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DIENSTEN  MEI 2022 
  
 

Zondag 1 mei 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 
          
Zondag 8 mei 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 
          
Zondag 15 mei 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
        Extra coll. KiA: binnenlands diaconaat 
          
Zondag 22 mei 10.00u - Ds. A.P. de Graaf 
        Extra coll. CvK: 
        Oog voor kinderen in pioniersplekken 
          
Zondag 29 mei 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 
        Extra coll. Jeugdwerk plaatselijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

50ste Jaargang, mei 2022 
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Bij de diensten: 
 
1 mei Lucas 24: 35-48 Vrede voor jullie 
De Opgestane Heer verschijnt aan zijn leerlingen. Hij schenkt hun zijn 
vrede. De leerlingen schrikken van zijn verschijning en zitten nog met 
veel vragen. Jezus legt hen de Schriften uit: de Messias moest lijden en 
sterven en op de derde dag weer opstaan. 
 
8 mei Joh.10:22-30 Wie bent u eigenlijk? 
Jezus vertelt in Joh.10 over het horen naar de stem van de Herder. 
Sommige mensen  storen zich aan Jezus en zijn woorden. Jezus vertelt 
dan over mensen die Zijn stem kennen, de stem van de goede Herder. 
 
15 mei Joh.13:31-35 Nieuw gebod 
Jezus kondigt zijn vrienden aan, dat Hij afscheid van hen gaat nemen. Bij 
dat afscheid horen laatste woorden, die Hij als een opdracht meegeeft: 
´Ik heb jullie een nieuw gebod gegeven: Heb elkaar lief. Aan jullie liefde 
onder elkaar zullen mensen zien, dat jullie bij Mij horen.´   
 
22 mei Joh.14: 23-29 ´Ik laat jullie vrede na´ 
Jezus geeft zijn vrienden zijn liefde mee en zijn vrede. Ook belooft Hij 
hen de Heilige Geest. Die zal hen de weg wijzen als Jezus niet meer 
onder hen zal zijn.  
 
26 mei Lucas 24:49-53 Hemelvaart 
Jezus zegt zijn vrienden in de stad Jeruzalem te blijven wachten op de 
komst van de Heilige Geest. Hij neemt afscheid van hen bij zijn 
Hemelvaart en geeft hen zijn zegen.  
 
29 mei Joh.14:15-21 Geen wezen 
Jezus zegt zijn vrienden, dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten. Hij zal 
hen de Heilige Geest zal schenken; die zal altijd in hen zijn. 
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Jeugddienst op 15 mei 
Met een aantal jongeren uit onze gemeente zijn we bezig om een 
jeugddienst voor te bereiden. Met muziek van Lauren Daigle en Psalm 
139 in de versie van de ´Psalm Project´ wordt het een dienst waar 
muziek in zit. Kom jij/komt u ook? De dienst begint om 10.00 uur.  
 
Taizé-viering op 12 juni 
Op zondagavond 12 juni zal er een Taizé-viering zijn in onze kerk. De 
liederen die we zingen komen uit de oecumenische 
geloofsgemeenschap Taizé in Frankrijk. In dit klooster komen elke week 
jongeren uit heel Europa om samen te zingen, bidden en leven met 
jongeren uit andere landen en met de broeders van Taizé. De viering op 
zondagavond 12 juni begint om 19.00 uur in onze kerk in Terwolde en 
iedereen, jong en oud uit Terwolde en uit de wijde omgeving, is welkom. 
Samen met een gelegenheidskoor zingen we de liederen. Er is in de 
dienst geen overdenking, maar wel een stilte waarin je de Bijbelteksten 
tot je kan laten spreken of ruimte kan vinden voor eigen gedachten en 
gebed. Van harte welkom! 
 
