DIENSTEN FEBRUARI 2021
Zondag 7 februari

10.00u - Ds. M. Oostenbrink, Loenen
ZWO dienst
Uitgangscoll.: Kameroenproject
ZWO

Zondag 14 februari

10.00u - Ds. J. Leijenhorst, Barchem
Dialectdienst
Uitgangscoll.: Orgelfonds

Zondag 21 februari
1ste zondag 40 dagen

10.00u - Ds. T. van Staalduine, Nijbroek
Uitgangscoll.: KiA: Moldavië,
kerk helpt kwetsbare mensen

Zondag 28 februari 10.00u - Ds. J. Ek, Brummen
2de zondag 40 dagen
Uitgangscoll.: CvK/PKN: Missionair
werk: een kerk voor iedereen

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

49ste Jaargang, februari 2021
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Afscheid en nieuw begin
Lieve mensen,
Het is inmiddels een maand geleden dat wij afscheid namen in Terwolde-De
Vecht. In de afgelopen week kwam Lien de map brengen met alle kerstballen
met goede wensen. Het was ontroerend om dat alles te lezen. Bedankt voor
alle lieve woorden, lekkere recepten (waaronder ook levensrecepten) en
goede wensen. Ook waren er herinneringen bij aan momenten dat het erom
spande en ik in de gelegenheid was om te ondersteunen of te troosten.
Daarvoor wil ik de hele gemeente Terwolde-De Vecht bedanken. Ik kreeg altijd
de ruimte om de dingen te doen waarvan ik dacht dat ze nodig waren, voor
wie dan ook uit de dorpen.
Elke dag kijk ik vanuit mijn werkkamer uit op het beeld dat wij hebben
gekregen. Het staat er prachtig. Daarnaast hebben wij ook nog een flink
geldbedrag gekregen. Als we straks weer overal naar toe kunnen, gaan we
rustig op zoek naar een mooie bestemming voor dat geld. Alle gevers, hartelijk
dank!
In het bijzonder wil ik Arjan, Wendy, Daniëlle, Heidi, Harry, Lien en Jannie
bedanken voor hun inzet en hun geweldige creativiteit om in het midden van
de crisis er toch een geweldig afscheid van te maken. Het defilé was prachtig
en hartverwarmend (ook al was het koud buiten), en we waren totaal verrast
door de live-verbinding met IJhorst waar Berry en Jelmer ineens voor onze
voordeur stonden.
In IJhorst-de Wijk hebben we een
goede start mogen maken, met
ook hier een warme dienst. Het is
lastig in deze tijd om met veel
mensen tegelijk kennis te maken,
maar we bouwen het langzaam
op. Ook hier is genoeg te doen en
we hopen dat er snel meer
mogelijk is, zodat we hier echt
kunnen gaan inburgeren.
Zo kijken we met dankbaarheid en ook wat weemoed terug op ruim 23 jaar
leven en werken in Terwolde en De Vecht. We hebben het goed gehad en
komen graag weer een keer terug.
Houd moed, heb lief
Betsy en Erik
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Even voorstellen: ds. Emma Rijks
Op 3 januari j.l. mocht ik ds. Betsy Nobel tijdens haar afscheidsdienst
losmaken van deze gemeente. Vanaf dat moment was ik consulent.
De kerkenraad heeft me uitgenodigd om me in de Kerkbode voor te stellen
en dat doe ik graag.
Mijn naam is Emma Rijks. Ik ben getrouwd met
Jaap Minnema en wij hebben twee dochters:
Maud (2016) en Nora (2019). Ik ben geboren
en getogen in Oosterbeek, bij Arnhem.
Na mijn studie Theologie in Utrecht en een
klein jaar werken in een viswinkel, mocht ik in
oktober 2010 starten als predikant in de
Protestantse Gemeente Twello.
Op dit moment heb ik een functie van 0,6 fte.
Ik ben geen studeerkamertheoloog die de hele dag in de boeken zit.
Ik heb er meer plezier in om op een creatieve manier bezig te zijn met
