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DIENSTEN  MAART 2022  

 
Zondag 6 maart 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 

1ste zondag 40-dagentijd   Biddag 
        Extra coll. 40-dagenproject KiA: 

        
Rwanda, met zusters werken  
aan gezond eten 

          
Zondag 13 maart 10.00u - Ds. J.R. Lammers 
2de zondag 40-dagentijd Extra coll. 40-dagenproject KiA: 
        Binnenlands diaconaat 
          
Zondag 20 maart 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
3de zondag 40-dagentijd   Extra coll. 40-dagentproject KiA: 

        
Indonesië, een betere toekomst  
voor straatkinderen 

       
Zondag 27 maart 10.00u - Ds. T.J.S. van Staalduine 
4de zondag 40-dagentijd   Extra coll. 40-dagentproject (CvK): 

        
missionair werk, jong en oud thuis  
in de kliederkerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

50ste Jaargang, maart 2022 
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Bij de diensten in maart: 
 

6 maart: Lucas 4:1-13 verzoeking in de woestijn 
Na zijn doop wordt Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn 
gestuurd. Een plek van afzien en ontbering: 40 dagen eet Jezus niets. 
Maar in de beproeving houdt Jezus stand op de goede weg. Hij zou het 
zichzelf eenvoudig makkelijk kunnen maken, door brood tevoorschijn te 
toveren of zichzelf te bewijzen door van de tempel af te springen. Maar 
Jezus kiest voor de nederige weg van gehoorzaamheid aan God. 
 
13 maart Lucas 9:28-36 verheerlijking op de berg 
Terwijl Jezus met zijn drie trouwste volgelingen aan het bidden is op een 
berg, verandert zijn gestalte door hemels licht. Mozes en Elia spreken 
met Hem over zijn weg die Hij moet volbrengen. De drie vrienden van 
Jezus worden zo geraakt door dit visioen dat ze het graag zouden willen 
vasthouden.  
 
20 maart Lucas 13:1-9 zoeken naar vijgen 
Jezus vertelt de mensen een gelijkenis over een vijgenboom, die maar 
geen vruchten oplevert. De eigenaar van de wijngaard vind het wel een 
keer genoeg. ´Hak hem maar om.´ Maar de wijngaardenier zegt: ´Geef 
de boom nog een kans. Ik zal er alles aan doen om goed voor de boom 
te zorgen.´ Met dezelfde liefde en bewogenheid wil Jezus ook mensen 
een kans geven. 
 
27 maart Lucas 15:11-32 de verloren zoon 
Jezus vertelt een gelijkenis over een vader met twee zonen. Een van de 
zonen maakt het bont, hij vertrekt met het geld van de erfenis en jaagt 
alles er doorheen. Toch staat de vader op de uitkijk, als de zoon weer 
thuis komt. Tot ergernis van de oudste zoon. Hij was toch altijd trouw 
thuis aan het werk. De ruimhartigheid van de vader van de gelijkenis 
verwijst naar de liefde van God voor mensen. 
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Israël-reis: 
Zoals u misschien weet ligt er een plan om dit jaar (2022) in 

september naar Israël te gaan met een groep gemeenteleden. Ongeveer 
10 mensen hebben zich tot nu toe opgegeven. Hebt u ook interesse om 
het land Israël te leren kennen en de bijbelse plaatsen te bezoeken, laat 
het dan weten aan de ambulant predikant. We hopen op minimaal 25 
reisdeelnemers. 
 
40-dagentijd 

Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, begint de 40dagentijd, een 
periode van bezinning en verdieping. Rond Aswoensdag verschijnt ons 
nieuwe 40-dagenboekje met voor elke dag van de 40-dagentijd 
inspirerende teksten, gedichten en gebeden, om thuis aan tafel of in je 
stille tijd te lezen. Diverse gemeenteleden uit onze gemeente hebben 
meegewerkt aan dit boekje. Het boekje wordt automatisch verstuurd 
naar alle abonnees van het kerkblad. Mocht je geen abonnee zijn, maar 
wel belangstelling hebben voor het boekje, geef dan even je naam door 
aan Ds. Rosemarie van der Hucht. 

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. 
Als je mee wilt doen, stuur dan een berichtje naar Ds. Rosemarie van der 
Hucht. Zo leven we samen toe naar Pasen. 
 
