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DIENSTEN  JULI & AUGUSTUS 2022  
 
Zondag 3 juli 10.00u - Ds. J.H. van Osch 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 

          
Zondag 10 juli 10.00u - Dhr. E. Fokkema 
        Extra coll. Jeugdwerk KND 

          
Zondag 17 juli 10.00u - Mw. ds. B.K. Nobel-Ridderikhof 

        H.A. 

        
Extra coll. Avondmaalscollecte 
diaconie/voedselbank 

          
Zondag 24 juli 10.00u - Mw. ds. G. van der Maas 

        Diaconale dienst 

        
Extra coll. Diaconie,  
in overleg met predikant 

          
Zondag 31 juli 10.00u - Dhr. C. Boers 

        Extra coll. CvK: Orgelfonds 

           
Zondag 7 aug. 10.00u - Mw. ds. I. de Zwart 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 
          

Zondag 14 aug. 10.00u - Ds. J. Schotanus 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 

          
Zondag 21 aug. 10.00u - Dhr. R. Bloemendal 

        

Extra coll. Diaconie:  

Stichting Tamara 
          

Zondag 28 aug. 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 

        
Extra coll. KiA:  
Kameroenproject ZWO 

 

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

50ste Jaargang, juli 2022 
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Bezinning 
 

“En hij zei: ‘waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en 
door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een 
mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid 
wordt……        (Marcus 4: 30 – 32 NBV)  
 

Met de actualiteit van stikstofvraagstuk en boerenprotesten wordt ieder 
mens maar weer eens geconfronteerd met de complexe voedselketen 
zoals die de afgelopen tientallen jaren is ontstaan. Mens en maatschappij 
zijn de verbinding met waar het voedsel vandaan komt, hoe het groeit, 
hoe het tot ons komt, allang kwijtgeraakt. Misschien nog niet zo in het 
agrarische gebied waar Terwolde-de Vecht deel van uit maakt, maar 
wereldwijd kun je spreken van een dusdanig ingewikkelde 
voedselbedrijfsmatigheid dat we maar gauw eens moeten kijken wat de 
Bijbel er eigenlijk over zegt.  
Jezus strooit een reeks gelijkenissen over zijn hoorders om iets prijs te 
geven van het koninkrijk van God. En dat doet Hij aan de hand van het 
beeld van zaaien (en oogsten). Waarom? Omdat Hij iets openbaar wil 
maken van wat anders verborgen dreigt te blijven, net zoals dat in de 
grond gezaaide zaadje, waar je niets meer van ziet, maar alles van 
verwacht. In achtereenvolgende gelijkenissen moet dan iets van dat 
koninkrijk oplichten, voor zover ze het konden begrijpen (Marcus 4: 33). 
Het tomeloze geduld waarmee Jezus dat steeds vertelt, is 
bewonderenswaardig. Er is Hem veel aan gelegen om het koninkrijk te 
(ver)klaren aan de menigte.  
 
Ik ben altijd wat verbaasd geweest over de relatie die wordt gelegd tussen 
wat de natuur biedt en wat het koninkrijk van God is. Immers, de natuur 
mag dan weliswaar veel schoonheid en moois voortbrengen, we kennen 
haar ook als toonbeeld van ruwheid en verwoesting. En momenteel lijkt 
‘de’ natuur al helemaal de grootste vijand te zijn geworden, als aanstichter 
van alle landbouw-misère.   
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Terug dus maar naar de Bijbel, misschien wil Marcus met de verhalen van 
de gelijkenissen wel zeggen, dat het vanuit de natuurlijke bron en 
schepping is dat het koninkrijk uiteindelijk zijn gestalte krijgt. Ja, dat de 
natuur model staat voor de gebrokenheid van het bestaan bij alles wat 
leeft, maar juist zo het startpunt van het koninkrijk in zich draagt.  
Zo bezien wordt de natuur of de natuurlijke omgeving tot inzet van het 
terechte en rechte leven bij God.  
Denk maar aan Jesaja, waar het ‘de HEER is die gerechtigheid doet 
neerstromen en waar gerechtigheid spruit uit de aarde. Dit zegt de HEER 
die de hemel en aarde geschapen heeft en gevormd heeft.’  
Als we dat vertalen naar de tekst over het mosterdzaadje, tja dan moet je 
eigenlijk constateren hoe ongelooflijk het is dat het kleine mosterdzaadje 
dit kan bewerkstelligen. En is het niet minder ongelooflijk dat ieder van 
ons daarbij betrokken is.  Maar ook dat een mosterdzaadje een ommekeer 
kan brengen in de wirwar van waar het land, de aarde nu politiek en 
maatschappelijk verkeert.   
 
