beide zijn nodig.  
Als een predikant en een gemeente afscheid van elkaar nemen, dan 
roept dat ook gevoelens van rouw op. Het is goed daar de tijd voor 
te nemen. Tegelijkertijd openen zich nieuwe perspectieven, zowel 
voor de gemeente als voor de predikant. Zo worden we weer 
herinnerd aan het feit dat we op weg zijn naar de toekomst. Gods 
toekomst. En dat is een lonkend perspectief. Ik wens iedereen in de 
dorpen Terwolde en de Vecht vrede en alle goeds! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Verhuisverlof en bereikbaarheid 
 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.  

 In die periode kunt u mij bereiken  via telefoonnummer 
  

06 381 266 26. 
 
 



 13 

Vanuit de gemeente 
 

Gedachtenisdienst, terugblik 
 

Dit jaar is alles anders. Ook voor mensen die in het afgelopen jaar 
een geliefd mens hebben 
verloren. De meeste uitvaarten 
hebben in een kleinere kring 
plaatsgevonden dan anders het 
geval zou zijn geweest.  
Ook rouwen in deze tijd is 
lastig, nu bezoek krijgen, 
ergens heen gaan, iemand een 
knuffel geven allemaal 
ingewikkeld is. Juist daarom 
vonden we het belangrijk om 
de Eeuwigheidszondag, waarop 
wij onze dierbare overledenen 
gedenken, dit jaar een voor nu 
passende vorm te geven.  
Van tevoren is er een dienst 
opgenomen, die u nog terug 
kunt kijken op onze website 
onder het kopje kerkdiensten (22 november). Het thema van deze 
dienst is: Tegen de machteloosheid. 
Op zondagochtend ontvingen we in de kerk de families die in het 
afgelopen jaar iemand hebben verloren. Ze kwamen om de beurt, 
zodat er tijd was voor iedereen om de naam van de overledene te 
noemen, een kaars aan te steken, te luisteren naar prachtig harpspel 
van Maaike Bosscher en even samen te praten. 
’s Middags hebben veel gemeenteleden, dorpsgenoten en toevallige 
voorbijgangers een lichtje aangestoken in de kerk. Zo werd het een 
gedenkwaardig weekend, waarin ook verhalen van verdriet konden 
worden gedeeld.      
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Kerstdiensten 
 

Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we ook tijdens de kerst 
maximaal 30 mensen per dienst toelaten (exclusief medewerkers). 
Daarom hebben we er voor gekozen een extra kerkdienst in te lassen 
en wel op 24 december (kerstavond) om 20.00. Zo hebben wij drie 
keer ruimte om 30 mensen te ontvangen: 24 december om 20.00 
uur, 22.00 uur en 25 december (kerstmorgen) om 10.00 uur.  
Het is noodzakelijk dat u zich voor deze kerkdiensten aanmeldt.  
Hoe dat gaat, leest u verderop in de kerkbode.  
 

Op Kerstavond zal het twee keer dezelfde dienst zijn, op 
kerstmorgen is  er een andere dienst. Beide diensten zullen ook 
digitaal aangeboden worden. Misschien lukt het om te live-streamen 
(hier wordt nu hard aan gewerkt), anders komen de diensten daarna 
op onze website, facebookpagina en youtube te staan, zodat u ze 
later kunt zien. 
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 Bij de diensten   

 

In deze tijd snakken we naar goed nieuws (evangelie).  
In de Adventstijd wordt dat volop gebracht. Het is een verwachtings-
volle tijd. Daarom lezen we in deze tijd uit verschillende bijbelboeken 
verhalen van hoop en uitzicht op de toekomst, tot die dag aan zal 
breken, waarop het wachten is: de geboorte van Jezus, licht van de 
wereld. 
 
Zondag 6 december, Tweede zondag van Advent Kleur: Paars 
WE VIEREN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
We lezen Johannes 1: 19-28. Johannes de Doper wordt door de 
priesters en de Levieten ondervraagd: “Ben jij de messias?“. 
Johannes wijst van zichzelf af en zegt dat er iemand zal komen die 
veel belangrijker is dan hij. 
 