Leestip 1:  
Klimaatgeneraal, Bouwen aan weerbaarheid, door Tom Middendorp 
Met zijn blik op de toekomst gericht laat voormalig Commandant der 
Strijdkrachten Tom Middendorp in Klimaatgeneraal zien dat 
klimaatverandering en onze veiligheid sterk met elkaar zijn verbonden. 
Vaak ontstaan conflicten, of zelfs oorlogen, door schaarste. Ook kan die 
schaarste leiden tot migratiestromen en een voedingsbodem zijn voor 
extremisme. Zo is met name het toenemende tekort aan water een 
belangrijke aanjager van spanningen.  
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Maar gelukkig zijn er ook oplossingen: van het omvormen van instituties 
als de NAVO en krijgsmachten wereldwijd tot aan het opvangen van 
water uit woestijnlucht; en van samenwerking op het gebied van 
energieveiligheid tot aan kernenergie als tussenoplossing. 
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze tijd, maar wij 
kunnen en moeten het verschil maken. 
Dit boek is door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne van dit 
moment ineens erg actueel. 
 
Leestip 2:  
Leren van bomen, 50 bijbelse meditaties, door Mirjam van der Vegt 

In dit unieke boek met meditaties ontvang je elke dag een lectio divina 
over een boom uit de bijbel. Zo ontdek je hoe de bomen ons als gaven 
werden gegeven en welke rijkdom ze in zich dragen in symboliek en 
werkelijkheid. Nieuwe lessen uit de schepping verbinden je opnieuw 
met je omgeving. Een verrassend boek. Ik heb me nooit gerealiseerd 
hoe vaak er in de bijbel sprake is van bomen. 

 

 

Overdenking 
Bij het opruimen van het huis van mijn ouders kwam ik een plastic zak 
tegen. Toen ik hem opende, trof ik tot mijn verbazing het complete 
legeruniform van mijn vader aan: een jasje met op de mouw 
'verbindingstroepen'; een broek; een doosje schoensmeer en een 
houten plankje waarop al zijn gegevens stonden. Een bijzonder 
tijdsbeeld. Mijn vader was na zijn dienstplicht reservist. Het doet me 
denken aan de mensen in Oekraïne; de reservisten die daar nu worden 
opgeroepen om het land te verdedigen tegen een Russische aanval.  
Ze staan klaar om hun land te beschermen.  
Als jongere probeerde ik te begrijpen wat de bijbel over oorlog en vrede 
zegt. 'Als Jezus zegt: 'Heb je vijanden lief', dan mag je toch eigenlijk 
geen wapens gebruiken?' dacht ik. Mijn ouders wezen mij dan op de 
Bijbeltekst van Paulus: 'De overheid draagt het zwaard niet voor niets.' 
Jezus wijst in de Bergrede op een derde weg tussen vechten en 
aanpassen.  
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Een weg waarop je iets verrassends doet om de neerwaartse spiraal 
tussen mensen onderling te doorbreken. Jezus verwacht niet, dat we 
warme gevoelens koesteren naar mensen die ons kwaad doen. 'Heb je 
vijand lief' betekent in dit verband: Laat je niet door haat leiden, ga niet 
mee in kwaad spreken, doe eens iets verrassends om een ander te 
helpen. Jezus wijst op de innerlijke vrijheid, die we als mens hebben om 
zelf een keuze te maken. Er is meer mogelijk dan reageren op hoe een 
ander je behandelt. Je bent innerlijk vrij, omdat je een eigen bron hebt 
om uit te putten. Voed je niet met haat of zwart-denken. Maar put uit 
de goede bron van woorden van de Eeuwige. 
De woorden van Paulus 'Houd voor zover het van u afhangt vrede met 
alle mensen' zijn heel realistisch en toepasbaar voor iedereen. Of er nu 
oorlog of vrede is. Wat je omstandigheden ook zijn, je hebt altijd een 
keus. De keus om voor zover het aan jou ligt vrede na te streven. 
Daarbij hoef je je ogen niet dicht te doen voor de realiteit of naïef te 
zijn. Juist terwijl je de situatie reëel onder ogen ziet, kun je de kracht en 
betekenis van de Bijbelse woorden van Jezus en Paulus gaan ervaren. 
Laten we bidden om vrede voor de inwoners van Oekraïne. 
  
