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DIENSTEN DECEMBER 2021  
 

Zondag 5 december 10.00u - Dhr. R. Bloemendal 
2de advent    Adventscollecte: Rwanda: 

opvang en scholing kwetsbare 
kinderen 

     
Zondag 12 december 10.00u - Mevr. ds. E. van Ieperen 
3de Advent    Adventscollecte: Een stabiel 

thuis voor kinderen 
     
Zondag 19 december 10.00u - Pastor H. de Jong 
4de Advent    Adventscollecte:  
    Vrienden van Loamneş 
     
Vrijdag 24 december 20.00u - Ds. J.M. Weststrate  
    Kerstnachtdienst 
    Extra coll.: Orgelfonds 
     
Zaterdag 25 december 10.00u - Ds. J.M. Weststrate  
    Extra coll.: KiA 
    kinderen in de knel 
     
Zondag  26 december 10.00u  Pastor H. de Jong 
    Oudejaarsdienst 
    Extra coll.: Orgelfonds 
     
Zondag 2 januari 10.00u - Dhr. C. Boers 
    Nieuwjaarsdienst 

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

49ste Jaargang, december 2021 
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Coronamaatregelen, ook voor de kerstvieringen 
 

Sinds de vorige verschijning van het kerkblad hebben we alweer twee 
persconferenties gehad, waarin strengere maatregelen werden aan-
gekondigd om het virus onder controle te krijgen. En dat dit nodig is, blijkt 
wel uit de sterk oplopende besmettingscijfers en de enorme druk op de 
zorg. 
Ook voor de kerkdiensten hebben de maatregelen gevolgen: ik noem een 
aantal maatregelen die we moeten nemen, op grond van richtlijnen van de 
overheid en de PKN. 
 

• Bij klachten: blijf thuis. 

• Houd overal in de kerk 1,5 meter afstand. De zitplaatsen die gebruikt 

kunnen worden zijn gestickerd. Gezinsleden kunnen bij elkaar gaan 

zitten. 

• Bij binnenkomst wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd op en 

lijst in de hal onder de toren. Mocht er op enig moment kenbaar 

worden dat iemand besmetting had kunnen verspreiden ten tijde van 

de kerkdienst, dan kunnen we iedereen bereiken om verdere 

verspreiding te voorkomen. 

• Als u loopt in de kerk: mondkapje dragen. 

• Zingen kan nog wel, maar dan graag ingetogen. Het aantal te zingen 

liederen zal worden beperkt. 

• Collectes in de mandjes onder de toren. 

• Er worden geen handen geschud tijdens en na de dienst. 
 

De kerstnachtdienst kan niet bezocht worden: het is immers na 17.00 uur. 
Wel zal om 20.00 uur de kerstnachtdienst uitgezonden worden via het 
YouTube kanaal Kerk Terwolde. 
 

Het kinderkerstfeest wordt i.v.m. het grote risico op besmettingen bij de 
kinderen een digitaal gebeuren met als thema Verbinding. Ook dit wordt op 
het YouTube kanaal Kerk Terwolde geplaatst. 
 

Om te voorkomen dat er op kerstmorgen te veel mensen in de kerk komen, 
moet u zich van tevoren aanmelden. Dit kan telefonisch bij de scriba 
(0571 290 720) of via email (scriba@pknterwolde-devecht.ni)  
 

De kindernevendienst maakt voor deze dienst een video. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u via afkondigingen in de kerk, 
de website, facebook en de plaatselijke kranten op de hoogte houden. 
 
Kees Visser, scriba 

mailto:scriba@pknterwolde-devecht.ni
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Liedmeditatie bij ´Hoe leit dit kindeke´ 
 

´Hoe leit dit kindeke´, een oud Nederlands kerstliedje. Een 
wiegeliedje om het kindje Jezus in slaap te sussen. Het kindje Jezus 
dat beeft van de kou en huilt. Een liedje zoals moeders dat zingen 
voor hun kind en ondertussen zachtjes wiegen om het in slaap te 
sussen. Het doet denken aan kinderen, die ´s nachts liggen te huilen, 
aan moeders en vaders, die er druk mee zijn. ´kindeke teer, ei zwijg 
toch stil sus sus en kreit niet meer.´ 

Maar toen ik de tekst van het liedje beter ging lezen, ontdekte 
ik, dat er een diepere betekenislaag in zit. In dit lied klinkt de bittere 
werkelijkheid door van de tijd waarin de dichter leefde: het zijn de 
middeleeuwen; er is intense armoede en gebrek. De tijd staat bekend 
onder de naam ´Kleine IJstijd´. Het klimaat in Holland is bitterkoud. 
Wie zich kan verwarmen bij een turfvuurtje blijft gespaard tegen de 
kou. Wie geen geld heeft voor turf, lijdt in de kou. Armoede en 
gebrek en kou, een levensgevaarlijke combinatie voor veel mensen en 
kinderen in die tijd. De dichter van het lied plaatst het kerstverhaal in 
zijn eigen IJstijd. Jezus wordt geboren onder de kinderen van zijn tijd, 
die lijden onder de kou. De dichter brengt hiermee het kerstverhaal 
dichtbij. Kerst niet als een verhaal van ooit toen, geen idylle, maar 
een verhaal, dat in de eigen tijd betekenis en zin geeft.  

Het kerstliedje ´Hoe leit dit kindeke´ is nog steeds actueel en 
nodigt ons uit om niet weg te kijken van wie het moeilijk hebben, in 
ons land, in de wereld. Ik denk aan vluchteling-kinderen in 
Griekenland, maar ook aan mensen op de Covid-afdeling van een 
ziekenhuis, mensen die thuis vereenzamen door de Corona-
maatregels, mensen die gebrek hebben aan van alles. 

