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DIENSTEN  JANUARI 2022  
 
Zondag 9 januari 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 
        Extra coll. Orgelfonds 

          
Zondag 16 januari 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
        H.A. 

        
Extra coll. Avondmaalscollecte 
diaconie/voedselbank 

          
Zondag 23 januari 10.00u - Mw. T. Cornet 

        

Extra coll. 

Dorpskerkenbeweging 
          

Zondag 30 januari 10.00u - Ds. J.R. Lammers 
        Extra coll. Vrienden van Loamneş 

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

50ste Jaargang, januari 2022 
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Bij de diensten van januari:  
 

9 jan. Luc. 3:15-16, 21-22 De doop van Jezus: ´De hemel werd geopend.´ 
Jezus sloot aan bij de mensen, die opnieuw wilde beginnen en zich lieten 
dopen door Johannes. Dopen, een hand op je hoofd, zegen van boven. 
Als Jezus kopje onder gaat, gaat de hemel open. ´Jij bent mijn Zoon!´ 
 

16 jan. Joh.2:1-12 De bruiloft te Kana: ´Wat Hij u zegt, doe dat´.  
Als de bruiloft in Kana, beeld voor het beloofde land Kanaän, in het 
water dreigt te vallen omdat de wijn opraakt, geeft Maria de bedienden 
de wijze raad: ´Doe alles wat Jezus jullie zegt.´ 
 

23 jan. Lucas 4:14-21 De lezing in de synagoge van Nazareth: ´Vandaag 
gaan deze woorden voor jullie oren in vervulling´, zegt Jezus als Hij de 
mensen een gedeelte uit het boek Jesaja heeft voorgelezen. Zo vertelt 
Hij: ´Ik ben gekomen om mensen te bevrijden.´ 
 

30 jan. Lucas 4:21-30 Een profeet in zijn eigen vaderstad is niet geliefd. 
´Dat is toch de zoon van Jozef´, zeggen mensen in de synagoge, als Jezus 
daar het goede bericht van Gods rijk brengt. Ze denken wel te weten wie 
Jezus is en willen zijn woorden niet horen. 

 
Tv-programma 'Buitenhof' over troost: 
 

Michail Ignatieff heeft een interessant boek over Troost 
geschreven. De aanleiding voor zijn boek was een concert met 
psalmmuziek, dat hij bijwoonde in Utrecht. Als niet-gelovige was hij diep 
geraakt door de woorden en muziek van de psalmen en hoe die mensen 
troostte. Het bracht hem op de gedachte een boek te schrijven over 
troost, met gedachten van de grote denkers door de tijd. Hij wist toen 
nog niet, dat zijn boek uit zou komen in de tijd van de corona-pandemie. 
'Buitenhof' ging met hem in gesprek over het belang van troost in tijden 
van Covid. Je kunt het interview terugkijken via de link: 
https://youtu.be/yfgZjftIQj4  Het interview in het Engels is helaas zonder 
ondertiteling, maar zeer de moeite waard. 
  

https://youtu.be/yfgZjftIQj4
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Gebed bij Nieuwjaar          

 

Wanneer het nieuwe jaar begint 
dan sta ik even stil. 
Ik inspecteer mijn levensweg 
en kijk waarheen ik wil. 
En als ik ergens kuilen zie 
dan ga ik repareren. 
Want anders zit ik strakjes vast. 
Dat wil ik niet riskeren. 
De kuil van angst en onbegrip, 
het zwarte gat vol pijn, 
de hobbel van verlegenheid, 
de sporen van venijn, 
ik schaaf eraan en gooi wat dicht. 
Zo kunnen ze geen kwaad. 
Ik had het eerder moeten doen, 
maar het is nooit te laat. 
De kloven tussen jou en mij, 
wat doen we daar nou mee? 
Een kleine hangbrug is misschien 
nog niet zo'n gek idee. 
Een kruispunt vraagt om extra zorg. 
Daar kruisen onze wegen. 
Zo'n kruispunt moet begaanbaar zijn. 
Daar kom je mensen tegen. 
En is het fundament wel goed? 
Ook dat vraagt onderhoud. 
Een goede basis zie je niet, 
maar zonder gaat het fout. 
Dan zak je weg. Je komt niet ver. 
Dus sta ik even stil. 
Ik inspecteer mijn levensweg, 
omdat ik verder wil.  
                                                Greet Brokerhof - van der Waa 



 5 

Gebed om een zegen 
 

Een nieuw jaar ligt voor ons, met onnoemelijk veel keuzemogelijkheden, 
als een wirwar van wegen. Dat we helder zicht krijgen om te zien welke 
weg zegen draagt en toekomst schept. 
 

