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DIENSTEN  JUNI 2022 
  
Zondag 5 juni 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 

Pinksteren       Extra coll. KIA: pinkstercollecte 

        
Zuid-Afrika, Bijbel brengt  
arme boeren in actie 

          
     

Zondag 12 juni 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 

  12 juni 19.00u 

 

- Taizé viering 
          

     
Zondag 19 juni 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 

          
     

Zondag 26 juni 10.00u - Mw. dr. E. van Staalduine-Sulman 

        
Afscheid kinderen KND 
Extra coll.: Binnenlands diaconaat: 

        
hulp en perspectief voor mensen  
zonder papieren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

50ste Jaargang, Juni 2022 
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Bijbelteksten voor de kerkdiensten in juni 
 
5 juni Pinksteren: Handelingen 2:1-11 
Op eerste Pinksterdag vieren we de komst van de Heilige Geest. Alle 
leerlingen van Jezus zijn bij elkaar in een bovenzaal op het Joodse 
Pinksterfeest. Op dat moment komt de Heilige Geest over hen, als een 
vuurtje dat hen ertoe aanzet om op straat andere mensen te vertellen 
over Gods grote daden.  
 
12 juni Trinitatis: Johannes 3: 1-16 
Op deze zondag van de drie-eenheid past de lezing uit Johannes 3 goed. 
Daar is Jezus in gesprek met Nicodemus die in het geheim 
´s nachts naar Hem toe gekomen is om van Hem te leren. Ze spreken 
over opnieuw geboren worden.  
 
19 juni Lucas 8: 26-39  
Jezus komt in het gebied van de Gerasenen, heidens gebied, een man 
tegen die bezeten is door demonen. Jezus geneest de man, en zo wordt 
duidelijk dat Hij meer is dan welke andere macht op aarde ook. De boze 
geesten vluchten uit de man en gaan in een groep varkens. 
 
26 juni Lucas 9:51-62 
Als Jezus kiest voor de weg naar Jeruzalem, ontmoet Hij weerstand bij 
mensen die Hij tegenkomt onderweg. Sommigen willen Hem niet 
ontvangen. Anderen reageren eerst enthousiast, maar haken bij nader 
inzien af, omdat ze nog veel belangrijke zaken te doen hebben. Jezus 
vertelt zijn leerlingen over de focus die nodig is om Hem te volgen: ´Wie 
achterom blijft kijken is niet geschikt.´ 
 
Alles tegelijk 

Misschien heb jij dat ook wel eens, dat alles tegelijk komt. Je 
vader heeft Corona en dus ga je mantelzorgen. Dan blijkt je moeder in 
het verpleeghuis ook ziek. Je doet er nog een tandje bij en gaat ook bij 
haar langs.  
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Net op dat moment heeft je dochter ruzie met haar beste vriendin en 
komt boos thuis, waar ze de stereo op tien zet.  
Na een uur is de buurman het zo zat, dat hij boos aan de deur staat. 
'Mag het een tandje minder?' schreeuwt hij. Natuurlijk, buurman, 
excuses. En alsof dat nog niet genoeg is komen er appjes binnen van 
mensen van je werk waar het artikel blijft dat je zou schrijven? De 
deadline is al geweest. Met schaamrood op de kaken probeer je tijd vrij 
te maken. Maar de adrenaline jaagt door je hoofd en dan hangt het 
verpleeghuis aan de lijn, of je even langs kan komen, want het gaat niet 
goed met je vader. Je vraagt je nog net af of je dat ook nog op kan 
opvangen. 
 

