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DIENSTEN  SEPTEMBER 2022  
 
 

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

        

Extra coll. KiA:  

Kameroenproject ZWO 
          
Zondag 4 sept. 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 

        Startzondag 
        Extra coll. CvK: Orgelfonds 
          

Zondag 11 sept. 10.00u - Mw. ds. F. van de Hoek 

        
Extra coll. JOP:  
de kerk een thuis voor jongeren 

          
Zondag 18 sept. 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 

        

Extra coll. KIA: Syrië,  

kerk als plek voor hoop en herstel 
          
Zondag 25 sept. 10.00u - Ds. K. Bochanen 

        Extra coll. KiA: Vredesweek, 
        vrouwen als vredestichters 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

50ste Jaargang, september 2022 
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Startzondag 
Op zondag 4 september hebben we een feestelijke startzondag. We 

beginnen met een gemeenteontbijt van 8.30-9.45 in het Dorpshuis. 
Iedereen is welkom, je hoeft je niet van tevoren op te geven. Om 10.00 uur 
begint de dienst in de kerk. Gospelkoor Inspiration werkt mee, dus dat 
wordt genieten.  

De lezing tijdens de dienst is uit Jozua 1:1-9, over de roeping van 
Jozua, en uit Marc 6:7-13.  

Ook zal een nieuw ambtsdrager worden bevestigd: Maurits van 
Elsäcker wordt ouderling in onze gemeente. De kerkenraad is blij en 
dankbaar, dat hij het team van ambtsdragers komt versterken. Voor mij als 
predikant ook een bijzonder moment om hem te mogen bevestigen. Het 
geeft hoop als jonge mensen een taak op zich durven nemen in de kerk en 
zich geroepen voelen. Ook Anneke Bongers voelt zich geroepen: zij heeft 
zich aangesloten bij het pastoraal team. Ze zal in deze startdienst een 
belofte afleggen voor haar pastoraal werk.  

Na afloop van de dienst is er een gezellig samen zijn met koffie en 
iets lekkers. Ondertussen kunt u Maurits en Anneke feliciteren.  
De kindernevendienst zal ook meewerken aan de dienst. Verderop in dit 
kerkblad leest u meer over hun activiteit. Graag tot 4 september! 
 
Laat je door niets ontmoedigen (Jozua 1:1-9) 

Als je op het punt staat een grote taak op je te nemen, dan kan je 
een gevoel van twijfel bekruipen: Kan ik dit wel? Ben ik even sterk als mijn 
voorganger? Hoe ga ik om met de verwachtingen die mensen hebben? 
Waar put ik uit, op dagen dat het moeilijk wordt?  Wie steunt mij en is mijn 
praatpaal? 

Jozua staat op het punt om de taak van Mozes over te nemen. Je 
kunt je zo voorstellen, dat hij ook twijfelde, over zijn taak, over zijn eigen 
kracht. Maar dan spreekt de Heer tegen Jozua. Hoe, dat lezen we niet. 
Hoorde Jozua een hemelse stem? Of sprak een visionair mens tegen hem 
en verstond hij die woorden als woorden van God? 

God spreekt tot drie keer dezelfde woorden tegen hem.  
Drie keer, om het nooit te vergeten. 'Wees vastberaden en standvastig.  
  



   4 

Wees niet bang, laat je niet afschrikken, laat je door niets ontmoedigen.  
Ik zal je bijstaan zoals Ik Mozes heb bijgestaan.'  

In het prachtige Taizé-lied 'Nada te turbe' klinken die woorden ook. 
Vertaling: 'Laat niets je in verwarring brengen, laat niets je bang maken, wie 
aan God vasthoudt, komt niets te kort. God alleen is genoeg.'  Met die 
woorden kan Jozua op weg, vastberaden en standvastig. 

Als je een taak op je neemt in de kerk als ambtsdrager, mag je er 
ook op vertrouwen, dat de Heer je terzijde staat. Misschien kan de taak, die 
je wacht, je doen twijfelen. En vraag je je af, of je het wel kunt en waar je 
steun vindt: verwacht ik niet te veel van mezelf? Verwachten anderen niet 
te veel van mij? Dat de woorden van God aan Jozua jou dan ook kracht 
geven: 'Wees vastberaden en standvastig, twijfel niet aan jezelf, wees niet 
bang, laat je door niets ontmoedigen. Ik, de Heer, zal niet van je zijde 
wijken en je niet verlaten.'  
Wie in vertrouwen op de Heer op weg gaat, mag weten dat Hij niet alleen 
gaat. Ga met nieuwe moed op weg! 
 