Lied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan, 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
o God, zegen mij alle dagen lang. 
 
Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus kom tot mij. 
Als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde geven, 
zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zie voor dit lied de volgende link: https://youtu.be/joZ1fIY0p70 
 
Gezegend 2022! 
 
Ds. Rosemarie van der Hucht 
 
 
 
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 
 

  

https://youtu.be/joZ1fIY0p70
mailto:ljuenk@kpnmail.nl


 7 

Meeleven met een gemeentelid 
 

Deze keer geen namen, maar een algemene oproep:  
Veel mensen vinden deze tijd van een nieuwe lockdown moeilijk of 
eenzaam. Misschien ziet u dit ook om u heen. 
 

Ook diverse ondernemers in onze dorpen zijn getroffen door de 
lockdown, denk aan de horeca en kappers. Laten we aan deze mensen 
denken in ons gebed of stuur een kaart. 
 
Kerstkaartenactie ´groetjes uit Terwolde / de Vecht’ 
 

Hartelijk dank voor de vele kaarten die vanuit onze dorpen zijn 
geschreven. Wat mooi dat zoveel mensen de oproep hebben gehoord 
en in actie zijn gekomen.  
Ook de kinderen die zoveel prachtige kaarten hebben gemaakt en 
geschreven, super bedankt!!  
De kaarten zijn gebracht bij 9 woongroepen van ZoZijn in Wilp.  
 
 
De periode rondom kerst was voor 
veel van de bewoners en 
begeleiders, vanwege corona 
besmettingen, erg lastig.  
Hiermee verspreidden we het licht 
dat we met Kerst hebben gezien en 
ontvangen. 
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Gedicht “Kleine Dingen” van Jildou Bakker  
 (gevonden op broodkruimels.nl) 
 

Geef wat minder om je plannen, 
leef wat meer in het moment. 
Want de toekomst, die komt zeker, 
ook als je er niet aan denkt. 
 

Wees niet bang voor wat gaat komen, 
Het is angst, die zorgen schept. 
“Later” is en blijft onzeker, 
Wees maar blij met wat je hebt. 
 

De zon staat altijd aan de hemel, 
Ook als je haar niet ziet staan. 
In jezelf ligt steeds de keuze, 
voor de weg die jij wilt gaan. 
 

Word maar niet verliefd op morgen. 
Zie de schoonheid van vandaag. 
Want het zijn de kleine dingen, 
Die je altijd bij je draagt. 
 
 

JARIGEN: 
 

 3 jan Mevr. M. Elskamp - den Besten 82 jr. 
 5 jan Mevr. A.C. Feenstra - Schoonenboom 91 jr. 
18 jan Dhr. E.T. Bieleman 90 jr. 
31 jan Mevr. D.G. Veldhuis - van Vemde 88 jr. 
 

JUBILEA: 
 

 7 jan Dhr. en Mevr. de Groot-Veldwijk 45 jr. 
28 jan Dhr. en Mevr. Meijer-Meijer 40 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
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Lieve mensen uit Terwolde en de Vecht, 
 
Het is nu een jaar geleden dat wij afscheid namen van jullie, dus we laten 
even iets van ons horen. We beginnen ons meer en meer thuis te voelen in 
IJhorst en De Wijk. Wel zijn we, net als jullie, erg belemmerd geweest door 
de aanhoudende coronapandemie. Veel momenten waarop we mensen 
uit de kerk, maar ook mensen uit de dorpen beter hadden kunnen leren 
kennen, gingen ook dit jaar weer niet door.  
Toch kunnen we zeker zeggen dat we hier op onze plek zijn, al gaan onze 
gedachten zeker ook nog vaak terug naar onze plek in Terwolde. Door het 
jaar heen hebben we verschillende keren bezoek gehad vanuit Terwolde 
en de Vecht, onder 
andere ook van de 
afscheidscommissie.  
We waren ontroerd 
door de plannen die er 
nog meer waren, maar 
helaas niet konden 
worden uitgevoerd. 
We willen jullie ook 
danken voor de 
kerstgroeten die we uit 
Terwolde en De Vecht 
mochten ontvangen en 
via appjes en facebook 
leven we nog steeds 
een beetje met jullie mee. Het is mooi om te zien hoeveel mensen de 
uitdaging hebben opgepakt om de gemeente Terwolde-de Vecht een 
levende gemeente te houden.  
 