Heb jij ook wel eens, dat alles tegelijk komt? Waar vind je dan 
rust in zulke drukke tijden? In Psalm 23 wordt God beschreven als een 
goede Herder. 'Hij doet mij neerliggen in groene weiden. Hij verkwikt 
mijn ziel.' Door steeds bij Hem je rust te vinden, kun je je ontspannen. Je 
hoeft het niet allemaal op eigen kracht te doen. Want steeds weer vind 
je een moment, dat je op kunt ademen. Even een paar daagjes weg naar 
een camping of huisje kan je nieuwe lucht geven. Of een gebed in de 
avond brengt je weer in balans. Zoveel had je aan je hoofd, maar je kunt 
alles bij God brengen en rustiger ga je weer verder. Of een 
bemoedigende opmerking van een ander doet je weer even weten: ´ik 
sta er niet alleen voor. Veel mensen staan om me heen.´ Of je bezoekt 
een Taizé-dienst en vindt rust in de muziek en in de stilte.  

'De Heer is mijn Herder.' Ik hoop en wens jou, dat jij dat zelf ook 
mag ervaren. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, goede zomertijd 
gewenst met dagen vol ontspanning. 

(En van harte uitgenodigd voor de Taizé-viering op 12 juni om 
19.00 uur in onze kerk in Terwolde.) 
 
Met hartelijke groet, 
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 aanspreekpunt 
voor het pastoraat nodig. Juist nu dient zich de kerkelijke opdracht aan om 
het omzien naar elkaar gezamenlijk te doen. Daarom vragen we aan 
iedereen om oren en ogen te zijn voor wat er in uw/jouw omgeving 
gebeurt. Als een bezoek van predikant of ouderling wenselijk is, dan horen 
we dat graag We proberen dan voor iedere vraag een oplossing te vinden.  
Als vast aanspreekpunt voor het pastoraat kunt u Lien Uenk bellen of een 
email sturen. 0571-27 13 82 of 06-30 90 99 36 ljuenk@kpnmail.nl 
 
 
Meeleven met een gemeentelid 
 

Hieronder leest u 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. 

Deze maand noemen we twee leden van de pastoraatsgroep: 

- Adriëtte Winterman. We wensen haar een goed herstel na haar operatie.  

- Lien Uenk. Na een ongelukkige val wensen we haar beterschap.  

Wilt u het 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. 

 
Groei in de pastoraatsgroep 
 

We zijn heel erg blij dat Anneke Bongers zich ook wil inzetten voor het 
pastoraat binnen onze gemeente en dat ze óók deel is geworden van onze 
pastoraatsgroep. Welkom, veel succes en plezier met alles wat je gaat 
doen binnen het pastoraat!  
 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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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. 

In juni zijn er ook weer een aantal ontmoetingsmomenten waarbij inspiratie 
en verbinding centraal zijn: 

- Op zondagavond 12 juni is er om 19.00 uur een Taizé-viering in de 

kerk.  

- Iedere 1e en 3e zondag van de maand drinken we koffie na de 

kerkdienst. Deze maand is dat op 5 en 19 juni. Iedereen, ook als u/jij 

niet naar de dienst komt, is welkom! (Misschien vindt u/jij het leuk om 

hierbij te helpen: geef het gerust door, we zijn er blij mee!).  

 

Bezoekmedewerkersbijeenkomst 

Op vrijdag 10 juni wordt er vanuit de pastoraatsgroep weer een 
bijeenkomst georganiseerd voor en met de bezoekmedewerkers uit de 
gemeente. Tijdens deze bijeenkomst zal er onder andere door Anneke wat 
worden verteld over het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden. 
Bezoekmedewerkers krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Als pastoraatsgroep vinden we het fijn wanneer alle gemeenteleden van 
80 jaar en ouder een bezoekmedewerker hebben die hen af en toe 
verblijdt met een bezoekje. Wilt u/wil jij hierin ook een steentje bijdragen? 
We zijn blij met alle hulp. Meldt het bij één van de leden van de 
pastoraatsgroep.  