Vroeger dacht ik altijd, dat er een spelfout in het lied stond; 
´Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw.´ Dat het eigenlijk 
moest zijn: ´hoe hij krijt van kou.´ Maar het gaat hier wel degelijk over 
rouw. Met dat woord grijpt de dichter al vooruit op het 
lijdensverhaal.  
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Het kerstverhaal en het lijdensverhaal hebben alles met elkaar te 
maken. Het ´lammeke´ uit dit kerstlied wijst vooruit naar het Paaslam, 
dat verzoening en vrede brengt.  

´Hoe leit dit kindeke´, een prachtig kerstlied, dat in eerste 
instantie een lief wiegeliedje lijkt, dat kinderen zingen voor het kindje 
Jezus. Maar wie beter gaat verstaan, hoort in dit lied hoe God 
mensen opzoekt in hun lijden. ´Immanuël´ heet het kind van 
Bethlehem, dat betekent: ´God met ons´. Zijn geboorte betekent 
hoop voor de wereld.  
 
Drie keer een Stille kerst… 
 

Met de laatste persconferentie van 26 november in ons hoofd 
voorzien we al, dat ook dit jaar het kerstfeest anders dan anders zal 
worden. Het zal stil worden op straat ´s avonds. Wat doet het met 
ons, dat we dit jaar voor het tweede jaar op rij met beperkingen te 
maken hebben op of rond het Kerstfeest? Velen van ons zijn gewend 
om kerst groots te vieren met familie en vrienden. Elkaar ontmoeten, 
samen eten, naar de kerk…. De kersttradities zoals die bij vele in ere 
worden gehouden. Hoe doe je het als die kersttradities botsen met 
de Corona-maatregels die de regering adviseert? In het bekende lied 
´Stille nacht, heilige nacht´, zingen we over een nacht die echt stil is. 
Een stille kerst, hoe kan dat toch van betekenis zijn? 
 

Drie keer een verhaal over een stille kerst: 
De ouders van een studievriendin gingen elk jaar vlak vóór de kerst 
naar hun vakantiehuisje in de Ardennen. Daar trokken ze zich terug 
uit de drukte, de hectiek van het dagelijkse leven, de sociale 
verplichtingen van kerstborrels en -maaltijden. Twee weken bleven ze 
daar met kinderen en opa of oma en kwamen pas weer na oud en 
nieuw terug. Als jongere dacht ik vaak: wat ongezellig! Juist op het 
mooiste en gezelligste feest de stilte zoeken? Hoe kan je zo nou kerst 
vieren? Voor hen was het juist de ultieme manier van kerst vieren. 
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Een tweede verhaal over een stille kerst:  
Enige jaren geleden kwam ik voor het eerst in de communiteit Taizé. 
Ik werd getroffen door de eenvoud, de muziek en de spiritualiteit 
daar. Ik vroeg me af: hoe zou het kerstfeest hier worden gevierd? 
Toen ik ernaar vroeg bleek: heel eenvoudig, zonder de glitter en 
glamour, die zo kenmerkend is geworden voor het kerstfeest in 
Europa. Een belangrijk kerstverhaal in Taizé is het Bijbelverhaal over 
de vlucht van Jozef en Maria en het kind naar Egypte: ´Zoals het kind 
Jezus al jong vluchteling werd met zijn ouders, zo hebben wij een taak 
in de wereld om er te zijn voor wie moeten vluchten uit hun land´, zo 
vertellen de broeders van Taizé. 
 

Een derde verhaal over een stille kerst:   
De week vóór kerst en ook Eerste Kerstdag zijn voor mij als predikant 
vaak drukke dagen. Ik kan er oprecht van genieten, zoveel keer het 
kerstverhaal te horen, te lezen, te zingen over ´de engelen´ en het 
´kindje klein´ en af te sluiten met het ´Ere zij God´. Toch heb ik, sinds 
ik predikant ben, de gewoonte om tweede kerstdag zo eenvoudig 
mogelijk te houden. Na de roes van drukte een dag om gewoon een 
wandeling te maken, het huis op te ruimen en de restjes van eerste 
kerstdag op te eten of gewoon stamppot te koken. Geen bezoek, 
geen drukte, maar stilte. Stilte als een kans om de vrede van kerstmis 
te gaan ervaren. ´Vrede en heil wordt gebracht aan een wereld, 
verloren in schuld, Gods belofte wordt heerlijk vervuld.´ Ik wens je 
gezegende kerstdagen, vol liefde!  

 
 

 
Rosemarie van der Hucht,  
ambulant predikant 
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Kerstmis 2021 
 

Nog altijd is er in de wereld veel duisternis en ook nu weer lijkt voor 

veel mensen het bestaan uitzichtloos. Juist in deze corona periode 

hebben veel mensen het moeilijk, zoals eenzamen onder ons, ouderen, 

die geen of weinig bezoek kunnen ontvangen, jongeren die geen kant 

uit kunnen. Dan denk ik ook aan bijstandsmoeders die het financieel 

heel zwaar hebben. En op allerlei plaatsen in de wereld zijn 

machthebbers die hun positie misbruiken om mensen te 

onderdrukken. Er is helaas niet overal en voor iedereen die vrede, 

waarover op die eerste Kerst de engelen zongen: welzijn voor alle 

mensen van goede wil. 
 

Toch wordt met Kerstmis overal op de wereld een en hetzelfde 

verhaal verteld, het verhaal over de geboorte van Christus, Gods 

Zoon, een mensenkind, liggend in een voederbak. Vanwege het bevel 

van een machthebber, keizer Augustus, moesten Maria en Jozef op 

reis van Nazareth naar Bethlehem. Daar aangekomen was er voor hen 

geen plaats in het gastenverblijf en daarom zochten ze onderkomen in 

een schuur. Maar voor hoeveel mensen is er in onze dagen geen 

plaats in een herberg, in een veilig huis, omdat machthebbers hen met 

veel geweld verjagen en anderen tot geweld aanzetten? Steeds weer 

horen wij over oorlog en onderdrukking. Nee, de vrede op aarde is in 

allerlei landen, verspreid over de wereld, helaas nog ver te zoeken. 

