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DIENSTEN  APRIL 2022 
  
 
Zondag 3 april 10.00u - Mw. ds. B.K. Nobel-Ridderikhof 

5de zondag 40-dagentijd   Extra coll. 40-dagenproject: 

        
Moldavië, kinderen en ouderen  
worden gezien 

          
Zondag 10 april 10.00u - Ds. C.E. Lavooij 

Palmzondag     Extra coll.: Orgelfonds 
          
Donderdag 14 april 19.30u - Ds. J.M. Weststrate 

Witte donderdag     H.A. 
        Extra coll. Avondmaalscollecte  

        Diaconie/voedselbank 
          
Vrijdag 15 april 19.30u - Ds. K. Bochanen 

Goede vrijdag       
          

Zaterdag 16 april 20.30u - Ds. J.M. Weststrate 

Stille zaterdag: Paaswake     
          

Zondag 17 april 10.00u - Ds. W.G. van Iperen 

Paaszondag     Extra coll. KiA: 

        
Libanon, kansen voor jongeren  
in achterstandswijk 

          

Zondag 24 april 10.00u - Mw. dr. E. v. Staalduine-Sulman 
        Extra coll. Orgelfonds 

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

50ste Jaargang, april 2022 
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Avondmaal thuis meevieren 
 

Binnen de diaconie en de 
kerkenraad is gesproken over de 
mogelijkheid thuis avondmaal mee 
te vieren als gemeenteleden en  
gasten niet in de kerk mee kunnen 
doen. 
Hiervoor zijn goede mogelijkheden 
nu we de kerkdiensten via de 
livestream uitzenden. Via dit 
medium bent u dan toch weer 
verbonden met de kerk en de 
gemeente. 
 
Een mogelijkheid is dat u van tevoren contact opneemt met de diaconie via 
tel. nr. 0571 290 720 en vertelt dat u mee wilt doen. Eén van de diakenen 
brengt dan een dag van tevoren een flesje wijn en een broodje.  
U kunt dan tegelijkertijd (of zelfs op een later tijdstip dat voor u goed 
uitkomt) het Avondmaal meevieren. 
 

 
Een andere mogelijkheid is dat u 
zelf voorafgaand aan de 
uitzending een broodje en een 
glas of glazen wijn klaar zet. 
Wanneer in de kerk het brood 
gebroken wordt en de wijn 
gedronken wordt, kunt u thuis 
het Avondmaal meevieren. 
 
 

Voor degenen die niet in de kerk kunnen komen, leek het voor de diakenen 
en een goede mogelijkheid om toch in verbondenheid met elkaar het 
Avondmaal te vieren. 
 

De eerste keer dat we het op deze manier kunnen doen is op Witte 
Donderdag. 
 
Namens de diaconie, 
Kees Visser, scriba 
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Overweging bij de gelijkenis van de verloren zoon. 
 

De gelijkenis die Jezus vertelt is uit het leven gegrepen. 
Misschien kennen we zelf ook zo'n situatie, van vroeger of uit het 
leven van vrienden, kennissen. Wat kan het leven raar lopen. Wat 
kunnen mensen elkaar pijn doen. Juist ook binnen een gezin of 
familie.  

De gelijkenis is onderdeel van een drieluik. Drie gelijkenissen 
die alle drie gaan over verliezen en terugvinden, zoeken en vinden of 
gevonden worden: het verloren schaap, het verloren muntstuk en als 
laatste de verloren zoon.  

Maar wie zoekt wie in deze gelijkenis? Wie is verloren en wie 
wordt terug gevonden? Op het eerste oog is het de jongste zoon, die 
verloren was en weer gevonden wordt. Maar je kunt het ook van de 
andere kant bekijken: wat moet de vader moet zich verloren voelen 
in zijn gemis. En als je nog een keer van standpunt verandert en 
inzoomt op de oudste zoon: ook hij moet zich verloren voelen. Altijd 
trouw gewerkt in het bedrijf van zijn vader, maar nu voelt hij zich 
tekort gedaan. Het feestje voor zijn jongste broer maakt, dat hij zijn 
vader niet meer begrijpt. ´We stonden toch altijd aan dezelfde kant, 
mijn vader en ik?´ Alle drie raken ze elkaar door de omstandigheden 
kwijt. Hun onderlinge verbinding, er treedt een breuk in op.  

