DIENSTEN JANUARI 2021
Zondag

10 januari 10.00u - Ds. H. Bouma, Kampen
Verhaaldienst
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag

17 januari 10.00u - Dhr. E. Fokkema, Twello
Uitgangscoll.: CvK/PKN:
Ondersteuning gemeenten

Zondag

24 januari 10.00u - Ds. S. Muller, Beekbergen
H.A.
Avondmaalscollecte
Diaconie/Voedselbank

Zondag

31 januari 10.00u - Pastor H. de Jong, Terwolde
Uitgangscoll.: Vrienden van Loames

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

49ste Jaargang, Januari 2021
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Afscheid en nieuw begin

Lieve mensen,
Op het moment dat ik dit schrijf
(zondagmiddag 3 januari) ben ik
nog aan het bijkomen van al het
moois dat vanochtend is gezegd en
gedaan. We kijken nu uit op een
mooi beeld dat wij van jullie hebben
gekregen (zie foto).
En verder hebben we vandaag en
ook al daarvoor lieve kaartjes,
berichtjes en cadeautjes gehad.
De kerstballen die in de boom
hingen worden nog in een mapje
gedaan en dan kunnen we ook al
die wensen lezen.
Deze maand houd ik het kort om
dan in de volgende kerkbode nog
één keer verslag te doen van ons
afscheid en nieuw begin.
Bedankt voor deze mooie dag!
De afscheidsdienst is terug te zien op het Youtube kanaal van de kerk van
Terwolde-De Vecht en op de facebookpagina.
De intrededienst op 10 januari om 14.30 uur in IJhorst-de Wijk is te volgen
via de website van de protestantse gemeente IJhorst-de Wijk en via de link
https://kerkdienstluisteren.nl/kerken/kerkijhorstdewijk/
Hartelijke groeten,
Betsy en Erik
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Verhaaldienst 10 januari
Op zondag 10 januari gaat ds. Hans Bouma uit Kampen bij ons voor. Dit is
geen gewone dienst, maar ds. Bouma maakt er, net als de afgelopen
jaren, een mooie verhaaldienst van. Over de inhoud van de dienst schrijft
hij:
Over de blindgeborene; die blinde man uit Johannes 9 die door Jezus uit
alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je
kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als
titel Geboren voor het licht, vertelt de blindgeboren man, vijfenhalf jaar na
zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even
spannend als bevrijdend verhaal waaraan Bert Riphagen muzikaal
meewerkt.

U bent allemaal van harte welkom bij deze bijzondere dienst.
Helaas niet in de kerk, maar via ons YouTube kanaal Kerk Terwolde
rechtstreeks, of later via hetzelfde kanaal of via de website van de kerk

www.pknterwolde-devecht.nl.
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Afscheidscommissie bedankt!!
Het kostte weinig moeite om een commissie te vinden die het afscheid
van Betsy zou willen regelen.

Lien Uenk,
Jannie van Vemde,
Arjan Teunissen,
Daniëlle van de Pol,
Wendy en Wesley
Gerrits, Harry van
der Haar en Heidi
Bellert hebben een
prachtig afscheid
voor Betsy geregeld.
(Wendy was
verhinderd bij het
versieren van de
boom en Wesly heeft
de foto gemaakt).

