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DIENSTEN  NOVEMBER  2021  
 
 

Zondag 7 november 10.00u - Ds. J.M. Weststrate, Heerde 
    Dankdag 
    Extra coll.: KiA: Indonesië,  
 
     
Zondag 14 november 10.00u - Ds. T. van Staalduine, Nijbroek 
    Extra coll.: Orgelfonds 
 
     
Zondag 21 november 10.00u - Ds. S. Muller, Beekbergen 
Laatste zondag kerkelijk jaar   Extra coll.: Orgelfonds 
 
     
Zondag 28 november 10.00u - Dhr. C. Boers, Terwolde 
1ste advent   Adventscollecte: Moldavië:  
    kerken geven kinderen toekomst 
     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

49ste Jaargang, november 2021 
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Voorzichtigheid blijft geboden. 
 

Naast opluchting over het verlichten van de beperkingen vanwege corona,  
zijn er toch weer zorgen over de toenemende besmettingen en de druk op  
de zorg. 
Als kerkenraad houden we voortdurend de situatie goed in de gaten. 
We hebben de anderhalve meter maatregel losgelaten, maar we hebben 
begrip voor mensen die toch wat afstand willen houden. Gelukkig is er tijdens 
de kerkdiensten plaats genoeg om elkaar die ruimte ook te geven. 
Handen schudden lijkt ons ook nog niet wenselijk.  
De kerkrentmeesters registreren iedere zondag wie er in de kerk komen. Als 
het nodig is, kunnen we snel iedereen bereiken die in de kerk geweest is. 
Collecteren met de doorgegeven collectezakken doen we voorlopig ook niet 
meer. De mandjes voor uw bijdragen staan onder de toren. 
Koffiedrinken na de dienst is erg belangrijk voor de onderlinge band en de 
mogelijkheid elkaar te spreken. Toch zijn we hier ook nog zeer terughoudend 
mee. 
Het moderamen houdt de situatie rondom corona nauwlettend in de gaten en 
zal als het nodig is maatregelen aanpassen. 
 
Kees Visser 

 
 
De nieuwe kanselbijbel 
 

Op 13 oktober jl. is de nieuwe  
vertaling van de Bijbel verschenen. 
Het eerste exemplaar is toen in Den 
Haag aan de koning overhandigd. 
Het Bijbelgenootschap heeft aan alle 
kerken een exemplaar van de nieuwe 
vertaling aangeboden. Wij hebben op 
14 oktober ook een exemplaar  
ontvangen. 
De kerkenraad heeft besloten deze 
vertaling ook in de kerkdiensten te 
gaan gebruiken. 
 
Hopelijk is er nu nog meer de mogelijkheid om de oude Bijbelwoorden in een 
nieuwe en modernere vertaling tot ons te laten komen. 
 
Kees Visser 
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Overdenking bij Psalm 23: de Heer is mijn Herder 
 

Psalm 23 is één van de meest gelezen en ook één van de meest 
geliefde psalmen. Veel dichters en kunstenaars hebben zich laten 
inspireren door deze psalm. Zo ook Anneke Kaai, een hedendaagse 
Nederlandse schilderes. Ze heeft een schilderij gemaakt waarop je een 
lammetje ziet, dat uitrust aan een rustig stromend beekje. De herdersstaf 
van de herder is gekromd over het lam, als een teken van de bescherming 
die de Herder geeft. Onder in beeld zie je een kloof. Het lijkt alsof het lam 
net is gered uit de kloof en nu bij komt van zijn avontuur. Psalm 23 is een 
lied van vertrouwen op God.  

 
De beeldspraak van een kudde met een herder komen we vaker in 

de bijbel tegen. Mozes gebruikt dit beeld al, als hij bij de Schelfzee een 
danklied zingt vanwege de redding van het volk. De profeet Ezechiël 
profeteert tegen de machthebbers, die de armen aan hun lot over laten en 
vergelijkt hen met slechte herders, die de kudde in de steek laten. In het 
nieuwe testament vertelt Jezus de gelijkenis van het verloren schaap: de 
herder laat de 99 schapen alleen om op zoek te gaan naar het ene schaap 
dat, van de kudde afgedwaald, in nood is. Ook spreekt Jezus over zichzelf 
als de goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. En in het boek 
Openbaringen wordt Jezus het lam genoemd: Het lam, dat geofferd werd 
voor de zonden van de wereld, zal aan het eind van de tijden alle kwaad 
overwinnen. De dood zal niet meer zijn. 