Wat in het klein in een gezin of familie gebeurt, het gebeurt 
ook in het groot, in de wereld: diepe breuklijnen. Met de actualiteit 
van de oorlog in Oekraïne in ons achterhoofd herken ik in de drie 
figuren uit de gelijkenis de mensheid die worstelt. Waar we eigenlijk 
broers en zussen zijn, raken we elkaar kwijt, verliezen we elkaar.  
Een oorlog heeft alleen verliezers. Een conflict of het nu in het klein 
of in het groot is kan zorgen voor een patstelling. De verloren zoon, 
de vader die zich verloren voelt, de oudste zoon, die niet meer mee 
wil doen. Hoe zou de weg teruggevonden moeten worden? De weg 
naar elkaar, de weg naar de Vader?  
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Voor alle drie begint verandering te dagen op het moment, dat 
ze op zoek gaan naar de ander. Een belangrijke eerste stap is inkeer, 
berouw, toegeven dat je het fout hebt gedaan. De jongste zoon komt 
tot inkeer. Een andere belangrijke stap op weg naar toekomst zet de 
Vader en kan alleen Hij zetten: vergeven. Zouden wij mensen in de 
schoenen van de vader staan, dan zouden we ons misschien verliezen 
in onderlinge verwijten, ronddraaien in zelfmedelijden en niet kunnen 
vergeven. Maar de vader uit de gelijkenis doet iets bijzonders: hij 
heeft compassie met zijn verloren zoon die terug komt. Geen deur op 
een kier, maar een deur die wijd open wordt gezet. Ook al heeft de 
jongste het niet verdiend. 

Alleen de Vader kan toekomst scheppen, als de menselijke 
familie vast loopt in schuld, in conflicten. In Jezus in Gods vergeving 
mens geworden. Hij is Gods liefde in eigen persoon. Goede Vrijdag en 
Pasen vertellen: Alles waar wij mensen in vast lopen, onze eigen 
kortzichtigheid en beperktheid, schuld en boosaardigheid, Christus 
heeft het voor ons weg gedragen aan het kruis. En Hij vraagt ons met 
het verhaal van de verloren zoon om ons te laten verzoenen met God 
de Vader. Dat we ons toevertrouwen aan zijn liefde. Door het offer, 
dat Jezus brengt uit liefde, vinden wij toekomst. Worden wij mensen 
van het licht, opgestaan uit de dood. 
 
Ds. Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant 
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Lente 
Het was een warme maand maart. Overal komen de 

voorjaarsbloemen uit de grond. Bomen en struiken worden groen.  
Elk jaar weer is het een wonder als uit kale takken weer leven komt.  

Op het graf van mijn grootouders staat een bloesemboom, daar 
geplant bij het overlijden van mijn opa. Inmiddels is het boompje 
uitgegroeid tot een grote boom. Elk jaar in het voorjaar bloeit de boom 
en vertelt zo van leven dat opstaat uit de dorre winter. Maar de boom 
geeft me ook troost en hoop; ook al zijn mijn grootouders beiden 
gestorven, niet de dood het laatste woord heeft. 

Jezus zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven.' Dat te weten 
geeft houvast. Met de dagelijkse beelden op tv van de oorlog in 
Oekraïne, mogen we erop vertrouwen, dat niet duister, haat of geweld 
het winnen zal, maar Gods licht en liefde.  
 
Stap voor stap 

In de kerkenraad wordt stap voor stap de weg vrijgemaakt voor 
het beroepen van een nieuwe predikant. Daar gaat enige tijd overheen. 
De nodige procedures moeten worden doorlopen. Toch begint zich al 
steeds meer af te tekenen van de weg. Inmiddels is al een beroepings- 
commissie samengesteld die aan het werk kan, zodra er fiat komt van de 
classicale organen die gaan over het beroepingswerk. De beroepings-
commissie is divers van samenstelling, van jong tot oud, man en vrouw, 
uit diverse groepen in de gemeente. Zodra ze aan het werk kunnen, 
gaan ze op pad om te horen.  