Het inspirerende van de tekst haal ik daarom vooral uit de oproep tegen 
de passiviteit om alles bij het oude te laten, maar ook tegen de 
complexiteit. Eigenlijk is de voedselproductie uitermate eenvoudig, zegt 
het evangelie.  Want het gaat om zaaien, en om vervolgens als vanzelf 
(Marcus 4: 27 geeft hier het Griekse woord ‘automatisch’) in verwondering 
en overgave te wachten op de groei en bloei. Ieder plantje, ieder zaadje 
herbergt iets van het koninkrijk.  
Aandacht daarvoor lijkt me een mooie agenda voor de (groene) kerk en 
voor deze zomer. 
  
Christiaan Boers 
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Zondag 24 juli, Lastenverlichting 
 

Wat draag je mee op je levensweg, aan rijkdom en ballast?  
Is er iets wat je kunt missen als kiespijn? En wat is het dat je meedraagt, 
dat je kracht geeft en je daarom graag met je meedraagt?  
Bij deze vragen staan we stil, naar aanleiding van Matteüs 11,25-30, 
waarin Jezus spreekt over lastenverlichting en rust.  
 
Mw. ds. G. van der Maas 
 
 
Lieve gemeente,  
 

Heel hartelijk dank voor jullie meeleven in deze periode dat ik voor mijn 
ernstig zieke vader zorg. Elk dag ontvang ik wel een appje, kaartje of 
mailtje van één van jullie. Fijn te voelen dat jullie om me heen staan. Ik 
hoop half juli mijn werkzaamheden weer te hervatten.  
 
Met hartelijke groet,  
Ds. Rosemarie van der Hucht 
 
 
 
 

JARIGEN: 

5 jul Mevr. C.H. ten Bosch - Ruijsch 85 jr. 

8 jul Mevr. J.H. Willemsen - Schrijver 93 jr. 

    

4 aug Dhr. J. Veldwijk 80 jr. 

5 aug Dhr. A.J. Uenk 81 jr. 

10 aug Dhr. A. Fridrichs 86 jr. 
 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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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 
 
Zorgverlof dominee Rosemarie van der Hucht 
 

Onze ambulant predikant Rosemarie van der Hucht heeft, vanwege de 
gezondheidssituatie van haar vader, zorgverlof opgenomen. Dit betekent dat 
zij momenteel niet beschikbaar is voor het pastorale werk in onze gemeente. 
De pastoraatsgroep is bereikbaar voor het pastorale werk in de gemeente.  
We wensen Rosemarie en haar naasten Gods nabijheid toe.  
 
 

Geslaagd!     
 

Een aantal jongeren vanuit onze kerkelijke gemeente zijn geslaagd voor hun 
examen! Namens de kerk hebben zij allemaal een presentje ontvangen.  
Ook vanaf deze plaats willen we hen van harte feliciteren en we wensen jullie 
veel succes met de vervolgstap!  
 
We noemen hun namen (en ze 
vinden het vast ook leuk om nog 

gefeliciteerd te worden      ).  

 

● Mels van de Pol  

● Mirthe Overvelde  

● Demian Veldwijk  

● Julian Eekhuis  

● Lieke Hekkert  

● Thijmen Marsman  

● Josse Smit 

  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Meeleven met een gemeentelid 
 

Hieronder leest u met wie van de gemeenteleden u door middel van gebed, 
gesprek of een kaartje kunt meeleven. Het biedt het u de mogelijkheid om 
mee te leven - een belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. 
 

