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DIENSTEN  FEBRUARI 2022  

 
Zondag 6 februari 10.00u - Ds. J.R. Lammers 
    Extra coll.: KiA: Kameroenproject ZWO 
     
Zondag 13 februari 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst 
    Dialectdienst 
    Extra coll.: KiA:  
    Nepal, meer werk voor jongeren 
     
Zondag 20 februari 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
    Afscheids-/Bevestigingsdienst 
    Extra coll.: Orgelfonds 
     
Zondag 27 februari 10.00u - Ds. J.W.C. van Driel 
    Extra coll.: Orgelfonds 
 
 
 
 

 
 
 

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

50ste Jaargang, februari 2022 
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Kerk Terwolde weer open! 
 

M.i.v. zondag 30 januari jl. is de kerk van Terwolde  
weer open voor bezoekers van de 
kerkdiensten. Met in achtneming van 
de coronamaatregelen vindt de 
kerkenraad het verantwoord om weer 
bezoekers in de kerkdienst welkom te  
heten.  
Na een lockdown van enkele weken 
voelt het weer goed om naar de 
kerk te kunnen. 
Zelfs zingen kan, maar dan wel 
ingetogen. 
 
Hopelijk ontwikkelt de situatie 
rondom het coronavirus en de 
varianten zich dusdanig, dat we 
niet meer hoeven te besluiten de 
kerk op zondagmorgen dicht te houden. 
 

Het blijft mogelijk de kerkdiensten via het YouTubekanaal Kerk Terwolde 
mee te maken, live of op een later tijdstip. 
 
 

‘t Geet wel. 
 

Hoe vake vraogt mensen oe niet: “Hoe geet ’t met oe?” Meestal vraogt ze 
dat in het veurbi’jgaon en blieft ze soms niet ens staon um het antwaord te 
heur´n. Daorumme zegge wi’j vake op de automatische piloot: “’t Geet 
wel.”  
 
In het biebelverhaal, waor  wuulle in de dialectdienst op 14 februari naor 
gaot luustern, geet het aover wat der gebeurt as wuulle die vraoge stelt en 
wel blieft luustern. Dan blik dat ’t ok echt wel geet. 
 

A´j wilt weet´n waor dit allemaole aover geet, kom dan zundag 13 februari 
naor de karke. Dan is d´r weer een dienst, waorin Jan Leijenhorst uut 
Ruurlo veur geet. In onze eigen streektaal komp de dinge soms raak 
aover; dus kom allemaole.  
 

Iederene is van harte welkom.  
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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 
 

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: 
Fam. Ooink op den Dijk-Prangsma (Henk en Ria) en 
Fam. Wolters-Boon (Gerrit en 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. 
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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40 dagentijd 
 

Op Aswoensdag 2 maart begint de 40dagentijd.  
De 40dagentijd is van oudsher een tijd van bezinning, eenvoud en 
vasten. In de eerste eeuwen van het christendom deden 
catechisanten geloofsbelijdenis in de paasnacht. De Bijbellezingen op 
de zondagen van de 40dagentijd waren als leerstof voor de 
catechisanten: om meer te verstaan van de geloofsweg waar ze voor 
kozen en die niet te onderschatten: Jezus volgen. De leerweg van die 
catechisanten doet denken aan de tijd, dat het volk Israël door de 
woestijn naar het beloofde land trok, gedurende 40 jaar.  
Een tijd waarin ze, door eenvoud en aanvechting heen, gingen 
verstaan hoe God hen nabij was, al die 40 jaren lang, en voor hen 
zorgde. Ook Jezus moest een woestijnreis doormaken: Hij was 40 
dagen in de woestijn. Ondanks verleiding, honger en aanvechting 
bleef Hij trouw aan zijn hemelse Vader.  
 
40dagenboekje: 

Om thuis bewust toe te leven naar Pasen deze 40dagentijd, is 
een 40dagenboekje gemaakt, met voor elke dag van de 40dagentijd 
een bezinnende tekst, gebed of gedicht. Ook voor kinderen is 
materiaal opgenomen. Je kunt het boekje thuis gebruiken, aan tafel 
of in je stille tijd. Diverse gemeenteleden hebben materiaal 
aangeleverd voor het boekje. Alle abonnees van het kerkblad 
ontvangen het boekje aan het begin van de 40dagentijd in de 
brievenbus. 
 