En toch mogen wij, ondanks alles, opnieuw de geboorte vieren,  

God, die mens werd om voor ons zijn oneindige liefde te openbaren. 
 

Herders, de minsten van die dagen, waren als het volk dat ronddoolt 

in het duister en zij zien een schitterend licht. Door het licht van God 

veranderde hun leven en werden zij boodschappers van het blijde 

bericht. Zou het mogelijk zijn dat het licht van God ook ons leven, 

zoals dat van die herders, kan veranderen en wij boodschappers van 

vrede worden? Is het mogelijk, dat al die mensen, die nu ronddolen in 

het duister van oorlog en geweld, dat licht van God mogen zien en dat 

hun leven erdoor verandert?  
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Zou het ook mogelijk zijn dat het licht van God het leven en het 

beleid van machthebbers verandert, zodat zij niet langer aanzetten tot 

haat en geweld? Zou het mogelijk zijn dat zij tot inkeer komen en zij 

zich gaan inzetten voor de vrede die God wil voor alle mensen omdat 

Hij van hen houdt? Ieder van ons wordt geroepen om vrede te stichten 

en dienstbaar te zijn aan het welzijn en aan het geluk van mensen die 

nu ronddolen in de duisternis van verdriet, eenzaamheid en onvrede. 

Ik wens ons allen uithoudingsvermogen in deze corona tijd, maar 

vooral een vredig en een gezegend Kerstfeest. 
 

      Hein de Jong, em. pastor  

 
Werkgroep ‘wie zijn wij?’ 
 

Graag willen wij iedereen die onze enquête ingevuld heeft heel hartelijk 
bedanken. Hij is door ruim 230 personen ingevuld en hier zijn wij heel 
blij mee. De mensen die hem ingevuld hebben, zijn een mooie 
afspiegeling van de dorpen Terwolde en de Vecht. Hij is ingevuld door 
iets meer vrouwen dan mannen, met name in de leeftijd van 26 jaar en 
ouder. Verder door een enkele jongere en kind. Blij verrast waren wij 
ook door de vele enquêtes die ingevuld zijn door mensen die niet 
regelmatig of nooit naar de kerk gaan. Vele ideeën kwamen naar voren 
in de open vragen en ook wordt er door veel mensen hulp aangeboden. 
Dat biedt ons hoop en moed voor onze prachtige kerk. De komende tijd 
zullen wij de antwoorden analyseren en deze samen met een advies in 
een verslag aanbieden aan de kerkenraad. Zij zullen daarna het stokje 
weer van ons overnemen. 
Speciale dank willen wij uitspreken naar de lopers van de ‘Kerkbode’ 
die voor ons de enquête huis aan huis in Terwolde en de Vecht hebben 
verspreid. Bedankt voor jullie hulp! 
 

Tot slot maken wij de prijswinnaars bekend van de 3 waardebonnen.  
De gelukkigen zijn: Bernadine Gronert, Kees Boutcan en Nicole Oude 
Wesselink. Van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs. 
 

Hartelijke groet, Henny, Barbara, Maurits, Arjan, Berry en Danielle 
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Berichten van overlijden 
 

Bij het schrijven van deze kerkbode ontvingen we twee berichten van 
plotseling overlijden. Mevrouw Janke Lugtenberg en de heer Gradus 
van Essen zijn in de afgelopen dagen overleden. Beiden waren trouwe 
bezoekers van de kerkdiensten en actieve gemeenteleden. In de 
volgende Kerkbode zal een in memoriam verschijnen van Janke en 
Gradus. In de komende week wordt afscheid van hen genomen.  
We zijn in gedachten bij hun dierbaren en wensen hen troost, licht en 
kracht van boven. 
 
 

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 

 

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. 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Wilt u meeleven met een gemeentelid door een kaartje te sturen of in 
uw gebed te noemen? Denkt u dan aan de volgende gemeenteleden: 
 

Familie Mouw 
Mevrouw Willemsen (Annie) 
Mevrouw Bokslag ( Martha) 
 

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- 
27 13 82 of ljuenk@kpnmail.nl). Stelt u er geen prijs op dat uw naam is 
genoemd, dan kunt u dit ook doorgeven aan Lien Uenk. 
 
 
Kerstkaartenactie ´groetjes uit Terwolde / de Vecht’ 

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken. Een tijd waarin we 
lichtjes maken in onze huizen en straten om het donker te verlichten. 
En dit licht willen we de komende adventstijd verspreiden met de actie 
“Groetjes uit Terwolde/de Vecht”. Vanuit de dorpen Terwolde en de 
Vecht sturen we kaarten naar mensen die wonen in een verzorgings-
huis of instelling binnen de gemeente Voorst.  
 
Iedereen uit onze dorpen kan meedoen. Hoe? 
 

• Schrijf een of meerdere kerstkaartje(s) voor een onbekende.  
Je mag dit anoniem doen of met je naam erop. 

• Schrijf op de kaart Groetjes uit Terwolde/de Vecht. 

• Lever deze kaarten voor 16 december in bij: 
 

o Maurits van Elsäcker, Twelloseweg 112 
o Adriëtte Winterman, Wijkseweg 96 
o Kees Visser, Kosterij 3 
o Lien Uenk, Quabbenburgerweg 11a 
o Hennie de Groot, Avervoordseweg 3 

 

De kaarten worden vervolgens door de kerk verspreid. 
 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Adventsgedicht 
 

Advent is onderweg zijn. 
Advent is op die lange weg zijn 
van verwachting naar vervulling, 
van droom naar werkelijkheid. 
 

Advent is geduldig wachten 
zonder de moed op te geven 
Advent is je eigen leegte  
weer vol laten stromen. 
 