Ds. Rosemarie van der Hucht 
 
 

Pastoraat 
 

Aanspreekpunt pastoraat 
 

Nu de gemeente nog geen eigen predikant heeft, is er een aanspreek-
punt 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. 
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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: 

• Mevrouw (Riet) Visser 

• De heer (Wim) van Vemde 

• Mevrouw (Dicky) Veldhuis 
 

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

In de komende maanden worden regelmatig activiteiten georganiseerd 
door het pastoraat. Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en 
we hopen dat u van de gelegenheid gebruik maakt om weer met elkaar 
bij te praten. 
In deze kerkbode wordt de stamppotmaaltijd aangekondigd. Ook willen 
we in de opvolgende maanden onder andere een ontbijt, een fietstocht, 
een wandeling en een Taizé viering organiseren. 
 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Afscheid Willy Jansen van pastoraatgroep 
 

12 jaar lang is Willy 
ouderling geweest.  
Op 4 februari, tijdens een 
bijeenkomst van de 
pastoraatgroep bij Willy 
thuis, hebben wij haar 
bedankt voor haar inzet. 
Een mensen mens, 
goedgemutst en vrolijk. 
Veel bezoekjes heeft zij 
afgelegd, veel dingen 
heeft ze geregeld, in veel 
kerkdiensten heeft ze de 
gemeente als ouderling welkom geheten. Met woorden van dank, een 
boekje en een fles wijn hebben wij haar bedankt voor haar geweldige 
inzet. En wat zijn we blij dat Willy mensen blijft bezoeken en actief 
betrokken blijft bij onze gemeente. 

 
Helpen bij de pastoraatgroep 
In de pastoraatgroep kunnen we extra handen en denkkracht goed 
gebruiken. Misschien past u / jij bij een van de volgende omschrijvingen: 

• ik ben een mensen-mens; 

• ik ben goed in het organiseren van activiteiten voor de gemeente;  

• ik heb ideeën hoe we het meeleven in onze gemeente handen en 
voeten kunnen geven; 

• ik vind het leuk om aan het begin van een kerkdienst mededelingen 
te doen; 
 

Praat eens met een lid van de pastoraatgroep om te kijken wat u/jij kunt 
doen.  
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Wij hopen u de komende periode te ontmoeten in en rond de 
kerkdiensten. 
 
Een warme groet van de pastoraatgroep, 
Lien Uenk, Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Maurits van 
Elsäcker en Adriëtte Winterman 

 

 
 

 
Collecte Oekraïne 

 
 
 
Op zondag 6 maart zal er gecollecteerd worden voor de slachtoffers van 
de oorlog in Oekraïne. 
De collecte zal via een zusterorganisatie van Kerk in Actie terecht komen 
in Oekraïne op de plaatsen waar het geld nodig is voor de mensen die zo 
zwaar te lijden hebben van de onlangs uitgebroken oorlog. 
De diaconie zal de opbrengst van de collecte aanvullen uit het fonds 
noodhulp. 

 
JARIGEN: 

 7 mrt Dhr. G.J. Wolters 84 jr. 
 15 mrt Dhr. R.E. Schrijver 80 jr. 
 25 mrt Mevr. H.A. Bronkhorst - Veldwijk 94 jr. 
 30 mrt Mevr. H.A. Hamer - Schoterman 83 jr. 
 30 mrt Mevr. A.M. van Dronkelaar - Testerink 81 jr. 

  
JUBILEA: 
 

30 mrt  Dhr. en Mevr. van der Horst-van Voorst  50 jr. 

 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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Vanuit de kerkenraad 
 
De kerkenraad heeft zich gebogen over de coronamaatregelen en 
gekeken naar de adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk. 
De mondkapjesplicht vervalt. De anderhalve meter plicht vervalt. Echter 
wie toch liever op anderhalve meter wil zitten: de voorste banken in de 
noordbeuk blijven gereserveerd voor wie wat afstand wil houden.  
De mandjes voor de collectes onder de toren blijven. Daar blijven ook de 
mondkapjes en het desinfectiemateriaal staan. 
De ouderlingen/afkondigers moeten na het vertrek van Willy Jansen  
(waar nog steeds geen opvolger voor is gevonden) wel erg vaak dienst 
doen. Vandaar dat er voortaan maar twee ambtsdragers zijn die  
’s zondags dienst doen, waarvan één dan de afkondigingen verzorgt. 
 