Zondag 13 december, Derde zondag van Advent Kleur: Paars 
In Jesaja 65: 17-25 spreekt de profeet Jesaja de mensen moed in:  
“de Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. 
Wees goed voor elkaar, help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer 
zal de rest doen .“” 
Deze zondag gaat Ds. J. Lammers uit Beekbergen bij ons voor. 
 
Zondag 20 december, Vierde zondag van Advent Kleur: Paars 
De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze zwanger zal 
worden en een kind baren. Ze moet hem Jezus noemen en hij zal de 
zoon van God zijn. Ook Elisabeth, haar nicht, is in verwachting van 
een bijzonder kind. (Lucas 1: 26-38) Op deze zondag gaat Dhr. R. 
Bloemendal uit Apeldoorn bij ons voor. 
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Donderdag 24 december 20.00 en 22.00 uur Kerstnachtdienst. 
Kleur: wit 
In deze nacht beseffen we hoe kwetsbaar we zijn als 
mensenkinderen. Zelfs voor Jezus was geen plaats. Hij werd geboren 
uit eenvoudige ouders in een schamel onderkomen. Daar gaat zijn  
licht schijnen. Juist in de kwetsbaarheid ligt onze kracht, zo leert het 
evangelie ons. Dat besef mag ons ook door deze tijd heen dragen. 
 

Vrijdag 25 december, 10.00 uur Kerstfeest! Kleur: wit 
Een nieuwe dag is aangebroken! De duisternis is verdreven door het 
licht. In het licht van Christus mogen wij ons leven in een ander licht 
zien. Een pasgeboren kind roept hoop voor de toekomst in ons op. 
Dit kind zal de harten en handen van mensen keren naar het goede. 
Dat mogen we voluit vieren. 
 

Zondag 27 december, dienst met aandacht voor oudjaar. Kleur: wit 
In Lucas 2: 33-40 lezen we hoe Jozef en Maria met Jezus naar de 
tempel gaan om hem daar op te dragen. Daar ontmoeten zij Simeon 
en Hanna. Zij begrijpen direct dat dit kind een bijzonder kind is. 
Op deze zondag gaat pastor H. de Jong uit Terwolde bij ons voor. 
 

Zondag 3 januari, Nieuwjaarsdienst Kleur: wit 
AFSCHEIDSDIENST 
Op deze zondag zal ik na ruim 23 jaar afscheid nemen van Terwolde 
en De Vecht. We weten nu nog niet precies hoe we deze kerkdienst 
vorm kunnen geven. In andere tijden is zo’n afscheidsdienst meestal 
een groot gebeuren, dat zal nu anders zijn en dat is oprecht jammer, 
maar ook hier zullen we er het beste van maken, zoals we dat in de 
afgelopen negen maanden ook gedaan hebben. 
In ieder geval zal er plaats zijn voor een terugblik en goede wensen 
voor de toekomst. In zo’n afscheidsdienst hoort ook een officieel 
moment waarin een collega, die ook consulent zal worden tijdens de 
vacature, de belofte zal herhalen die ik gedaan heb, toen ik hier 
kwam werken en een dankgebed uitspreken.  
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AGENDA 
 
2 december  20.00 Kerkenraad   Kerkzaal 
 
U allen een goede decembermaand toegewenst! 
 
Ds. Betsy Nobel 
 
 

 

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

 2 dec. Dhr. J.H. Ooink op den Dijk 87 jr. 
 4 dec. Mevr. J.H. Vorderman-Segers 95 jr. 
 17 dec. Mevr. G.S. Vos-Hofman 83 jr. 
 21 dec. Dhr. T. van Baak 80 jr. 
29 dec. Mevr. E.H. Klein Lankhorst 85 jr. 
 
 3 jan. Mevr. M. Elskamp-den Besten 81 jr. 
 5 jan. Mevr. A.C. Feenstra-Schoonenboom 90 jr. 
 