Deze maand noemen we: 
 

- De boeren in onze omgeving. Denk aan hen nu er veel 

onzekerheid/spanning is ontstaan rondom het stikstofbeleid. 

  

Wilt u adres(sen) 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 pastoraatsgroep willen we regelmatig 
momenten organiseren om elkaar te ontmoeten. 
- Iedere 1e en 3e zondag van de maand drinken 

we koffie na de kerkdienst. Dit gaat ook in de 

zomer gewoon door! In juli ook op de 5e 

zondag van de maand. Op de volgende 

zondagen is er koffie: 3-7, 17-7, 31-7, 7-8, 21-8. 

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!).  

 

- Op 10 juni is er een bijeenkomst geweest met 

de bezoekmedewerkers. Zij bezoeken alle 

gemeenteleden van 80 jaar en ouder.  

Niet iedereen kon erbij zijn, maar we mochten 

ook een aantal nieuwe bezoekmedewerkers 

welkom heten.  

Wat fijn dat dit werk in de kerk doorgaat! 
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Zomer 
 

We zitten midden in de zomer en kunnen vaak genieten van het heerlijke 
weer. Ook de zomervakantie gaat alweer bijna beginnen. Kinderen/jongeren 
hebben langere tijd vakantie en mogen ontspannen na een jaar hard werken 
op school. Deze periode is altijd wel een bijzondere tijd: alles gaat wat 
langzamer of komt tijdelijk stil te staan. Voor sommigen is dit juist een wat 
eenzame tijd, omdat familie/vrienden/buren langere tijd weg zijn. Gelukkig 
gaan we in de kerk gewoon door! Iedere zondag ben je welkom in de 
kerkdienst om met elkaar te bidden, zingen, God te ontmoeten en tot rust te 
komen (iedere zondag een moment vakantie!). En ook buiten de kerkdiensten 
om kun je, in deze periode, ´gemeente-zijn´. Wat ideeën: 
 

● Verblijd iemand met een bezoekje die (juist in deze periode) wel wat extra 

aandacht kan waarderen. 

● Stuur een kaartje vanaf je vakantieadres naar anderen uit het dorp.  

● Nodig iemand uit voor een maaltijd in de tuin. 

● Ga lekker met elkaar fietsen door de omgeving.  

● Organiseer een spelletjesmiddag in de straat.  
 

Wat zal het een heerlijke zomer zijn! Maak er een mooie tijd van en vergeet 
niet: 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Een warme, zonnige, zomergroet van de pastoraatsgroep, 
 
Lien Uenk, Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Anneke Bongers, 
Adriëtte Winterman en Maurits van Elsäcker  
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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 eerstvolgende keer dat we het op deze manier kunnen doen is op zondag  
17 juli als Betsy Nobel voorgaat. 
 
Namens de diaconie, 
Kees Visser, scriba 
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Startzondag, samen feestelijk het nieuwe seizoen beginnen  
Op zondag 4 september vieren we de start van het nieuwe seizoen, met de 
startzondag. Een gezellige en inspirerende ochtend met hopelijk veel 
gemeenteleden. Hou deze zondag dus alvast gereserveerd in de agenda. 
We beginnen deze dag feestelijk met een gezamenlijk ontbijt in het 
dorpshuis. Wat is er mooier om het nieuwe seizoen samen te starten 
onder het genot van een heerlijk ontbijt. Om ervoor te zorgen dat er 
voldoende broodjes en beleg voor iedereen is, het vriendelijke verzoek om 
vóór 27 augustus je hiervoor aan te melden. Dit kan door een email te 
sturen aan de scriba (scriba@pknterwolde-devecht.nl) of door je aan te 
melden bij één van de diakenen. 
 

Wil je helpen met de voorbereidingen van het ontbijt of heb je zin om op 
een andere manier een bijdrage te leveren, dan horen we dat ook graag 
van jou! Dat is natuurlijk altijd leuk. 
Daarna hebben we om 10.00 uur een startdienst voor de hele familie. 
Rosemarie van der Hucht zal dan voorgaan. Ook zingt het koor Inspiration 
in de dienst. Wat fijn dat we eindelijk weer naar een koor in onze 
ochtenddienst kunnen luisteren. Daarnaast zal ook een nieuwe 
ambtsdrager bevestigd worden. En na de dienst is er koffie/thee of fris. 
Kortom een moment om elkaar als gemeente te ontmoeten. Jij komt toch 
ook? 
 