40dagen-app 

Deze 40-dagentijd kun je ook mee doen met de 40dagen-app 
van onze protestantse gemeente. Elke dag ontvang je dan via je 
mobiel een appje met daarin een Bijbeltekst of een link naar 
inspirerende muziek.  
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Als je mee wilt doen, stuur dan een mailtje met je mobiele nummer 
naar Ds. Rosemarie van der Hucht, rvdhucht@ziggo.nl  Je kunt de 
appjes zelf ook weer delen met vrienden of bekenden. Zo leven we 
samen toe naar Pasen. 
 
Een inspirerende 40-dagentijd! 
 
Beroepingswerk: 
 

Misschien vraagt u zich af en toe af: hoe ver is de kerkenraad 
eigenlijk met het zoeken naar een nieuwe predikant? Veel mensen in 
onze gemeente zijn achter de schermen druk bezig met de 
voorbereidingen. Een kerkelijke gemeente die opnieuw een predikant 
wil aanstellen, moet eerst voldoen aan een aantal voorwaarden.  
Zo is het nodig, dat er een overzicht van de financiële situatie van de 
gemeente wordt aangeleverd, net als een profiel van de gemeente. 
Ook is het nodig, dat nagedacht wordt over de hoeveelheid uren, die 
de nieuwe predikant zal werken in de gemeente. Daarnaast is een 
recent beleidsplan nodig. Al deze stukken worden daarna beoordeeld. 
Als er genoeg solvabiliteit is, kan toestemming worden verkregen om 
een eigen predikant aan te stellen. In de kerkenraad en de colleges 
wordt dan ook hard gewerkt om aan al die voorwaarden te voldoen. 
Als ambulant predikant begeleid ik de kerkenraad daarbij. Het is mooi 
om zo samen voorwaarden te scheppen voor het zoeken van een 
nieuwe predikant, die goed past in Terwolde. De kerkenraad heeft de 
hoop uitgesproken dat de gemeente rond Advent van dit jaar weer 
een eigen predikant heeft. 
 
Ds. Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant 
 
  

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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Beroepingswerk, een blik terug en vooruit 
 
Toen onze predikant Betsy in januari 2021 vertrok, stond de kerkenraad 
voor de moeilijke vraag of en hoe de vacature te gaan vervullen. 
We hebben er toen voor gekozen een jaar de tijd te nemen om ons te 
bezinnen op de toekomst van onze gemeente en welke predikant daarbij 
zou passen. 
 
In januari 2021 is ds. Emma Rijks als consulent in onze gemeente 
begonnen ter ondersteuning van de kerkenraad en het beroepingswerk. 
Daarnaast is in maart ds. Rosemarie van der Hucht voor 12 uur per week 
benoemd als ambulant predikant, met als voornaamste taak het pastoraat. 
Vanwege langdurige ziekte van Emma sinds de zomer van 2021 heeft 
Rosemarie tevens het consulentschap tijdelijk overgenomen. 
 

Voor de kerkenraad was het ook noodzakelijk een nieuw beleidsplan te 
maken: het oude liep in 2021 af. Na de evaluatie van het oude beleidsplan 
was dit eveneens een goede aanleiding om ons te bezinnen op de 
toekomst. 
Eén van de resultaten van die bezinning was de instelling van de 
werkgroep “Wie zijn wij?” Zo hoopten we zicht te krijgen op hoe de 
gemeenteleden, maar ook de overige inwoners van Terwolde-Vecht, 
dachten over de toekomst van onze gemeente en het kerkgebouw. 
De uitslag van de enquête is op 19 januari jl. aan de kerkenraad 
gepresenteerd. Elders in het kerkblad vindt u een samenvatting van de 
resultaten. 
 

De kerkrentmeesters hebben ook niet stilgezeten: zij hebben de financiële 
stukken (o.a. een meerjarenbegroting) klaargemaakt om een solvabiliteits 
verklaring te kunnen verkrijgen. Zo’n verklaring is vereist om toestemming 
te krijgen van de Protestantse Kerk Nederland als je een nieuwe predikant 
wilt beroepen. Deze verklaring wordt door de CCBB Gelderland afgegeven 
als blijkt dat we een predikant voor 50% kunnen betalen. 
 