De kerkenraad heeft de profielschets van de gemeente en de te beroepen 
predikant goedgekeurd. Ook is het beleidsplan 2022-2027 goedgekeurd. 
De plaatselijke regeling is aangepast aan het feit dat we nu ook 
medewerkers hebben in de nieuwe pastoraatgroep, de diaconaatgroep en 
de beheergroep. Zij zullen schriftelijk of mondeling de belofte afleggen dat 
zij vertrouwelijk zullen omgaan met wat hen in hun werk ter ore komt. 
De meerjarenbegroting 2022-2028 is ook goedgekeurd door de 
kerkenraad. In deze begroting gaan we ervan uit dat we een predikant 
kunnen beroepen voor 50%. Er kan nu een zgn. solvabiliteitsverklaring 
aangevraagd worden bij de financiële organen van de PKN.  
Deze verklaring is nodig voordat we mogen overgaan tot het beroepen van 
een predikant. 
We zijn nu zover dat we een beroepingscommissie willen gaan vormen.  
De verschillende groepen in onze gemeente zullen we benaderen om 
plaats te nemen in deze commissie. Het is de bedoeling van de 
kerkenraad om een commissie te benoemen waarin de hele gemeente 
zich vertegenwoordigd zal kunnen voelen. 
 
Op donderdag 17 maart om 20.00 uur is er een gemeenteavond.  
 

Op deze avond willen we de enquête uitslag, het beroepingswerk met alle 
bijbehorende plannen, de meerjarenbegroting, enz. bespreken.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om naar deze avond te komen. Heel 
graag willen we met u spreken over wat u van al het bovenstaande vindt. 
 
Kees Visser, scriba 
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Afscheid en bevestiging 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 20 februari was een bijzondere dag in onze kerk.  
 

Willy Jansen nam afscheid als ouderling en Ben Hiddink als 
penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Zij werden 
hartelijk toegesproken door Piet Winterman en bedankt voor hun 
jarenlange inzet voor onze gemeente. Naast een bloemetje ontvingen zij 
namens de gemeente een broodplank met de tekst:  
Eet met vreugde je brood, drink met een vrolijk hart je wijn. 
(Prediker 9:7) 
 

Helaas betekent hun afscheid weer twee vacatures in onze kerkenraad. 
Gelukkig konden we Gert Bokslag als diaken bevestigen.  
Hij gaat de komende jaren het College van Diakenen versterken.  
 

Dorothé van Baak heeft haar termijn als diaken erop zitten, maar heeft 
besloten nog een jaar door te gaan als diaken.  
Zij is herbevestigd. 
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Nieuw in onze gemeente is de vorming van werkgroepen. In het vorige 
kerkblad las u er meer over.  
 

Als medewerker in de Pastoraatgroep legden Maurits van Elsäcker en 
Adriëtte Winterman de belofte af om met alles wat hen ter ore kwam in de 
Pastoraatgroep vertrouwelijk te zullen omgaan.  
Paul Rijken heeft als medewerker de belofte afgelegd in de vergadering 
van het College van Kerkrenmeesters. 
Harry Kamphuis gaat de administratie van het College van Diakenen 
verzorgen. Hij gaat diaken/penningmeester Henk van der Scheer een deel 
van het werk uit handen nemen. Ook hij heeft beloofd vertrouwelijk met de 
zaken van de diaconie om te gaan. 
Het aanstellen van medewerkers in de verschillende werkgroepen naast 
de colleges vinden we een mooie ontwikkeling.  
De medewerkers zijn geen lid van de kerkenraad en vergaderen dus niet 
mee met de kerkenraad. Zij kunnen hun kwaliteiten inzetten in de 
Pastoraatgroep, de Diaconaatgroep en de Beheergroep en zo de 
kerkenraadsleden ondersteunen. 
Zo kan het werk toch doorgaan in onze gemeente. Wilt u ook uw aandeel 
leveren? Neem maar contact op met ondergetekende. 
 
Kees Visser, scriba 
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Anton ter Mate 40 jaar koster 
 
Ter ere van zijn 40-jarig kosterschap is bij de dienst van 20 februari aan 
Anton ter Mate de Oorkonde en het gouden insigne van de Vereniging 
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer uitgereikt.   
Prachtig dat iemand zo´n tijd zulk 
belangrijk werk doet in onze 
gemeente.  
Anton vult dat in met een blij 
gemoed en treedt de mensen met 
een vriendelijke en bemoedigende 
houding tegemoet. Het lijkt wel of hij 
alles tegelijk kan regelen.  
Het luiden van de klokken, 
koffiezetten en koffie, thee en 
limonade uitdelen, klaarzetten van 
alles voor de kerkdiensten.  
En na de diensten zorgen dat alles 
weer netjes en opgeruimd is. Altijd 
pico bello verzorgd en punctueel 
uitgevoerd.  
Als we de kerk binnengaan op zondag 
en de mat ligt uitgerold voor de 
ingang dan weet je dat Anton de 
koster is. 
 