Israël-reis afgezegd 
Bij de aankondiging van de Israël-reis zaten we nog midden in de 
Coronatijd. Nu het Corona-virus het reizen niet meer in de weg staat, 
hebben we met een andere factor te maken: de oorlog in Oekraïne 
maakt mensen voorzichtig om een reis te plannen. Door deze factoren 
zijn er helaas te weinig opgaven binnen gekomen voor de Israël-reis. We 
hopen op betere tijden. Voor dit jaar wordt de reis afgezegd. 
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Overdenking bij Lied 682 
 

Dit is het wonder: de kracht van de geest 
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest. 
In een onzeker en kwetsbaar bestaan 
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan: 
sta op en vat moed en weet het voorgoed 
dat Godd'lijke liefde de wereld begroet. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, komen er dagelijks zorgelijke 
berichten binnen via internet en tv over de oorlog in Oekraïne. Ik herken 
me dan ook in die woorden uit lied 682: ´in een onzeker en kwetsbaar 
bestaan´. Onzeker en kwetsbaar is het bestaan voor heel veel mensen in 
Oekraïne en Europa. Veel mensen zoeken naar veiligheid in de 
buurlanden rond Oekraïne, maar ook steeds meer mensen komen in ons 
eigen land schuilen voor de oorlog. Hoe verder? Waar te beginnen?  

Een onzeker en kwetsbaar bestaan is het ook voor de vrienden 
van Jezus die achterbleven, nadat hun Heer was gestorven aan een 
kruis. Sommigen zeiden, dat Hij was opgestaan uit de dood en was 
verschenen. Maar hoe verder? Waar te beginnen? Dan waait de Heilige 
Geest door hun harten en huizen en vult hen met licht en liefde. ´De 
kracht van de geest baart stralend nieuw leven op het Pinksterfeest´. Hun 
leven, dat door angst en desillusie was verstard, komt weer tot leven. De 
Heilige Geest zorgt dat ´het bevrijdend ontkiemt´, zoals een plantje dat 
uit de dorre en koude winteraarde opkomt. De vrienden van Jezus, die 
gevangen zaten in hun angst, worden door de Heilige Geest weer op hun 
benen gezet.  

De Heilige Geest, het geschenk van God, vult mensen met 
warmte en zegt: ´Sta op en vat moed!´ Ik ben met je. Mijn Geest schenk 
Ik in je hart. Mijn liefde zal in je wonen. ´Weet het voorgoed dat 
Godd´lijke liefde de wereld begroet.´ 

 
Ds. Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant 
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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 
 
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: 

• De heer en mevrouw (Dik en Fenny) Hemeltjen 

• Mevr. A. Feenstra-Schoonenboom in Het Staatsliedenhuis Apeldoorn 

• Mevr. Veldwijk-Veldhuis in St. Martinushof in Twello 

• Mevr. Vorderman-Segers in De Bloemendal in Deventer. 
 
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. 
 

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.  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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We willen elke 1e en 3e zondag van de maand koffiedrinken na de kerk.  
Per keer zijn 2 vrijwilligers nodig, heeft u zich hiervoor al aangemeld? Het zou 
mooi zijn als we veel vrijwilligers hebben dan kunnen we dit mogelijk maken. 
 

De komende maanden zijn er meer ontmoetingsmomenten, waarbij inspiratie 
en verbinding gezocht worden.  

• Op zondag 15 mei  is er een fietstocht met lunch na de jeugddienst. In 
deze kerkbode leest u er meer over.  

• Op vrijdag 10 juni organiseren we weer een bijeenkomst met de 
bezoekwerkers. Reserveert u dit moment alvast in de agenda? De 
bezoekwerkers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Wilt u graag 
bezoekwerk gaan doen? Dat kan! Meldt u dan bij een van de leden 
van de pastoraatgroep. 

• Zondag 12 juni is er een Taizé-viering. Ook hierover leest u meer in de 
kerkbode. 