Een warme groet van de pastoraatgroep, 

Lien Uenk, Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Anneke Bongers, 
Adriëtte Winterman en Maurits van Elsäcker  
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Beroepingscommissie van start 
 

Maandagavond 16 mei is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar 
gekomen. We hebben kennis gemaakt met elkaar. En we hebben ons 
verdiept in welke zaken de beroepingscommissie moet doen om een 
nieuwe predikant te vinden. (Er is nog geen officiële goedkeuring van de 
landelijke kerk, maar we willen nu alvast voorbereidende werkzaamheden 
doen.) 
 
Het was goed om met elkaar te praten over het profiel van de predikant 
dat we als gemeente hebben goedgekeurd. Half juni gaan we weer verder, 
want er moet best veel gebeuren. We gaan de procedure afspreken die we 
gaan doorlopen. We gaan proberen om het profiel heel concreet te 
maken, zodat we tijdens de sollicitatiegesprekken en het bezoeken van 
kerkdiensten goed weten waar we op moeten letten en wat we moeten 
vragen.  
Bij dit werk worden we geadviseerd door Rosemarie van der Hucht. 
 
We houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang. Het is een 
bijzondere, zinvolle en eervolle taak die we zorgvuldig en integer zullen 
gaan vervullen. 
   
De beroepingscommissie bestaat uit:  
 

Marja Stormink (voorzitter), Arjan Teunissen, Maurits van Elsäcker, 
Anneke Bongers, Gert Bokslag, Hermien Teunissen en Adriëtte Winterman 
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Taizé viering op 12 juni 2022. 
 
In de PKN Kerk van Terwolde vindt op 12 juni  
om 19.00 uur een taizéviering 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  
 

24 en 31 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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Terugblik op de fietstocht 
 

Zondag 15 mei was het zover: na de dienst werd er koffie gedronken en 
daarna stapten zo´n 25 gemeenteleden op de fiets om de uitgezette route 
te fietsen. Na ongeveer een uur kwamen de eerste fietsers weer terug bij 
de kerk. Daar werd, buiten bij de pomp, voor een lunch gezorgd. Een 
aantal gemeenteleden sloot hier ook nog bij aan. Het was een gezellige 
dag. In tegenstelling tot de vorige fietstocht, hadden we nu prachtig weer 
dus dubbel genieten!  
 

Iedereen bedankt voor het meefietsen/lunchen en voor de hulp die we 
kregen!  
 
Teun Jansen en Maurits van Elsäcker 
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De Kunstroute; georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep 
Terwolde, de Vecht, Nijbroek en de Beemte, was een groot succes.  
Velen hebben de moeite genomen om die dag een tocht tussen de 4 dorpen 
te ondernemen, om het werk van plaatselijke kunstenaars te bewonderen. 
 
Er was een mooie 
verscheidenheid 
aan kunst: zoals 
schilderen in 
verschillende 
technieken, 
keramiek, 
sieraden, 
tekenen, quilten, 
kantklossen en 
kaarten maken. 
 
 
We danken u allen voor uw deelname en hopen op een vervolg van deze 
activiteit. 
  
 
JARIGEN: 

18 juni Dhr. G. Hamer 85 jr. 
24 juni Mevr. H.J. Veldwijk - Beumer 83 jr. 
30 juni Mevr. F.J. Hemeltjen - Bellert 81 jr. 
 
JUBILEA: 
 

3 juni  Dhr. en Mevr. Hiddink-Braakhekke 45 jr. 
 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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In gesprek met…  
Dit keer ben ik in gesprek met Linda Terwel. Linda is in haar leven volop in 
beweging en het geloof en de kerk hebben daarin een speciale plek! 
 