Beste mensen, 
 

Een goed financieel beleid is van belang voor elke kerkelijke gemeente.  
In de gemeente van Terwolde-De Vecht zorgen de kerkrentmeesters 
daarvoor. Zo verzorgen zij o.a. jaarrekeningen en begrotingen.  
De Commissie van Advies denkt mee en geeft tips en aanwijzingen.  
 

Gemeenteleden hebben ook de mogelijkheid om mee te denken en mee 
te kijken. We stellen dat zeer op prijs!  
De jaarcijfers over 2021 zijn klaar en ingediend bij de PKN.  
 

Bent u benieuwd naar het financiële reilen en zeilen van de gemeente, of 
wilt u daar wat dieper op ingaan, dan kunt u contact opnemen met 
Hermien Teunissen, tel. 06-27437812. We maken dan een afspraak en dan 
kunt u alles bekijken en krijgt u een toelichting.  
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Beroepingscommissie aan de slag. 
 
Zoals u weet is er een beroepingscommissie die bezig is om een nieuwe 
predikant te vinden. Graag houden we u op de hoogte van wat we doen.  
 
Als beroepingscommissie zijn we nog niet zo lang geleden opgestart. 
Inmiddels zijn we 2x bij elkaar geweest. Het is een plezierige groep, de 
leden hebben verschillende achtergronden en zijn van jong tot oud(er) 
vertegenwoordigd. Inmiddels hebben we een vergaderschema 
vastgesteld, om de drie weken komen we bij elkaar. We willen graag de 
voortgang erin houden. 
 
Voor een nieuwe groep is het best een uitdaging: het vinden van een 
nieuwe predikant. Belangrijk is om te bedenken waar je met elkaar naar 
op zoek gaat. Wat verwacht je van deze persoon? En dan gaat het over 
werkzaamheden én persoonlijkheid.  
Van de kerkenraad hebben we een profielschets gekregen. Daarin staat in 
algemene woorden aangegeven wat er verwacht wordt van de predikant. 
We zijn begonnen om daar eerst wat meer concrete woorden bij te 
vinden. Daarmee kunnen we een beter beeld krijgen van wat of wie we 
gaan zoeken. Om het daar met elkaar over te hebben, leverde heel mooie 
gesprekken op.  
Met enthousiasme gaan we door en we houden u op de hoogte.  
 
We wensen u een fijne zomervakantie toe en in het septembernummer 
hoort u weer van ons. 
 
Vriendelijke groet,  
Marja, Adriëtte, Anneke, Gert, Maurits, Arjan en Hermien 
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In gesprek met…  
 
Dit keer ben ik in gesprek met Marja Stormink. Een gesprek dat gaat over 
hoe Marja het geloof beleeft en hoe zij de toekomst van de kerk voor ogen 
heeft.  
 
Als kennismaking: wie ben je? 
´Ik ben Marja van Dragt. In Epe ben ik opgegroeid en later heb ik in 
Apeldoorn en in Heerde gewoond. Ik ben getrouwd met Henk Stormink. 
Sinds 2009 ben ik in Terwolde komen wonen. Henk en ik hadden elkaar 
leren kennen via het internet en omdat hij voor zijn moeder zorgde, was 
het al vrij snel duidelijk dat ik naar Terwolde moest komen. Samen hebben 
wij 5 kinderen en 12 kleinkinderen. De dochter van Henk is overleden, 
maar toch hoort zij er nog helemaal bij. Ik heb altijd in de zorg gewerkt en 
dan met name de ouderenzorg. De laatste jaren van mijn werkzame leven 
was ik locatiehoofd in Wapenveld. Ook heb ik een opleiding tot coach 
gedaan, maar het is er (tot nu toe) nog nooit van gekomen om daar iets 
mee te doen.´ 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd? 
´Op vakantie gaan! Dat vind ik 
echt zo fijn. We houden allebei 
van verre reizen en kunnen daar 
enorm van genieten. Vooral het 
kennismaken met verschillende 
culturen.  
Dat verrijkt echt mijn leven.  
 