Advent is verlangen  
naar ontwapenende nieuwheid, 
naar verfrissend leven 
dat opborrelt uit de Bron. 
 

Advent is je voorbereiden 
op het grote Kerstfeest, 
op de geboorte van  
dat goddelijke in je, het kind. 

 
JARIGEN: 

2 dec Dhr. J.H. Ooink op den Dijk 88 jr. 
4 dec Mevr. J.H. Vorderman - Segers 96 jr. 

17 dec Mevr. G.S. Vos - Hofman 84 jr. 
21 dec Dhr. T. van Baak 81 jr. 

 

JUBILEA: 
 

6 dec Dhr. en Mevr. Bieleman-Kloezeman 60 jr. 
22 dec Dhr. en Mevr. Wassink-Wassink 50 jr. 
28 dec Dhr. en Mevr. ter Mate-Schuitert 50 jr. 
30 dec Dhr. en Mevr. Kruitbosch-Klunder 40 jr. 

 

Onze hartelijke gelukwensen. 
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Vrijwilliger voor administratieve taak Diaconie         

 
De diaconie is op zoek naar een 
vrijwilliger voor de financiële 
administratie.  
In de administratie worden alle 
ontvangsten en uitgaven 
vastgelegd. De werkzaamheden 
betreffen voornamelijk het 
klaarzetten van de betalingen en 
de registratie van alle bankmutaties in een Excel overzicht. 
Er zijn gemiddeld 15 mutaties per maand, hetgeen een 
tijdsbesteding van ca. 1,5 uur per maand betekent. 
 

Momenteel wordt de administratie verzorgt door Henk van der 
Scheer die deze functie combineert met andere functies binnen de 
diaconie.   
Als we als kerk onze ANBI status willen blijven behouden, is het 
noodzakelijk dat er een scheiding komt tussen de werkzaamheden, 
waarbij een ander persoon de administratie van de diaconie gaat 
verwerken. 
 

Voor de functie is enige financiële kennis wenselijk, maar niet 
noodzakelijk. Evenals kennis van Excel en Rabobank applicatie.  
 
Heb je nog vragen, bel of mail gerust met Henk van der Scheer 
(06 - 22 94 73 97/ hvdscheer@yahoo.com) 
 

Als je interesse hebt, graag even contact opnemen met Henk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Diaconie PKN Terwolde - de Vecht 
 

mailto:hvdscheer@yahoo.com
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Schrijfactie Amnesty tegen onrecht               
 

Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december, Internationale 
dag van de Rechten van de Mens, miljoenen brieven worden 
geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, 
bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun 
rechten.  
Oók in de gemeente Voorst komen mensen in actie tijdens de Write 
for Rights schrijfactie van Amnesty International. Jouw hulp is hard 
nodig. We schrijven brieven naar autoriteiten van verschillende 
landen om hen onder druk te zetten om mensen vrij te laten.  
Heeft het effect? Jazeker!  
 

Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht 
aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om hen vrij te krijgen of 
te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Op de website van 
Amnesty kun je meer lezen over de successen van de voorgaande 
schrijfacties: www.amnesty.nl/organiseren/successen 
 

Dit jaar komt Amnesty onder andere in actie voor Mohamed Baker 
(Egypte). Hij is mensenrechtenadvocaat. Hij is valselijk beschuldigd 
van terrorisme en zit in de gevangenis omdat hij opkwam voor de 
kansarme mensen van Egypte. In de gevangenis wordt hij wreed 
behandeld.  
 
We schrijven voor Mohameds vrijlating.  
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En we schrijven voor Rung (Thailand). Deze tiener is inmiddels 
voorvrouw van de Thaise democratiebeweging. Ze maakt zich sterk 
voor gelijkheid, de vrijheid van meningsuiting en hervorming van de 
Thaise monarchie. De autoriteiten vinden haar een onruststoker.  
Er lopen tientallen aanklachten tegen haar, waarvoor ze een 
levenslange gevangenisstraf kan krijgen.  
 

We schrijven voor Rungs vrijheid. 
 

Na de kerkdienst van zondag 12 december liggen er schrijfpakketten 
achter in de kerk. In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar 
geen mogelijkheid om een brief achter in de kerk te ondertekenen. 
Op het schrijfpakket staat waar je de brieven kunt inleveren.  
Een enveloppe en postzegel zijn niet nodig. De werkgroep Amnesty 
Voorst zorgt voor de verzending. 
 
Kom je niet in de kerk, maar wil je toch meedoen? Stuur een e-mail 
naar info@voorst.amnesty.nl met je gegevens en er wordt een 
pakket bij je in de brievenbus bezorgd.  

 
Samen sterk voor een rechtvaardige wereld!  
 

Doe je mee? 
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DE- punten voor de Voedselbank 
      
Hartje winter, koud en guur: dan hebben veel 
mensen toch extra zin in een lekker en warm 
kopje koffie. Maar niet voor iedereen is ‘even  
een bakkie’ doen vanzelfsprekend. In Nederland 
leeft meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. 
 