Linda, een openingsvraag: wie ben je? 
´Ik ben Linda Terwel, 46 jaar en in december 2006 ben ik in Terwolde komen 
wonen. Ik ben samen met Feddo en we hebben 4 kinderen: Frey, Lieve, Zilver 
en Zinn. In Zutphen ben ik geboren, maar ben opgegroeid in Vorden. Na mijn 
middelbare schooltijd in Zutphen, ben ik verpleegkunde gaan studeren in 
Deventer. Daar ben ik toen ook gaan wonen. Ook heb ik een aantal jaren op 
de Worp gewoond. Vanuit mijn studie ben ik gaan werken in de psychiatrie en 
heb ik gewerkt als groepsleider. Later ben ik fysiotherapie gaan studeren. Nu 
werk ik bij de Boombosch in Twello en ben ik, naast fysiotherapeut, adem en 
ontspannings-therapeut.´ 
 
En, wat doe je in je vrije tijd? 
´De laatste tijd ben ik meer tijd aan mijzelf gaan besteden. We hebben drukke 
jaren achter de rug en ik merkte dat het tijd was voor een verandering in mijn 
leven. Het is een nieuwe levensfase waar ik in terecht ben gekomen. Ik ben 
meer gaan bewegen zoals: zwemmen in de IJssel en voetballen in het 
vrouwenteam.´ 
 
Wat is belangrijk in je leven? 

 
´Mijn gezin is heel belangrijk voor 
mij. De kinderen zal ik koesteren, 
tot ik dat niet meer kan. Ik ervaar 
het als bijzonder, een groot 
voorrecht, dat we samen 4 
kinderen hebben. Dat vind ik iets 
Goddelijks. Freddo en ik zijn best 
wel tegenpolen. Ik vind het 
belangrijk om ook bewust tijd vrij 
te maken om in onze relatie te 
blijven investeren.  
Mijn vriendinnen en vrienden zijn 
ook belangrijk voor mij.  
Een aantal ken ik al erg lang, 
maar ik sta altijd open voor 
nieuwe contacten. Dat vind ik ook 
gewoon erg leuk.´ 
 

  



   12 

Op welke manier voel je je verbonden met het christelijk geloof?  
´Het is voor mij een zoektocht. Ik weet niet zo goed of ik in God geloof. Het 
beeld dat ik heb van God, klopt gewoon niet helemaal. Het komt niet overeen 
met hoe God volgens mij is. Ik geloof veel meer in ´het Goddelijke´, in ieder 
mens, als evenbeeld van God. Wat ik heel erg bijzonder vind, is dat de Bijbel 
al zoveel eeuwen heeft overleefd. Dat, wat toen beschreven is, nog steeds 
geldt en nog steeds zo actueel is. Daarover kan ik me echt verwonderen. Dat 
oude woorden zo gekoppeld kunnen worden aan onze dagelijkse 
actualiteit/realiteit.  
Regelmatig doe ik schietgebedjes. Weet je wat dan zo bijzonder is? Ondanks 
mijn zoektocht naar ´wie is God´, richt ik mijn schietgebedjes echt heel bewust 
aan God. Om hulp te vragen en zorgen over te geven. Als vertrouwen dat God 
echt luistert.´  
 
 
En hoe voel je je verbonden met de kerk? 
´De kerk is, vanuit de geschiedenis, niet altijd iets positiefs. Er is zoveel 
misgegaan in de kerk, door de mensen van de kerk. Denk aan macht en het 
misbruik. Ik geloof dat God dat niet zo heeft bedoeld. Het gaat zo vaak om de 
aardse dingen. De rust en vrede in de kerk ervaar ik als wonderlijk en heel 
bijzonder. Ook de saamhorigheid: in de kerk is er echt plaats om samen het 
leven te leven.´ 
 
We spreken over juist het mooie, inspirerende van het geloof/de kerk.  
Linda zegt: 
´Ik vind het heel lastig wanneer iemand zegt: ´vanuit het geloof en de kerk 
komen alleen maar slechte dingen´. Dat vind ik zo zwart-wit en ik ervaar 
zoveel moois rondom het geloof. Het liefst wil ik dan goed duidelijk kunnen 
maken dat er zoveel moois is wat het geloof geeft. Ik heb er alleen niet altijd 
de woorden voor.´ 
 