Ook de kerkenraad is in beweging: na het aftreden van Ben en 
Willy, is Gert Bokslag bevestigd tot diaken. De kerkenraad neemt het 
initiatief tot diverse activiteiten in onze gemeente, die zorgen voor 
verbinding en ontmoeting. Zo is er binnenkort koffiedrinken in gebouw 
Bethel in de Vecht. Rond Palmzondag heeft de Kindernevendienst een 
mooi initiatief: u leest daar meer over elders in dit kerkblad. Ook zijn er 
diensten gepland met een bijzonder karakter: Op 15 mei is er een 
jongerendienst die wordt voorbereid door jongeren uit onze gemeente.  
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Op 12 juni is er ´s avonds een Taizé-viering. U leest hier meer over in het 
komende kerkblad. 

Stap voor stap bouwen we met enthousiasme samen verder. 
Doet u ook mee? 
 
Vasten 

 
We zijn onderweg naar Pasen. De 40dagentijd is een tijd van 

inkeer en bezinning. Een periode om meer dan anders stil te staan bij 
ons geloof, door eenvoudig te leven, even af te zien van overdaad, te 
kijken naar kleine dingen, ons te verwonderen. Een tijd ook om te 
vasten. In het lied op de volgende pagina is mooi verwoord wat vasten in 
onze tijd kan betekenen. Ik kreeg het lied van een r.k. collega in Didam 
en geef hem graag aan u door ter overweging. 
 
 
Eenzaam maar niet alleen 
 

In de pastoraatsgroep spraken we over het onderwerp eenzaamheid. 
Vaak lopen mensen er niet mee te koop dat ze zich eenzaam voelen.  
Het wordt vaak goed verborgen. Alleen wie goed kan luisteren of 
verstaan, hoort en ziet achter de woorden, dat iemand eenzaamheid 
ervaart. Het was goed, dat een van ons de vraag stelde: kennen jullie 
iemand die eenzaam is? Vanuit zijn werk wist hij dat er op dit moment 
veel eenzaamheid is onder jongeren. Door ons hier op te wijzen, zette 
hij ons aan het denken. Misschien kent u ook mensen waarvan u 
vermoedt, dat zij eenzaam zijn. Wat zou het fijn zijn, als we als kerkelijke 
gemeente oog en oor hebben voor wie zich alleen of eenzaam voelen. 
Wat zou het goed zijn, als we wat tijd maken om eens een gesprek aan 
te knopen met een ander. Het kan het verschil maken voor een ander.  
 

Fijn om een gemeente te zijn, die klaar staat voor anderen. 
 
Graag tot ziens, 
Ds. Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant 
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Koffiedrinken na de kerkdienst. 
 

We willen dat graag gaan doen op een informele manier, we zetten 
kannen koffie en kopjes in het koor en iedereen die dat wil kan na de 
dienst een kopje koffiedrinken. Er staan een paar tafels en stoelen zodat 
je er gezellig bij kunt gaan zitten.  Zo willen wij momenten creëren 
waarop gemeenteleden elkaar ontmoeten en in contact zijn met elkaar. 
We willen dat de eerste en de derde zondag van de maand gaan doen. 
Als het heel goed bevalt kan het misschien ook wel elke zondag. 
We hebben dan wel elke keer 2 vrijwilligers nodig die zorgen dat er 
koffie is en dat de kopjes na die tijd weer worden afgeruimd.  
Wie zou daarmee willen helpen? 
Hoe meer mensen zich opgeven hoe fijner want dan is het vele handen 
maken licht werk. 
Je bent dan vanzelf niet zo vaak aan de beurt. 
 

Wilt u ons helpen meldt u dan aan bij Lien Uenk tel: 0571-27 13 82 of 
ljuenk@kpnmail.nl  
 
 

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. 
 

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 
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:ljuenk@kpnmail.nl


   10 

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 (Willy) Slijkhuis 

• De heer (Teun) van Baak 

• Mevrouw (Jo) Schrijver 
 

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. 
 
 
Ontmoetingsactiviteiten 
 
In het beleidsplan 2022-2027 staan de thema´s inspiratie, ontmoeting 
en verbinding centraal. Vanuit de pastoraatgroep willen we regelmatig 
momenten organiseren om elkaar te ontmoeten. Door middel van 
koffiedrinken na de kerkdienst (zie verderop in de kerkbode) en door 
het organiseren van activiteiten.  
De Happystones zijn deze week weer met elkaar gaan wandelen, vorige 
week was de stamppotmaaltijd en de kindernevendienst maakt elke 
week in de 40-dagentijd de projectslinger langer. Van jong tot oud, er 
gebeurt van alles in onze gemeente! 
 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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De komende maanden zijn er meer ontmoetingsmomenten, waarbij 
inspiratie en verbinding gezocht worden.  
 