Inmiddels is er een nieuw concept beleidsplan in wording.  
De verschillende colleges binnen de kerkenraad hebben hun bijdrage 
geleverd en de resultaten van de enquête worden hierin verwerkt. 
Om te kunnen beroepen is een profielschets van de gemeente en de 
predikant nodig. Hieraan wordt nu de laatste hand gelegd. We zoeken 
naar mogelijkheden om ook de gemeente zowel bij de ontwikkeling van het 
beleidsplan als de profielschets  te betrekken. 
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Als de goedkeuring van de CCBB binnen is, kan er een 
beroepingscommissie aan het werk. De kerkenraad vindt dat de 
beroepingscommissie voor het grootste deel uit gemeenteleden moet 
bestaan. Zij zullen een paar maanden nodig hebben om te adverteren, 
sollicitanten te horen en met kandidaten te spreken. Zij zullen met een 
voordracht naar de kerkenraad komen en dan kan er een beroep 
uitgebracht worden. Dit is meestal een proces van maanden. We hopen 
voor het einde van het jaar weer een eigen predikant te hebben. 
 
Wij hopen als kerkenraad dat u hierbij weer op de hoogte bent van de 
voortgang van het beroepingswerk. Als er nog vragen zijn, neem dan 
gerust contact op met de scriba of met een ander kerkenraadslid. 
 
Kees Visser 

 
Bevestiging en afscheid: naar een kleinere kerkenraad? 
 

Zondag 20 februari nemen we afscheid van Willy Jansen als ouderling en 
Ben Hiddink als kerkrentmeester, met als voornaamste taak: de 
penningmeester van het college van kerkrentmeesters. 
 

Helaas moeten we vermelden dat we nog geen opvolgers voor hen 
hebben. Wilt u nog eens nadenken of hier misschien een mooie taak voor 
u ligt? Of misschien weet u iemand die voor dit werk geschikt is en er 
vooral plezier aan zal beleven? 
Dorothé van Baak heeft ook haar termijn als diaken erop zitten, maar blijft 
voorlopig nog een jaar om te zorgen voor een goede overdracht. Gelukkig 
heeft Gert Bokslag uit De Vecht zich bereid verklaard het college van 
diakenen te komen versterken. Hij zal op 20 februari bevestigd worden. 
 

Omdat het al een tijd niet lukt om tot een volledige bezetting te komen, 
heeft de kerkenraad nagedacht hoe het werk in de gemeente toch zo goed 
mogelijk kan doorgaan met een kleinere kerkenraad. Het blijkt steeds 
vaker, niet alleen in Terwolde-de Vecht, dat mensen best bereid zijn een 
klus in de kerk op zich te nemen, maar liever geen kerkenraads-
vergaderingen willen bijwonen als ambtsdrager. De kerkenraad moet 
volgens de kerkorde uit minstens twee ambtsdragers uit ieder college 
bestaan. Gelukkig zijn we bij ons nog niet zover. 
Om toch het werk in de gemeente voortgang te laten vinden, hebben we 
de mogelijkheid gecreëerd de colleges uit te breiden met medewerkers die 
geen ambtsdrager en lid van de kerkenraad zijn.  
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Adriëtte Winterman en Maurits van de Elsäcker zijn al medewerker in het 
pastoraat en Paul Rijken in het college van kerkrentmeesters. In de 
organisatie van onze kerk spreken we dan ook voortaan niet meer van 
colleges, maar van de Werkgroep Pastoraat, de Werkgroep Diaconaat en 
de Werkgroep Beheer. Deze werkgroepen bestaan dus uit een combinatie 
van ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) uit de 
kerkenraad en medewerkers. 
 
In deze werkgroepen komen vaak vertrouwelijke zaken aan de orde. 
Daarom lijkt het de kerkenraad goed om de medewerkers te vragen om in 
het midden van de gemeente ook een belofte af te leggen. Als men die 
belofte liever niet aflegt in het midden der gemeente, zoeken we naar een 
aangepaste oplossing, zodat er geen belemmering is om als medewerker 
in de verschillende werkgroepen te functioneren.  (Zo’n oplossing zou 
kunnen zijn een schriftelijke verklaring of een belofte in de desbetreffende 
werkgroep)  
Hiermee worden zij ook aan de gemeente voorgesteld als medewerkers en 
kan de gemeente hen aanvaarden als medewerkers die vertrouwelijk met 
wat er in de werkgroepen besproken wordt omgaan.  
 
Daarom zal in de bevestigingsdienst van 20 februari aan Maurits, Adriëtte 
en Paul gevraagd worden de belofte af te leggen om vertrouwelijk om te 
gaan met wat hen ter ore komt. Op deze manier hopen we dat er meer 
mensen bereid zijn om het werk in de verschillende werkgroepen van de 
kerkenraad op te pakken. De extra belasting van het vergaderen in de 
kerkenraad, wat niet iedereen leuk vindt, vervalt dan. 
 