Een troostend visioen 

Haar man was nog maar kortgeleden heengegaan en begraven. 
Ongeveer een week na de uitvaart bezocht ze met haar huishoudelijke hulp 
de begraafplaats en had daar een bijzonder visioen. Ze zag een grote stoet 
mensen in witte kleren lopen over de begraafplaats en tussen die mensen 
liep ook haar man. Het visioen raakte haar diep.  

Toen ik enkele dagen later op bezoek kwam, vroeg ze waar dat ook 
weer staat in de bijbel: 'een schare die niemand kan tellen'. Ik zocht het 
voor haar op. Het staat in Openbaringen 7. 'Een schare die niemand kan 
tellen staat in witte kleren voor Gods troon. Ze hebben in moeilijke tijden 
vastgehouden aan het geloof. Ze prijzen God dag en nacht. Ze zullen nooit 
meer honger of dorst hebben. God zal alle tranen van hun ogen wissen.'  
Ze zei: 'Die schare, die heb ik gezien. Ze liepen daar op de begraafplaats.' 
Het visioen daar op de begraafplaats gaf haar kracht en troost.  
Ze had het met eigen ogen gezien, die woorden uit Openbaringen.  
Geloof is een werkelijkheid die onze dagelijkse werkelijkheid onverwacht 
doorkruist.  
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Waar de bijbel over vertelt, waar onze ouders en grootouders over zongen, 
die werkelijkheid kan ineens aan ons verschijnen in een troostend visioen. 
Zomaar midden op de dag. 
 
Zij gaan op naar de stad van de vrede, 
in de hemel daar komen zij aan 
en verbaasd zullen zij door de poort gaan, 
onbekend bestaan, een nieuw leven in, 
en zij zingen, zingen, ja zingen 
een nieuw jubelgezang  
 
Zij zien terug op de groenende aarde 
en de bloeiende zomers zo vol, 
ze vergeten het kwaad en de kilte 
van het oude bestaan 
van het leven toen 
en zij zingen.... 
 
Zij ontmoeten hun dierbare vrienden, 
hun verwanten al zo lang gemist 
en zij lachen en dansen en springen  
met de engelen 
met de heiligen, 
en zij zingen..... 
 
Zij ontmoeten de levende Here,  
zien de Eeuwige, eindelijk thuis, 
gaan in lichtlichaam op Hem gelijken. 
Vaste hoop was Hij, 
nieuwe dag is Hij, 
en zij zingen, zingen, ja zingen 
een nieuw jubelgezang    (Lied 729) 
 
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 met wie u door middel van een gebed, gesprek of een 
kaartje kunt meeleven. Het biedt u de mogelijkheid om mee te leven, een 
belangrijk onderdeel van gemeente zijn. 
Deze maand noemen we: Wim en Jannie van Vemde, Mevrouw 
Teunissen- Tiemens en de familie Mouw-Steenman. 
Wilt u adressen 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 doorgeven aan Lien Uenk.  
 
Koffie drinken 
Iedere 1e en 3e zondag van de maand drinken we samen koffie na de 
kerkdienst. 
Iedereen is welkom ook als u niet naar de kerk gaat maar wel graag even 
aanschuift voor een kopje koffie vinden we het fijn als u er komt. 
 

Hoor mij, God 
Als ik tot u roep 
U ziet mijn verdriet 
U kent de vragen 
Die mijn gedachten vervullen 
U weet hoe ik opzie 
Tegen de dag van morgen 
Versterk in mij het geloof 
Dat ik mijn weg niet alleen ga 
Troost mij  
Met Uw aanwezigheid 
Nu en in de dagen die komen 
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Een lieve en warme groet van de pastoraatgroep, 
 
Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Maurits van Elsäcker, Anneke 
Bongers Adriëtte Winterman en Lien Uenk. 
 
 

Van de beroepingscommissie 
 

De kerkenraad van gemeente Terwolde-de Vecht heeft na het vertrek van  
Ds. Betsy Nobel besloten om opnieuw een predikant te zoeken.  
Om dit uit te voeren is een beroepingscommissie samengesteld die op 
zoek gaat naar een geschikte kandidaat.  
Eén van de onderdelen in het beroepingsproces is de gemeente de kans 
geven om kandidaten aan te dragen: Dus bij deze!  
 

Weet u een geschikte kandidaat, geef dit dan door via 
a.witteveen@hetnet.nl (Adriette Winterman). De beroepingscommissie 
neemt de voorgestelde kandidaten mee in het beroepingsproces.  
 