 
Schapen zijn kwetsbare dieren. Ze hebben een kudde om zich heen 

nodig, ze hebben een herder nodig. Er is gevaar van buiten: roofdieren, 
gebrek aan water, gebrek aan voedsel. Er is ook het gevaar van een kloof of 
ravijn waar het schaap in kan vallen. Er is ook het gevaar van afdwalen van 
de kudde. Alleen, zonder kudde om zich heen, redt een schaap het niet. 
Wie in ons land schapen houdt, weet dat een schaap, dat op zijn rug in de 
sloot belandt, niet zelf eruit kan komen. Hij redt het niet, als er geen mens 
komt, die hem uit de sloot trekt en op zijn poten zet. Ook al zijn wij mensen 
heel zelfredzaam, net als schapen zijn we ook kwetsbaar. We hebben elkaar 
nodig.  
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We hebben een herder nodig, een leider die op zoek gaat naar het verloren 
schaap, die uit liefde voor mensen bereid is om op zoek te gaan naar wie 
zich verloren voelen in het woud van regels in ons land, hen die buiten 
eigen schuld in een moeilijke precaire situatie zijn beland.    
We kunnen ook niet zonder Gods leiding, zonder de normen en 
aanwijzingen die Hij geeft, om goed door de woestijn van het leven te 
komen. 
 

Psalm 23 is een lied van vertrouwen in God, die als Herder voor de 
mensen zorgt. God is als een goede Herder. Zijn leiderschap zet groepen 
mensen niet tegen elkaar op, polariseert niet. Zijn leiderschap is 
verbindend.  Niet het recht van de sterkste, niet de macht van het grote 
geld, maar gerechtigheid voor alle mensen. Dat God in de bijbel Herder 
wordt genoemd, houdt ook een norm in voor onze manier van samenleven. 
Na jaren waarin het geluk vooral werd gezocht in individuele ontplooiing, 
ontdekken mensen steeds meer de kracht van verbinding zoeken. Zo 
zoeken kerkelijke gemeentes ook verbinding met de samenleving om hen 
heen, met het dorp, de plaats. Verbinding ook met de natuur, de 
schepping. De Coronatijd heeft de onderlinge verschillen tussen mensen 
meer aan het licht gebracht, maar ook de noodzaak om samen te werken 
aan verandering. Om niet op je eigen eiland te blijven, maar echt samen te 
leven. Als we naar het voorbeeld van onze hemelse Herder omzien naar 
andere mensen, verbindend, zorgzaam, rechtvaardig, vinden we geluk en 
vrede samen. En kan vertrouwen gaan groeien, vertrouwen in elkaar en 
geloofsvertrouwen. 
 
 
 
 
 

Happy Stones 
Vorige week kwamen we weer bij elkaar. We spraken met elkaar over het 
onderwerp: Wortelen in de aarde en wortelen in Gods liefde. We hadden 
een mooi geloofsgesprek. Ook luisterden we naar muziek van The Psalm 
Project en van Pearl Josephzoon. De volgende bijeenkomst is in december.  
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Pastoraat 
In de voorbije maanden ben ik bij diverse ouderen op bezoek geweest. Het 
is fijn om u te leren kennen en te merken hoe gastvrij deze gemeente is. 
Ook de komende tijd blijf ik ouderen bezoeken. Mocht u graag op korte 
termijn een keer met me spreken en wilt u niet wachten tot ik u een keer 
bel, dan kunt u me gerust een mailtje sturen. Mijn mailadres is: 
rvdhucht@ziggo.nl 
 

Zegen gewenst, 
Ds. Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant 
 
 
 
Ds. Emma Rijks. 
 

Ds. Emma Rijks onze consulent is door burn-out klachten even uit de 
running in Twello.  
Op advies van haar bedrijfsarts heeft ze haar werkzaamheden voor een 
periode van in elk geval zes weken moeten opschorten. Na die periode 
wordt bezien hoe het gaat en of zij alweer taken zou kunnen oppakken of 
niet.  
Tot die tijd kan zij geen werk gerelateerde vragen of acties ontvangen of 
behandelen. Alle communicatie loopt via haar echtgenoot. Dit heeft ook 
zijn doorwerking voor haar taken als consulent in Terwolde-De Vecht. 
 