Kees Visser, scriba 
 

 
Uitslag enquête gemeente Terwolde-de Vecht 
 
In januari 2021 is predikant Betsy Nobel vertrokken uit Terwolde-de Vecht. 
Er moest dus een zoektocht naar een nieuwe predikant gestart worden. 
De kerkenraad heeft toen besloten de tijd te nemen om zich te bezinnen 
op de toekomst van de gemeente en welke predikant daarbij zou passen. 
Er is daarom o.a. een breed samengestelde werkgroep ‘Wie zijn wij?’ 
vanuit de gemeente in het leven geroepen. De werkgroep heeft in 
november 2021 een enquête verspreid onder alle 1100 adressen van 
Terwolde en de Vecht. De uitslag van de enquête is op 16 januari aan de 
kerkenraad gepresenteerd. 
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De respons op de enquête was bemoedigend groot: 242 mensen hebben 
de moeite genomen de enquête in te vullen. Hiervan waren 175 (72%) 
deelnemers in de categorie ‘niet-kerkgangers’ en 67 (28%) ‘kerkgangers’. 
Een aantal uitkomsten, zonder volledig te zijn, komen hieronder aan de 
orde. Binnenkort staat de volledige uitslag op de website van de kerk of is 
bij de scriba te verkrijgen. 
 
Het is duidelijk dat het kerkgebouw voor bijna alle niet-kerkgangers een 
herkenbaar en historisch gebouw is, dat voor hen ook in gebruik moet 
blijven. Allerlei suggesties zijn gedaan. Hiermee kunnen de kerkrent- 
meesters dus aan de slag. Hopelijk ook met veel medewerking van niet-
kerkgangers, waarvan velen hebben aangegeven daarbij wel een rol te 
willen spelen! 
 
Voor de niet-kerkgangers blijkt het kerkgebouw ook een rol te kunnen 
spelen rond het thema verbinding op verschillende terreinen tussen de 
dorpsbewoners. 
 
Op dit moment kan worden gezegd dat de huidige kerkganger een 65+-er 
is. Deze groep blijkt open te staan voor vernieuwing en verjonging, maar 
vraagt zich wel af: waar is de jeugd? 
Voor de kerkgangers is het kerkgebouw in de eerste plaats een ruimte om 
hun geloof te beleven. Daarnaast vinden zij voor het overgrote deel dat het 
kerkgebouw ook voor andere doeleinden en activiteiten gebruikt kan 
worden. 
Veel kerkgangers geven aan dat de kerk als instituut fundamenteel moet 
veranderen wil zij nog toekomst hebben. 
Slechts 8% van de kerkgangers geeft aan behoefte te hebben aan 
huisbezoek vanuit het pastoraat zonder dat zij dit vooraf melden. 
Ongeveer 50% geeft aan dat zij zich zullen wel melden als er behoefte is 
aan huisbezoek. 
Van de kerkgangers meldt 46% dat ze behoefte hebben aan een moment 
om na te praten over de toekomst van de kerk. In een zelf beschreven 
ideaalbeeld geeft 63% van de kerkgangers aan een meer actieve rol te 
willen spelen met als belangrijkste doel: het behoud van de kerkelijke 
gemeente. 
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Er is nagedacht over welk type predikant passend kan zijn voor de 
kerkgemeenschap van Terwolde-de Vecht. Hij/zij zal zich moeten willen 
inzetten voor bredere doeleinden dan enkel geloofsoverdracht.  
Er blijkt veel vraag te zijn om het kerkgebouw een bredere functie te laten 
hebben rondom thema’s als verbinding, samenzijn, muziek en cultuur.  
Ook zal er de bereidheid moeten zijn de oriëntatie op en investering in 
vooral de jongere doelgroepen te versterken. 
 
Met deze uitslag van de enquête zal de kerkenraad zich de komende 
periode bezighouden en de uitkomsten moeten omzetten in beleid.  
De kerkenraad roept daarbij graag alle mensen op die daar ideeën over 
hebben en wel willen meehelpen en meedenken om dat kenbaar te 
maken. Ontwikkeling van de gemeente en van het gebruik van het 
kerkgebouw in de gemeenschap van Terwolde-de Vecht blijkt velen aan 
het hart te gaan. 
 