 
JUBILEA: 
 

 8 dec. Dhr. en Mevr. Jacobs-Mulder 50 jr. 
 17 dec. Dhr. en Mevr. Kamphuis-Schoonhoven 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. 
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Kerstvieren in de kerk in Coronatijd 
 

Hoe ga je in coronatijd kerstvieringen in de kerk organiseren met alle 
beperkingen van dien? Een vraag waar we geprobeerd hebben een 
antwoord op te geven. 
We kunnen maar met 30 mensen in de kerkdienst aanwezig zijn.  
Tot nu toe hebben we elke zondag tussen de 25 en 30 kerkgangers. 
Dus dit geeft geen extra organisatorische problemen.  
Tijdens de kerstdiensten waren 
het er ieder jaar veel meer dan 
30. Bovendien hadden we een  
kerstnachtdienst met mede- 
werking van groot aantal musici 
van Ons Genoegen.  
Op zondagmorgen was er een 
gezinsdienst waar de 
kindernevendienst met veel 
kinderen meewerkte. Er waren 
dus ook veel ouders aanwezig. 
Om dit jaar toch kerst in de kerk te vieren zonder dat we een bron van 
besmetting zouden kunnen gaan vormen, hebben we het volgende 
besloten: 
 

1. We houden op 24 december twee kerstnachtdiensten, om 20.00 uur 

en om 22.00 uur. 

2. Zondagmorgen 25 december is er om 10.00 uur een dienst, zonder 

medewerking van de kindernevendienst. De leiding van de 

kindernevendienst heeft allerlei alternatieven voor de kinderen 

bedacht. 

3. Voor alle drie de diensten moet u zich van tevoren aanmelden. Als 

er 30 aanmeldingen binnen zijn, stopt de aanmelding. Misschien is 

er in een andere viering nog wel ruimte. Dat hoort u wel als u zich 

aanmeldt. Kinderen t/m 12 jaar tellen we niet mee. Aanmelden kan 

via scriba@pknterwolde-devecht.nl of telefonisch via 0571 290 720 

bij de scriba. 

 

Tot nu toe kunt u de diensten thuis via YouTube of de website van de 
kerk bekijken op een tijdstip na de kerkdienst, meestal vanaf 
zondagavond.  

mailto:scriba@pknterwolde-devecht.nl
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Ook bestaat de mogelijkheid de dienst later via een Usb-stick te 
beluisteren. Het lijkt er nu op dat we de kerkdiensten vanaf kerst 
rechtstreeks kunnen gaan uitzenden! We moeten nog een slag om de 
arm houden, want nog niet alles is op dit moment (26 november) 
geregeld en duidelijk. U kunt de kerkdienst dan rechtstreeks meemaken 
via YouTube. Zoek naar ‘kerkdienst Protestantse gemeente Terwolde’. 
Waarschijnlijk kunt u ook de dienst meemaken via kerkdienstgemist.nl, 
en dan zoeken naar Terwolde. Als het allemaal gaat lukken, kondigen 
we het voor kerst af in de kerkdienst en vermelden het in het Voorster 
Nieuws. 
 
Tenslotte: dit zijn allemaal dingen die je niet wilt, maar het kan op dit 
moment helaas niet anders. Ongetwijfeld komen er weer betere tijden.  
 
Toch gezegende kerstdagen! 
 
Kees Visser, scriba 
 

 
 

Gevraagd: hulp bij het live streamen van de kerkdiensten 
 

Het lijkt er nu (26 november) op dat we met 
enige uitbreiding van onze al mooie 
apparatuur de kerkdiensten vanaf kerst 
zelfs live kunnen gaan uitzenden. 
 
Echter: we hebben dan wel de apparatuur, 
maar de huidige ‘operators’, Jan de Weerd 
en Henk Stormink, kunnen nog wel wat 
deskundigheid en hulp gebruiken. 
 

Wie heeft interesse in deze beperkte, maar mooie klus? 
Neem maar contact op met ondergetekende. 
 
Kees Visser, tel.: 0571 290 720 
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Vanuit de kerkenraad 
 

Over twee zaken wil ik u het volgende melden: 
 

Als kleine kerkelijke gemeente kan het goed zijn samen te werken met 
anderen. Dit is een trend die landelijk zichtbaar is.  
In september hebben we een uitnodiging 
gehad vanuit de Protestantse kerk van 
Twello of we eens informeel met elkaar 
kunnen kennismaken en kijken of er 
mogelijkheden zijn om dingen samen te 
doen. Onze kerkenraad is op uitnodiging 
ingegaan.  
De moderamina van de beide kerken 
hebben de eerste kennismaking voorbereid. 
Daarna hebben we als kerkenraden via een online verbinding met 
elkaar gesproken. 
Het bleek dat er verschillen zijn, maar dat er ook raakvlakken zijn.  
De kennismaking is zo goed bevallen en was dermate plezierig dat  
we afgesproken hebben verder met elkaar te gaan nadenken over  
en zoeken naar mogelijke samenwerking op een aantal terreinen.  
We houden u op de hoogte. 
 