Vooralsnog hebben we met ds. Rosemarie van der Hucht (onze ambulant 
predikant) afgesproken, dat zij de komende maand zal proberen om de 
meest noodzakelijke taken die Emma vervulde erbij op te pakken.  
In acute noodgevallen zullen we een beroep doen op een predikant in de 
buurtgemeente.  
 

Over vier weken zullen we in onderling overleg bekijken of dat nog 
voortgezet kan worden of dat we andere stappen moeten ondernemen 
om de taken en rollen van consulent en ambulant predikant goed te 
kunnen invullen. 
 

College van kerkrentmeesters,  
Piet Winterman 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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Gedachtenisdienst op 21 november 
 

Het kerkelijk jaar bevindt zich, evenals het ‘buitenkerkelijk getij’, in de 
herfst. Kijken we naar buiten en naar de bomen, dan verkleurt alles, 
zeggen we. Maar ook het kerkelijk jaar gaat kantelen en verkleuren vanuit 
de dagen der Voleinding naar de verwachting van Advent.  
Ouderen leven in de herfst van het bestaan, is een uitdrukking. En de 
dichter Schulte Nordholt heeft het over de herfst als ‘het neigen van het 
jaar’. Een herfsttijd is daardoor vol van herinneringen. Het is een tijd van 
gedenken en hooghouden van wie zijn voorgegaan.  
Maar de herfst is ook als een moeder die haar kind toedekt onder een 
warme deken.  
Met andere woorden, dat wat dierbaar is gaat in de sluimerstand, ondanks 
dat het (van) buiten behoorlijk tekeer kan gaan in storm en regen.  
We bewaren wat ons lief is onder een bladerdek. Het ligt in de aarde te 
slapen……totdat het gewekt wordt in de nieuwe lente, Lente.  
 
Op 1 november viert de RK. kerk Allerheiligen en Allerzielen op de dag 
daarna. De Protestantse traditie houdt meestal vast aan de laatste zondag 
voor Advent als de zondag van gedenken en gedachtenis. Zo ook in 
Terwolde.  
 
In de ochtenddienst zullen de namen worden genoemd van hen die het 
afgelopen jaar zijn overleden. Mensen van binnen onze gemeente.  
Voor ieder van hen wordt familie uitgenodigd om een licht te ontsteken bij 
het klinken van de naam. Een naam die, zo geloven wij, verbonden is met 
de hemelse Liefde en geborgen blijft voor eeuwig.  
De namen van overledenen uit de gemeente die wij met liefde en 
genegenheid gedenken zijn:   
 
Dhr. Hermanus Ham, overleden op 28 oktober 2020,  
in de leeftijd van 70 jaar 
 

Dhr. Jan Hessel Buitenhuis, overleden op 7 december 2020,  
in de leeftijd van 88 jaar. 
 

Mevr. Egberdina Helena Klein Lankhorst, overleden op 30 december 2020, 
in de leeftijd van 85 jaar 
 

Dhr. Johannes Gerrit Hamer, overleden op 15 januari 2021,  
in de leeftijd van 90 jaar. 
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Mevr. Hendrika Johanna Nijhof, overleden op 17 januari 2021,  
in de leeftijd van 84 jaar. 
 

Mevr. Reintje Hartgers-Hamer, overleden op 23 januari 2021,  
in de leeftijd van 93 jaar 
 

Dhr. Hendrik Rutgers, overleden op 27 januari 2021,  
in de leeftijd van 81 jaar 
 

Mevr. Hendrika Willemina Beekhuis-ten Hoven, overleden op 4 april 2021, 
in de leeftijd van 80 jaar 
 

Mevr. Jantje Johanna Aalpoel-Bruin, overleden op 26 juni 2021,  
in de leeftijd van 79 jaar  
 

Dhr. Evert Dirk Kamphuis, overleden op 27 oktober 2021,  
in de leeftijd van 74 jaar. 
 

Dhr. Aart Christiaan Klaver, overleden op 27 oktober 2021,  
in de leeftijd van 80 jaar 

 
Daarnaast is het mogelijk voor iedere aanwezige om een kaars te branden 
voor wie in gedachten komt. Zo moge het schijnsel van de kaars de 
herinnering in het licht zetten van wie wordt herdacht. Troostrijk en 
hoopvol.  
 