 
Social Media 
Wist u/wist jij dat onze kerk ook present is op Facebook? De pagina is te 
vinden onder de naam: ´Protestantse kerk Terwolde - de Vecht´. Regelmatig 
worden er berichten en foto´s geplaatst van activiteiten die plaatsvinden in en 
om de kerk.  

Het is ook mogelijk dat uw/jouw bericht wordt 
geplaatst. Stuur dan een berichtje via 
Messenger en het bericht komt erop. Dit kan 
van alles zijn, bijvoorbeeld: een aankondiging 
van een activiteit, een oproep, een nieuwtje, 

muziek of een foto/filmpje/gedicht van iets dat te maken heeft 
met de kerk/het christelijk geloof. Lever gerust iets aan! Zo wordt het echt 
een pagina van heel onze kerkelijke gemeente.  
 

Like en volg de Facebookpagina en u/jij blijft van alles op de hoogte!  
(Dit kan ook heel gemakkelijk door deze QR code te scannen).  
 

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 
 



   8 

Taizé viering op 12 juni 2022. 
 
In de PKN Kerk van Terwolde vindt op 12 juni om 

19.00 uur een viering plaats.  

Ds. Rosemarie van der Hucht zal deze viering 

leiden. 

 
Om de liederen van Taizé bekender te laten klinken in de viering  
zal er 3 keer de mogelijkheid zijn om deze te leren zingen. 
Onder leiding van Marlies Tiemens kunt u meezingen op 23, 30 mei en  
7 juni. 
We beginnen om 18.45 uur en eindigen om 19.30 uur. Dit in de kerk van 
Terwolde. 
Een aantal leden van het zang- en gospelkoor Inspiration zullen ook 
aanwezig zijn. Maar het zou mooi en fijn zijn als er meer mensen mee 
zouden doen.   
 
Een dienst in de Oecumenische viering in Taizé bestaat uit liederen die 
enkele malen achter elkaar herhaald worden, afgewisseld met lezingen uit 
de Bijbel en stiltes. 
 
In de kloostergemeenschap van Taizé komen elk jaar vele jongeren, maar 
ook ouderen bij elkaar om gezamenlijk deze diensten bij te wonen. 
Daarnaast vinden er groepsgesprekken, bijbel-besprekingen o.l.v. een 
broeder plaats. Maar natuurlijk ook moet er corvée gedaan worden.  
Als gast ben je altijd welkom om een viering bij te wonen. De broeders 
hebben ook een winkel waar je o.a. hun zelfgemaakte aardewerk kunt 
kopen.  
Een week, maar zelfs één dag in Taizé zal je niet gauw vergeten.  
Het is een intense tijd die je niet meer loslaat. 
 
Wilt u meer weten over het meedoen aan het oefenen, neemt u dan gerust 
contact op met mij. 
 
Riet Visser – Veenendaal 
06 250 57 803. 
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Het kruis in ons allemaal 
 

Rondom Pasen wordt veel het kruis opgevoerd als symbool van het lijden 
van Christus. Toen ik naar dat houten kruis keek, kwamen er gedachten in 
me op over de betekenis ervan. 
 

De houten paal van boven naar beneden kan het symbool zijn van de 
oorspronkelijke rechtstreekse open relatie van God met de mens. Adam 
sprak rechtstreeks met God in het paradijs. Er zat niets tussen. 
 

Maar de mens kon de verleiding niet weerstaan om alles te willen weten 
wat God weet. En de mens deed net dat ene wat niet goed was: eten van 
de boom der kennis van goed en kwaad. In de mens kwam de dwarsigheid 
tot ontwikkeling. De houten dwarsbalk van het kruis is dan het symbool van 
die dwarsigheid in de mens. Eigenbelang, zucht naar macht en geld, het 
zelf beter weten dan de ander, eigen wegen bewandelen zonder 
communicatie met God. 
 