Het volgende gaat over de ontstane vacature door het vertrek van 
Betsy. 
Als moderamen en kerkenraad hebben we ons georiënteerd op de 
ontstane situatie. Er moeten, zoals u zult begrijpen, nogal wat stappen 
gezet worden. 
We hebben ons laten informeren over de mogelijkheden en de 
procedures. Ook proberen we ons een beeld te vormen over hoe de 
toekomst van onze gemeente er zonder Betsy en met een andere 
predikant uit gaat zien. Dat is een proces waar we ons niet alleen als 
kerkenraad op moeten bezinnen. We hopen u als gemeenteleden er 
ook zoveel mogelijk bij te betrekken. Uw inbreng en betrokkenheid 
kunnen we niet missen. We zullen u zoveel mogelijk van de voortgang 
op de hoogte houden. Wees echter niet te afwachtend.  
Ook ongevraagd kunt u uw betrokkenheid laten blijken! 
 
We houden u op de hoogte. 
 
Kees Visser, scriba 
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Een lege preekstoel? 
 

Dat kan toch niet op zondagmorgen! 
Dorothé van Baak zorgt al een paar jaar dat er 

’s zondags een predikant is die de dienst wil 
leiden. Nu ds. Betsy Nobel ons gaat verlaten, 
moeten er een groot aantal predikanten 
gevraagd worden op zondag bij ons voor te 
gaan. Voor 2021 is het al bijna gelukt.  
 

Wie wil Dorothé helpen in de komende tijd het preekrooster vol te 
maken?  
 

Ook voor 2022 moet op tijd begonnen worden met het regelen van de 
preekbeurten.  
 

Kees Visser, scriba. 
 

 
 

Bericht voor de 65+ Groep. 
 

In de Kerkbode van januari 2020 hebt u kunnen lezen dat de 

activiteiten voor de 65+ in de toekomst in mindere mate 

georganiseerd zou worden.   
 

Een Uitstapje, een Stamppotten buffet en de Kerstviering 
stonden nog op ons programma. Een roerige tijd brak aan, het 

corona virus gooide roet in het eten. 
Na lang overleg hebben wij besloten om met het organiseren van 

de 65+groep middagen te stoppen.  
Voor ons een moeilijk besluit, zo`n 20 jaar hebben wij dat met 

veel plezier gedaan.  
 

Wij willen u bedanken voor uw komst, en de hartelijkheid.  
 

Hierbij willen wij de dames Reinie Beekman, Gerrie en Annie ter 
Mate hartelijk bedanken voor hun spontane hulp.  

Hierbij wensen wij iedereen een goede decembermaand toe. 
  

Hartelijk groet van: Willie Slijkhuis en Mini van der Horst.                                                             
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Bericht van de diaconie 
 

Ook dit jaar is er weer wekelijks een collecte tijdens de Adventsperiode. 
Hier leest u iets over de projecten die dit jaar aan de orde zijn. U kunt uw 
giften overmaken op rekening NL79RABO0347 605796 ovv advent en 
het nummer van de zondag. 
 

29 november 2020 - Advent-1 - Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
 

Oekraïne- Kerken geven kinderen een toekomst. 
 

School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. 
 

Op veel staatsinternaten in 
Oekraïne is de situatie voor 
kinderen slecht: gebrekkig 
onderwijs, minimale zorg en 
onverschillig personeel.  
De School van onze Dromen zet 
zich in om het onderwijs positief 
te veranderen. Personeelsleden 
worden toegerust in de zorg voor 
kwetsbare kinderen.  

Nieuwe lesmethoden bevorderen het zelfvertrouwen en creativiteit van 
de kinderen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige 
zorg, aandacht en liefde te geven. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de School van 
onze Dromen. 
 
6 december 2020 - Advent-2 - Kerk in Actie –  
 

Kinderen betrekken bij het diaconaat 
 

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om 
gezond te blijven, op onderwijs om iets 
van het leven te kunnen maken en op een 
liefdevolle opvoeding.  
Helaas zijn er wereldwijd miljoenen 
kinderen die in een onveilige situatie 
leven.  
 