Daarnaast ben ik een lange 
afstandswandelaar. Iedere twee 
weken ga ik één dag wandelen 
met mijn zus eventueel 
aangevuld met nog een aantal 
kennissen. We wandelen dan, in 
gedeelten, een lange 
wandeltocht zoals het 
Pieterpad.´ 
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Hoe is jouw pad in het geloof gegaan? 
´Kerkelijk ben ik Nederlands Hervormd opgevoed. Mijn ouders waren geen 
actieve kerkgangers/gelovigen. Ik ging wel naar de zondagsschool, maar 
het geloof is voor mij pas gaan leven toen ik naar catechisatie ging met 
een vriendin. Daar leerde ik echt in de Bijbel lezen en te begrijpen wat 
daar nu eigenlijk stond. Dat heeft me zo geraakt dat ik meer wilde weten 
van het Christelijk geloof en van God.  
Toen wij verhuisden naar Heerde, was daar een nieuwe predikant 
(dominee Weststrate) in de Vrije Evangelische Gemeente (VEG). Veel heb 
ik in de kerk gedaan. Zo ben ik (jeugd)ouderling geweest en heb ik het 
wekelijkse avondgebed georganiseerd. Dat avondgebed vond/vind ik zo 
belangrijk: het samen bidden voor onszelf en de wereld om ons heen.´ 

 
Hoe komt het dat het geloof zo belangrijk voor jou is? 
´Door het geloof voel ik me gesterkt in moeilijke tijden, maar maakt me ook 
dankbaar en gelukkig voor de mooie dingen in mijn leven. Het geloof is 
niet weg te denken in mijn leven. Door het gebed onderhoud ik mijn geloof. 
En de zegen aan het einde van de zondagse dienst vind ik prachtig: ik krijg 
de Zegen van God mee. Voor mijzelf en voor de mensen om mij heen. Zo 
kan ik de week weer in.´ 

 
Je bent erg enthousiast over de VEG, wat maakt je zo enthousiast? 
´In de VEG gaat het om je eigen, dus persoonlijke, geloof in God. En 
daarbij: hoe je leeft met Jezus. Er is een focus om het christelijk geloof te 
doorleven. Te weten wat je gelooft en te handelen naar wat het geloof van 
ons vraagt. Woord en Daad, op een concrete manier. Er wordt veel vanuit 
een bepaald vertrouwen geleefd en gehandeld: samen zijn we gemeente 
van de Heer en we zijn onderweg.´ 

 
Hoe ervaar je dat in Terwolde? 
´Allereerst ervaar ik dat de kerk heel anders georganiseerd is. Met name 
de bestuurlijke kant. Als voorbeeld: rondom het beroepingswerk moeten 
we toestemming krijgen van de landelijke kerk. In de VEG bepaalt een 
gemeente zelf of die een predikant gaat beroepen en voor hoeveel 
procent. Zulk soort processen vind ik lastig en onnodig. Verder merk ik in 
Terwolde een heel andere betrokkenheid bij de kerk. De kerk (het geloof?) 
lijkt voor mensen ´iets erbij' te zijn.´ 
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Waar merk je dat aan? 
´Voor iedere kerkdienst wordt er een predikant uitgenodigd om voor te 
gaan in onze kerk. Er zijn heel veel mensen betrokken bij de voorbereiding 
van een kerkdienst. Ik vind het dan echt gênant wanneer de gemeente dan 
gewoon op zondag niet naar de kerk komt. Ik vergelijk het maar als volgt: 
als ik iemand in huis uitnodig, zorg ik dat ik thuis ben. Zo nodigen wij als 
gemeente een predikant uit, maar zelf blijven we gewoon thuis.´ 