De vrijwilligers bij de voedselbanken geven elke week eten aan 
mensen die dat het hardste nodig hebben. Koffie is een luxe-artikel 
dat niet vaak in het pakket zit. Door je D.E waardepunten te 
schenken aan de voedselbanken wordt een lekker kopje koffie voor 
nog meer mensen bereikbaar. 
Met het schenken van D.E waardepunten aan de voedselbank draagt 
u bij aan het steunen van de voedselbanken met pakken Douwe 
Egberts koffie. 
Iedereen heeft die zegels wel ergens in de keukenla liggen. Doe je er 
niets mee? De Voedselbank is er blij mee. De door jou ingeleverde 
waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Ook andere 
koffiepunten zijn welkom.  
U kunt de zegels in een envelop of zakje inleveren in de brievenbus 
bij één van de diakenen op onderstaande adressen in Terwolde: 
de Kosterij 3 of  
Dorpsstraat 83 of  
Lochemsestraat 2/a 
 

Inleveren na afloop van de kerkdienst bij één van de diakenen mag 
natuurlijk ook! 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, 
Diaconie PKN Terwolde - de Vecht 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 
 

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. 
Tijdens deze actieperiode vragen we u als kerkleden om een 
financiële bijdrage, zodat we ook in 2022 verder kunnen met het 
werk waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen 
we als kerk van betekenis zijn voor iedereen die verdieping, steun en 
ontmoeting zoekt. We willen uitnodigend zijn voor mensen in alle 
fasen van hun leven, ouderen en jongeren met de vragen en 
kwaliteiten die bij hen leven en die zij te bieden hebben. 
 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want voor het kerkewerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder jaar om een vrijwillige bijdrage vragen.  
 

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het 
verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze taken blijven vervullen 
voor nu en de nabije toekomst. Er is veel te doen in onze 
gemeenschap. Het rondwarende virus van corona blijft ons 
achtervolgen, het historische kerkgebouw blijft onderhoud vergen, 
samen zoeken we naar nieuwe wegen om onze kerkgemeenschap 
vorm te geven. In het komende jaar betrekken we daar de inbreng 
vanuit de enquête ‘wie zijn wij’ bij en hopen daarmee inhoud en 
vorm te geven aan de adviezen en vragen die leven in onze 
gemeente. 
 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  
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Groene kerk Terwolde-De Vecht 
 

In Nederland is een beweging ontstaan die `Groene kerk` heet. In 2018 
zijn we begonnen om hier vanuit Terwolde-De Vecht bij aan te sluiten. 
Daarover hebben we toen een startnotitie gemaakt en er is een werkgroep 
gevormd. Door de corona epidemie is het werk stilgevallen. Maar we leven 
in een tijd, waarin klimaatverandering, ziekten, oorlogen en vluchtelingen-
stromen elke dag bij ons binnenkomen. De aarde en de mensen die 
daarop leven, kreunen en steunen onder het geweld dat rond raast.  
Gaat ons dat dan aan? Ja, wij hebben elk op zijn/haar eigen plek 
verantwoordelijkheid voor hoe we omgaan met onszelf, met onze 
medemens en met de aarde en de natuur om ons heen.  
 

Kerken kunnen een positieve rol vervullen bij de veranderingen die nodig 
zijn om de negatieve gevolgen van onze huidige manier van leven te 
keren. De Groene kerkenactie helpt kerken hierbij. Vanuit de kerk en onze 
dorpsgemeenschap kunnen we, gevoed door besef van waarden en 
geloof, een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. 
Met de Groene Kerken Actie willen we meehelpen, ondersteunen, 
inspireren en versterken. 
Veranderen in onze manier van  
leven is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Je hebt elkaar nodig om 
duidelijk te krijgen wat je kunt doen 
en hoe je dat kunt doen. Het gaat 
daarbij om heel veel dingen in het 
dagelijks leven. Niet alleen om 
onderhoud en beheer van het kerkgebouw 
en groen er omheen, maar breder ook over 
hoe wij omgaan met ons eigen huis en tuin, gebruik van water, bodem, 
lucht en ons geld.  
En hoe we omgaan met onze medemens dichtbij en veraf. Dat is veel, 
maar het is zeker niet hopeloos of nutteloos. En het gaat er niet om elkaar 
de wet voor te schrijven, maar om elkaar te helpen in de zoektocht naar 
wijzer leven. Elke kleine positieve stap helpt. Samen geeft het energie en 
inspiratie om te werken aan een rechtvaardige samenleving en een 
duurzaam gebruik van onze aarde voor nu en volgende generaties. 
 

Heb jij ideeën wat er zou kunnen of wat aangepakt kan worden? Of wil je 
meedoen en meedenken over hoe we daar concreet mee aan de slag 
kunnen gaan in Terwolde-De Vecht? Sluit dan aan of neem contact op met 
Piet Winterman (piet.winterman@hetnet.nl, tel.: 06-51 43 95 51). 

mailto:piet.winterman@hetnet.nl
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In gesprek met…  
 
´Verbinding´ is het thema van deze gespreksreeks. Een onderwerp dat 
heel erg breed is en waarmee iedereen te maken krijgt in het leven. 
Wanneer u/jij dit leest, bent u/ben jij namelijk al in verbinding met degene 
waarmee het gesprek wordt gevoerd.  
Dit keer een gesprek met dhr. ten Raa.  
 
Meneer ten Raa, kunt u iets over uzelf vertellen? 
 

´Ik woon mijn hele leven lang, ook met mijn vrouw en twee kinderen, in 
Twello. Ik ben geboren aan de Rijksstraatweg. Ik heb op de openbare 
school gezeten in het pand waar nu de bibliotheek zit. ´ 
 
De reden dat we in gesprek zijn, is het feit dat meneer een beeld heeft 
geschonken aan de kerk. We zijn benieuwd naar het verhaal dat hierachter 
schuilt.  
 
Op welke manier bent u verbonden met Terwolde?  
 

´De kerk in Twello was in mijn jeugd erg orthodox en in Terwolde was de 
dorpskerk vrijzinnig. Op mijn 18e heeft dominee van der Lecq mij gedoopt 
in Terwolde. Tegelijkertijd werd ik ook ´aangenomen´ ofwel, ik deed 
belijdenis van mijn geloof. Binnen vrijzinnige gemeenten was het heel 
gebruikelijk om als volwassene gedoopt te worden en belijdenis te doen.  
Ik heb natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. In die tijd kon ik 
niet naar Deventer, omdat het te gevaarlijk was met de bruggen over de 
IJssel. Daarom waren we gericht op Terwolde. Ik heb toen bijvoorbeeld les 
gehad met een groepje leerlingen bij meester Wolters aan huis. Mijn vader 
was hoofd van het waterschap Veluwe. Zodoende was hij verantwoordelijk 
voor de bouw van het nieuwe stoomgemaal aan de Bandijk en daarbij 
werd het ook elektrisch bedienbaar.  
 