 23 

Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland 
daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld 
over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de 
wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om 
de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. 
 

Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën 
en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele 
gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. 
 

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en ouderen in de 
gemeenten op een creatieve manier te betrekken bij het 
(wereld)diaconale werk van Kerk in Actie. 
 

13 december 2020 Advent-3 Vrienden van Loamneş 

Stichting ‘Vrienden van Loamneş’ is een werkgroep die zich bezig houdt 
met het inzamelen van geld voor de gemeenschap van Loamneş en 
Hoghilag  in Roemenie.  

Met dit geld ondersteunen wij projecten 
en bieden hulp waar nodig. Veel hulp 
gaat naar de scholen in de dorpen, maar 
hebben ook  bijvoorbeeld een 
dokterspost gerealiseerd. Twee keer per 
jaar krijgen een aantal van de armste 
gezinnen hulp door middel van een 
voedselpakket en kleding. 

20 december 2020 – Advent- 4 - Kerk in Actie - Zending 

Daarom Kerst –  

Iedereen welkom op het Kerstfeest! 

Voor christenen draait het kerstfeest om de 
geboorte van Christus. In Hem gaf God licht in het 
donker. Dat mogen we doorgeven en delen met 
de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk wil 
een open, uitnodigende kerk zijn.  
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Om ook dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van 
Kerst te kunnen delen, heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ 
diverse materialen gemaakt.  
Dit om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met 
de échte kerstboodschap. Zoals de cd’s van ‘Daarom Kerst’, speciaal 
bedoeld om uit te delen aan buren of vrienden.  
Voor kinderen is een eigen cd gemaakt. 
 

KERST 2020 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te 
weinig eten... Zo wachten duizenden 
bange kinderen in Griekse vluchtelingen 
kampen op de winter die komt.  
De situatie in de vluchtelingen kampen is 
mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren 
noodgedwongen in fragiele, zelf-
gemaakte bouwsels die wegwaaien als er 
veel wind staat. Medische zorg is er 
nauwelijks, ook niet voor zwangeren, 
pasgeboren baby’s en chronische zieken. 
Er is geen hulp voor getraumatiseerden. 
Het is er onveilig en er is veel geweld 
tussen verschillende bevolkingsgroepen. 

  

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. 
Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water 
en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 
en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een 
veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen 
geholpen naar een betere plek. 
Geef aan de kerstcollecte, door een gift aan de diaconie o.v.v. 
 ‘Geef Licht’, of doneer online.  
 

Hartelijk dank! 
Erik Nobel 
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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 66 66 12, 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: 
 

6 dec. RK Duistervoorde 10.00u 
13 dec. PK Twello 10.00u 
20 dec. PK Wilp 10.00u 
27 dec. PK Nijbroek 9.30u 

 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

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

In de week van 7 december Mevr. M. Bosman 
    Mevr. W. Jansen 
    Mevr.  G. Hak 
    Mevr.  H. de Groot 
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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: L. Uenk 10,00 
 

  
A. Winterman 10,00 

 
  

C. Boers 10,00 30,00 

     Orgelfonds via:  Bank 10.11 10,00 
 

  
Bank 23.11 50,00 60,00 

     Collekten CvK 
 

136,47 
 

 
Diaconie 161,32 

 
 

Orgelfonds 64,45 
 

 
Kerk met vrouwen in de hoofdrol 22,20 

 
 

Opvoeden doe je niet alleen 34,17 
 

 
Omzien naar mensen 27,03 445,64 

 
  

TOTAAL 535,64 

 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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WOORDZOEKER: 
 

O U D E R L I N G N E Z I U H R E V 

E E N E K A I D E D L O W R E T N K 

O R E D A V T N A K I D E R P E N E 

S N G E L E G R O R E B A N L Z K R 

U T S N E I D N E V E N R E D N I K 

L E L G B E T H E L A G D E E E E R 

P N E G E Z A N G C D N T I K M P E 

G E B R S N T F H E A T N K E O E N 

I S IJ T E N O T E W O E A N T N T T 

T T B E T S Y E G L K D G G E E C M 

S L S K E E R P G E R E R U R G E E 

E E T O K K I S I E W O G I N N L E 

Z E E I P K A Z D K N E K U W A L S 

N N I J R M U N L D L E S S IJ A O T 

E I F E S M O O T S I N A G R O C E 

F M K O A Z K C E E N D R A C H T R 

IJ O C A S I L T K R A M L E M M O R 

V D E V E C H T A R S U N A I M A D 

 