Hoe zit dat dan met de kerk in Terwolde? 
´Het gebouw vind ik zo ontzettend prachtig. Ik kan me blijven verbazen over al 
het moois: de stenen, de schilderingen en dat alles zo oud is. Ik ben echt trots 
dat zo´n gebouw in het dorp staat. Toen Frey klein was, heb ik eigenlijk voor 
het eerst kennisgemaakt met de kerk en de gemeente. Dat was tijdens de 
kinderkerst-viering. Op dat moment herbeleefde ik fijne dingen uit mijn jeugd. 
De bekende liederen en de sfeer waren ´als balsem voor de ziel´. Na die 
kinderkerstviering ben ik meer betrokken geraakt en nu bezoek ik af en toe 
een dienst en doe ik actief mee met de ´happy stones´. De ´denktank´ vond ik 
altijd erg inspirerend. Ik probeerde te zoeken naar ´cirkels van verbinding´.´ 
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We gaan op zoek naar een nieuwe predikant, wat is voor jou belangrijk 
daarin? 
´Dat de Bijbel zo wordt uitgelegd dat het te begrijpen is voor iedereen. Of je nu 
al je leven lang gelovig bent of juist niet. De Bijbelse woorden zijn zo 
verbonden met ons mensen en, zoals eerder gezegd, actueel. Het zou fijn zijn 
als een predikant het geloof, de Bijbel, toegankelijk kan maken. Daarnaast zou 
ik het heel fijn vinden wanneer een predikant echt verbindend werkt. Dus echt 
generaties met elkaar verbinden. Dat de ouderen kunnen genieten van de 
jeugdigheid van kinderen en dat de jongere generaties weer mogen leren van 
de ouderen, die ´als wijzen´ zijn. Een predikant mag wat mij betreft ook een 
duidelijke brug slaan tussen verschillende geloofsovertuigingen, omdat er 
zoveel overeenkomsten te  
vinden zijn.´  
 
Hoe kan de kerk in Terwolde verder? 
´Ik ben van mening dat in het dorp de krachten meer gebundeld moeten 
worden. Vanuit alle initiatieven kan de kerk een centrale plek kan zijn. De kerk 
als draagvlak in de samenleving. De plaats waar alle mensen samen komen!  
Ik weet niet zo goed of dat ook betekent of Gods woord echt centraal blijft 
staan. Misschien dooft dat wel uit, want wij mensen zijn zo beperkt om zelf dat 
vuur te laten branden. Tegelijk geloof ik dat er juist in dat Woord een heel 
grote kracht zit en dat het vuur van het geloof nooit echt zal uitdoven.  
De huidige kerk kan veel meer verbinding maken met de wereld om de kerk. 
 
Kun je dat concreet maken? 
´Laten we naar buiten gaan en niet op zondagochtend met de kerkdeur dicht 
een dienst houden. Wees gastvrij en zet de deur gewoon lekker open! Dan 
kunnen de woorden en klanken van muziek en liederen ook nog eens gehoord 
worden buiten de kerkmuren. En wat zou het heerlijk zijn als we dan uit volle 
borst zingen! De kerk zal echt naar mensen toe moeten gaan. Ik weet namelijk 
niet of mensen ´van deze tijd´, willen zitten en luisteren (als je dat niet gewend 
bent). Eigenlijk is mijn conclusie: dingen die we altijd doen, mogen in een 
nieuw en fris jasje.´ 
 
We hebben een bijzonder gesprek gehad. Dankjewel dat je dit alles met 
ons wil delen!  
 
-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 BEKIJKEN OF 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 13 juni: Mevr.  H. de Groot 
    Mevr. W. Veldwijk 
    Mevr. H. Teunissen 
    Mevr. I. Wolters  
 

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

College van Kerkrentmeesters (CvK) NL77 RABO 0347 6019 52   
Diaconie  NL79 RABO 0347 6057 96  
Kerkbode   NL98 INGB  0004 1652 79
   
COLLECTEBONNEN: 
 

Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.  
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste 
bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwolde-de Vecht, 
met vermelding van het aantal. 
 