In de oorlog wilden de Duitsers een vliegveld bij Teuge laten aanleggen. 
Om dit te voorkomen heeft mijn vader de waterstandmeters 10 cm 
omhooggetrokken. Het land was dus zo drassig dat er geen vliegveld 
gebouwd kon worden. Met zoveel water is dat natuurlijk erg gevaarlijk. 
Voor ik het vergeet… ik heb ook leren zwemmen in het zwembad van 
Terwolde! Dus er is zeker verbinding met het dorp!´ 
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En dan naar 2021, ineens staat er een beeld in de kerk?  
 

Welk verhaal zit daar achter? 
  

´Op Open Monumentendag wilde ik graag weer eens kijken in de kerk van 
Terwolde. Dit was al lang geleden en ik was benieuwd hoe het gebouw er 
nu uit ziet. Zeker ook omdat het orgel net gerestaureerd is en bespeeld 
werd op die dag. Samen met mijn zoon en kleinzoon ben ik daarom de 
kerk binnengegaan. Toen ik in de kerk liep, viel mij op dat bij ´het koor´ een 
nis in de muur is. Maar deze nis is leeg.  
Dat vond ik eerlijk gezegd geen gezicht. 
Daar hoort een beeld te staan.  
En toen bedacht ik dat ik thuis nog een 
beeld had staan dat daar prima past. 
Vervolgens raakte ik in gesprek en is 
besloten om eens te kijken of dat beeld 
daadwerkelijk in de kerk zou kunnen 
staan.  
 

Op het moment dat het beeld geplaatst 
werd en ik met Kees (Visser) de kerk in 
liep, speelde heel onverwachts het orgel. 
Dat vond ik erg bijzonder!´ 
 
 
 
Meneer ten Raa moet ineens behoorlijk lachen: 
 

´Haha, ja ik schrok best even toen ik zag dat het interieur van de kerk 
geschilderd is. Toen ik daar vroeger kwam, had het interieur een gewone 
donkere ´hout´ kleur. Nu is dat anders. Ik was even bang dat het beeld 
daarom ook geschilderd zou worden, omdat het zo donker van kleur is...´ 
 
Welke voorstelling laat het beeld zien? 
 

´Het zijn God en Jezus. Jezus loopt aan de hand van God, zijn Vader. 
Voor mij stelt het beeld een ´gelukkige vader met een kind aan zijn hand 
voor´  
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Welke informatie is er bekend over het beeld? 
 

´Het is een vroeg 17e eeuws beeld. Dit is te herkennen aan de haardracht 
en aan de manier waarop het houtsnijwerk is uitgevoerd. Het beeld heeft in 
een klooster in Oosterhout gestaan. Vanwege sluiting werd er een andere 
bestemming gezocht. Ik heb het vervolgens jaren geleden gekocht bij een 
antiquair in de Oude Spiegelstraat in Amsterdam. Het beeld sprak mij 
direct aan, omdat ik het een heel vrolijk beeld vind.´ 
 
Kocht u het beeld om het 
´zomaar´ neer te zetten? 
 

´Het beeld heb ik gekocht als 
cadeau voor mijn vrouw. In 2009 
zouden wij 50 jaar getrouwd zijn. 
Ik wilde mijn vrouw verrassen met 
een mooi aandenken aan die 
gebeurtenis. Het moest een 
cadeau zijn wat betrekking op ons 
had en wat ons beiden aan moest 
spreken. Toen ik het beeld had 
gekocht, heb ik het verstopt in 
huis. Helaas heeft mijn vrouw het 
beeld nooit gezien. Vlak voor ons 
jubileum werd zij getroffen door 
een hersenbloeding en is zij 
overleden. Dat was een heel 
verdrietige periode´ 
 
Dat is een heel heftig verhaal! 
Heeft het beeld u misschien 
troost gebracht? 
 

´Ik vind ik het een heel vrolijk 
beeld. Een beeld dat geluk 
uitstraalt. Dus ik heb het altijd met 
genoegen bekeken.´ 
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Zoals God en Jezus zijn afgebeeld, komt dat overeen met hoe u hen 
´ziet´? 
 

´Hoe ik God en Jezus zie, is niet uit te drukken in een beeld. Voor mij ligt 
dat veel meer in een geest. Ik bekijk het beeld heel menselijk en zie daar 
een vader die wandelt met zijn zoon. Een beeld kan wel een middel zijn 
om dichter bij God te komen. Het kan een bepaalde focus geven of een 
houvast.´ 
 
Om het thema ´verbinding´ nog eens aan te halen, hoe ervaart u de 
verbinding tussen mensen? Is daarin een verschil tussen nu en 
vroeger? 
 

´Mensen zijn mensen. En die zijn niet echt te veranderen. Vroeger leek het 
allemaal veel plezieriger, maar toen was er sprake van rangen en standen. 
Daar is tegenwoordig minder sprake van. En ook vroeger had je mensen 
die elkaar oplichten. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Wat 
wel heel erg veranderd is, is het feit dat vroeger alles ´nieuw´ was. Ik heb 
die hele vooruitgang meegemaakt. Dat gaf een onderlinge band, want je 
ontdekte alles samen. ´Samen´ was vroeger meer gebruikelijk dan nu.´ 
 
Volgens mij staat u best heel snel in verbinding met anderen? 
 