AANGENOMEN FIETS    ORGANIST  
BETHEL  GEZANG   OUDERLING  
BETSY   KERK    POTGROND  
BIJBEL   KERKRENTMEESTER  PREDIKANT  
COLLECTE  KINDERNEVENDIENST  PREEK   
COMPOST  KOLKWEG   ROMMELMARKT  
COSMAS  LISA    TERWOLDE  
DAMIANUS  LOTTE    VADER   
DEVECHT  MUZIEK   VERHUIZEN  
DIAKEN  NABERORGEL   VIJFENZESTIGPLUS  
DOMINEE  NACHT    WANDELEN  
EENDRACHT  NIENKE   IJSSEL   
ERIK   ONSGENOEGEN  ZONDERDAK 
 

  



 29 

Als u alle woorden hebt weggestreept vormen de overgebleven letters 
een mooie zin. De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal. 
De oplossing kunt u sturen naar: Lien Uenk,  Quabbenburgerweg 11a,  
7396 NN Terwolde, of mailen naar: ljuenk@kpnmail.nl 
 
Onder de goede inzenders verloten wij 10 keer een leuke prijs. 
Dan wel inzenden voor 1 januari 2021. 
 

 

 

 

Schrijfactie Amnesty 
 

10 december is de Dag van de Mensenrechten. Rond die tijd organiseert 
Amnesty een Schrijfactie. In onze kerk zal dat op zondag 6 december al 
plaatsvinden.  De diaconie wil ook dit jaar weer aansluiten. 
Dat gaat dit jaar anders dan vorig jaar. Er zijn juist nu mogelijkheden om 
thuis te schrijven. We zitten wat vaker thuis dan voorgaande jaren, 
sporten is beperkt mogelijk, we werken thuis, enz. 
Amnesty heeft volledig coronaproof éénpersoons thuispakketten 
gemaakt. In elk pakket zitten 10 voorbeeldbrieven die naar de 
autoriteiten gestuurd kunnen worden, informatie over de gevangene, 
pen en schrijfblok. Je kunt dan de hele maand december gebruiken om 
1 of meerdere brieven te schrijven. Je kunt ook een kaartje ter 
bemoediging naar de gevangene sturen.  
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Amnesty vraagt ook de hulp van de kerken. De diaconie zorgt er voor 
dat de pakketten op zondag 6 december in de kerk liggen en meege-
nomen kunnen worden.   
De werkgroep Amnesty Voorst zorgt voor de verzending, zodat de 
schrijver geen portokosten hoeft te maken.  
Ook kunnen er brieven getekend worden na/tijdens de dienst van 6 
december. U kunt die brieven dan getekend in de bank laten liggen.  
Pen graag meenemen. Wij zorgen er dan voor dat de brieven verzonden 
worden.  Het gaat dan om 2 voorbeeldbrieven voor de 2 personen 
hieronder genoemd. 

 
Dit jaar komt Amnesty onder andere 
in actie voor Nassima al-Sada (Saudi-
Arabië). Zij uitte kritiek op de 
autoriteiten vanwege de 
discriminatie van vrouwen.  
 

In de gevangenis werd ze mishandeld 
en een jaar lang volledig geïsoleerd 
opgesloten.  

 

Nassima mag geen bezoek ontvangen, ook niet van haar advocaat.  
 
En we schrijven ook voor Germain Rukuki 
(Burundi) . 
In Burundi worden mensen gemarteld. 
Germain Rukuki kwam daartegen in actie. 
Hij werd schuldig bevonden aan een 
aantal schijnaanklachten, waaronder 
‘rebellie’ en ‘het vormen van een 
bedreiging voor de staatsveiligheid’.  
Hij kreeg 32 jaar cel. 
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Dat schrijven zin heeft blijkt uit de volgende resultaten: 
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Kinderkerstfeest ‘2.0 - Geef Licht! 
 