geloven en iets van God en geloof te ontdekken in het dagelijks leven.
In mijn werk in Twello komt dat extra tot zijn recht bij bijvoorbeeld Kerk
op Schoot en bij de Kliederkerk. Naast mijn werk ben ik ook graag creatief
bezig (als er tijd is in het drukke gezinsleven): ik teken en schilder en ik
werk met textiel. Daarnaast luister ik graag naar muziek. Ik ben niet zo
thuis in de klassieke muziek maar ik luister meer naar indie, pop en
alternatieve muziek. Voor de kenners: ongeveer alles wat valt in de
categorie muziek die je op Lowlands kunt vinden.
Het consulentschap geeft mij een nieuwe ervaring. Voor de gemeente van
Terwolde-De Vecht is het na 23 jaar haast ook als nieuw om een consulent
te hebben. In de tussentijd is er heel wat veranderd in de taak van een
consulent. Daarom is het goed om hier te delen wat die taak nu inhoudt.
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Als consulent begeleid je het beroepingswerk in een gemeente.
Je functioneert daarin als mentor. Het is aan de gemeente zelf om na te
denken over de vraag wat voor gemeente je bent en wilt zijn en wat voor
predikant daarbij past. De consulent denkt als buitenstaander van de
gemeente én met de eigen ervaring van wat het predikantschap inhoudt
mee in dat proces.
Zo zal ik de kerkenraad en de beroepingscommissie in de komende tijd
bijstaan en daarom ben ik ook aanwezig bij hun vergaderingen.
De eerste vergaderingen die ik bij mocht wonen waren een prettige
kennismaking.
Er wordt zorgvuldig nagedacht over de stappen die genomen moeten
worden in de zoektocht naar een nieuwe predikant. Voor jullie als
gemeente veel wijsheid en plezier daarin gewenst!
Vroeger was een consulent ook beschikbaar voor crisispastoraat en
uitvaarten. Tegenwoordig ligt dat anders en is het de taak aan de
gemeente zelf om daar iemand voor te vragen. In januari en februari van
dit jaar ben ik beschikbaar en we hopen erop dat er na die tijd een andere
collega is die vast aanspreekpunt voor het (crisis)pastoraat wordt.
In april hoop ik voor te gaan in de diensten van de Stille Week.
Hopelijk kunnen we elkaar tegen die tijd weer met meer mensen in de
kerk ontmoeten. Graag tot dan.
Hartelijke groet,
ds. Emma Rijks
(rijks@pkn-twello.nl, 0571-849368)
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Over de pastorie
Door het vertrek van dominee Betsy Nobel en haar gezin staat de pastorie
momenteel leeg. De woning is netjes opgeleverd en de kerkrentmeesters
hebben een rapport van oplevering gemaakt. Daaruit blijkt dat wel enig
normaal onderhoud noodzakelijk is na 16 jaar bewoning.
De Kerkenraad heeft besloten een jaar alle zaken samen met de mensen in
de gemeente goed op een rijtje te willen zetten. Wat willen we als kerk?
Hoe willen we zijn in de toekomst? Wat kunnen we verwachten van de
mensen uit de kerkelijke gemeente? Wat vragen de mensen van de kerk in
deze tegenwoordige tijd en in de nabije toekomst?
Daar hoort ook bij, dat we op basis van wat we met z’n allen verwachten
van de kerk een nieuwe predikant zoeken die daarbij past. Dat betekent
dat het eerste jaar na nu er geen nieuwe predikant zal zijn die er zou
kunnen gaan wonen. Het is ook niet goed om de pastorie leeg te laten
staan. Daarom voeren we zo snel mogelijk het noodzakelijke onderhoud
uit. En dan willen we de pastorie voorlopig voor 1 jaar op de markt