• Op woensdag 6 april kunt u terecht in Bethel op de Vecht. Dan 
wordt er een koffieochtend georganiseerd. Van 10 tot 12 uur 
staat de koffie voor u klaar. 

• Zondag 10 april staat verbinding met muziek (Grapendaelers), 
schoolkinderen en dorp centraal. Dan is er weer een vrolijke 
palmpasenoptocht na de dienst. De kindernevendienst vertelt u 
er meer over! 

• Reserveert u zondag 15 mei ook alvast in de agenda? Na de 
jeugddienst is er een fietstocht met een lunch georganiseerd.  

 
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 
 
 

 

JARIGEN: 

10 apr Mevr. H.B. Veldwijk - Veldhuis 94 jr. 
12 apr Mevr. H.G. Ooink op den Dijk - Prangsma 87 jr. 
17 apr Mevr. H.J. Koers - Lubberts 82 jr. 
19 apr Dhr. A.M. van der Haar 82 jr. 
21 apr Mevr. T. Bieleman - Kloezeman 88 jr. 
28 apr Dhr. W.G.F. Wentink 90 jr. 

 
Onze hartelijke gelukwensen. 
 
 



   12 

Koffie op de Vecht 
 

Woensdag 6 april koffiedrinken in Bethel op De Vecht. 
 

U bent welkom om 10 uur en om 12 uur sluiten  
we de morgen. 
Dominee Rosemarie van der Hucht  
(onze ambulant predikant) zal deze morgen  
ook aanwezig zijn. 
We hopen dat veel mensen komen en  
dat het een gezellige morgen wordt. 
 
Ook als u niet op De Vecht woont, bent u uiteraard van harte welkom. 
 

 
Stamppottenmaaltijd 

 
 
 
 
Op donderdag 24 maart 

hebben we zuurkool met 

spek en boerenkool met  

worst gegeten in de 

kerk. 

 
 
 
 

 
Er was zoals altijd door de familie De Groot heerlijk gekookt en met veel 
lekkere aanvullingen. En supermooie en lekkere puddingen toe. 
Het was heel gezellig en er was genoeg tijd om weer eens bij te praten. 
Na het eten werden we allemaal uitgenodigd voor de volgende  
bijeenkomst. Die is op woensdag 6 april in Bethel op De Vecht. 
 

We gaan dan koffiedrinken met iets lekkers. 
We hopen dat er heel veel gemeenteleden gehoor geven aan deze 
uitnodiging. 
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Bedankt: 
 

Hierbij willen we de kerkenraad van harte bedanken voor het feit  
dat ik op 20 februari jl. onderscheiden ben met een gouden insigne en 
een prachtige oorkonde ter gelegenheid van mijn 40-jarig kosterschap bij 
de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht. 
 

De mooie woorden van Piet Winterman, de prachtige broodplank met de 
tekst ‘Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn’, en een 
mooie roos van de kindernevendienst hebben mij geraakt. 
Ook het prachtige boeket bloemen voor Janny: het kon niet op. 
 

Nogmaals ook namens mijn vrouw Janny heel hartelijk dank voor dit 
onvergetelijke gebeuren. 
 

Een hartelijke groet van Janny en Anton ter Mate. 
 

 

Verbinding 
 

De kerkenraad heeft het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2022-2026 
vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan is positief ontvangen op de 
onlangs gehouden gemeenteavond.  Eén van de onderdelen die 
daarin genoemd wordt, is het meer openstellen van de kerk voor de 
inwoners van Terwolde-De Vecht. Een eerste invulling daarvan is al 
gevonden.  
Vanaf woensdag 13 april zal onze dorpscontactpersoon, Tiara Dijkhof, 
om de 2 weken van 13.00 - 15.00 uur aanwezig zijn en werken vanuit 
de consistorie van onze kerk. 
 

Hiermee denken we de kans te vergroten om meer verbinding tot 
stand te brengen met andere groepen en mensen uit Terwolde en 
omgeving. 
 