U bent van harte welkom om deze altijd zo dierbare wijze van vieren en 
gedenken mee te maken.  
 
 
 Het jaar neigt zich tot stille groet,   
 het rijpte een zomer lang tot zin, 
 nu in de herfst houdt het zich in 
 en spreekt uit volheid: God is goed.     
 
      (Schulte Nordholt) 
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PASTORAAT: 
 

Aanspreekpunt pastoraat 
 

Nu de gemeente nog geen eigen predikant heeft, is er een 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. 

0571-27 13 82     of   06-30 90 99 36 
ljuenk@kpnmail.nl 

 

Herdenkingszondag 21 november 
 

Op zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
herdenken we tijdens de 
ochtenddienst als gemeente de 
gemeenteleden die in het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
Op een andere plek in deze 
kerkbode leest u hier meer 
over.  
Van 12.00 uur tot 14.00 uur is 
de kerk geopend. Dan 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. 
 

Wilt u op deze dag één of meerdere uren gastheer of gastvrouw zijn? Heel 
graag, laat het weten aan Lien Uenk via mail of telefoon. 
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Meeleven met een gemeentelid 
Hieronder leest u weer enkele namen van gemeenteleden met wie u door 
middel van gebed, gesprek of een kaartje kunt meeleven. In het kader van 
de privacy staat er geen adres bij en geen informatie waarom de naam is 
genoemd. Toch biedt het u de mogelijkheid om mee te leven, een 
belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. 
 

Wilt u meeleven met een gemeentelid door een kaartje te sturen of in uw 
gebed te noemen? Denkt u dan aan de volgende gemeenteleden: 
Mevrouw Ensink – Wichers ( Alie) 
Mevrouw Schrijver - Voorhorst (Jo) 
 

Wilt u een adres weten of kent /bent u iemand die de volgende keer 
genoemd mag worden? Neem dan contact op met Lien Uenk (0571-
271382 of ljuenk@kpnmail.nl). Stelt u er geen prijs op dat uw naam is 
genoemd, dan kunt u dit ook doorgeven aan Lien Uenk. 
 
Jeugdactiviteiten  
 

Op donderdag 28 oktober waren de ouderlingen-/pastoraatsgroepen van 

de kerken Terwolde-de Vecht en Twello bij elkaar om van gedachten te 

wisselen over het jeugdwerk in de beide gemeenten. In beide gemeenten 

wordt de groep kinderen en jongeren kleiner. En in beide gemeenten 

zoeken we naar mogelijkheden om de jeugd bij de kerk te betrekken.  
 

Het doel van deze avond was om van elkaar te leren en te kijken of er 

activiteiten zijn die we samen kunnen organiseren. Want, dan is de groep 

jeugd / jongeren groter dan als we dit op 2 locaties doen.  

Het was een inspirerende bijeenkomst. Grote ideeën en dromen kwamen 

langs en ideeën die voor het komende jaar misschien wel gerealiseerd 

kunnen worden. En met die laatste ideeën gaan we de komende tijd 

verder. 
 

Denk jij als je dit leest: “Hé leuk, ik heb ook wel ideeën.” Of “Ik wil daar 

ook over meepraten en meedoen”. Voel je vrij om contact op te nemen 

met Adriëtte Winterman. 

  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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JARIGEN: 

 2 nov. Mevr. J.G. Kamphuis - Noordkamp 83 jr. 
 3 nov. Dhr. A.H. van Velde 84 jr. 
 3 nov. Dhr. W.E. van Dronkelaar 81 jr. 
 8 nov. Dhr. J.A. Kiesbrink 83 jr. 
 12 nov. Mevr. F. Doeve - de Wilde 90 jr. 
 13 nov. Mevr. F.M. Davelaar - Buitenhuis 92 jr. 
 28 nov. Mevr. A.J. Teunissen - Veldwijk 81 jr. 
 

JUBILEA: 
 

4 nov Dhr. en Mevr. Wolters-Boon 55 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
 
 

Een wel heel mooi geschenk! 
 

Iedereen die zondag deelgenomen heeft 

aan het Heilig Avondmaal heeft gezien 

dat in de nis in het koor niet meer de 

aardenwerken kan en de schaal stond.  
 

In plaats daarvan staat er nu een beeldje, 

voorstellende vader en zoon. 