Dit jaar gaat alles anders…  
Daarover zo meteen meer, eerst nemen we u graag mee langs deze 
prachtige woorden van Stef Bos: 
 

Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 

Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
--- 
 

Hiertoe nodigen we een ieder uit, samen: Geef Licht! 

Kerstavond geen volle, hartverwarmende, prachtige kerk van Terwolde. 
Corona gooit roet in de warme chocolademelk, met slagroom en 
kerstkrans. 
 
Nee, we zetten geen streep door het kinderkerstfeest 2020.  
We doen het anders! 
 

KINDERKERSTFEEST ‘2.0: Geef Licht! 
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We doen het samen! 
De kinderen van de basisschool, 
jeugdleden van de muziekvereniging 
‘Ons Genoegen’ en andere 
verrassende helpers uit ons dorp, 
maken samen een KinderKerstfeest-
filmpje. 
 

Samen zetten we Terwolde in het 
Licht. 
 

Speurend door het dorp mogen de 
kinderen op zoek naar kerstfiguren 
uit de kerststal, om zo thuis te 
knutselen aan een heus 
zelfgemaakte kerststal.  

 
Samen, betekent ook dat we als KinderKerstfeest comité samen met 
onze dorpscontactpersoon Tiara Dijkhof dit KinderKerstfeest 
vormgeven. 
 

Wat hebben we allemaal voor u in petto? 
Ook dit jaar wordt er voor u gezongen, met een KinderKerstfeest 
filmpje. De kinderen zingen kerstliedjes en dragen gedichten voor. 
Helemaal speciaal gemaakt zodat u er vanaf de bank van kunt genieten. 
Maar doet u ook mee, geeft u ook licht? Geef Licht door uw tuin of huis 
van lichtjes te voorzien. Maakt u er wat moois van? Stelt u zich voor, al 
wandelend door Terwolde, een slinger van Licht door de straten. Doet u 
mee?  
 

Met elkaar geven we licht… En als u toch aan de wandel gaat, dan 
nodigen we u van harte uit om eens een kaartje met een kerstgroet te 
bezorgen. Bij wie u wilt. Zo creëren we samen een gevoel van 
verbondenheid, zo geven we allemaal licht.  
 

Vrolijk Kerstfeest, 
 

Erik Nobel, Lineke Bolsenbroek, Roos Korderijnk, Menneke van Dijk, 
Tiara Dijkhof, Linda Terwel 



 35 
 

J
 e

 u
 g

 d
 k

 r
 a

 n
 t



   36 

Hoi jongens en meisjes! 
 

De maand december is alweer begonnen.  
De donkere maand met lichtjes overal. Het wordt vroeg donker, 
je ziet buiten al weer verlichte huizen, kaarsjes die branden.  
Het ziet er gezellig uit. 

 

Op 5 december vieren we Sinterklaas. Het is anders dan dat 
we gewend zijn. Het corona-virus zorgt ervoor dat we 
elkaar minder zien en spreken. Het zorgt voor afstand en 
voor gemis. We mogen nog steeds niet met grote groepen 
samen komen. 

 

Toch hopen we dat alles gauw weer gewoon wordt.  
Dat we elkaar weer een hand of een knuffel of een zoen 
kunnen geven zonder bang te zijn om ziek te worden. 
 
 

Tot die tijd blijven we elkaar digitaal ontmoeten. We sturen het materiaal 
voor de kindernevendienst deze maand gewoon weer naar jullie op via de 
mail. 
 

Zoals jullie vast al gehoord hebben gaat Betsy ons verlaten. Betsy heeft een 
nieuwe baan gekregen in een andere plaats: IJhorst-de Wijk.  

 
Op 3 januari is Betsy hier voor het 
laatst. We willen Betsy bedanken 
voor haar inzet de afgelopen 23 
jaar. We hebben veel met elkaar 
gedeeld en georganiseerd: de Paas- 
en Kerstprojecten, de afscheids 
diensten van de groep 8 kinderen, 

de toneelstukken met kerst (waar Betsy o.a. ook nog in heeft meegespeeld 
als vrouw van de herbergier), en natuurlijk de kinderdienst met Palmpasen 
en een echte optocht.  