Toen was de open relatie met God kapot. Er zat iets tussen. En het kon 
niet meer goed komen. De mens kon het juk van zijn eigen dwarsigheid 
niet meer van zich afwerpen. Jezus kwam en leefde als mens het leven in 
een vorm, zoals God het oorspronkelijk bedoelde. Leven vanuit liefde, 
leven vanuit respect voor de hele schepping en leven in een open relatie 
met God, de Vader.  
 

De mensen werden daar zenuwachtig van; vooral zij die de macht hebben 
en macht, geld en eigenbelang voorop stellen. Jezus heeft dat ondergaan 
en heeft verdragen dat die kant van de mens Hem zelfs ter dood bracht. 
Hij bleef trouw aan zijn relatie met God tot in de dood. De mensen 
spijkerden Jezus dwars over het middelpunt van het kruis op het hout. Met 
zijn lichaam en zijn bloed overwon hij zo de dwarsigheid en maakte dat er 
weer een open relatie kan zijn tussen de mens en God. Zijn armen 
gespijkerd op de dwarsbalk. Zijn lichaam van het hoofd tot zijn voeten vast 
op de houten paal. Met zijn hart in het middelpunt van het kruis. De houten 
balk van boven naar beneden (symbool van de relatie van God met de 
mens) is weer open, de houten dwarsbalk (symbool van dwarsigheid en 
eigenbelang) is door het lichaam van Jezus overbrugd.  
 

Dat kruis is in elke mens persoonlijk; niemand uitgezonderd, deel van 
ieders leven. In iedereen is die worsteling tussen dwarsigheid, zucht naar 
macht en geld, eigenbelang en eigen gelijk voorop EN het verlangen naar 
een open relatie met God en kunnen overvloeien van liefde voor jezelf, je 
medemens en de hele schepping. 
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Als je het zo bekijkt is het kruis niet ver weg, maar komt Jezus heel dichtbij 
in jezelf. Door zijn weg en bloed kunnen wij met hulp van de Heilige Geest 
de dwarsigheid en boosheid in onszelf overwinnen en steeds meer leven 
vanuit liefde, vrede brengend en elkaar helpend. 
 