Vanuit de PKN is nog geen officiële toestemming om het 
beroepingsproces te beginnen. Hierdoor worden kandidaten op dit moment 
nog niet benaderd. De verwachting is dat de definitieve toestemming om te 
beginnen snel binnen is.  
 

Groeten van de beroepingscommissie: Marja, Adriëtte, Maurits, Gert, 
Anneke, Hermien en Arjan 
 
 
Gemeenteontbijt op de startzondag 
 

We willen de startzondag op  
4 september beginnen met een 
ontbijt voor alle gemeenteleden. 
Om half negen bent u allemaal, 
groot en klein, welkom in het 
dorpshuis. De diakenen en hun  
helpers hebben dan gezorgd dat 
er een lekker ontbijt klaar staat.  
Zo kunnen we de startzondag 
gezellig en voedzaam met elkaar 
beginnen voordat we naar de 
kerk gaan. 
 
Opgave is niet nodig: u bent allemaal van harte welkom. 
  

mailto:a.witteveen@hetnet.nl
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PROJECT    
 
 

In de kerkdienst van zondag 24 juli met mevrouw ds. G van der Maas uit 
Apeldoorn, hebben we de extra collecte bestemd voor het project de 
Sleutel in Apeldoorn. Het collectebedrag is door de diaconie aangevuld tot 
250 euro.  
Hieronder volgt een korte beschrijving die wij ontvingen van project de 
Sleutel: 
 

Per 1 juli 2021 heeft de Protestantse Diaconie in Apeldoorn de voormalige 
pioniersplek De Sleutel geadopteerd als Diaconaal buurtproject op twee 
locaties in de stad. Na een kleine zes jaar pionieren was het voortbestaan 
van de plek in gevaar, bestuurlijk en financieel. Voorheen werd de inzet 
van een van de opbouwwerkers gefinancierd door de Diaconie in 
Apeldoorn, maar was er geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het 
project. In de nieuwe situatie is de presentieplek een project van de 
Centrale Diaconie. Het gaat dus om een doorstart van het oude project. 
Voor de Centrale Diaconie is het nieuw, dat het nu geheel een ‘eigen 
project’ is, met de daarbij horende bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid. 
 

De presentieplek heet De Sleutel. Een sleutel staat symbool voor openen – 
van huizen maar ook harten. Op twee locaties in kwetsbare delen van de 
stad (Zuid-Vogelbuurt en Kerschoten) is er een presentieplek, waar de 
deur open staat naar de buurtbewoners, zowel kinderen en tieners als 
volwassenen. We willen aanwezig zijn en duurzame relaties aangaan met 
de buurtbewoners, waarbij het gaat om liefdevolle aandacht voor ieder 
mens, zoals we geloven dat God die voor ieder mens heeft. Daarbij willen 
we aansluiten bij de verlangens en behoeften van deze buurtbewoners en 
van daaruit activiteiten ontwikkelen.  
We willen ook de leefomstandigheden van kwetsbare mensen verbeteren. 
Apeldoorn is een stad met heel diverse wijken, waar kortgezegd duidelijk 
arme en rijke wijken zijn. Dat vertaalt zich ook naar de kerkelijke wijk-
gemeenten.  
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In de armere stadswijken zijn de wijkgemeenten ook wat minder 
draagkrachtig, maar zijn de kerkleden gemiddeld genomen wel meer 
gericht op sociale betrokkenheid bij de wijk. De twee locaties van de 
Sleutel zijn in kwetsbare stadsdelen.  
We zijn werkzaam op twee locaties t.w. in Apeldoorn zuid in het gebouw 
van de voormalige Finse school aan de Eksterweg. En in de wijk Kerschoten 
in het gebouw van De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280.  
Op beide locaties hebben we 1 vaste opbouwwerker in dienst die 
verantwoordelijk is voor de activiteiten en diverse vrijwilligers op beide 
locaties. 
Het project de Sleutel financieel steunen kan middels bankrekening:  
NL25 RABO 03734 10 999 met daarbij de vermelding gift voor het project 
De Sleutel. 
 
Namens de diaconie,  
Henk van der Scheer 

 

Mevr. Teunissen: bedankt! 
 

Gedurende heel veel jaren heeft mevr. Teunissen de boeketten voor de 
bloemengroet verzorgd.  
Per 1 augustus jl. is zij daarmee gestopt. 
Al die jaren heeft zij ervoor gezorgd dat 
er iedere zondagmorgen een aantal  
boeketten klaar stonden in de kerk. 
Wij zijn haar hiervoor heel veel dank 
verschuldigd! 
 