We wensen jullie een gezegend 2022, met wellicht een nieuwe predikant 
en we zien elkaar zeker ook weer in dit jaar. Het ga jullie goed! 
 
Erik en Betsy 
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In memoriam Janke Lugtenberg-Storm  

Op 25 november is Janke Lugtenberg-Storm, overleden 

op de leeftijd van 80 jaar. Janke was geboren in Twello 

op 17 juni 1941 als dochter van een bakker. Zij huwde 

Wim Lugtenberg, ook al een bakkerskind, van de 

Kadijk op de grens van Terwolde en Nijbroek.  

Zij zetten samen de bakkerij van Lugtenberg voort.  

De rolverdeling aan de Kadijk en later de Dorpsstraat 

van Terwolde was duidelijk: Vader Wim stond, later 

ook met zoon Henk, ’s morgens vroeg op om het brood 

voor die dag te bakken, en bracht het ook rond. In de 

winkel zwaaide Janke de scepter. Zij stond daar zes 

dagen in de week vanaf 8.30 paraat en dat vier dagen tot 6 uur ’s avonds. 

Op woensdag ging de winkel ’s middags dicht om 1 uur en op zaterdag om 

3 uur. Haar wereld was daarmee een groot deel van de werkdag beperkt tot 

die paar vierkante meter van de winkel, maar ze had tegelijkertijd wel 

contact met heel wat dorpelingen die bij haar naar binnen liepen en 

natuurlijk de laatste nieuwtjes uitwisselden. Meer dan een halve eeuw 

bediende zij zo haar klanten, totdat Henk in 2018 de winkel sloot, toen zij 

inmiddels 77 jaar oud was. 
 

Zij had twee zonen. Henk was geboren in 1967 en Jan Willem in 1969. 

Henk werd medewerker en opvolger van pa in de bakkerij. Jan Willem 

heeft zijn beperkingen èn mogelijkheden, en vond zijn weg als medewerker 

bij de sociale werkplaats, eerst in Zutphen en daarna bij de Kruidentuin in 

Twello. Maar de zonen zijn nooit het huis uitgegaan. Henk bleef wel achter 

in de bakkerij toen zijn ouders met Jan Willem aan de Kerkekamp gingen 

wonen, maar het hele gezin bleef zich tot op de laatste dag om moeders 

potten en pannen verzamelen, als zij ook voor Henk had gekookt. De zorg 

voor de winkel en het gezin was haar grootste levenstaak, levenslang. 

Toen vader Wim een been moest missen kon hij niet meer thuis wonen.  

Hij ging naar Deventer en Janke reed daar elke avond heen om hem te 

bezoeken, tot hij stierf in 2014.  

Woensdag 24 november had ze nog boodschappen gedaan.  

’s Middags kreeg ze buikpijn en die nacht is ze gestorven. Een heel kort 

ziekbed. Moge God haar zonen troosten en nabij zijn nu zij hun moeder èn 

huisgenoot moeten missen.        
 

Ds. Theo van Staalduine 
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In memoriam Gradus van Essen 
 

Op zaterdag 27 november is Gradus van Essen, 

voorheen Bandijk 21 en Schotanusstraat 10, 

overleden op de leeftijd van 90 jaar. Gradus werd 

geboren op 10 mei 1931 achter de kerk van 

Terwolde in één van de huizen van het Tuindorp. 

Toen hij vier jaar was vertrokken zijn ouders 

naar Diepenveen, Kieftenweg 2. Vader was boer 

en dat wilde Gradus ook. Zijn ouders verdeelden 

daarom al in 1957 hun boerderij: 2/3 voor 

Gradus, 1/3 voor hen. Gradus was toen 26 en nog 

niet getrouwd, maar dat duurde niet lang meer.  

In juni 1958 huwde hij Geertje Lugtenberg van de Kadijk in Terwolde.  

Om de kost te verdienen was Gradus de eerste jaren ook loonwerker.  

In 1961 werd Rita geboren. Een paar jaar daarna ging het jonge gezin het 

avontuur aan om de rivier over te steken, de hoeve De Nijhof aan de 

Bandijk over te nemen en dat bedrijf uit te bouwen.  