Piet Winterman 

 

~~~~ 
 
 
 
 

Fietstocht 
 
Op zondag 15 mei wordt er weer een fietstocht georganiseerd.  
Vergeleken met de vorige fietstocht, gaan we dit keer een heel andere kant 
op. Misschien heeft u/heb jij al een idee bij het zien van de foto?  
Het is een route van 15 kilometer. Iedereen is welkom om mee te fietsen.  

 
Na de kerkdienst is er eerst 
koffie/thee en vanaf ongeveer 
11.30 kan er dan gestart 
worden met de fietstocht.  
Na de fietstocht lunchen we 
met elkaar in de kerk (en met 
lekker weer misschien wel 
buiten!).  
Wanneer het weer het niet 
toelaat om te fietsen, gaat het 
koffiedrinken en de lunch wel 
door!  
 

 
 
 

Graag vooraf opgeven, dit kan tot en met 12 mei,  
via: 0571-27 13 82 / ljuenk@kpnmail.nl. 
 
Er is de mogelijkheid om een vrije gift te geven.  
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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In gesprek met…  
Dit keer een gesprek met Teun en Rikie Veldhuis. We kijken terug op de 
kerk in Terwolde - de Vecht zoals het was in ´vroeger´ jaren. Maar we 
kijken ook vooruit, omdat er hoop, toekomst, is.  
 

Willen jullie iets over jezelf vertellen? 
T: ´Ik ben geboren, getogen en altijd blijven wonen in Terwolde. Aan de 
Quabbenburgerweg. Hier woonden ook mijn ouders en andere 
familieleden. Mijn broer is geboren op de Vecht en heeft daar altijd een 
sterke band mee gehad en is daarom daar blijven wonen.  
De lagere school heb ik gevolgd in Twello (nu de Wingerd). Al heel jong 
was ik wel geïnteresseerd om ´in het groen´ te gaan werken. Eerst heb ik 
een aantal jaar bij een boer gewerkt, maar dat werk werd overgenomen 
door zijn zoon. Daarna ben ik bij de gemeente Voorst in de groen 
voorziening gaan werken. Dit heb ik jarenlang, met heel veel plezier, 
gedaan. Ik vond het fijn om te groeien in werk en functie en daardoor 
leerde ik veel mensen en plaatsen kennen. Dat maakte het werk extra 
leuk.´ 

 
R: ´Ik ben geboren in Voorst in een gezin met 3 kinderen. Ik ben er één 
van een tweeling. Ik ging naar de openbare school in Voorst en daar bleek 
dat ik eigenlijk best goed kon leren. Mijn tweelingzus ook. We mochten dus 
naar de middelbare school, maar we hoorden dat daar bijna alleen maar 
jongens naar toe gingen. Daar hadden we geen zin in. Dus zijn we naar de 
huishoudschool gegaan in Zutphen.  
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Na een aantal jaar moest ik mijn moeder ´in het voorhuis´ helpen.  
Mijn vader was namelijk al jong overleden. Mijn moeder deed veel werk op 
de boerderij. We hadden een knecht, maar er bleef genoeg werk voor mij 
over.´ 
 
En toen kwam u in Terwolde wonen, wat kwam er allemaal op uw 
pad? 
R: ´Nou eigenlijk heb ik allerlei dingen wel gedaan. Veel collectes heb ik 
gelopen voor allerlei organisaties. 30 jaar heb ik tafeltje dekje gereden, op 
verschillende plekken in het dorp schoongemaakt, de rommelmarkt en ook 
nog secretaris van de plattelandsvrouwen. Samen kregen we 3 kinderen 
en 3 kleinkinderen. Ik deed vooral dingen ´op de achtergrond´.  
Als ondersteuning van de ander.  
 
Jullie zijn trouwe kerkgangers. Wat maakt dat jullie komen? 
T: ´Dat is een binding die ik heb met de kerk. Door iedere week naar de 
kerk te gaan, houd ik een ritme vast. Eigenlijk onderhoud ik op die manier 
mijn geloof. Zodra dat stopt, raak je minder verbonden en betrokken.  
Dan stopt het op een gegeven moment. De kerkgang is belangrijk voor mij, 
omdat het me opbouwt in geloof.´ 
R: ´Met een wekelijkse kerkgang ben ik niet opgevoed. Als gezin gingen 
we wel regelmatig naar de kerk, maar dat was geen vaste prik. Bovendien 