Namens de Beheergroep, Piet Winterman 
 



   14 

 
Levendige gemeenteavond 
 

Na een aantal jaren van afwezigheid door de corona maatregelen 
hebben we op donderdagavond 17 maart weer een gemeenteavond 
gehouden. In een goede en open sfeer zijn er veel dingen besproken 
en kwamen er waardevolle zaken naar voren. 
Vanuit de kerkenraad werden de resultaten van de werkgroep ’Wie zijn 
wij’ gepresenteerd, alsmede de doorwerking daarvan in het nieuwe 
Meerjarenbeleidsplan, de Meerjarenbegroting en het beroepingsproces 
voor een nieuwe predikant. 
 

De gemeenteavond heeft zich voluit positief uitgelaten over het nieuwe 
Meerjarenbeleidsplan 2022-2027, de Meerjarenbegroting en de 
profielschetsen van onze gemeente en een nieuwe predikant. 
Ingestemd is ook met het voornemen om te proberen bij de centrale 
PKN  toestemming te krijgen om voor 50% een predikant te gaan 
beroepen. 
 
Heel blij zijn we met de 8 mensen uit de gemeente die zich hebben 
opgegeven om de beroepingscommissie te gaan vormen.  
Dat zijn: Maurits van Elsäcker, Adriëtte Winterman, Arjan Teunissen, 
Gert Bokslag, Hermien Teunissen, Dorothé van Baak en Marja 
Stormink. Helaas heeft Dorothé vanwege privéomstandigheden moeten 
afhaken. Wie neemt haar plaats in? 
  
Daarnaast hebben enkele mensen uit de gemeente aangegeven mee 
te willen denken op de reservelijst. 
 

Belangrijke punten die besproken zijn: 
 

• Inzetten op vernieuwing en verjonging. 
 

• De kerk (de kerkelijke gemeente en het kerkgebouw meer open 

stellen voor mensen in onze omgeving (de dorpen Terwolde en De 

Vecht en het omliggende platteland). 
 

• Samenwerking zoeken waar mogelijk met kerken in de buurt 
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• Waar nodig in het belang van de ontwikkeling van vernieuwing en 

verjonging middelen uit het vermogen aanwenden. 

 

• In het kader van vernieuwing en verjonging zo nodig de inrichting 

van het kerkgebouw aanpassen. 

 

• Kerk zijn is meer dan alleen de zondagse eredienst; ook al is dat wel 

een belangrijk punt voor verbinding en inspiratie. 

 

De bovengenoemde stukken zijn te verkrijgen bij de scriba (Kees 
Visser). 
 
Aangezien het een inspirerende en aanstekelijke avond was willen we 
in de 2de helft van dit jaar weer een gemeenteavond houden om met 
elkaar de voortgang in het beroepingswerk, de vernieuwing en 
verjonging te delen en elkaar te blijven inspireren. 

 
Namens de kerkenraad, 
 

Kees Visser, scriba en  
 
Piet Winterman, voorzitter Beheergroep 
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Jan de Weerd 40 jaar koster 
 

Jan is al meer dan 40 jaar koster in onze kerk. Dat is ‘lange baanwerk’ 
zou je in schaatstermen kunnen zeggen. 
 

Jan vertelde, dat hij indertijd werd gevraagd door dominee Tabe 
Feenstra, een echte verbinder. Die vond schaatsen ook heel mooi.  
Zo stapte hij op een dag naar Jan en zei: “Je schaatst zo goed en veel, 
dan kun je ook best koster zijn in de kerk”. En Jan zei ja, want als 
Feenstra iets vroeg, dan kon je eigenlijk geen nee zeggen. 
 

Jan is gek van muziek, van kerkorgel tot de Beatles.  
Bij de renovatie van het Naberorgel was hij actief betrokken en altijd 
bereid om te helpen. Zijn 70-ste verjaardag vierde hij met een concert 
hier in de kerk ten bate van de renovatie van het orgel. 
Hij is heel handig met elektra en dat komt goed van pas bij het 
installeren en onderhouden van apparaten in de kerk. 
Jan is vaak druk met oppassen op de kleinkinderen en tussen door 
even een flink stuk wielrennen.  
 
40 jaar koster, dat is wel 
uithouden. Maar hij fietst ook 
zo maar naar Tsjechië of 
Denemarken; over 
uithoudingsvermogen 
gesproken. 
Jan is een mens waar je van 
op aankunt.  
 