Meld je aan bij scriba Kees Visser, email: scriba@pknterwolde-devecht.nl 
of tel.: 0571 290 720. 

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

 

JARIGEN: 

7 feb Dhr. A. Koers 83 jr.  
11 feb Dhr. H. Teunissen 83 jr.  
13 feb Mevr. M.J. Wolters - Boon 86 jr.  

 
JUBILEA: 
 

26 feb Dhr. en Mevr. de Jong-Wibbelink 40 jr. 
 
 
Onze hartelijke gelukwensen. 
 
  

mailto:scriba@pknterwolde-devecht.nl
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Vrijwilliger voor penningmeester van de kerk 
 

Heb je nog wat energie en tijd en zin om jouw kwaliteiten in te zetten 
voor het goede doel, dan is er nu een mooie kans om dat te doen.  
 

De werkgroep Beheer van de kerk is op zoek naar een vrijwilliger die de 
rol van penningmeester voor de kerk wil invullen.  
Na twee periodes van 4 jaar heeft de huidige penningmeester  
(Ben Hiddink) aangegeven geen volgende periode te ambiëren maar 
plaats te maken voor vernieuwing en verjonging. 
 

De penningmeester is verantwoordelijk voor jaarlijkse opstelling van de 
begroting en het financieel jaarverslag, het mede regelen van de Actie 
Kerkbalans, het beheer van de gelden van de kerk en het betaalbaar 
stellen van facturen. 
Je werkt nauw samen met de administrateur van de kerk (Sari Wolters). 
Sari verzorgt de hele financiële en ledenadministratie van de kerk en 
levert alle bouwstenen voor de begroting, het jaarverslag en de Actie 
Kerkbalans. 
 

Voor invulling van de functie is enige financiële kennis wenselijk, 
evenals kennis en ervaring met Excel en eventueel een financieel 
pakket. 
Het tijdsbeslag voor de functie varieert wat door het jaar, maar zal 
gemiddeld ongeveer 2 dagen per maand zijn. Daarnaast kun je 
deelnemen aan de vergaderingen van de werkgroep en van de 
kerkenraad. 
 

Heb je nog vragen hierover, bel of mail gerust met Ben Hiddink  
(tel. 0571-29 19 28, b.hiddink@hotmail.com) of Sari Wolters 
(s.g.wolters@planet.nl). 
 

Als je interesse hebt, graag contact opnemen met Piet Winterman, 
voorzitter werkgroep Beheer, tel 06-51 43 95 51. 
piet.winterman@hetnet.nl.  
  

mailto:s.g.wolters@planet.nl
mailto:piet.winterman@hetnet.nl
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   2022 
 
 
Ondanks de belemmeringen die ons allemaal overkomen door de 
corona zijn de enveloppen van de Actie Kerkbalans weer trouw door de 
vrijwilligers rondgebracht en opgehaald.  
Gelukkig dat ook in deze tijd mensen zich met en voor elkaar inzetten. 
En het is heel fijn dat ondanks de onzekere tijd voor de Actie Kerkbalans 
2022 tot nu toe een bedrag van € 35.500,- is toegezegd.  
Dat is wat minder dan het bedrag dat in de begroting voor 2022 is 
opgenomen (€ 36.500,-). 
 

Maar toch zijn we er blij en dankbaar voor. Heel hartelijk dank voor uw 
bijdragen.  
 

En natuurlijk hartelijk dank je wel aan de lopers die zich weer hebben 
ingezet om alles rond te brengen en weer op te halen. 
 
U weet dat we met onze begroting jaarlijks niet alle kosten kunnen 
dekken. We teren langzaam in op de in het verleden opgebouwde 
reserves. Maar het is hoopgevend, dat we samen het lopende werk in 
stand kunnen houden. Door uw/jullie bijdragen voelen de vrijwilligers, 
die zich inzetten voor het werk van de kerk, zich ook gesteund en is er 
ruimte om geïnspireerd de toekomst tegemoet te gaan. 
 
Houd goede moed en laten we dwars door alles heen elkaar blijven 
steunen vanuit liefde. 
 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Piet Winterman 
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DE- punten voor de Voedselbank 
 
In december hebben we in Terwolde meegedaan met de inzamelactie 
van DE-waardepunten voor de Voedselbank.  
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat ook de 
klanten van de Voedselbank graag een kopje koffiedrinken. Daarom 
kon er in de maand december DE waardepunten gespaard worden,  
om dit in te wisselen voor pakken koffie. 
 