zat ik op een openbare school. Dat betekende, in mijn kindertijd, dat de 
dominee per week anderhalf uur per week iets kwam vertellen uit de Bijbel. 
Daar herinner ik me weinig van. Nu is het fijn om samen naar de kerk te 
gaan.´ 
T: ´Op de school waar ik zat, werd er juist veel aandacht besteed aan de 
Bijbelse geschiedenis. Daar heb ik veel van geleerd en die kennis, die 
verhalen, blijven mij bij. Ik zie nog zo de juf staan met grote platen met 
daarop afbeeldingen die hoorden bij het verhaal. Dat is een stevige basis 
waar ik dankbaar voor ben.´ 
 
Beiden: ´Als je niet opgroeit met de geschiedenissen uit de Bijbel, is het 
heel moeilijk om je kinderen dat toch bij te brengen.´ 
 
Ging u altijd naar de kerk? 
T: ´Mijn vader komt van de Vecht. We gingen iedere dienst naar Bethel op 
de Vecht, maar mijn vader ging juist naar de kerk in Twello. Ik weet 
eigenlijk niet waarom dat zo was.´ 
R: ´Ik ben wel opgegroeid met het christelijk geloof, maar we gingen niet 
zo trouw naar de kerk. Nu ga ik met Teun mee. Dat is fijn om dit samen te 
doen.´ 
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T: ´Naar de kerk gaan is ook je geloof onderhouden. Als je dat niet doet, 
wordt het minder´. 
 
Hoe was het kerkelijk leven op de Vecht? 
T: ´Rondom Bethel was er in mijn jeugd een heel actieve gemeenschap.  
Er was bijvoorbeeld een zondagsschool, meerdere meisjes en jongens 
verenigingen en een koor. Ik herinner me nog de toneelvoorstellingen die 
we hadden in de kerk.  
Bethel en Pniël waren ´rechtzinnige´ evangelisaties. Wij hadden samen 
een evangelist (aan het eind: dhr. Bolijn) die actief was in de kerken.  
De dorpskerk was echt een vrijzinnige gemeenschap. Die werd in de loop 
der jaren te klein. Daarom ging eerst gebouw Pniël dicht en een aantal 
jaren geleden Bethel.´ 
 
Wie zijn wij?´ Als kerkgemeenschap in Terwolde - de Vecht? 
´Terwolde- de Vecht is nooit echt kerks geweest. Er waren vroeger best 
wat kerkelijke gemeenschappen in de dorpen: de Rooms Katholieke kerk, 
Behtel, Pniël, de dorpskerk en de gereformeerde gemeente. Met name 
tussen de gemeenschappen rond Bethel/Pniël en de dorpskerk was het 
vroeger nog wel eens lastig. Die verdeeldheid zal ook geen goed gedaan 
hebben aan de verbondenheid met de kerk. Dus een sterke binding met de 
kerk, zoals meer behoudende geloofsgemeenschappen dat wel kunnen 
hebben, is hier nooit geweest.´ 
 
Er wordt ook gezocht naar een nieuwe predikant, wat vinden jullie 
belangrijk? 
´Dat het een predikant is die de gemeenteleden met elkaar weet te 
verbinden. En dat het iemand is die vriendelijk is voor iedereen, 
bijvoorbeeld door de mensen op straat gewoon te groeten. Een duidelijke 
stem is ook erg prettig. Bovendien is de boodschap heel belangrijk: er 
moet zo gepreekt worden dat we daar iets mee kunnen. Dat we weer 
verder kunnen in het dagelijkse leven. Eigenlijk is het mooi wanneer een 
predikant de clou van een tekst uit de Bijbel in korte tijd over weet te 
brengen.´ 
 
Wat maakt jullie blij in de kerk? 
´We kennen iedereen die betrokken is bij de kerk. Dat geeft veel contacten 
en dat vinden we fijn. Teun heeft ook 18 jaar in de kerkenraad gezeten. 
We gaan met veel plezier naar de kerkdiensten en doen mee met de 
activiteiten die worden georganiseerd.´ 
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Hoe kan de kerk in Terwolde verder? 
´Het is natuurlijk een worsteling waar we al jaren mee te maken hebben: 
weinig aanwas van jongere generaties. Dat is een probleem en wordt 
groter als daarin niet iets veranderd. Vernieuwing is prima, maar pak dat 
goed aan zodat gemeenteleden (blijven) aansluiten.´ 
 
T: ´Laten we, als betrokken kerkleden, ook positiever spreken over de  