Aan de Bandijk kwamen er twee dochters bij: Heidi in 1967 en Gerdien in 

1970. De zaken ging zo goed dat in 1981 wonen en werken gescheiden 

konden worden:  

Het gezin betrok een nieuwe woning aan de Schotanusstraat.  

De Nijhof werd voor de helft verhuurd en in de rest zette Gradus zijn 

bedrijf voort. Van lieverlee schafte hij wel het vee in zijn gemengde bedrijf 

af totdat hij alleen nog maar aan akkerbouw deed. Soms waren er medische 

problemen:  

Bij Gradus werd rond zijn 50e een hernia geconstateerd en Geertje werd 

rond dezelfde tijd behandeld voor borstkanker. Maar die dossiers konden ze 

gelukkig na een tijd ook weer achter zich laten. 

 

Gradus raakte in Terwolde betrokken bij kerkenwerk. Eerst bij het 

restaureren van de kerk en daarna bij de jaarlijkse rommelmarkt.  

Ook de verre naaste kwam op zijn pad met de werkgroep voor Loamneş in 

Roemenië: goederen inzamelen en daarheen brengen. Toen arme mensen 

daar voor hem een gezicht gekregen hadden, ondersteunde hij jarenlang een 

paar Roemeense gezinnen.  
 

  



   12 

In 2013 stierf Geertje en Gradus verzette opnieuw bakens in 2015 met zijn 

verhuizing naar een appartement in Twello.  

Tot zijn vreugde vond hij in dezelfde tijd een nieuw maatje, Sari Toussaint.  
 

Hij was altijd al een buitenmens en reislustig. De natuur en allerlei 

bestemmingen heeft hij de laatste jaren ook nog met haar met verve mogen 

beleven. 

Op 20 november kreeg Gradus in het ziekenhuis een hartinfarct, nadat hij 

daar wegens klachten was opgenomen. Complicaties volgden, binnen een 

week overleed hij. Mogen God zijn nageslacht en Sari troosten in hun 

gemis. 

 

Ds. Theo van Staalduine, Nijbroek 
 

 
In Gedachtenis Gijs Teunissen 

 

”Vol bewondering voor de wijze waarop 

hij het onvermijdelijke aanvaardde” 

 

Zo begon de aanhef van de rouwbrief voor  

Gijs Teunissen waarin zijn vrouw Tonny met 

kinderen en kleinkinderen Gijs zijn dood 

aankondigde.  
 

Zo leerde ik hem kennen in de ruim twee weken 

voor zijn sterven op 14 december 2021.  
 

Een moedig mens die nog graag een aantal jaren door had willen leven, 

maar die ook tevreden was met de vele goede huwelijksjaren -bijna 60- 

die Tonny en hij met allen die hen dierbaar waren hebben mogen 

beleven.  

 

Gijs is 81 jaar geworden. De plechtigheid die voorafging aan zijn 

crematie was op 21-12-2021. Ik zet de datum expres in cijfers neer, 

want ook wat dit betreft was het een bijzonder dag.  
 

Erik en Ans herdachten hun vader en Sven sprak mooie woorden over 

zijn opa. Als tekst voor deze dienst kozen we de huwelijkstekst die 

Tonny en Gijs meekregen toen hun huwelijk op 23 mei 1962 in gebouw 

Bethel kerkelijk werd voltrokken en ingezegend.  
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Ze komen uit 1 Korinthe 13: 13  

 

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 

 maar de grootste daarvan is de liefde”.  
 

Vanuit deze grootste: de liefde en dan in het bijzonder de goddelijke 

liefde, hebben Gijs en Tonny hun leven gekregen, geleefd en is Gijs zijn 

leven nu teruggegaan naar de oorsprong: naar God. Hoe dat zal zijn, 

daar weten we niets van. Wel dat God belooft er te zullen zijn wanneer 

een mens door het dal van de schaduw van de dood moet gaan om hem 

mee te nemen naar Zijn toekomst.  

In dat vertrouwen hebben we Gijs herdacht. Dat Tonny en haar 

kinderen en kleinkinderen zich getroost mogen weten dat Hij, De 

Eeuwige naar Gijs om zal zien; naar hen om zal zien. 

 

Ruud Bloemendal 

 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2022 
 

Zoals in de vorige Kerkbode al aangekondigd doet onze kerk deze maand 
weer mee aan de Actie Kerkbalans. We hopen, dat u er ook dit jaar weer 
aan mee kunt doen en vanuit uw hart een bijdrage wilt geven aan het 
werk in onze gemeenschap. 
 