Dit prachtige beeldje is geschonken aan 

de Kerk van Terwolde-de Vecht door de 

heer Ten Raa uit Twello. 
 

Het is een houten beeldje, gemaakt in de 

zeventiende eeuw en afkomstig uit een 

voormalig klooster in Oosterhout. 
 

Maurits van Elsäcker verzorgt iedere 

maand een interview met iemand van binnen of buiten onze gemeente.  

Er was nu niet voldoende tijd en ruimte meer om een interview met de heer 

Ten Raa in dit kerkblad te plaatsen. 

In het volgende nummer, het kerstnummer, zal Maurits het interview plaatsen. 

Daarin zullen ongetwijfeld de bijzonderheden rondom dit mooie geschenk aan 

de orde komen. 
 

Kees Visser 
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Ideeën gevraagd! 
 

Gedurende de periode van allerlei beperkende maatregelen vanwege corona 

heeft er aan de consistorie een banner gehangen met als tekst: Houd moed, 

heb lief! 

 

In die nare tijd van ernstige beperkingen en eenzaamheid heeft de kerk de 

mensen hiermee willen bemoedigen. 

Alhoewel de zorgen rondom corona en de 

oplopende besmettingen nog niet weg 

zijn, heeft de kerkenraad besloten het 

spandoek toch weg te halen. 

 

Dit spandoek gaf echter ook iets aan 

waarvoor we als kerk staan. We hebben een boodschap, niet alleen voor de 

eigen leden, maar voor iedereen in het dorp. 

 

Vandaar dat we in de kerkenraad gezegd hebben: hoe kunnen we deze 

boodschap naar buiten blijven brengen. Met een ander spandoek met een 

andere tekst erop? Op een nog andere manier?  

 

Onze vraag is nu: help ons met uw ideeën om dit te realiseren.  

Het moet mogelijk zijn om zo te laten zien wie we zijn en wat we willen en 

kunnen! 

 

Kees Visser 
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Werkgroep ZWO Terwolde-de Vecht 
 

Niets meer gehoord? 

Het is alweer even geleden dat u iets gelezen of gehoord heeft over onze 

werkgroep. Daar zijn een paar oorzaken voor. 

Allereerst heeft de corona met alle beperkingen van dien verhinderd dat we bij 

elkaar konden komen. Daarnaast is onze kartrekker Betsy Nobel vertrokken. 

Bovendien hebben een aantal leden van de werkgroep om verschillende 

redenen besloten hun werk voor de groep te beëindigen. 

Dit alles heeft geresulteerd in het feit dat het werk van de groep bijna stilligt. 

De diaconie betreurt dit, maar met te weinig bemensing lukt het niet meer. 

Toch hoeft het werk niet stil te blijven liggen. Als u zich betrokken voelt bij het 

werk van ZWO, meldt u zich dan. Bovendien proberen we als diaconie op het 

gebied van praktisch werk samen te werken met de diaconie van Twello.  

Ook daar is een ZWO groep, waarmee we kunnen en willen samenwerken 

aan verschillende projecten en acties. 

Het afgelopen jaar is er nog wel gecollecteerd voor het project in Kameroen, 

zodat er toch nog wel enkele bedragen via Kerk in Actie zijn overgemaakt. 

Kerk in Actie steunt nog steeds de predikantenopleiding en de 

landbouwontwikkeling in Noord Kameroen. 
 

Whisky proeven 

Het kan weer!! Op vrijdag 5 november  

organiseren we weer een whiskyproeverij in  

De Aze aan de Quabbenburgerweg 11. 
 

Jürgen Wolff van Wülfing en ondergetekende  

zoeken weer een aantal leuke whisky’s uit om  

met elkaar van te genieten.  

We beginnen om 20.00 uur. Kosten: € 25. 
 

Aanmelden bij ondergetekende. De opbrengst  

Is uiteraard weer bestemd voor het project in Noord Kameroen. 
 

Kees Visser, tel.: 0571 290 720, email: visser.terwolde@upcmail.nl 
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Werkgroep Renovatie Naberorgel opgeheven 
 

Ons mooie historisch waardevolle Naberorgel is weer helemaal 
gerenoveerd en klinkt prachtig. Daarom heeft de Werkgroep Renovatie 
Naberorgel zich op maandag 27 september opgeheven.  
 