Dat is massaal gedaan! Zo zijn onder meer keukenlade’s en kastjes 
opgeruimd en in totaal zijn er 26.664 punten verzameld.  
Een schitterend resultaat! Deze punten kunnen worden omgeruild voor 
57 pakken koffie. 
 
Wilt u de Voedselbank steunen met andere artikelen, dan kan dat.  
In het Stiltecentrum van de Dorpskerk in Twello staat een 
winkelwagentje. Het Stiltecentrum is elke dag open van 10.00 tot 17.00 
uur. U kunt daar lang houdbare artikelen doneren. Let u op de 
houdbaarheidsdatum? Het gaat bijvoorbeeld om zonnebloemolie, 
aardappelpuree, vis-/vlees-/fruitconserven, soep, blikgroenten, 
macaroni, rijst, pasta’s, sauzen en mixen, snoepgoed voor de kinderen, 
broodbeleg, zoals jam, pindakaas enz.  
En verder reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik en toilet 
artikelen (shampoo, zeep, tandpasta). 
 
Namens de klanten van de Voedselbank bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Diaconie PKN Terwolde - de Vecht 
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In gesprek met…  
 

De komende kerkbodes zal er in deze rubriek worden ingegaan op de 
toekomst van de kerk in Terwolde- de Vecht.  
Mede naar aanleiding van de enquête ´Wie zijn wij´.  
Dit keer in gesprek met Willy en Teun Jansen. We blikken ook een 
beetje terug op 12 jaar ouderlingschap van Willy.  
 
Willy en Teun, willen jullie iets over jezelf vertellen? 

 
W: ´Ik ben geboren en 
opgegroeid in Empe. 
Jarenlang heb ik gewerkt bij 
Kok Rengerink in Deventer. 
Dat is nu nog de enige 
kledingwinkel op de Brink. 
Die is helemaal ingebouwd 
door terrassen. Ons gezin 
bestond uit 4 kinderen. 
Helaas is mijn zusje al vroeg 
overleden toen ze van de 
fiets viel en verongelukte.  
 

In Empe gingen we naar de 
kerk die ´Bethel´ heette.  
Een beetje te vergelijken 
met Pniël op de Wijk.  
Soms gingen we ook naar 
de grotere Hervormde kerk 
in Voorst.  
 

Ik heb gezongen bij dameskoor Zanglust. Toen ik verhuisde naar 
Terwolde, ben ik gaan zingen bij de Eendracht.´ 
 
T: ´Ik ben een rasechte Terwoldenaar. Tot ons trouwen heb ik in de 
Kuiperstraat gewoond. Daarna een aantal jaren aan de 
Rozendaalseweg en vervolgens ruim 50 jaar in de Everwijnstraat.  
En nu wonen we sinds een aantal maanden in Twello. Een hele 
verandering, maar we zijn ook hier blij met het huis. Ik heb 1 broer en 
die woont in Terwolde.  



   16 

Jarenlang heb ik gewerkt bij Univé op het kantoor in Twello. Al 67 jaar 
zing ik bij ´de Eendracht´ en hetzelfde aantal jaren ben ik lid bij de 
voetbal. Jarenlang ben ik scheidsrechter geweest. Mijn moeder ging 
altijd trouw naar de kerk. Ik zie ons nog gaan, net iets te laat, gehaast 
door het Hogeveldpad op weg naar de kerk. Ik heb belijdenis gedaan 
bij dominee van der Lecq en altijd actief geweest in het jeugdwerk.  
De kerk is later wat verwaterd.´ 
 
Jullie zijn echt verenigingsmensen? 
 

W+T: ´Dat klopt, we vinden dat fijn en ook erg belangrijk. Onze drie 
zoons zijn ook altijd actief geweest. Marcel is nog bij de muziek.  
De ander zoons wonen in Leusden en Zwolle.´ 
 
Willy, na 12 jaar ga je stoppen als ouderling.  
Als je terugkijkt, waar denk je aan? 
 

W: ´Ik was net opgehouden met werken toen kwam ds. Betsy kwam 
met de vraag of ik ouderling wilde worden. Daar moest ik wel even over 
nadenken, want ik vroeg mezelf af of ik daar wel geschikt voor was. 
Toen ik een tijdje ouderling was, sprak ik iemand en vertelde aan haar 
dat ik het soms wel spannend vond om bijvoorbeeld afkondigingen te 
doen. Die mevrouw zei: ´Niemand wil het doen, dus je doet het 
hartstikke goed´, dat gaf mij rust en die zin heb ik altijd met me 
meegedragen. Ik doe er altijd mijn best voor en heb er veel van 
geleerd. Soms was het ook best lastig om op bezoek te gaan bij 
mensen, omdat niet altijd iedereen zit te wachten op bezoek.´ 
 

Teun vult aan: ´ik vind dat jij altijd veel omziet naar anderen en op 
bezoek gaat. Dat vindt Willy heel belangrijk. 
 