verhuren via een onafhankelijke makelaar tegen een gewone huurprijs.
We schatten in dat het noodzakelijke onderhoud binnen een week of vijf
gereed kan zijn, mits hiervoor de nodige klussers en schilder voor
ingepland kan worden en dat we de pastorie per 1 maart 2021 voor een
jaar kunnen gaan verhuren. Als iemand belangstelling heeft, dan kan die
contact opnemen met de makelaar die de verhuring regelt (Makelaardij
Vrielink in Deventer, tel. 0570-591007 mail info@vrielinkmakelaars.nl).
Dit zijn onze plannen met de pastorie voor komend jaar. Een en ander
betekent niet, dat we het komend jaar zonder dominee zitten. Emma Rijks,
dominee in Twello, zal ons als consulent ondersteunen bij vergaderingen
en bij het zoeken naar een nieuwe predikant. Verder nemen we stappen
om een interim- of ambulant-predikant aan te stellen voor het komende
jaar die voornamelijk het pastoraat op zich zal nemen.
Zo werken we op verschillende vlakken aan de nieuw ontstane situatie.
College van kerkrentmeesters,
Piet Winterman
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Pastoraat vraagt extra aandacht
Aanspreekpunt pastoraat
Nu de gemeente afscheid heeft genomen van
haar predikant Betsy, is er een nieuw
aanspreekpunt voor het pastoraat nodig.
Juist nu dient zich de kerkelijke opdracht aan
om het omzien naar elkaar gezamenlijk te doen.
Daarom vragen we aan iedereen om oren en ogen te zijn voor wat er in
uw/jouw omgeving gebeurt. Als een bezoek van predikant of ouderling
wenselijk is, dan horen we dat graag
We proberen dan voor iedere vraag een oplossing te vinden.
Als vast aanspreekpunt voor het pastoraat kunt u Lien Uenk bellen of
een email sturen. 0571 271382 of 06 30909936 - ljuenk@kpnmail.nl
Helpende handen
Soms zijn er situaties waarin u/jij even wat hulp kunt gebruiken. In deze
(corona/lock-down) periode kan zich dat ook zomaar ineens voor doen.
Bijvoorbeeld wanneer iemand in de naaste omgeving in quarantaine
moet of wanneer er nu minder contact is met elkaar. Als kerkelijke
gemeente vinden we het belangrijk dat we naar elkaar omzien en een
helpende hand toereiken aan iedereen die dat kan gebruiken. Denk
hierbij aan het doen van boodschappen/de hond uitlaten/een
praatje/het ophalen van medicijnen/een wandeling etc.
Schroom niet met uw/jouw vraag en neem gerust contact op met Lien
Uenk.
Wel of geen namen, uw mening wordt gevraagd
Al wat langer is binnen de ouderlingengroep de vraag of het wenselijk is
om namen van gemeenteleden die zorgen en ziekte hebben, te noemen
in de kerkbode. Met de invoering van de nieuwe privacy regels enkele
jaren geleden is het vermelden van namen komen te vervallen. Terecht,
want ook werd dan het adres gegeven van betrokken gemeentelid en
dat kan niet (meer). Tegelijkertijd verviel daarmee ook een beetje
betrokkenheid op elkaar.
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Het voorstel vanuit de ouderlingen is nu om wél de namen te noemen
(als betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft) en de adressen níet.
Wilt u bv. een kaartje sturen, dan is het adres bekend bij de ouderlingen.
Maar, we willen het vermelden van de namen in de kerkbode niet doen
zonder uw goedkeuring of bezwaren gehoord te hebben.
Graag zien wij uw reactie tegemoet. Dat kan via Lien Uenk
(contactgegevens zie boven).