kerk en het geloof. We mogen echt wel meer uitstralen dat we bij een 
kerkgemeenschap horen en dat dat iets moois, iets bijzonders, is.´ 
 
Dank voor het delen van jullie verhaal! Jullie dragen een hele 
geschiedenis met jullie mee wat betreft de kerk in Terwolde en de 
Vecht! Het is mooi om te merken dat jullie geloof belangrijk is en  
dat jullie graag actief zijn in de gemeenschap! 
 
-Maurits van Elsäcker- 
 
 
 
 
 
 

JARIGEN: 

1 mei Dhr. P. Junte 80 jr. 
4 mei Mevr. J.E. Ruiterkamp - Willemsen 94 jr. 
9 mei Mevr. M.P. Bosman - Eijerkamp 80 jr. 

19 mei Dhr. C. Plette 80 jr. 
20 mei Mevr. J. Schrijver - Voorhorst 90 jr. 
25 mei Dhr. D.J. Hemeltjen 85 jr. 

 
 
JUBILEA: 

24 mei Dhr. en Mevr. Veldhuis-Wolters          55 jr.   
29 mei Dhr. en Mevr. Overvelde-Veldwijk      25 jr.   

 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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POSTADRES KERKENRAAD: 
 
Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:  
Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR  Terwolde, of naar 
onderstaand mailadres. 
 
E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 
Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
 
GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE: 
 
Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met 
Henk Stormink: 0650 66 66 12, of  
mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl  
 
THUIS DE KERKDIENST BELUISTEREN? 

 

Dat kan heel makkelijk! De kosters nemen de kerkdienst op, op een USB-

stick. Als u ondergetekende een berichtje stuurt, zorgen wij als diakenen 

ervoor dat u de kerkdienst thuis kunt beluisteren. 

Kees Visser: 0571 290 720 
 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 
Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij: Johan de Weerd, 
Middendijk 40/A, (0571) 291884,  
Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde 
 

  

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 2 mei: Mevr. T. Steenbergen 
    Mevr. K. Ketelaar 
    Mevr. J. ter Mate 
    Mevr. B. Plette 
 
 
 

DRINGENDE OPROEP: 
 

Omdat er voor het schoonmaken van de kerk weer een aantal mensen 
zijn afgevallen, hierbij een oproep om te komen helpen: al is het maar  
1 of 2 keer per jaar. 
 

Wilt u zich aanmelden? Dan graag contact opnemen met  
 

Henny de Groot      06-12 19 16 20 
 

 
 
 
 
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. 
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 GIFTEN: 
 
Bloemengroet via: H. Teunissen 10,00  

  G. Bokslag 15,00  
  L. Uenk 20,00 45,00 

     
Paasgroet via: Ben Winterman 10,00  

  Iris v.d. Scheer (1x7;3x10) 37,00  
  Benedine Gronert 10,00  
  Wendy Gerrits 10,00 67,00 

     
Orgelfonds via:  bank 50,00 50,00 

     
Onderhoudsfonds via: bank 10.3 45,00  

  bank 24.3 20,00  
  bank 25.3 50,00 115,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten januari 140,00  
 Orgelfonds 51,02 191,02 

     

 Diaconie   

 Collecten januari 146,40  
 Moldavië 55,65  
 Voedselbank 62,25  
 Libanon 100,52 364,82 

 
  TOTAAL 832,84 

 
 
Voor al deze giften onze hartelijke dank!  

 

  



   18 

Hoe zie ie dat dan? 
 

’t Lik wel of de wereld in brand steet. A’j naor de televisie kiekt dan wò’j 
d’r soms naar van. Mar ok um ons hen in ut dagelijks lèèv’n lik ’t wel of 
ut d’r harder an toe geet tussen de mens’n. Mens’n verhardt in hun 
eigen geliek en een ander deugt niet. 
 
Wat mo’j dan vanuut ’t geleuf in Jezus? Hee zei: “Heb oe naost’n lief as 
oe zelf en God boav’n alles”. En ok: “As ze oe op de linkerwange slaot, 
keer ze dan ok de andere wange toe, dan könt ze die ok slaon.” En dan 