Ga je het ´ouderling zijn´ missen? 
 

W: ´Absoluut! Geen twijfel mogelijk. Al ben ik natuurlijk op een 
bepaalde leeftijd dat het ook gewoon goed is om te stoppen. Het ambt 
gaf mij een doel in het leven en een invulling van de dagen. Bovendien 
heb ik altijd fijn samengewerkt met andere ouderlingen/leden van de 
kerkenraad. Daar heb ik veel steun aan gehad.´ 
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Wat gaf jou de kracht om door te gaan? 
 

W: ´Mijn geloof is belangrijk voor mij. Dat zou ik echt niet kunnen 
missen. Het gaat met mij mee. Ik zeg vaak: ´wat de toekomst brenge 
moge, mij geleidt des Heeren hand´.  Daarnaast geeft het mij altijd 
kracht wanneer anderen een complimentje geven of laten blijken dat ze 
blij waren met pastoraal bezoek. Het pastoraat, het omzien naar elkaar, 
is zo ontzettend belangrijk in de kerk. Dat je met elkaar meeleeft.  
In slechte tijden, maar net zo goed bij de vrolijke momenten in het 
leven.´ 
 
Zijn er eigenlijk speciale talenten nodig om actief te zijn in de 
kerk? 
 

W: Resoluut: Nee. Iedereen kan meedoen. Dat is zo mooi aan de kerk: 
voor iedereen is er ruimte en gelegenheid om jezelf in te zetten.  
En je leert veel door het gewoon (samen) te doen.  
 
Kun je, vanuit jouw oogpunt, de kerkelijke gemeente van Terwolde 
- de Vecht beschrijven? 
 

W+T: ´Het is helaas niet oud én jong samen in Terwolde. Op één of 
andere manier zijn we onderweg mensen verloren.  Het geloof wordt 
maar moeilijk doorgegeven aan de volgende generaties. Bovendien is 
de betrokkenheid bij de kerk laag en daarbij: het duurt lang voordat 
mensen alsnog betrokken raken. Er is een vaste kern, maar daarnaast 
veel ´los zand´.  
De goodwill naar de kerk is er absoluut (kijk naar de vele betrokkenen 
bij de rommelmarkt). Dit ligt anders bij de geloofsbeleving.  
De Terwoldenaar kan een beetje zijn: ´gewogen en goed bevonden´. Is 
dat het geval, dan is het goed en kun je ervan op aan dat mensen zich 
willen inzetten. ´ 
 
T: ´Sinds mijn jeugd is er weinig veranderd in de kerk. Dat is ook wel 
een beetje hoe het werkt in Terwolde: wat we kennen, zo blijven we het 
doen´.  
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Wanneer jullie denken aan de toekomst van de kerk in Terwolde, 
waar ligt onze kracht? 
 

W+T: ´We weten zeker dat de gemeente flexibel is en openstaat voor 
andere vormen/activiteiten dan dat we nu doen. Het is dan wel nodig 
dat er vanaf jongere leeftijd meer gemeenteleden betrokken raken, 
nieuwe ideeën aandragen en uitwerken om een levende 
kerkgemeenschap te blijven.  
Ouderen volgen wel wanneer blijkt dat anderen zich óók willen inzetten 
voor de kerkgemeenschap. Een andere kracht van de kerk in Terwolde 
is dat er goed samengewerkt kan worden met veel verschillende 
mensen. Zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap blijkt dit het 
geval.´ 
 
Wat mag er best wel veranderen wat jullie betreft? 
 

W: ´De kerkdiensten mogen wel wat losser, met meer ruimte voor 
afwisseling en reuring. Als er wat verandert, wat als positief wordt 
ervaren, is er echt wel de kans dat anderen betrokken raken.´ 
T: ´Er wordt echt veel meer georganiseerd dan dat er bij de meeste 
mensen bekend is. Er zijn niet alleen ´gewone´ zondagse erediensten, 
maar bijv. ook een dienst in het dialect. Bovendien kunnen er wel meer 
evenementen in de kerk worden georganiseerd waarbij een breed 
publiek wordt aangesproken. Dit zorgt ervoor dat de kerk gewoon vaker 
gebruikt wordt.´  
 
Wat zou je de gemeente mee willen geven? 
 