 
Wat zou je willen in de kerk? 
´Graag zou ik veel meer inzetten op saamhorigheid binnen de kerk. Zeker 
ook in verbinding met de omgeving. Ik moet dan denken aan een 
gezamenlijk kerstfeest vieren.  
Verder zou ik graag zien dat er meer Bijbelstudie wordt gedaan. Dus echt 
dat de Bijbel centraal staat, als bron van ons geloof. Om te ontdekken wat 
er nu eigenlijk allemaal in de Bijbel staat.  
Ik hecht meer waarde aan de gemeenschap dan aan een kerkgebouw. 
Van mij part gaan we kerken in het dorpshuis. Ook vanuit daar kun je een 
geloofsgemeenschap zijn.´ 

 
We spreken over samenwerking met andere kerken. Marja zegt 
daarover: 
´Het liefst zou ik samenwerken met kleine dorpsgemeenten om ons heen. 
Ik ben bang dat we ondersneeuwen wanneer we onszelf te veel richten op 
Twello. Bovendien is er echt wel verschil in de dorpsculturen van de 
verschillende plaatsen. Ik denk dat een samenwerking met kleine 
gemeenten daarom beter past, beter aansluit. (Al weet ik echt wel dat dat 
in het verleden niet altijd even succesvol was). In die samenwerking zou ik 
beginnen met een focus op de kinderen/jongeren. Zij zijn immers de 
nieuwe generatie en het is belangrijk dat zij worden meegenomen, 
voorgegaan worden, in het christelijk geloof.´ 

 
Waar word je blij van in de kerk? 
´Eigenlijk ga ik altijd blij naar huis! Het samen zingen vind ik mooi en het 
ontmoeten van andere mensen vind ik erg belangrijk. Ik hoor graag een 
preek waar ik weer de week mee kan ingaan. Soms is dat een 
bemoediging voor mijzelf of een ander. Een andere keer ervaar ik dat ik 
meer toegerust ben, dus weer iets geleerd heb. Ik wil getriggerd en 
gepusht worden in mijn geloof. Om het levend te houden.´   
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Wat is de kracht van onze kerkelijke gemeente? 
Dat er mensen zijn die zich al zolang inzetten voor de kerk op zoveel 
verschillende gebieden. Zo lang bereid zijn om zich in te zetten voor de 
kerk in Terwolde. Dat vind ik echt een kracht en heel bijzonder. Ook vind ik 
het mooi dat de mensen die naar de kerkdienst komen een sterke band 
met elkaar hebben.´ 
 
We gaan op zoek naar een nieuwe predikant, wat vind je belangrijk? 
´Dat een predikant naar buiten gericht is. En dat we, net als de eerste 
christengemeente, ook naar buiten gaan. Maar ik vind het ook belangrijk 
dat wij als gemeente worden toegerust in ons geloof. Ik zou het fijn vinden 
wanneer een predikant een aanjager is.´ 
 
Hoe kan de kerk in Terwolde verder? 
´Ik geloof in wonderen en dat het dus mogelijk is dat mensen in Terwolde- 
de Vecht (weer) worden aangeraakt door het Evangelie en betrokken 
raken bij geloof en kerk.´  
 
Veel dank voor je openheid rondom je geloofsleven en je kijk op de 
kerk! Je hebt een duidelijke visie op deze thema´s en een levend 
geloof waarmee je je leven vormgeeft.  
 
-Maurits van Elsäcker- 
 
 
 
Wilt u/jij een keer meedoen met ´in gesprek met…´ geef het door!  
Schroom niet, het is leuk om verschillende mensen te spreken en aan het 
woord te laten. Een andere soort reactie of idee delen? Ook dat kan.  
 
Mail naar: mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl  
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Rommelmarkt 2022 
 

Wat was het weer fijn om een echte Terwoldse Rommelmarkt mee te 
beleven op de zaterdag voor Pinksteren. Machtig mooi weer.  
Een prachtige uitstalling van heel veel mooie spullen. Knap hoe alle 
vrijwilligers met elkaar er zo goed kijk op hebben om zo’n aantrekkelijke 
markt neer te zetten. 
En natuurlijk geweldig dat er zoveel belangstelling was. Een mooi moment 
als ’s morgens de hekken opengaan en de mensen het terrein op rennen. 
Al met al heel veel dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om 
zo’n prachtig resultaat te behalen. 
 