Wie kent niet zijn bijzondere karakteristieke stem en hoe mooi hij kan 
zingen. De aankondigingen van de kerkdiensten via de live uitzendingen 
doet hij op een gedragen en vriendelijke manier. 
 
Er wordt wel gezegd: “Anton is een alleskunner en allesdoener”.  
Kortom een mens waar je op kunt bouwen.  
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We hopen dat Anton er nog lang van mag genieten en dat wij nog lang 
zijn bijdragen mogen blijven ervaren. 

 
De onderscheiding bestaat uit een oorkonde 
en een klein gouden speldje met een 
opvallend beeldmerk:  
 
In het midden twee gestileerde kerkgebouwen 
(symbool van de Protestantse Kerk in 
Nederland en haar vele gemeenten, waar het 
geloof in God mede zichtbaar wordt in de inzet 
voor de naaste). 
 
De randen zijn verbonden met de  
kerkgebouwen (symbool voor de inzet om het 
gemeente zijn mogelijk te maken, zoals 
kosters, organisten en vele anderen). 
 
 

 
Anton kreeg van de kerkenraad een broodplank met de tekst: 
Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn 
(Prediker 9 : 7) 
 
Een boeket bloemen voor Jannie die altijd een steun is voor haar partner 
bij de inzet voor de gemeente. 
 
Namens de Kerkenraad, heel hartelijk dank Anton. 
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Afscheid van Jaap van Oorspronk en Ben Hiddink 
 
In de vergadering van het College van Kerkrentmeesters met de 
Commissie van Advies op woensdag 23 februari jl hebben we afscheid 
genomen van Jaap van Oorspronk, als lid van de Commissie van Advies.  
Jaap was sinds 2000 lid van de Commissie. Hij was een betrokken en 
deskundige partner in onze bijeenkomsten. Jaap was indertijd gevraagd 
voor zijn ervaring en goede kijk op de financiële zaken.  
En dat heeft hij met verve ingevuld al die jaren.  
We hebben Jaap heel hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdragen.  
 
De plek van Jaap wordt opgevuld door Harry van der Haar.  
Harry heten we van harte welkom en we zijn blij dat hij zijn kwaliteiten 
wil inzetten in de Commissie. 
 
In dezelfde bijeenkomst hebben we als College van Kerkrentmeesters 
ook nog weer even stil gestaan bij het afscheid van Ben Hiddink als 
penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.  
Ben hebben we bedankt voor zijn inzet en het vele werk dat hij sinds 
2016 heeft verricht voor de kerk. 
 
Helaas heeft zich nog steeds niemand aangeboden om het 
penningmeesterschap van de kerk in te vullen.  
 
Heb je zin, wat tijd over en gevoel voor financiële zaken, grijp je kans en 
wordt penningmeester van de kerkrentmeesters. 
 
Piet Winterman, 
College van kerkrentmeesters 
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Hulp gevraagd voor ‘Voorst geeft warmte’ 
 
Kerken willen te hulp schieten bij de stijgende energiekosten:  
“Wij laten niemand in de kou staan”. 
In navolging van onder andere het initiatief ‘Deventer geeft Warmte’ en 
‘Apeldoorn geeft warmte’ willen de kerken in Voorst ook de handen 
ineenslaan voor deze actie van verbondenheid en solidariteit. In dit geval 
solidariteit in de energiecompensatie. Mensen, die hun bijdrage in de 
hogere energiekosten niet nodig hebben, kunnen deze tegemoetkoming of 
een deel daarvan doneren aan Naastenhulp Voorst. Naastenhulp Voorst 
(NHV) is een samenwerkingsverband van de diaconieën van de PKN-
kerken en caritas van de Katholieke kerken in onze gemeente. NHV 
ondersteunt daarmee dan mensen, die in de knel komen vanwege de veel 
hogere energieprijzen. 
 
Iedereen kan geld storten of een beroep doen op het noodfonds, daarvoor 
hoef je geen lid te zijn van een kerk. 
Geld storten zal het probleem niet zijn hopen wij. Wij hopen dat het 
massaal gaat gebeuren. Maar hoe gaan we het gedoneerde geld 
verdelen? Wie komt ervoor in aanmerking, hoe komen we aan namen, 
gaat de gift niet ten koste van een uitkering, hoe controleren we de 
aanvraag.  
Veel vragen komen op ons af. Als bestuur van NHV kunnen wij al deze 
vragen niet zelf oplossen gezien de ons beschikbare kennis en tijd. 
Daarom zoeken wij hulp. Voor het uitvoeren van deze actie hebben we 
ongeveer 4 personen nodig schatten wij in.  
Heb jij affiniteit met de financiële wereld, sta je achter deze actie en heb je 
de komende maanden wat tijd, geef je dan op via 
info@naastenhulpvoorst.nl.  
 
Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Kees Visser, tel. 0571 
290 720, email scriba@pknterwolde-devecht.nl  
 
Naastenhulp Voorst 
 
  

mailto:info@naastenhulpvoorst.nl
mailto:scriba@pknterwolde-devecht.nl
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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 Mirjam Teunissen.  
 
Mirjam, wil je iets over jezelf vertellen? 
´Mijn naam is Mirjam en ik ben 27 jaar geleden geboren in Terwolde. Ook 
ben ik in Terwolde opgegroeid en altijd betrokken geweest bij activiteiten in 
het dorp. Rond mijn 20e ging ik uit huis. Nu woon ik met mijn vriend in 
Deventer. Verder heb ik ook nog 2 broers. Zij wonen in Deventer en den 
Nul, maar we komen allemaal nog graag naar ons ouderlijk nest. 
Bijvoorbeeld om mee te helpen bij activiteiten op de boerderij maar ook 
voor de gezelligheid.  
 
In mijn vrije tijd speel ik rugby 
bij de ´Pickwick Players´ in 
Deventer. Ik ben werkzaam als 
gedragswetenschapper binnen 
de gehandicaptenzorg. In dat 
werk richt ik mij met name op 
de wijze hoe we mensen met 
een verstandelijke beperking 
beter kunnen begrijpen, 
benaderen en ondersteunen.´ 
 
Welke herinnering heb jij aan 
de kerk vanuit je 
kindertijd/jeugd? 
‘Als ik terugdenk aan die tijd, 
krijg ik met name een warm 
gevoel. In mijn beleving was 
altijd iedereen aardig in de 
kerk. De traditionele kerk-
liederen staan mij nog bij en 
daar kan ik op z’n tijd best van 
genieten. Voor mij was naar de kerk gaan een gezinsmoment, omdat we 
met elkaar naar de kerk gingen en achteraf samen gingen koffiedrinken bij 
bijvoorbeeld mijn oma. Er waren ook leeftijdsgenoten waarmee activiteiten 
werden ondernomen.´ 
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Aan welke activiteiten moet je denken? 
´Dat zijn er best veel! Ik moet denken aan het kamp bij Wessel en Freda in 
Emst, activiteiten van de DoeClub, de nacht zonder dak, de vastenactie 
met allerlei kinderen uit het dorp maar ook zeker de Nieuwjaarsbazaar.  
En natuurlijk het kinderkerstfeest. Ik speelde dan óf Maria óf een schaap, 
maar in mijn beleving ben ik veel vaker Maria geweest haha.  
 

Wat betekent het christelijk geloof nu voor jou? 
´Dat vind ik best een lastige vraag. Ik ben met name zoekende naar de 
vraag welke betekenis het geloof (in het dagelijks leven) zou kunnen 
hebben.  
Ook vraag ik mij wel eens af wat maakt dat ondanks dat ik de kerk al 
langere tijd nauwelijks bezoek, me toch betrokken blijf voelen bij het geloof 
en de kerk. Is het omdat ik de kerk gewoon een fijne warme plek vond? 
Spreken de waarden van het geloof me aan? Gaat het om het geloven 
zelf? Of toch iets anders? Misschien maakt het antwoord ook niet uit. 
Mijn vriend heeft een ander geloof en is daar op zijn manier mee bezig.  
Er zijn veel verschillen, maar nog meer overeenkomsten. Het kan goed 
naast elkaar bestaan. Ik zou niet van geloof veranderen, het christelijk 
geloof hoort bij mij. Bij mijn identiteit.’ 
 

Je hebt het over een zoektocht, kan die ooit afgelopen zijn? 
Dat denk ik eigenlijk niet. Misschien is dat ook goed. Ik denk dat vragen 
rondom het geloof samengaan met de dingen die je op dat moment 
meemaakt in je leven. En dat het dus niet ‘vaststaat’ welke rol het geloof 
speelt.  
 