Als blijk van waardering heeft 
de kerkenraad aan Jan, bij de 
dienst op zondag 20 maart,  
het gouden insigne van de 
Vereniging voor Kerkrent-
meesterlijk Beheer met  
de daaraan verbonden 
Oorkonde uitgereikt. 
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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). 
 

Van de kerkenraad kreeg hij een broodplank met de tekst:  
 

Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn 
(Prediker 9 : 7) 

 
En natuurlijk een bos bloemen voor Minie, die toch ook moet dealen 
met de vele uren die Jan aan het werk in de kerk besteedt. 
 
In zijn dankwoord noemde Jan met trots in zijn stem de opbouw van het 
team, dat de kerkdiensten ondersteunt met live streamen en 
presentaties via het computersysteem. Dat hebben ze samen in de 
afgelopen jaren steeds gestructureerder en professioneler voor elkaar 
gekregen.  
Hulde voor hen, waarbij Jan zeker een belangrijke rol heeft gespeeld. 
 
We hopen nog vele jaren te kunnen genieten van de inzet van Jan. 
 
Namens de kerkenraad, 
 

Piet Winterman 
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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 Peter van de Pol.  

 

Wil je iets over jezelf vertellen, Peter? 

´Ik ben geboren in de Dordtse Biesbosch en ik ben zoon van een 

akkerbouwer. Toen ik 16 jaar was ben ik op kamers gegaan in Deventer, 

omdat ik ging studeren aan de Tropische Landbouwschool. Tijdens mijn 

studententijd heb ik een aantal buitenlandstages gedaan. Bijvoorbeeld in 

Pakistan en Tanzania. Verder heb ik een aantal jaren in Zeeland gewoond en 

gewerkt. Later trouwde ik met Daniëlle en kwamen we voor de keuze: of in 

Tanzania werken óf in Nederland blijven en een huis kopen. We hebben deze 

beslissing gemaakt met behulp van ´kop of munt´. Vervolgens zijn we een 

aantal jaren in Tanzania geweest en daar is onze oudste zoon geboren. Na 

Tanzania ben ik in 2004 terecht gekomen bij Schoneveld in Twello en 

zodoende ook in Terwolde. Hier is onze jongste zoon geboren. In 2006 heb ik 

het bedrijf overgenomen van Patty en Rens Schoneveld.´ 

 

Welke activiteiten heb jij 

naast je werk? 

´Een tijd heb ik bij de 

vrijwillige brandweer 

gezeten. Daarmee was ik al 

bekend, omdat ik dat in 

Zeeland ook had gedaan. 

Nu ben ik veel buiten bezig 

met de dieren en de schuur. 

En ik heb een andere grote 

hobby: mountainbiken.  

Iedere zondagochtend doe 

ik dit met een groepje 

mannen uit het dorp. Het is 

een droom van me om een 

sponsor fietstocht te 

organiseren voor de school 

in Tanzania.´ 
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Vertel… 

´Vanuit het werk hebben wij een school opgezet in Tanzania. Een deel van het 

bedrijf is namelijk gevestigd in Tanzania. Toen we daar gingen bouwen, wilde 

ik ook graag iets terug doen voor de gemeenschap daar. Het viel me op dat de 

kinderen van de werknemers ver moesten lopen naar een school. We zijn 

begonnen met 25 kinderen en nu is er een school met 270 kinderen. Het lijkt 

me mooi om via zo´n sponsortocht geld op te halen voor materialen die het 

onderwijs ten goede komt. Jaren geleden ben ik ook begonnen met fietsen 

toen ik werd gevraagd om mee te fietsen voor ´Duchenne Heroes´. Ik had 

totaal geen ervaring, maar het leek me gaaf om dat samen met anderen te 

doen. Sindsdien ben ik actief.´ 

Heeft het christelijk geloof betekenis in jouw leven? 

´Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot´. Dat is een beetje mijn motto 

op het geloofsgebied. Ik vind de eigen verantwoordelijkheid van mensen erg 

belangrijk. Ik probeer goed te leven en het zit in mij om ook te zoeken naar het 

goede. Het geloof gaat voor mij om: wat doe ik wel en wat doe ik niet.  

Tijdens mijn stageperiode in Pakistan heb ik het erg zwaar gehad.  

De Bijbel las ik toen veel en dat was echt mijn houvast in die periode.´ 

 

Op welke manier zou je God omschrijven? 