Het groot onderhoud/de renovatie is met succes afgerond. Technisch is 
het orgel weer helemaal in orde en de klanken zijn mooi. En financieel is 
de grote opgave met elkaar zo goed als rond gemaakt. Daarbij heeft de 
kerkelijke gemeente Terwolde-De Vecht zelf het meeste in het laatje 
gebracht. Voor financiering van het totaal (ca € 87.000,-) komt 32% van 
sponsoren, 25% uit ons eigen Orgelfonds, 23% van de Rommelmarkt en 
20% uit subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  
 

De Werkgroep heeft met veel inzet en goede onderlinge samenwerking de 
klus geklaard. Elk lid van de werkgroep heeft daarbij zijn/haar specifieke 
inbreng geleverd. In de laatste vergadering hebben we nog wel speciaal 
aandacht geschonken aan de onvermoeibare inzet van Aalt van der Haar. 
Met zijn kennis van 
zaken, veelvuldige 
aanwezigheid bij de 
begeleiding van de firma 
Reil Orgelmakerij en het 
voortdurend contact 
houden met de 
sponsoren heeft Aalt een 
belangrijke rol gespeeld.  
 In de laatste vergadering 
hebben we hem een certificaat van ’s werelds beste orgelcoördinator 
uitgereikt. 
 

Als gemeente Terwolde-De Vecht kunnen we best trots zijn op het 
resultaat en dat we voor de ondersteuning van de erediensten en 
mogelijke concerten in de kerk weer jarenlang kunnen vertrouwen op het 
prachtige orgel. 
 

Aalt van der Haar, Alie Ensink, Jan de Weerd, Harry Steenbergen,  
Henk Stormink, Ben Hiddink, Piet Winterman 
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Vele handen maken licht werk, maar …… 
 

die handen moeten er wel zijn! 
 

 

We hebben in de laatste 

kerkenraadsvergadering 

gekeken hoe we het volgende 

jaar met een zo compleet 

mogelijke kerkenraad aan het 

werk kunnen.  

We hebben en krijgen 

binnenkort weer een aantal 

vacatures. 

 
De ouderlingen missen een aantal ‘handen’ en dit geldt ook voor de diakenen. 

Bovendien ontstaat binnen de kerkrentmeesters de vacature van 

penningmeester.  

Wie voelt zich geroepen om in een vacature te stappen? 

 

Omdat het toch steeds weer moeilijk blijkt om kerkenraadsleden te vinden, 

hebben we weer gesproken over een kleinere kerkenraad. Dit is kerkordelijk 

mogelijk. Maar hiermee is het werk niet gedaan. Toch kan dit wel.  

Momenteel zijn er ook een aantal mensen bij de verschillende colleges 

betrokken die geen kerkenraadslid zijn, maar wel met plezier een deel van het 

werk van kerkenraadsleden overnemen! Dit betekent voor hen geen 

kerkenraadsvergaderingen, maar wel een ‘klus’ die ze met plezier doen en 

waar ze energie van krijgen. 

 

Voelt u ervoor om ons te helpen, op wat voor manier dan ook: neem maar 

contact op met een lid van de kerkenraad of met ondergetekende. 

 

Kees Visser 
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LET’S PARTY!!  
 

Ja, je leest het echt goed, let’s party!  
 

Binnen de diaconie wordt al een tijdje gedroomd, en wel van een 
superleuke party; een KLEDINGPARTY wel te verstaan. En daarbij niet 
alleen voor het dorp Twello maar ook voor Terwolde- de Vecht.  
Dit idee is ontstaan door de diaconieën van Twello en Terwolde- de Vecht. 
 
Afgedankte - maar nog goede - kleding, schoenen en accessoires kunnen 
een nieuw leven krijgen op een vrolijke kledingparty. Dit is zeer duurzaam 
en past daarom goed bij ons.  
 
Wat zou het leuk zijn om dit volgend voorjaar te organiseren en dat kan op 
verschillende manieren.  
In het blad ‘Kom in actie’ van Kerk in Actie staan verschillende 
mogelijkheden. Wie vindt het leuk om hiermee, samen met ons, aan de 
slag te gaan?  
 
Meld je aan, bel Dorothé van Baak middels (055) 323 16 34 of via email 
dvanbaak@gmail.com. 
 
We horen graag van je, zodat we deze winter al eens kunnen gaan 
brainstormen!  
  