De zoon van meneer reageert direct: ´Het klopt wat je zegt. Mijn vader 
heeft razendsnel contact met anderen. Waar hij ook is, altijd in gesprek 
met mensen om hem heen.   
Meneer ten Raa lacht en voegt toe: het maakt mij echt niet uit wie iemand 
is. Ik vind het gewoon erg leuk om met veel mensen om te gaan. Dat geeft 
mij echt plezier en maakt mijn dag een stuk leuker.´ 
 
Meneer ten Raa (en zoon!), heel hartelijk bedankt voor het meewerken 
aan dit gesprek.  
U heeft een boeiend en openhartig verhaal verteld! 
 
 
-Maurits van Elsäcker- 
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De volgende keer…  
 
Dit is het laatste gesprek in de serie over ´verbinding´. Vanaf het volgende 
kerkblad is het onderwerp ´wie zijn wij?´. Dit is naar aanleiding van de 
enquête die vanuit de kerk is verspreid onder alle inwoners van Terwolde-
de Vecht. De vragen die gesteld worden, zullen dus raakvlakken hebben 
met de enquête.  
De kerkbode die u nu leest, wordt bij alle inwoners bezorgd en daarom de 
oproep aan iedereen: vind jij/u het leuk om mee te werken aan ´in gesprek 
met...´ over dit thema, meld je aan!  
Het is interessant om heel verschillende mensen aan het woord te laten.  
Alle verhalen/gedachten/ervaringen zijn de moeite waard om op te 
schrijven en leuk om te lezen!  Laat niets in de weg staan en geef het door 
via:  scriba@pknterwolde-devecht.nl / 0571-29 07 20. 
 
 
 
 
 
Social media 

 
Met deze QR-code komt u op de nieuwe 
Facebookpagina van de kerk in Terwolde terecht.  
Op die pagina worden berichten geplaatst die te 
maken hebben met bijvoorbeeld activiteiten die in 
de kerk plaatsvinden.  
Het is ook mogelijk om zelf een bericht in te 
sturen dat past op die pagina. Gebruik daarvoor 
de chatfunctie.  
 
Scan direct deze QR-code, like+volg de pagina 
en blijf van alles op de hoogte!  
 
 

 

 
  

mailto: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 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: 06-50 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: 
 

 5 dec. PK Twello 10.00u 
 12 dec. RK Duistervoorde 10.00u 
 19 dec. PK Nijbroek 9.30u 
 26 dec. PK Klarenbeek 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 6 december Mevr. M. Bosman 
   Mevr. H. de Groot 
   Mevr. G. Hak 
 
In de week van 3 januari  Mevr. H. Braamkolk 
    Mevr. K. Ketelaar  
    Mevr. J. ter Mate 
    Mevr. B. Plette 
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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: A. Winterman 10,00  
  K. Ketelaar 10,00 20,00 
     
Orgelfonds via: bank 28.11 30,00 30,00 
     
Collecten/Giften CvK    

 - bank 7.11 25,00  
 - bank 8.11 100,00  
 Coll. november 101,70  
 Coll. orgelfonds 78,80 305,50 
     
 Diaconie   
  - bank  25,00  
 Coll. november 112,00  
 KiA: Indonesië 48,95  
 Adventscollecte 'Moldavië 39,10 225,05 

   
 

TOTAAL 
 

580,55 

     
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Stichting Vrienden van Loamneş 
 

 
Ook al heeft u de afgelopen tijd weinig van 
ons gehoord, wij zijn wel degelijk doorgegaan 
met plannen maken om geld in te zamelen 
voor de gemeenten Loamneş en Hoghilag. 

 
Van ons laatste transport hebben wij nog wat takkenbezems overge- 
houden. Ons plan was om deze te verkopen tijdens de kerstmarkt in 
Nijbroek. Deze kon vanwege Corona niet doorgaan. Daarom bieden we ze 
zo te koop aan. Een bezem kost € 5,-. 
 
U kunt ze halen en betalen bij Johan de Weerd, Middendijk 40a  Nijbroek, 
Tel. 0571-29 18 84. 
 
De opbrengst van alle acties in het hele jaar 2021  
willen we besteden aan de scholen in de beide  
gemeenten. De vragen zijn zeer verschillend o.a.  
meubilair, laptops voor bij de digiborden, ballen, speelgoed  
voor de kleuters enz.. 
Daar hebben de scholen zelf geen geld voor.  
Als stichting hebben wij om verschillende redenen besloten geen  
meubilair meer op te halen en ook geen transport meer te organiseren.  
We kunnen ze daarom alleen helpen via donaties. Zij sturen ons een 
offerte op en wij bekijken hier of het verantwoord is om te betalen.  
De spullen worden in Roemenië aangeschaft. 
 
De kerk van Terwolde houdt op de derde Adventszondag een collecte voor 
ons. De kerk van Nijbroek houdt de collecte op eerste Kerstdag.  
Het doel van de collecte is hetzelfde: schoolbenodigdheden. 
Hier zijn we heel dankbaar voor. Het geld is nog hard nodig op het 
platteland van Roemenië. 
 
Mocht u uw bijdrage liever willen overmaken per bank, dan kan dat ook. 
 

Stichting Vrienden van Loamneş, banknummer NL79RABO 0311 6235 49 
 
Namens de Stichting, 
Riet Visser-Veenendaal, secretaresse 
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ZWO- groep Terwolde-de Vecht 
Via Kerk in Actie kregen we onderstaand bericht over ons project in 
Kameroen. De afgelopen jaren hebben we als kerk van Terwolde-de Vecht 
de predikantenopleiding en de landbouwontwikkeling in Noord Kameroen 
gesteund. Onze laatste actie, de whiskyproeverij, heeft netto bijna 200 
euro opgebracht! (Bovendien hadden we ook nog eens een gezellige 
avond!) 

 

Voorgangers ondanks corona afgestudeerd in 

Kameroen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Waar we in Nederland soms al worstelen om in afgelegen dorpen 
een goede voorganger te krijgen, is dat in het arme droge noorden 
van Kameroen helemaal het geval. 