De opbrengst was natuurlijk ook super. En een gebaar van naastenliefde, 
dat de dagopbrengst geschonken wordt aan vluchtelingen uit het 
oorlogsgebied Oekraïne. De Rommelmarktcommissie heeft voor het 
praktisch bestemmen van de opbrengst overleg met de Diaconie. En die 
heeft daarover weer contacten met andere gemeenten in de omgeving 
wat de beste manier is om het geld te besteden. Maar ook als u/jij een 
goed idee hebt voor een zinvolle inzet van het geld, laat dat dan weten 
aan Henk van der Scheer van de Diaconie. 
 

Het was een mooie dag en een prachtige gelegenheid om in het midden 
van de rommelmarkt aandacht te besteden aan het afscheid van  
Evert Slijkhuis als voorzitter van de Rommelmarktcommissie.  
Namens de Kerkenraad hebben we Evert dank gebracht voor het vele werk 
dat hij gedurende vele jaren heeft geleverd voor het goed functioneren 
van de rommelmarkt. Onder de vrolijke klanken van het draaiorgel van 
John van Eijck hebben we Evert en Willy daarbij een diner bon 
aangeboden om er samen heerlijk van te genieten. 
 

Ook hebben we aandacht besteed aan de medewerking van Eric en Thea 
Kloosterboer die al meer dan 25 jaar hun terrein ter beschikking stellen 
van de rommelmarkt. Hulde voor hen, want het is natuurlijk een 
uitgelezen mooie plek om zoiets mede tot een succes te maken. 
Nogmaals alle vrijwilligers, gevers van spullen, kopers en regelaars heel 
hartelijk dank. En hopelijk tot volgend jaar. 
 

Namens de Kerkenraad, Piet Winterman 
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Kennismakingsbezoek nieuwe burgemeester 
 

Op woensdagavond 15 juni was het kennismakingsbezoek van de nieuwe 
burgemeester Paula Jorritsma aan Terwolde.  
Ook de PKN Terwolde-De Vecht was uitgenodigd om daaraan mee te 
werken. Eerst hebben we met een kleine groep uit de Kerkenraad de 
burgemeester met haar delegatie verwelkomd bij onze kerk.  
Zij waardeerde de korte rondleiding door de kerk met orgelspel door 
Christiaan Boers. We hadden maar 10 minuten, maar konden daarbij het 
prachtige historische interieur van de kerk goed voor het voetlicht brengen 
en een kijkje in de ‘gevangenis’ bij de kleine consistorie prikkelt natuurlijk 
de fantasie. 
 

Na de rijtoer door Terwolde was er in d’Olde Schole gelegenheid voor alle 
organisaties en verenigingen om zich kort te presenteren aan de 
burgemeester. Daar hebben wij ook kort onze plannen en ideeën voor de 
toekomst uitgelegd. 
 

Het was een leuke avond en na de toelichtingen was er gelegenheid om 
met elkaar nader van gedachten te wisselen met een hapje en drankje. 
Daar kwamen weer interessante contacten uit voort, onder meer van 
aanwezigen die heel geïnteresseerd zijn om muziek- en orgelconcerten te 
organiseren in onze kerk. De prachtige klanken uit het gerenoveerd 
Naberorgel bij de korte rondleiding hadden daar zeker toe bijgedragen. 
 
De nieuwe burgemeester bleek een innemende en toegankelijke persoon 
en heeft aangegeven wel eens een kerkdienst mee te willen beleven bij 
ons. 
 
Piet Winterman 
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ZEER SUCCESVOLLE ROMMELMARKT  
 

MEDE DANKZIJ HULP VAN VELE VRIJWILLIGERS. 
 