W: ´Ga voor toekomst! En voor een gemeenschap die betrokken is op 
elkaar en op de omgeving´.  
 
Willy en Teun: heel erg bedankt dat jullie wilden meewerken aan 
´in gesprek met…´ en dat jullie al het bovenstaande met ons 
wilden delen!  
 
-Maurits van Elsäcker- 
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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: 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 
 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij: Johan de Weerd, 
Middendijk 40/A, 0571- 29 18 84. 
 

Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde 
 

KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 7 Februari: Mevr. J. van der Haar 
     Mevr. H. Braunius 
     Mevr. J. van Vemde 
     Mevr.  R. Wolters 
 

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: R. Uenk 20,00  

  D. van Baak 10,00  
  W. Jansen 10,00 40,00 

     
Onderhoudsfonds via:  H. Stormink 75,00 75,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten januari 28,75  
 bank 8.1 30,00  
 bank 10.1 25,00  
 bank 28.1 15,00 98,75 

     

 Diaconie   

 Collecten januari 21,40  
 bank: 1x15; 2x30 75,00  
 Loamnes 26,75 123,15 

 
  TOTAAL 336,90 

 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Potgrond en compostactie 5 tot en met 12 maart a.s. (corona proof)  
 
Nijbroek, Vecht en Terwolde.  
De data van de jaarlijkse potgrond en compostactie van de Stichting 
Vrienden van Loamneş begint weer in het zicht te komen. 
 

Wij gaan het weer net zo doen als vorig jaar in verband met de nog 
steeds heersende corona, dan mag dat ook volgens de regels van 
onze gemeente Voorst. 
 

U bestelt de potgrond en/of de compost via de mail bij: 
visser.terwolde@upcmail.nl met vermelding van aantallen, uw naam, 
adres, woonplaats, telefoon en de plaats waar de bezorgers het neer 
kunnen leggen. (Het liefst bij de voordeur). 
U betaalt dan gelijktijdig met de bestelling (graag onder dezelfde 
naam als uw e-mail) via NL 79 RABO 0311 623 549 ten name van 
Stichting Vrienden van Loamneş. 
 

Makkelijker kunnen wij het u niet maken. 
Voor wie geen internet heeft, kan de bestelling ook telefonisch 
opgeven bij: M.J. Visser-Veenendaal, 0571-29 07 20) en dan kunt u 
met haar overleggen hoe u de betaling wilt regelen. 
 

U kunt uw bestelling opgeven van: 12 februari tot en met 19 februari. 
Daarna gaan wij de bestelde aantallen optellen en aan onze 
leverancier doorgeven en de ritlijsten gereedmaken. 
 

De bestellingen voor Nijbroek, De Vecht en Terwolde allemaal 
opgeven in die 7 dagen s.v.p. 
Wij gaan het meeste afleveren op de zaterdagen 5 en 12 maart, maar 
ook in die week op andere dagen. In Terwolde kan er een uitloop zijn 
in de volgende week, dus na 12 maart. 
 
  

mailto:visser.terwolde@upcmail.nl
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De prijzen van de producten zijn hetzelfde gebleven: 
 

Potgrond € 3,50 per zak en 3 zakken voor € 10,00 

Compost € 2,50 per zak en 5 zakken voor € 10,00  

 
Berken garde bezems die in Roemenië gemaakt zijn: € 5.00 per stuk. 
 

Het doel van deze actie is voor:  
Hoghilag: materiaal voor de sportzaal en 
Loamneş: materiaal voor studie- en sport materialen. 
 
De actie kan alleen worden gehouden als er begin maart geen 
strakkere corona beperkingen worden opgelegd door de overheid. 
Dit artikel wordt ook nog geplaatst in het Voorsternieuws en het 
Vaassens weekblad en er wordt nog geflyerd. 
Wij hopen op een goede verkoop.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt altijd Mevrouw Riet Visser  
of Wim van der Snel bellen ( 0571-29 15 56 of 06-29 46 49 46). 
 
 
Hartelijke groet namens de Stichting 
Vrienden van Loamneş en  
alvast bedankt voor uw bestelling. 
 
Wim van der Snel. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 FEBRUARI, vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