Het was niet gemakkelijk om een ‘Coronaproof’ afscheid te organiseren.
Bovendien werd er door de overheid, toen alles in de steigers stond, een
Lockdown afgekondigd, waardoor een groot deel van de plannen niet door
kon gaan of weer anders moest.
Namens de kerkenraad hulde en dank voor wat jullie gedaan hebben!
Misschien kan er op een later tijdstip nog iets van de plannen gerealiseerd
worden.
Kees Visser, scriba
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Actie Kerkbalans 2021
Beste mensen eind januari is weer de Actie
Kerkbalans voor 2021.
Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. De basis
voor het kunnen laten draaien van de activiteiten en het financieren van
een eigen predikant en een eigen kerk. We weten dat onze gemeente
krimpt. Maar de afgelopen jaren hebben we het met elkaar toch weten te
redden.
Het is nu nog belangrijker, omdat onze predikant weg is en we de weg
inslaan om een nieuwe predikant te zoeken. De landelijke kerkorganisatie
(PKN Nederland) heeft normen voor het mogen aanstellen van een
predikant. Die normen hangen samen met het aantal leden van de kerk en
hoe we er financieel voor staan.
De laatste jaren moesten we al terug van 75% naar een 50%
predikantsplaats. We zullen alles op alles moeten zetten om een 50%
predikantsplaats te mogen blijven houden. Wat dat betreft zitten we echt
tegen de rand. Maar nog minder dan 50 % willen we natuurlijk met elkaar
niet graag. Het is belangrijk, dat de predikant tijd heeft voor de gemeente
en voor de gemeenteleden in goede en minder goede omstandigheden.
Geef om en voor elkaar. Voor iedereen is het een vreemde tijd. Een
vreemde ziekte die niemand heeft zien aankomen of kan besturen, waart
rond. Meer dan ooit missen we de warmte van anderen dicht om ons heen:
de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de
schouder.
Als mens heb je elkaar nodig en heb je behoefte aan verbinding, contact
en genegenheid.
Met de Actie Kerkbalans kun jij jouw deel bijdragen om de kerk levend te
houden ook tijdens en na corona. Alleen met ieders bijdrage kunnen we
samen de kerk draaiende houden en de dingen blijven doen en aanbieden
aan elkaar waar we behoefte aan hebben en die steun en liefde brengen in
onze omgeving.
In goede tijden, maar ook in deze lastige tijden is elke bijdrage meer dan
nodig om het werk van de kerk en de plaats om samen te komen in stand
te houden.
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Een levende kerk is een gemeente die de gang erin houdt. Strijk over uw
hart en mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen door gul en
zoveel als je kunt missen te geven aan de Actie Kerkbalans?
Vrijwilligers uit onze gemeente komen eind januari bij u langs om de
envelop te brengen en weer op te halen. Fijn dat zij zich daar voor
inzetten.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Piet Winterman

Vanuit de kerkenraad
Orgelrestauratie
Als het goed is, is maandag 4 januari door de firma
Reil uit Heerde gestart met restauratie van het orgel.
Als alles volgens plan verloopt, kunnen we het
gerestaureerde orgel rond Pasen weer in gebruik
nemen.
Inmiddels is er bij het koor een tijdelijk orgel
geplaatst, zodat we tot die tijd niet zonder orgel
zitten.

Begrotingen 2021 diakenen en kerkrentmeesters
De kerkenraad heeft de begrotingen voor 2021 van de kerkrentmeesters
en de diakenen goedgekeurd. Binnenkort staan ze op de website van de
kerk ter inzage. Als u vragen heeft of informatie wilt over de begrotingen,
kunt u contact opnemen met Ben Hiddink (kerkrentmeester) en Henk van
der Scheer (diaken).
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Kerkdiensten online
Helaas hebben we moeten besluiten voorlopig geen kerkdiensten met
gemeenteleden te houden. We volgen hiermee de richtlijnen en adviezen
van de overheid en de PKN.
Gelukkig kunnen we toch de diensten online meemaken. Via het
YouTubekanaal Kerk Terwolde worden de diensten rechtstreeks
uitgezonden. Via de website van de kerk en het YouTubekanaal kunnen
de diensten ook op een later tijdstip bekeken worden. Als dit alles voor u
technisch niet mogelijk is, kunt u ook een Usb-stick vragen bij de scriba om
de dienst op die manier via bijv. een kleine radio te beluisteren.

Vacature
We hebben ds. Emma Rijks uit Twello bereid
gevonden als consulent voor ons op te
treden. Zij zal de kerkenraadsvergaderingen
bijwonen en ons van advies dienen bij het
beroepingswerk.
De consulent is in principe niet beschikbaar
voor pastoraal werk. Hiervoor kunt u bij de
ouderlingen terecht.
Verder hebben we ons beraden over het invullen van de vacature Betsy.
We hebben advies ingewonnen bij de classis en het dienstencentrum van
de PKN.
We denken aan een tijdelijke vervulling van de vacature vanuit de
mobiliteitspool van de PKN. In de eerste week van januari hebben we een
gesprek met de adviseurs van de mobiliteitspool.
We hebben zo de tijd om goed na te denken over waar we als gemeente in
de toekomst heen willen en wat voor een predikant daar bij past.
Ons beleidsplan loopt ook af en we kunnen dus al deze dingen op deze
manier goed overdenken.
We zullen u over alle stappen informeren en rekenen erop dat u met ons
wilt meedenken en zo betrokken blijft.
Kees Visser, scriba
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JARIG: 80 jaar of ouder hopen te worden:
12 jan
18 jan
28 jan
31 jan

Dhr. H. Rutgers
Dhr. E.T. Bieleman
Mevr. R. Hartgers - Hamer
Mevr. D.G. Veldhuis - van Vemde

81 jr.
89 jr.
94 jr.
87 jr.