Het is zaterdagmorgen 4 juni dat tegen de klok van zeven uur de eerste 
commissieleden en vrijwilligers het terrein van de Fam. Kloosterboer 
betreden om de laatste wagens te lossen en alles een definitieve plek te 
geven. Tegen negen uur hebben alle 150 vrijwilligers hun plek ingenomen 
en onder de mooie klanken van het draaiorgel van de Fam. van Eijck 
drommen steeds meer kooplustige bezoekers naar de ingang. 
 
Om 9.30uur was het dan zover dat de voorzitter het sein gaf dat de 
rommelmarkt 2022 officieel was geopend en de vele koopjesjagers in 
galop op zoek gingen naar hun waar. In de loop van de ochtend gingen de 
eerste bezoekers alweer voldaan, met tassen vol spullen, huiswaarts en 
kregen we de complimenten voor de goede organisatie. 
 
Op een gegeven moment werd de afscheidnemende voorzitter Evert 
Slijkhuis naar voren geroepen en toegesproken door de voorzitter van de 
Kerkenraad Piet Winterman en werd Evert bedankt voor zijn jaren trouwe 
dienst voor de rommelmarkt en werden hem en zijn vrouw Willy passende 
cadeaus aangeboden. 
 
Ondertussen het terrein verkennende kon je zien dat er al veel lege 
plekken op de kramen kwamen en dat er goed werd verkocht.  
Om 13.30 uur werd de verkoop gesloten en kon er worden begonnen met 
het opruimen van de restanten en wederom met hulp van velen was dat 
gelukkig snel klaar. 
 
Onder het genot van een welverdiend drankje werd de spanning nog even 
opgevoerd over wat de opbrengst misschien wel zou worden.  
Gelukkig maakte Evert hier snel een einde aan en kon hij onder luid 
applaus mededelen dat de dagopbrengst ongeveer € 22.000,00 is.  
Deze opbrengst (minus gemaakte kosten) is, zoals afgesproken met de 
Kerkenraad, bestemd voor Oekraïnse vluchtelingen.  
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Wij danken de Fam. Teunissen voor het beschikbaar stellen van de schuur 
en de Fam. Kloosterboer voor het terrein wat een unieke plek is om zo'n 
evenement de organiseren. 
 
De commissie wil Evert hierbij nogmaals bedanken voor zijn tomeloze 
inzet voor de rommelmarkt en dat we altijd op een prettige wijze met 
hebben mogen samenwerken en hopen dat je betrokken blijft en dat we 
van je kennis nog gebruik mogen maken. 
Ook alle vrijwilligers nog hartelijk dank mede door jullie hulp was het weer 
gezellig en kunnen we terugzien op een geslaagd evenement met ook nog 
een goed doel. 
 
De Rommelmarkt commissie 
 
OPROEP: We zijn nog steeds op zoek naar opslag en sorteerruimte.  
 
Laat het ons weten als je ruimte weet. 
 
 
 
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  
 

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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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 18 juli: Mevr. W. Borgonje 
     Mevr. A. Wijngaards 
     Mevr. K. Ketelaar 
 
In Augustus geen kerkschoonmaak!  
 
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: D. van Baak 10,00  

  L. Uenk 10,00  
  H. Teunissen 10,00  
  H. van der Scheer 10,00  
  J. Roskam 20,00  
  Bank 15,00 75,00 

     
Orgelfonds via:  Bank 5.6 15,00 15,00 

     
Onderhoudsfonds via: Bank  45,00  

  W. Jansen 10,00 55,00 

     
Paasgroet via: J. Beumer 2,50 2,50 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten juni 112,55  
 Orgelfonds 67,05 179,60 

     

 Diaconie   

 Collecten juni 121,50  
 Pinkstercoll. Zuid Afrika 50,80  
 Binnenlands Diaconaat 37,25 209,55 

 
  TOTAAL 536,65 

     
 
 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Classicale vergadering Veluwe  
 

Op 14 juni kwam de classicale vergadering bijeen. De afgevaardigden 
spraken o.a. met elkaar over samen kerk zijn en de huisgemeente onder 
de classicale vergadering.  
Lees verder op de website pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen 
 
Gerrit Bok, scriba.  
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 
 

deze moet binnen zijn op Maandag 22 AUGUSTUS, vóór 16.00 uur 
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