Voor de Actie Kerkbalans worden de enveloppen tussen 15 en 29 januari 
bij u gebracht en later weer opgehaald. Begin februari hopen we weer een 
goed resultaat te kunnen melden voor het werk van het komende jaar. 
 
Namens het College van kerkrentmeesters. 
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Uit de oude doos 
 

Letterlijk en figuurlijk!  
 
Jan Kloosterboer uit Emst bracht mij de notulen van de VCJC Terwolde 
(Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale) uit de jaren 1956 tot 1972.  
Bij het opruimen van zijn zolder kwam hij deze boekjes tegen in een doos 
met veel andere spullen. 
Leuk om te lezen hoe in die jaren een deel van het jeugdwerk was. 
 

De avonden werden steevast begonnen met het bondslied en een 
wijdingswoord en afgesloten met het zingen van De dag door Uwe gunst 
ontvangen. 
 

Sprekers, spel- en filmavonden, uitjes naar bijv. de kermis in Deventer, 
heel veel is er in die tijd gedaan. 
De kampeerweekenden waren duidelijk met de toneelavonden 
hoogtepunten. Ds. en mevr. van der Lecq woonden heel veel activiteiten 
bij en hadden vaak een rol in het verzorgen van een avond. 
  
Ook samen met andere jeugdverenigingen, o.a. de parochiejeugd uit  
De Vecht, werd er vergaderd. 
 
 
 
 
 
 
En Sint Nicolaas kwam  
 
uiteraard jaarlijks langs.  
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Daarnaast werd er meegedaan 
aan optochten met praalwagens. 
Iets wat kennelijk niet alleen van 
deze tijd is: verschillende keren 
werd er gesproken over het 
probleem van de instandhouding 
van kerkelijk jeugdwerk. 
 
Het is te veel om allemaal op te 
noemen.  
 
Wilt u de notulen nog eens 
inzien?  
 
Neem maar contact op. 
 

 
Volgend jaar brengen Ben Hiddink en ik deze notulen met nog ander 
archiefmateriaal wat we gekregen hebben, naar het gemeentelijk archief in 
het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Voorst.  
 

Vandaar de oproep: Hebt u soms nog archiefmateriaal, breng het maar, 
dan zorgen wij dat het goed bewaard gaat worden. 
 
Kees Visser 
0571- 290 720 
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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 
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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 

 
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 

 
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 
  

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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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: K. Visser (2x10) 20,00  

  T. Veldhuis 10,00  
  W. Jansen (2x10) 20,00  
  Mw. Koers 20,00  
  Mw. ter Mate 20,00  
  L. Uenk 10,00  
  H. v.d. Scheer 10,00 110,00 

     

Kerstattentie via: J. Roskam 20,00  
  K. Visser (3x10) 30,00  
  M. van der Horst 10,00 60,00 

     

Orgelfonds via:  bank 14.12 100,00  
  bank 19.12 10,00  
  bank 27.12 50,00  
  bank 30.12 7,50 167,50 

     

Onderhoudsfonds via: bank 14.12 100,00  
  bank 27.12 10,00 110,00 

     



 19 

Collecten/Giften CvK   

 Collecten december 51,67  
 via:  bank 21.12 15,00  
  bank 25.12 150,00  
  bank 26.12 10,00  
  bank 27.12 10,00  
  bank 30.12 7,50  
  bank 31.12 50,00  
  R. v.d. Hucht 50,00  
  H. v.d. Scheer 20,00 364,17 

     

 Diaconie   

 Collecten december 59,40  
 via: bank (150, 100, 10) 260,00  
  bank 29.12 10,00  
  bank 50,00  
 Rwanda: opvang en scholing 22,75  
 Stabiel thuis voor kinderen 25,60  
 Vrienden van Loamnes 45,00  
  bank: Loamnes 10,00  
 via: K. Visser 20,00  
  H. v.d. Scheer 20,00  
  bank: Kinderen in de knel 10,00  
  bank: Moldavië 15,00 547,75 

 
  TOTAAL 1.359,42 

     

 
 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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De oplossing van de kerstpuzzel is: 
 

EEN GEZEGEND KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR!  
 

De prijzen zijn voor: Eline Gerritsen, Harry Kamphuis en Dieke en Adriette 
Winterman. 
 

Dank je wel voor de vele inzendingen. 
 

Lien Uenk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 31 JANUARI, vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