Vele handen ………
In het vorige kerkblad schreef ik over ‘klussen’ die beschikbaar waren.
De oproep heeft gewerkt!
Weslie en Wendy Gerrits hebben
aangeboden voor elke zondag de
liturgie in een PowerPoint te
zetten, zodat we de dienst op de
schermen in de kerk en thuis
kunnen volgen.
De eerste resultaten van hun werk
hebt u al kunnen zien.
Ook heeft Evert Slijkhuis zich aangesloten bij Jan de Weerd, Henk
Stormink en Anton ter Mate. Zij doen iedere zondag nu in tweetallen
het werk van de koster en het bedienen van de media-installatie, zodat we
ook thuis de diensten kunnen volgen in beeld en geluid.
Zij nemen ook iedere zondag de dienst op via een Usb-stick.
Mocht u op deze manier in de week erna de dienst willen beluisteren: dat
kan. Neemt u maar contact op met ondergetekende. 0571 290 720.
Kees Visser, scriba
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Meedenken over toekomst van de gemeente Terwolde-De Vecht
en het zoeken van een nieuwe predikant
In onze gemeente is de predikantsplaats momenteel vacant door het
vertrek van Betsy Nobel na 23 jaar. De Kerkenraad heeft besloten om
niet meteen een nieuwe predikant te beroepen, maar even (circa een
jaar) de tijd te nemen om samen met u en jou na te denken over :
 wat en wie willen we zijn als kerk;
 hoe we de toekomst voor ons zien;
 welk type nieuwe predikant daarbij zal passen en
 welke vaardigheden zijn gewenst bij een nieuwe predikant?
We gaan in de tussentijd op zoek gaan naar een ambulant predikant
om de tijd, tot er een nieuwe predikant beroepen is, te overbruggen.
Hierover zijn we in gesprek met het mobiliteitsbureau van de PKN.
Omdat dit iedereen aangaat willen we ook graag zoveel mogelijk
mensen binnen en eventueel buiten de kerk betrekken bij het vormen
en opstellen van een beeld/profiel over onze toekomst, welke kant we
op willen en wat we daarbij nodig hebben. Dit is niet alleen van
toepassing op een nieuwe predikant maar ook voor het nieuwe
beleidsplan voor de kerk.
Daarom vragen we aan u en jou en aan de bestaande werkgroepen bij
onze kerk hoe jullie tegen deze vragen aan kijken.
Zouden jullie daar in jullie (werk)groep ook eens over willen praten en
de resultaten dan met ons willen delen. Ook iedere persoonlijke mening
en inbreng is van harte welkom. Alle ontvangen resultaten worden
gebruikt in het verdere proces om tot een nieuw beleidsplan te komen
voor de volgende 5 jaar en voor het zoeken van een nieuwe predikant of
eventueel andere ondersteuning van het werk van de kerk in TerwoldeDe Vecht.
Als je en/of jullie het fijn vinden, kan een lid van de Kerkenraad aanwezig zijn bij zo’n gesprek. Als je dat wilt neem dan even contact op met
de scriba Kees Visser, scriba@pknterwolde-devecht.nl, 06 26774485 of
iemand van de Kerkenraad die je goed kent.
Piet Winterman, tijdelijk voorzitter
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:
Home page:
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scriba@pknterwolde-devecht.nl
www.pknterwolde-devecht.nl