 17 

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 13 82 
 

Wijk 4/6: Wijkseweg, Bandijk (van Wijkseweg  
 tot Kuiperstraat), Hogeveldpad,  
 Kuiperstraat, Rozendaalseweg,  
  Christiaan Boers 06-53 84 75 28 
 

Wijk 7/8: Twelloseweg (vanaf Kuiperstraat),  
 Deventerweg, Bandijk (gedeeltelijk),  
 Dorpsstraat, Dorpszicht, 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 19 65 
 

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  

 
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: 
 

 7 nov. PK Klarenbeek 10.00u 
 14 nov. PK Voorst 10.00u 
 21 nov. PK Terwolde 10.00u 
 28 nov. PK Wilp 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 
 
KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 1 november: Mevr. A. van Oorspronk 
     Mevr. J. van der Scheer 
     Mevr. H. de Groot 
     Mevr. H. Kamphuis 
 
BANKNUMMERS:   
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52 
Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  
Kerkbode    NL98 INGB  0004 1652 79 
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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: K. Visser 10,00  

  D. van Baak 10,00  
  L. Uenk 10,00 30,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Coll. oktober 147,60  
 Coll. orgelfonds 52,10 199,70 

     

 Diaconie   

 Coll. oktober 134,35  
 Kerk en Israël 33,85  
 Noodfonds vluchtelingen 59,85  
 Voedselbank 55,25 283,30 

 
  TOTAAL 513,00 

 
 
 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Kerstontmoeting. 
 
 

Jaren achtereen werd er een kerstviering georganiseerd, wat 

voor velen een feestelijke en gezellige ontmoeting was. 

 

Helaas kon dit vorig jaar door verdrietige omstandigheden (corona) 

geen doorgang vinden, maar de ouderlingen willen dit met enkele 

vrijwilligers weer oppakken. 

 

             Deze Kerstviering mag nooit verloren gaan.  

 

Over de vorm en inhoud worden nog plannen gemaakt. 

De Kerstontmoeting is op dinsdagmiddag 21 december. 

 

Noteer alvast deze datum. 

 

              Iedereen is van Harte Welkom. 
 

 

In de Kerkbode voor december meer info. 

 

Hartelijke groet, 

 

Ouderlingen en vrijwilligers. 
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Stilte rond Rommelmarkt?  
 

Het is wel lang stil geweest rondom de 
Rommelmarkt. 
Maar ik kan u vertellen dat wij als 
commissie niet stil hebben gezeten.  
Wij hebben ondanks corona toch nog  
weer flink wat geld binnengehaald. 
 
De buitenverkoop bij de fam. Veldwijk en de verkoop via Marktplaats 
heeft ondanks alles uitstekend gelopen. 
 
Vorige week (28 Okt) hebben wij een vergadering gehad en de 
toekomst voor zover mogelijk besproken.  
 

Wij hopen dan ook in 2022 weer een Rommelmarkt te houden 
 

Onze voorraad is flink minder geworden dus wij kunnen 
langzamerhand weer wat spullen gebruiken. 
 

Brokante is weer welkom en verder kleine artikelen, dus geen grote 
kasten/bedden en stoelen. 
 

Heeft u wat op te ruimen dan komen wij graag bij u aan om te 
kijken of dat wat voor ons is. 
 
Voor info kunt u bellen: G. de Groot 055-843 40 86 
 H. Stormink 06-50 66 66 12 
  E. Slijkhuis 0571-29 10 74 
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Geef aandacht 
 
Geef aandacht aan het vele goede om je heen, 

al is het maar een blik, een knik, een lach. 

En geef die ook, zo moeilijk is het niet 

de wereld wordt er lichter door, je loopt al rechter op. 

 

 

Probeer jezelf te kennen, aanvaard je donkere kant 

en pak die aan, als die weer bovenkomt, 

of onderzoek waarom, zodat het niet alleen aan anderen ligt 

als het weer zover is, 

zodat je van jezelf gereinigd, 

ervarener en rijper in het leven staat, 

tot hulp van anderen kan zijn. 

 

 

Leer te ontvangen, wat je krijgt 

aan aandacht, liefde, zoveel meer, 

geef toe dat krijgen moeilijker is dan geven 

het maakt je kwetsbaar en het maakt je mens 

en word je innerlijke kracht. 

 

 

Marijke de Bruijne, uit Medemens6 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 29 NOVEMBER, vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