zie’j dat gemoor in Oekraïne. As beest’n gaot die soldaot’n tekeer tegen 
gewone andere mens’n die ze niet ens kent. 
In de krante las ik laats, dat wuulle in ’t West’n mar week waar’n en dat 
durumme de Russ’n ons wel understeboav’n wult loop’n. Mar die 
boodschap van de Here Jezus is toch niet een boodschap van week 
wèz’n? Hee was niet gewelddadig, mar Hee gaf um mens’n. Hee 
genezen ze as ze ziek waar’n, Hee beur’n ze op as ze muu waar’n, Hee 
gaf ze een toekomst perspectief as ze ut niet meer zaag’n zitt’n. 
Hee was zachtaardig, maar buut’ngewoon moedig. Hee wees een weg, 
die bienao niemand dörft te gaon. De weg van vrede en liefde. Dat is 
niet week. Daor heb ie grote moed veur neudig um ut echt te doen. 
Want kiek, as alle soldoat’n, meestentieds jonges en deerns van tuss’n 
de 17 en 25 jaor noe is zol’n zegg’n: “Weet ie wat, as ie (Poetin of wat 
dan ok veur grote leider) ruzie wult maak’n, gao oe gang, mar wuulle 
gaot naor huus. Wuulle laot ons gien oor annei’n um andere jonges en 
deerns dood te schiet’n die’w niet ens kent en die ook uut een gezin 
komt met va en mo en breurs en zuss’n. Bekiek ut mar, wuulle wult 
lèèv’n en an ‘t wark gaon. Wuulle zet de vrede en de liefde veur mekare 
en veur onze lèèfumgeving op de eerste plaatse.” 
 
A’j dat zo tegen mens’n zegt, dan denk ze vake:  “Die keerl is niet wies. 
Dat kan toch helemaole niet. Dat gebeurt toch nooit?”  
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Mar a’j dan weer denkt an de Here Jezus en zien opdracht um alle 
mens’n tot zien volgers te maak’n, dat Hee zei : “Uulle mot mens’n 
vang’n veur Mien weg”.  
Dan krig die opdracht inens een hele andere kante. Dan kan misschien 
ut onmeugelijke toch meugelijk word’n.  
 
As wuulle allemaole die weg van Jezus echt gaot uutdraag’n. En as alle 
soldaot’n en va’s en mo’s en breurs en zuss’n ok denk: “Bekiek ut mar.  
Ik gao naor huus. Ik wul lèèv’n. Ik vuulle in mien harte liefde veur 
andere mens’n en veur alle moois dat d’r op de aarde is en rondlöp. Ik 
bin wel wiezer en gao niet vecht’n. En al helemaole niet veur een 
schreeuwert die allenig veur zien eig’n geliek ander’n de dood in jaagt.” 
Ut kan toch best bestaon zoiets. Mar dan hebbe wie wel de kracht en 
wiesheid van de Heilige Geest neudig um ut te dörv’n. Loa’w daor dan 
mar vurig um bidd’n en op hòòp’n. Zie ie dat ok zo? 
 
Piet Winterman 
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OPBRENGST ROMMELMARKT GEHEEL BESTEMD VOOR OEKRAÏNE. 
 

Hebt u het al in uw agenda staan dat er zaterdag 4 juni (zaterdag 
voor Pinksteren) weer de grote Rommelmarkt staat gepland? 
Op het bekende terrein van de Fam. Kloosterboer zullen we dan 
onze verzamelde spullen proberen weer aan de man te brengen.  
Met dit keer een bijzonder doel namelijk dat de opbrengst dit jaar 
geheel ten goede zal komen voor de Oekraïnse vluchtelingen en of 
oorlogs- getroffenen. 
 

Momenteel zijn we druk met sorteren, schoonmaken en op wagens 
laden vanuit de schuur van de Fam. Teunissen aan de Lochemse-
straat. 
 

Wilt u ons goede doel steunen, kom ons 
dan een handje helpen de 4de juni want 
vele handen maken ligt werk.  
 

Vanaf 7 uur bent u van harte welkom op het  
terrein aan de Kuiperstraat met wagen lossen etc. 
 
Wij hopen op een mooie dag met goed weer en een mooie 
opbrengst. Met vereende krachten moet dat lukken toch? 
 
Heeft u nog spullen voor de Rommelmarkt neem dan (tot uiterlijk 
20 mei) contact op met: 
 

Evert Slijkhuis      of Gerrit de Groot 
0571-29 10 74 055-843 40 86 

 
 

 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 MEI, vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