Kun je, vanuit jouw oogpunt, de kerkelijke gemeente van Terwolde - 
de Vecht beschrijven? 
´Het is een uiteenlopende groep mensen. Ik heb het ervaren als een warm 
bad, waar iedereen blij is dat je er bent. Wel wordt de gemeente steeds 
kleiner en zijn sommige dingen denk ik wat verouderd’.  
 

Er zijn nu met name ouderen betrokken, wat zou aansprekend kunnen 
zijn voor andere generaties? 
´De ouderen dragen nu inderdaad de kerk. Het is een belangrijke groep 
mensen. Mijns inziens zou de kerk voor andere generaties van betekenis 
kunnen zijn als een soort plek waar je tot rust kan komen. Juist omdat veel 
leeftijdsgenoten ‘druk’ ervaren in de maatschappij. Ook zou het drempel-
verlagend werken wanneer er meer jongeren/jong volwassenen de kerk 
bezoeken. Daarbij is dan denk ik de ontmoeting van elkaar het 
belangrijkst. Om met elkaar na te denken over het leven. En eventueel het 
geloof.´ 
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Waar ligt de kracht van ons als gemeente? 
´De gemeenschap heeft een heel mooi gebouw, midden in het dorp. Ik 
denk dat veel dorpsgenoten dat ook zo zien. Daarnaast zijn er best veel 
mensen die zich willen inzetten voor het behoud van de kerk (dat komt 
bijvoorbeeld ook voort uit de enquête). Als kerkgemeenschap ligt de kracht 
denk ik in het feit dat het een open gemeente is. Er is ruimte om ideeën 
aan te dragen en het geloof op verschillende manieren vorm te geven. 
Iedereen is welkom.´ 
 

Zijn er eigenlijk speciale talenten nodig om actief te zijn in de kerk?  
´Nee, dat denk ik zeker niet. Er zijn zoveel uiteenlopende dingen die je zou 
kunnen doen, waardoor er altijd wel iets is dat aansluit. Het enige dat 
nodig is, is dat je kenbaar maakt actief te willen zijn. Ik denk dat het niet 
eens nodig is dat je zelf gelooft in God, je kan je ook gewoon betrokken 
voelen bij de kerk/kerkgemeenschap.´ 
 

Wat mag er best wel veranderen wat jou betreft? 
´Eigenlijk mag alles wel anders. Daar sta ik positief tegenover.  
De kerkdiensten mogen wat mij betreft wat meer ´beweeglijker´. Misschien 
wel letterlijk meer bewegen tijdens de diensten (door voorganger of 
gemeente).  
Ik zou graag een combinatie zien van traditioneel en vernieuwend.  
De inrichting van de kerk mag wat mij betreft losser. Ook denk ik dat het 
goed is dat de kerk meer wordt opengesteld voor andere doeleinden.´ 
 

Heb je een droom voor de gemeente? 
´Dat er mensen op staan om nieuw leven te blazen in alles wat er bestaat, 
maar ook dat het geloof op eigentijdse manier wordt beleefd, geleefd. En 
dat er een predikant komt die daarin een rol speelt. Als een verbinder en 
vóór-ganger. Maar ook dat de kerk een plek kan zijn voor mensen waarbij 
het geloof niet op de voorgrond staat. Er zijn denk ik heel veel mensen die 
zich, op welke manier dan ook, verbonden voelen met de kerk. Ik hoop dat 
dat blijft bestaan.´ 
 

Dankjewel Mirjam dat je mee wilde werken aan dit stuk! Ook al woon 
je nu in Deventer en is de band met de kerk in Terwolde anders dan 
hoe het was, het is fijn dat je positieve herinneringen hebt en je nog 
steeds verbonden voelt.  

 
-Maurits van Elsäcker- 
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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 maart: Mevr. H. Zweers 
     Mevr. F. Hemeltjen 
     Mevr. A. Rutgers 
     Mevr. M. Bosman 
 

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. Ketelaar 10,00  

  L. Uenk 10,00  
  Bank 10,00 30,00 
     

Onderhoudsfonds via:  Bank 16.2 80,00 80,00 
     

Orgelfonds via: Bank 14.2 10,00  
  Bank 14.2 100,00  
  Bank 23.2 10,00 120,00 
     

Collecten/Giften CvK   
 Collecten maart 98,20  
  Bank 23.2 20,00 118,20 
     
 Diaconie   
 Collecten maart 80,65  
  Bank 20,00  
  Kameroenproject 30,50  
   - via bank 10,00  
  Nepal 36,00 177,15 

 
  TOTAAL 525,35 

Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Stamppotten Buffet 
 

We willen u graag uitnodigen voor een gezellige maaltijd op  
donderdag 24 maart om 12.00 uur in de kerk. 
We serveren dan een heerlijke aangeklede  
stamppottenmaaltijd, die traditiegetrouw wordt  
klaargemaakt in de keuken van Restaurant de Groot, met natuurlijk een 
overheerlijk nagerecht.  
Iedereen is welkom maar wel graag opgeven voor 21 maart, zodat de 
kok weet voor hoeveel mensen er gekookt moet worden. 
 