´Ik geloof dat er meer is dan wat wij hier kunnen waarnemen. Er is meer 

tussen hemel en aarde. Kijk maar eens hoe bijzonder het menselijk lichaam is 

gemaakt en hoe ons brein werkt. Ik geloof niet in een God als ´persoon´.  

Dit past ook wel bij hoe ik ben opgegroeid.´ 

 

Op welke manier voel je je verbonden met de kerk? 

´Als kind ging ik iedere week naar de kerk. Vanaf 16 jaar moesten mijn broer 

en ik onze eigen wekker zetten wanneer we naar de kerk wilden. Dit deed ik 

toen nog steeds heel vaak. Er was toentertijd een predikant die mij echt aan 

het denken zette. Hij kon een bekend verhaal vanuit een heel ander 

perspectief vertellen. Dat heb ik altijd als heel prettig ervaren. Dat je echt 

wordt uitgedaagd in je denken. Momenteel zoek ik voor mijzelf niet zozeer een 

kerkelijke gemeenschap. Ik wil mijn geloof vooral in daden uitdrukken. In mijn 

handelen. Zoals het fietsen voor het goede doel.´ 

 

  



   20 

 

´Wie zijn wij?´ Als kerkelijke gemeente in Terwolde? 

´Een omschrijving geven van de gemeenschap vind ik heel erg moeilijk. In 

2004 zijn wij in Terwolde komen wonen. Jarenlang ben ik naar de kerk 

gegaan, maar op één of andere manier mist er een soort samenhang 

waardoor ik altijd een zekere afstand ben blijven ervaren. Op andere plaatsen 

waar ik actief ben, bouw ik vriendschappen op. Dat is in de kerk in Terwolde 

(nog) niet gebeurd.´ 

 

Wat is eigenlijk een kerkelijke gemeente vanuit jouw optiek? 

´Dat is een gemeenschap van waaruit het goede wordt gedaan. In de kerk is 

een groep mensen die een gedeelde passie heeft voor het geloof en daarom 

elkaar gevonden hebben. Je vormt dan met elkaar een groep. Ontstaan vanuit 

een bepaalde passie/interesse.´ 

 

Is de kerk, volgens jou, eigenlijk hetzelfde als de fietsclub? 

´Ja, in mijn beleving wel. Je ontmoet elkaar, omdat je samen iets interessant 

vindt.´ 

 

Wat zie jij als kracht van onze gemeente? 

´Terwolde bestaat uit een heel diverse groep mensen. Er wordt heel 

verschillend gedacht/geleefd. Er zijn veel doeners. Ook binnen de kerk zie je 

dit terug. Al mag het ´doen´ van mij wel echt meer naar voren komen. Samen 

bezig zijn, is heel samenbindend en dan bereik je mooie doelen.  

Ik vind Club2000 een mooi voorbeeld. Samen bezig zijn met het maken van 

producten. Er wordt niet (standaard) gesproken over het geloof, maar er wordt 

wel handen en voeten gegeven aan het geloof.´ 

 

Hoe kan de kerk in Terwolde verder? 

´Er zijn veel manieren om het geloof te belijden, handen en voeten te geven. 

In Terwolde moet er wel echt wat veranderen om de kerkelijke gemeente in 

stand te houden. Het gebouw dat we hebben is mooi, maar kan beter benut 

worden.´ 
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Op welke manier? 

´Zorg ervoor dat het meer een ontmoetingsruimte wordt. Een plek waar 

mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Richt de 

kerk daar ook voor in! Je kunt de kerk zien als ´uitzendpunt en eindpunt´ van 

bijvoorbeeld een wandel/fiets groep.  

Ik denk ook dat je de kerk het beste kunt verdelen in een aantal aparte 

ruimtes. Een gedeelte om de diensten te vieren. Dat kan een kleiner gedeelte 

zijn dan hoe het nu is, zodat je een intieme ruimte creëert. En het lijkt mij dus 

mooi om een deel van de kerk in te richten als huis voor mensen die tijdelijk 

behoefte hebben aan een woning. Denk daarbij aan iemand uit het dorp in 

scheiding of aan vluchtelingen. Het gebouw mag een plek zijn waar iedereen 

zich welkom weet en het prettig heeft.´ 

 

Bedankt voor je openhartigheid en je inspirerende verhaal! Fijn dat je 

mee wilde werken en je ideeën over de toekomst van de kerk ook hebt 

gedeeld (al heb je er veel meer dan datgene wat hierboven beschreven 

staat       )!  