GIFTEN: 
 
Bloemengroet via: H. Steenbergen 5,00  

  L. Uenk (2x10) 20,00  
  G. Bokslag 10,00  
  A. v.d. Haar 10,00  
  H. Teunissen (2x10) 20,00  
  H. v.d. Scheer 20,00  
  Bank 10,00 95,00 

     
Kindernevendienst via:  Collecte 5,00 5,00 

     

Collecten/Giften CvK   

 Collecten mei 116,50  
 Orgelfonds 79,65 196,15 

     

 Diaconie   

 Collecten mei 160,15  
 Binnenlands diaconaat 29,00  
 KiA: Oog voor kinderen 27,50  
 Plaatselijk Jeugdwerk 40,65 257,30 

 
  TOTAAL 553,45 

 
Voor al deze giften onze hartelijke dank!  
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ROMMELMARKT 2022  - HET IS BIJNA ZOVER. 
 

Na een lange tijd van voorbereiding is het dan bijna zover dat de 
rommelmarkt weer zal plaatsvinden.  
En ja, zelfs voor de 40ste keer hier in Terwolde. 
 

De commissie heeft het voorwerk gedaan, de spullen zijn allemaal 
gesorteerd en geprijsd en op wagens geladen klaar voor de uitstalling op 
zaterdag 4 juni a.s. 
 

De oorlog in Oekraïne doet ons allen veel verdriet en de commissie heeft, 
samen met de kerkenraad, besloten dat de dagopbrengst van deze 
rommelmarkt ten goede zal komen aan Oekraïnse oorlogs-getroffen 
vluchtelingen. 
 
Oproep:  
 

Vele jaren hebben we gebruik mogen maken van de schuur bij de Fam. 
Teunissen aan de Lochemsestraat maar door gewijzigde omstandigheden 
is dat helaas vanaf nu niet meer mogelijk. Wij zijn dus dan ook naarstig op 
zoek naar opslag/sorteerruimte.  
Het voortbestaan van de rommelmarkt is zelfs afhankelijk van het vinden 
van geschikte ruimte. Help ons uit de brand en hebt u, of weet u ruimte, 
geeft het dan door aan een commissie lid of iemand van de Kerkenraad. 
 

Na vele jaren voorzitter te zijn geweest van onze commissie heeft Evert 
Slijkhuis aangegeven dat hij na de 40e rommelmarkt hiermee wil stoppen. 
Heel begrijpelijk gezien zijn respectabele leeftijd maar voor ons een hele 
aderlating want Evert was onze animator, stimulator en drijvende kracht. 
Na afloop van de rommelmarkt nemen wij dan ook met weemoed afscheid 
van Evert als commissielid en voorzitter. 
Hierbij nog even een oproep voor hulp voor de vrijdag en zaterdag om 
mee te helpen wagens lossen en of na afloop helpen met het opruimen 
van het terrein. 
 
Samen met u hopen wij weer op geslaagde Rommelmarkt. 
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Zomerzangavonden 
 
Vorig jaar waren er nog 2 opwarmmomentjes 

voor de zomerzangavonden, maar nu zijn er 

weer 5 zangavonden in de Wilpse Dorpskerk. 

 

Een drietal organisten zullen bij toerbeurt uw muziektalent begeleiden. 

De zangavonden vinden plaats op de woensdagen 22 juni, 6 juli, 20 juli,         

3 en 17 augustus. 

De aanvang is om 19.30 uur. De toegang is gratis en in de pauze is er koffie 

of thee. 

 

U bent van harte welkom! 

 
 

 

 

 

 

 

Classicale vergadering Veluwe 
 

Proeverij van de seidermaaltijd. Voorstellen voor benoeming preses en 
twee bijzondere afgevaardigden. Benoemingen van nieuwe collegeleden 
en mooi nieuws lees je allemaal in deze impressie.  
Lees verder in pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen 
 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 27 JUNI, vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