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

Begrotingen:
In de kerkenraadsvergadering van 2 december 2020 is de begroting 2021
voor de Kerkrentmeesters en Diaconie besproken en vastgesteld.
Hierbij een verkort overzicht van beide begrotingen.
Voor eventuele vragen over de begroting kunt u terecht bij:
Kerkrentmeesters:

Ben Hiddink

Diaconie

Henk van der Scheer
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College van Kerkrentmeesters – Begroting 2021:
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College van Diakenen – Begroting 2021:
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Gevraagd!
Nu we in ‘vacaturetijd’ zijn terechtgekomen, wordt er van de
gemeenteleden ook wat meer gevraagd.
Enkele voorbeelden:
We hebben mooie apparatuur om
kerkdiensten live uit te zenden, maar ……
er zijn ook mensen nodig om de apparatuur
te bedienen!
We zoeken enkele mensen die het leuk
vinden om Jan de Weerd en Henk Stormink
te ontlasten. Zij doen elke zondag hun best
om een mooie opname van de kerkdienst te
maken en uit te zenden.
Wie helpt hen?
De liturgie werd elke zondag door vooral Betsy via PowerPoint op de
schermen getoond zodat we in de kerk en ook thuis mee konden
zingen. Ook werd via dezelfde apparatuur vaak een filmpje getoond,
muziek ten gehore gebracht, enz.
Wie wil helpen dit stukje werk te continueren?
Dorothé van Baak heeft erg veel tijd moeten steken in het zoeken
van predikanten nu Betsy ons heeft verlaten. Wie wil haar helpen?
Vindt u dit werk leuk, of weet u iemand die dit zou kunnen en willen
doen? Als u ondergetekende belt of mailt, kan hij u alles over deze
leuke klusjes vertellen.
Kees Visser, 0571 290 720 of scriba@pknterwolde-devecht.nl
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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:
Home page:

scriba@pknterwolde-devecht.nl
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 USBstick. Als u ondergetekende een berichtje stuurt, zorgen wij als diakenen
ervoor dat u de kerkdienst thuis kunt beluisteren.
Kees Visser: 0571 290 720
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: 1 februari Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

J. van der Haar
R. Wolters
H. Braunius
J. van Vemde

BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode
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NL77 RABO 0347 6019 52
NL79 RABO 0347 6057 96
NL98 INGB 0004 1652 79

COLLECTEBONNEN:
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste
bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwoldede Vecht, met vermelding van het aantal.
GIFTEN:
Bloemengroet

Kersttasjesactie

Orgelfonds

via: W. Jansen
F. Hemeltjen
D. van de Pol
H. Teunissen
Bank

10,00
10,00
10,00
10,00
20,00

60,00

via: P. Winterman
M. van Elsäkker (2x10)
H. Teunissen (2x10)
H. van der Scheer
B. Hiddink (2x10)
Onbekend

10,00
20,00
20,00
5,00
20,00
20,00

95,00

200,00
10,00
100,00
25,00

335,00

10,00

10,00

49,65
70,00
5,00
10,00
15,00
24,65
65,00
60,00
135,00
30,00
104,28
36,40
60,00

664,98

TOTAAL

1.164,98

via: Bank 30.11
W. Jansen
Bank 21.12
Bank 31.12

Onderhoudsfonds via: Melkbus, kerk
Collekten

CvK
- via Bank 17.12
- via Bank 25.12
- via Bank 28.12
- via Bank 31.12
Diaconie
- via Bank (1x5;1x10;1x50)
- via Bank: Kerst (1x10;1x50)
Geef licht (1x10;1x25;1x100)
Adventsproject
Voedselbank
Vrienden van Loamnes
Bank: Vr. v. Loamnes

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 1 FEBRUARI vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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