 

-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: 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 
 
KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 4 april:  Mevr. G. ter Mate 
    Mevr. M. van der Horst 
    Mevr. M. de Weerd 
    Mevr. L. Uenk 

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: G. Bokslag (2x10) 20,00  
  A. Winterman 10,00 30,00 

     
Collecten/Giften CvK    

 Collecten maart 107,60 107,60 

     

 Diaconie   

 Collecten maart 102,10  
 via:  K. Visser 30,00  
 Bank: Oekraïne (3x10) 30,00  
 Bank: Oekraïne (1x55; 1x75) 130,00  
 Collecten Oekraïne 189,75  
 Binnenlands Diaconaat 27,10  
 Indonesië 32,70  
 Missionair werk 22,40 564,05 

 
  TOTAAL 701,65 

 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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ROMMELMARKT OPBRENGST BESTEMD VOOR OEKRAÏNE. 
 
Zoals in de vorige kerkbode reeds is vermeld staat er op zaterdag 4 juni 
de rommelmarkt op de planning. De commissie is alweer geruime tijd in 
voorbereiding op dat evenement met zoals spullen inzamelen, wagens 
laden en natuurlijk sorteren en schoonmaken. 
 
Toch zal de rommelmarkt er dit jaar anders uitzien want de grote tent, 
zoals we die de laatste jaren gewend waren, is niet meer beschikbaar 
voor verhuur i.v.m. veiligheidseisen.  
Nu zijn er meer losse marktkramen besteld en zullen we dus meer 
afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. 
 
Nu we zijn geconfronteerd met een ernstige oorlog is het idee gekomen 
van de commissie om de opbrengst te bestemmen voor de vluchtelingen 
en of oorlogsgetroffenen in Oekraïne. Dit natuurlijk in overleg met de 
Kerkenraad, die dit van harte steunen. 
 
Inmiddels is het twee jaar geleden dat we een rommelmarkt kunnen 
houden en zijn we aan het inventariseren welke personen die ons in het 
verleden hielpen hiervoor nog beschikbaar zijn. Een aantal personen zijn 
ons helaas ontvallen of zijn door ouderdom en gezondheidsproblemen 
niet meer beschikbaar. Het verzoek is dan dat ons even te melden zodat 
we daar rekening mee kunnen houden. 
 
Natuurlijk biedt dit ook perspectief voor mensen die ons juist nu graag 
willen helpen om deze dag tot een succes te maken en vele handen 
maken dan ook licht werk en zo kun je ook iets betekenen voor de 
oorlogsgetroffenen in Oekraïne. 
 
Hebt u nog spullen voor de Rommelmarkt neem dan contact op met  
 
Evert Slijkhuis 0571-29 10 74       of      Gerrit de Groot 055-84 34 086. 
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Netto opbrengst, potgrond en compostactie  
 

                                          Nijbroek, de Vecht en Terwolde.            
                      
De potgrond en compostactie in Nijbroek, de Vecht en Terwolde die 
gehouden werd door de Stichting Vrienden van Loamneş op de 
zaterdagen 5 en 12 maart j.l. heeft netto 2915 euro opgebracht. 
Hiervoor kunnen de kinderen van de scholen in Loamneş en Hoghilag 
in Roemenië weer worden geholpen aan leermiddelen en 
speelmateriaal. 
 
Om tot dit bedrag te komen is er weer veel werk verricht door de 
leden van de Stichting en de vele vrijwilligers, die geholpen hebben 
de 1800 zakken bij de klanten af te leveren. 
Allen heel hartelijk bedankt hiervoor. 
 
De firma Fikse uit Nijbroek ook hartelijk bedankt, die de eerste 1600 
zakken gratis heeft opgehaald uit Vriezenveen /de Pollen.  
Hierdoor kon een belangrijk bedrag aan vrachtkosten worden 
bespaard. 
 
Ook alle afnemers hartelijk bedankt voor hun klandizie, want zonder 
uw bijdrage hadden zij niet tot dit mooie bedrag kunnen komen. 
 
Namens de stichting, 
W. van der Snel 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 25 april, vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