De eigen bijdrage voor deze middag is € 5,00. 
U kunt zich opgeven bij: Lien Uenk, 0571-27 13 82 of ljuenk@kpnmail.nl  
 

Wilt u graag komen maar weet niet hoe, dan regelen wij vervoer  
voor u.            Tot ziens op 24 maart 2021 om 12 uur. 

 
 

Rommelmarkt Terwolde weer van start. 
 
Na een lange en moeilijke periode wat betreft de 
coronapandemie, staat de rommelmarktcommissie 
van de Protestantse kerk te Terwolde weer te 
popelen om opnieuw te starten. 

De rommel/brocante markt staat dit jaar gepland op zaterdag 4 juni (dag 
voor pinksteren) op het bekende terrein van de Fam. Kloosterboer aan 
de Kuiperstraat. 
 

De opbrengst is weer bestemd voor het onderhoudsfonds van de 
Terwoldse kerk. Dit i.v.m. de flinke jaarlijkse kosten voor groot 
onderhoud. 
 

Het is nu opruimtijd! En hebt u spullen (geen bankstellen en grote 
kasten), laat het ons weten dan halen wij dat graag bij u op. 
 

U kunt bellen naar: Evert Slijkhuis  0571-29 10 74 of  
Gerrit de Groot  055-843 40 86. 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Stichting Vrienden van Loamneş 
 
 
 
Februari loopt ten einde. We zijn druk met het inboeken, bestellen en het 
zoeken van rijders en chauffeurs voor onze potgrond- en compostactie. 
Maar daarbij moeten er ook de bankgegevens gecontroleerd worden. 
Wat een verrassing is het dat de leden van de kerken in Nijbroek en 
Terwolde veel gegeven of overgemaakt hebben nadat men de PowerPoint 
gezien had in de kersttijd. 
Hartelijk dank daarvoor. We zijn er erg blij mee. We kunnen nu in ieder 
geval weer borg staan voor onze 10 contactgezinnen. Samen met de 
gewone collectes in de kerken kunnen we borg staan voor het eerste 
pakket met levensmiddelen van 2022. 
Met de opbrengst van de potgrond- en compostactie kunnen we zeker dit 
jaar aan al onze verplichtingen voldoen. 
Ook wil ik de diaconieën danken voor de extra bijdrage die we ontvangen 
hebben. 
Onze kas was begin januari op een haar na leeg, maar nu kunnen we 
weer even verder. 
 
De scholen in de gemeentes Loamneş en Hoghilag hebben bij ons laatste 
transport totaal rond de 40 digiborden gekregen.  
Om deze goed te gebruiken hebben ze veel laptops nodig. We hebben 
vorig jaar 11 laptops kunnen financieren. Vandaar dat de kas leeg was. 
Nu sparen wij voor schoolbenodigdheden en sportmaterialen voor binnen 
en buiten.  
  
Voor nu of in de toekomst geef ik nog even ons banknummer:  
NL 79 RABO 0311 6235 49, t.n.v. Stichting Vrienden van Loamneş. 
 
Nogmaals hartelijk dank dat u ons zo steunt. 
 
Riet Visser – Veenendaal, 
Penningmeester Stichting Vrienden van Loamneş. 
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Na een aantal jaren meegeholpen te hebben met het in elkaar zetten en 
route klaar maken van de kerkbode, heeft Alie Nijhof aangegeven hiermee 
te willen stoppen. 
 

Alie, heel hartelijk bedankt voor de afgelopen jaren. 
 

Als vervanging hebben Henny en/of Gerrit de Groot aangeboden om 
maandelijks te assisteren.  
Dat hebben ze de afgelopen tijd al wel vaker gedaan, als we een paar 
handen te kort kwamen. 
Fijn dat jullie Marietje en mij willen komen helpen.  
 
En Freek Bosman, bedankt dat je ‘in noodgevallen’ hebt willen bijspringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

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

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