 
 

We hebben genoten. We wensen jou Betsy, heel veel geluk  
en succes in je nieuwe gemeente! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.wiktionary.org/wiki/kaars&psig=AOvVaw3VS_NRph4JsWe7KhDcaZSi&ust=1605985418046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjC6pvoke0CFQAAAAAdAAAAABAD
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In december begint de adventsperiode. 
 

Het thema in deze tijd is: ‘het beste nieuws’.  
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je 
hopen, voor jezelf of anderen in de wereld? We leven toe naar de geboorte 
van Jezus, die licht en vrede brengt.  
Dat is goed nieuws voor de hele wereld- misschien wel het beste nieuws 
dat we kunnen krijgen. 
 

 
In deze maand krijgen de kinderen van de 
kindernevendienst ook een gezinsboekje 
(gemaakt voor de adventstijd), opgestuurd.  
 
Met dit boekje leef je naar de kerst toe aan de 
hand van verhalen, gedichtjes, activiteiten, 
knutseltips en nog veel meer.  
 
In de adventstijd kun je elke zondag werken aan 
een adventslantaarntje waarop de verhalen te 
zien zijn. 
 

 
Binnenkort krijgen jullie ook bericht via de mail over de invulling van eerste 
kerstdag. We zijn eigenlijk gewend om een kerstspel uit te voeren tijdens 
de dienst. Dat gaan we nu weer proberen, maar dan anders…  
 
De komende maand horen jullie wat jullie thuis kunnen gaan doen aan de 
voorbereiding van deze dienst. We gaan proberen om samen iets moois te 
laten zien! 
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De komende zondagen: 
 
Eerste advent: 29 nov: “Zie je al wat? 
 

Meneer Tuur staat op de uitkijk. Zou de koningin al 
komen? Hij ziet aan een vijgenboom dat het al bijna 
zomer wordt. Dan komt ze vast al snel! 

 
Tweede advent: 6 dec “Wie ben jij dan wel?” 
 

Johannes de Doper wordt door priesters en 
Levieten ondervraagd: ‘Ben jij de Messias?’ 
Johannes vertelt dat hij dat niet is en dat na 
hem iemand komt die veel belangrijker is. 

 
Derde advent: 13 dec: “Ben je er klaar voor?” 
 

De profeet Jesaja spreekt de mensen moed in:  
‘De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie 
mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar.  
Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer,  
zal de rest doen”. 

 
Vierde advent: “Wat een geschenk!” 
 

De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze 
een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods Zoon.  
De engel vertelt ook dat de oude Elisabeth een kindje 
krijgt 

 
Kerst: 25 dec “Wereldnieuws” 

 

Vandaag is het kerstfeest en lezen we het 
verhaal van de geboorte van Jezus. Hij wordt 
geboren in een stal en krijgt meteen al veel 
bezoek. 
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Zondag 27 dec: “Hier heb ik op gewacht” 
 

Jozef en Maria zijn met hun kindje Jezus in de 
tempel. Daar ontmoeten zij Simeon en Hanna. 
Wat zijn deze mensen blij om Jezus te zien! 
 
 
 
In het blad ‘Kind op zondag;  staat een mooi lied dat aansluit bij de 
adventsperiode: 
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Ik heb voor jou een goed bericht 
Projectlied Advent & Kerst 2020 
 

[Dit lied is een ‘stapel-lied’: Er komt elke zondag een couplet bij.] 
 
1. Ik heb voor jou een goed bericht: 

De koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht 
en hij zal naast je staan. 

 
2. En luister goed, er komt nog meer. 

Een stem roept in het rond: 
‘Hij is dichtbij, de grote Heer. 
Maak ruimte als hij komt!’ 

 
3. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou: 

Er komt een nieuwe tijd. 
Een wereld vol van goede trouw, 
geluk en vrolijkheid. 

 
4. Het beste nieuws daalt nu vanuit 

de hemel op ons neer. 
De Vader koos Maria uit 
als moeder van de Heer. 

 
5. En in de nacht klinkt er een lied: 

Het grote feest begint. 
Ga snel op weg en mis het niet. 
Kom kijken bij het kind! 

 
 
 
Tekst: Erik Idema 
Melodie: ‘De toekomst van de Heer is daar’, LB 767 
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Iedereen een fijne kerst toegewenst! 
 

Jolanda, Wendy, Martha en Bernedine. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 4 JANUARI vóór 16.00 uur  

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

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