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
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
UITZENDROOSTER OOV:
7 feb.
14 feb.
21 feb.
28 feb.

PK
PK
RK
PK

Twello
Klarenbeek
Duistervoorde
Wilp

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

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
BANKNUMMERS:
College van Kerkrentmeesters (CvK)
Diaconie
Kerkbode

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.
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GIFTEN:
Bloemengroet

30,00
20,00
10,00
10,00
15,00

85,00

via: Bank 18.1
Bank 25,1
Bank 28.1
Diaconie/anoniem
F. Hemeltjen
H. Stormink

12,00
50,00
50,00
100,00
10,00
70,00

292,00

Kerkbode:

via: Bank 26.1

100,00

100,00

Collecten

CvK
- Bank 6.1
- Bank 18.1
- Bank 22.1
- Bank 26.1
- Bank 26.1
- Bank 29.1

25,00
8,00
30,00
25,00
10,00
12,50

110,50

100,00
10,00
7,50
10,00
10,00
20,00
25,00
30,00
25,00

348,00

TOTAAL

935,50

Orgelfonds

via: L. Uenk (1x5; 1x10; 1x15)
W. Jansen (2x10)
K. Visser
C. Boers
Bank

Diaconie
Anoniem
Vrienden van Loamnes
Via Bank
Voedselbank

Voor al deze giften onze hartelijke dank!
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Actie Kerkbalans 2021
De enveloppen van de Actie Kerkbalans zijn weer trouw door de
vrijwilligers rondgebracht en opgehaald. Ook in deze door corona
getekende tijd zetten mensen zich in voor elkaar.
Het is heel fijn dat ondanks de onzekere tijd voor de Actie Kerkbalans
2021 tot nu toe een bedrag van € 37.740 is toegezegd.
En dat is boven verwachting, omdat we een bedrag van 36.500
begroot hadden!
Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor.
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. En dank aan alle lopers die zich
weer hebben ingezet om alles rond te brengen en weer op te halen.
U weet dat we met onze begroting jaarlijks niet alle kosten kunnen
dekken. We teren langzaam in op de in het verleden opgebouwde
reserves. Maar het is hoopgevend, dat we samen het lopende werk in
stand kunnen houden. Het is motiverend voor alle vrijwilligers die zich
inzetten voor het werk van de kerk, dat ze zich gesteund weten door
uw/jullie bijdragen.
Houd goede moed en laten we dwars door alles heen elkaar blijven
steunen vanuit liefde.
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters,
Piet Winterman
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Potgrond en compostactie van 6 tot en met 13 maart
(corona proof)
Nijbroek, de Vecht en Terwolde.
Ook dit jaar proberen wij, Stichting Vrienden van Loamneş de jaarlijkse
potgrond en compostactie te organiseren.
Omdat wij nog in het corona tijdperk zitten, moeten wij het anders dan
voorgaande jaren organiseren.
Daar hebben wij het volgende op bedacht, wij gaan het corona proof
proberen te doen en met de regels die onze gemeente en de overheid
gesteld hebben. U besteld de potgrond en/of de compost via de mail:
visser.terwolde@upcmail.nl met vermelding van aantallen, uw naam,
adres, woonplaats, telefoon en de plaats waar de bezorger het neer kan
leggen. Het liefst leggen wij het naast de voordeur neer.
U betaald dan direct via internet: NL 79 RABO 0311 625 549 ten name
van Stichting Vrienden van Loamneş. Dan moet het goedkomen.
Voor wie geen internet heeft, kan de bestelling telefonisch opgeven bij:
M.J. Visser-Veenendaal 0571- 290720 en dan kunt u met haar overleggen
hoe u de betaling wilt regelen.
U kunt uw bestelling opgeven van: 10 februari tot en met 20 februari.
Daarna gaan wij het bestelde optellen en doorgeven aan onze leverancier
en de rittenlijsten gereedmaken. De bestellingen van Nijbroek, de Vecht
en Terwolde allemaal in die 10 dagen opgeven s.v.p.
De prijzen van de producten zijn het zelfde gebleven :

Potgrond € 3.50 per zak en 3 zakken voor € 10.00
Compost € 2.50 per zak en 5 zakken voor € 10.00
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Wij hebben dit jaar geen motto voor de actie, maar onze kas is bijna leeg.
Met het geld willen wij weer veel doen met wat in de gemeentes Loamneş
en Hoghilag nodig is.
We hopen dat de corona perikelen hier afnemen, maar ook in Roemenië,
want daar ligt ook alles plat.
Deze actie kan alleen worden uitgevoerd als er begin maart geen
beperkende regels van hogerhand worden opgelegd.
Dit artikel wordt ook nog geplaatst in het Voorster Nieuws en het Vaassens
weekblad van 10 februari.
Wij hopen op een goede verkoop. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
altijd mevrouw Visser of mij bellen 0571 291556 of 0629 46 49 46.
Hartelijke groet namens de Stichting Vrienden van Loamneş,
Wim van der Snel.
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE:
Deze moet binnen zijn op Maandag 1 MAART vóór 16.00 uur
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl
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