 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen/
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Vaak kunnen gemeenteleden hun voorganger geen salaris betalen, 
Maar steunen ze hen met een deel van hun oogst: maïs, sorghum, 
soja, peulvruchten, pinda’s, knollen, uien of aardappelen. 
Predikanten uit het meer welvarende tropische zuiden hebben vaak 
geen zin om in zo’n afgelegen streek te werken, waar ze bovendien 
een andere taal spreken. Heel belangrijk dus om daar plaatselijke 
voorgangers op te leiden in een gebied zo groot als Nederland. 

 
 
 

Kerkwinkeltje  / Rommelmarkt: 
 

Ook dit jaar weer geen Kerkwinkeltje-Brocantemarkt. 
 
Wel bieden wij aan - en maken 
wij met enige personen graf/ 
decoratie kerststukken  
(zie foto) 
 
Kosten € 16,50 per stuk en  
de opbrengst is voor het 
kerkwinkeltje en het 
onderhoudsfondsfonds van  
de Kerk. 
 
Bestellen graag vóór 15 
December 
 
 
 
Opgave bij:   Evert Slijkhuis, Kuiperstraat 13, 0571-29 10 74 
 Alie Ensink, Twelloseweg 97 a, 06-54 26 03 46  
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Kerstzangdienst 
 
De kerstzangdienst stond gepland voor zondagmiddag 12 december 
in zaal de Groot in de Vecht, maar door alle coronabesmettingen 
heeft de oecumenische werkgroep besloten dat deze niet doorgaat. 
 
 
 
Helaas geen Kerstontmoeting. 
 

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat de Kerstviering op 
21 december geen doorgang kan vinden.  
Dit i.v.m. de aangescherpte corona regels. 
 

Wij hopen dat we rondom Pasen wel iets voor u kunnen organiseren. 

Hierbij willen wij het Koor Eendracht bedanken dat zij voor deze 

Kerstontmoeting hun medewerking wilden verlenen.  

We hopen dat we met een andere gelegenheid weer een beroep op 

hun mogen doen.  
 

Rest ons iedereen goede Kerstdagen te wensen en een voorspoedig 

2022.                           
 

Hartelijke groet 

Ouderlingen en vrijwilligers 
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Jeugdkrant 
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Hoi jongens en meiden, 
 
Het is op 28 november de 1ste zondag van advent, een periode waarin we 
onszelf voorbereiden op het kerstfeest. Advent komt van het Latijnse woord 
‘adventus’, dat betekent komst. Met advent leven wij dus toe naar het 
kerstfeest, naar de geboorte (komst) van Jezus. Advent begint vier zondagen 
voor Kerst en iedere zondag steken we een extra kaars aan om uiteindelijk 
met kerst alle kaarsjes te ontbranden en de geboorte van Jezus te vieren.  

 
Ook gaan we in de adventstijd met 
elkaar het kinderkerstfeest 
voorbereiden.  
De rollen zijn verdeeld en de inhoud 
is per mail ook verstuurd naar alle 
kinderen. Misschien kan je dit thuis 
al een keer doorlezen?  
Elke zondag gaan we in de 
kindernevendienst met elkaar 
werken aan het decor en op zondag 
19 december gaan we met elkaar 
oefenen. Hopelijk zien we jullie dan 
allemaal in de kerk, na de kerkdienst 
willen we nog even samen ook écht 
in de kerk gaan oefenen met decor. 

 
Samen maken we er weer een gezellig en mooi stuk van die we in de dienst 
op 1e kerstdag aan de gemeente laten zien. 2de kerstdag (zondag 26 
december) is er geen kindernevendienst.  
 
Groetjes,  
Bernedine, Jolanda, Martha en Wendy 
 

 
  

Het feest waarop wij wachten, 

komt alsmaar dichterbij 

Het is de geboorte van Jezus, 

Hij komt voor jou en mij. 

Het is al vaak verkondigd, 

het duurt niet meer zolang 

God geeft ons taal en teken. 

en brengt het feest op gang. 
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Zondag 5 dec 2021 – Lucas 1:26-38 

Waar kom je vandaan? 
De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze 

een zoon zal krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal 
Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en koning 

zijn over Israël.  
 
Zondag 12 dec 2021 – Lucas 1:39-56 
Voel jij dat ook? 
Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Zodra 
Elisabet de groet van Maria hoort, maakt haar kind 
een sprongetje in haar buik. Maria zingt een lied 
over ‘de wereld andersom’: God maakt kleine 
mensen groot en grote mensen klein. 
 

Zondag 19 dec 2021 – Lucas 1:57-80 
De toon is gezet 

Het kind van Elisabet en Zacharias wordt geboren. De 
buren willen hem Zacharias noemen, net als zijn vader. 

Maar Elisabet en Zacharias laten weten dat hij Johannes 
moet heten, zoals de engel het heeft gezegd. Op 
hetzelfde moment wordt de mond van Zacharias 

geopend en zingt hij een lied voor de Heer. 
 
Kerst 25 dec 2021 – Lucas 2:1-20 
Wat neem je mee?  
Jezus wordt geboren in Betlehem. Maria 
wikkelt hem in doeken en legt hem in een 
voederbak, want in de herberg is geen plaats. 
Voor herders in het veld gaat de hemel open, 
zij horen een bijzonder bericht en gaan meteen 
op weg naar de stal. 

 
Zondag 2 jan 2022 – Matteüs 2:1-12 

Weet jij het? 
Nadat Jezus geboren is in Betlehem, komen er 

wijzen uit het Oosten naar Jeruzalem. Zij hebben 
een ster zien opgaan waardoor ze weten dat er 

een koningskind geboren is. Maar waar is het 
kind? Koning Herodes weet van niets, maar een 

oude profetentekst wijst hen verder de weg. 
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Goede 

Kerstdagen 

en een gezond 

2022 

gewenst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 3 JANUARI vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  
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