Wij hopen dat ze nog veel jaren mag 
genieten van de rust die er nu is 
gekomen nu zij de bloemenzaak niet 
meer draaiende hoeft te houden. 
 
De levering van de boeketten is per  
1 augustus overgenomen door 
bloemisterij van Vemde uit Terwolde. 
 
Namens de kerkenraad, 
Kees Visser, scriba 
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Tijdelijk gebruik woning Kolkweg: 
 

In het kader van de lopende beroepingsprocedure voor een nieuwe 
predikant is na het afscheid van Betsy Nobel door de Kerkenraad besloten 
om de woning aan de Kolkweg voorlopig tijdelijk te verhuren op de vrije 
markt. Inmiddels hebben de huidige huurders aangegeven, dat hun 
nieuwe woning in september opgeleverd wordt. Dat betekent dat de 
woning per 1 oktober weer vrij is.  
Gezien de lopende beroepingsprocedure verwachten we niet dat er 
binnen heel korte tijd (3 à 6 maanden) een nieuwe predikant benoemd 
kan worden. Bovendien is niet zeker of een nieuwe predikant wel gebruik 
zal willen maken van een woning van onze kerk.  
Daarom heeft de Kerkenraad besloten om de woning voor nog een 
periode van maximaal 1 jaar in tijdelijke verhuur te doen. Er hebben zich 
alweer meerdere kandidaten aangemeld via de bemiddelende makelaar. 
We verwachten dat hieruit op korte termijn een nieuwe tijdelijke huurder 
gekozen kan worden. 
 

College van kerkrentmeesters 
 
Kerk open 
 

In de maanden juli en augustus hebben we op 
zaterdag de kerk opengesteld voor bezoekers. 
Het blijkt in een behoefte te hebben voorzien. 
Veel fietsers en wandelaars, maar ook 
Terwoldenaren die de kerk nog nooit van 
binnen gezien hadden, zijn binnen geweest. 
Gemiddeld bijna 40 bezoekers kwamen er per 
zaterdag! Waarschijnlijk heeft de mooie zomer 
ook hieraan bijgedragen. 
 

Wij danken de gastheren en gastvrouwen die 
bereid waren al die mensen te ontvangen.  
Het is door de bezoekers erg op prijs gesteld. 
Bovendien zijn er ook mooie en boeiende 
gesprekken gevoerd met de bezoekers over 
allerlei onder werpen. 

 
Voor herhaling vatbaar! 
 

Kees Visser 
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Zaterdag 10 september is er na de 
coronaperiode weer een Open 
Monumentendag. 
Wij zijn blij dat we onze mooie kerk 
dan weer open kunnen stellen voor 
hopelijk weer veel bezoekers. 
 

We willen op deze dag vooral de bezoekers wijzen op onze gevangenis.  
U weet toch wel waar deze te vinden is?  
 

Achter de kleine consistorie 
aan de noordgevel van de 
kerk kunt u een stevige deur 
zien die dus toegang geeft 
tot de gevangenis.  
Naast deze deur ziet u 
kleine getraliede ramen. 
Ook van binnenuit via de 
kleine consistorie en het 
‘stookhok’ is de gevangenis 
via een zware deur 
toegankelijk.  
In deze deur zit een luikje 
waardoor de gevangene 
van water en brood kon worden voorzien. 
 
Wanneer er voor het laatst iemand door de dorpsveldwachter is 
opgesloten, is niet bekend.  
We gaan ervan uit dat de gevangenis ook op de Open Monumentendag 
niet gebruikt wordt en dus voor iedereen toegankelijk is. 
 
Echter, zonder gastheren of gastvrouwen kunnen we geen bezoekers 
ontvangen. Wilt u voor een paar uurtjes gastheer of gastvrouw zijn, meldt  
u dan aan bij ondergetekende. 
 
Kees Visser, tel. 0571-290 720, email: scriba@pknterolde-devecht.nl 
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JARIGEN: 

1 sep Dhr. F. Bosman 86 jr. 

4 sep Mevr. W. van Heusden - Mulkes 86 jr. 

10 sep Mevr. J.M. Fridrichs - te Wechel 84 jr. 

12 sep Dhr. J.H. Lubberts 85 jr. 

19 sep Mevr. C.A. Teunissen - Tiemens 87 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
 
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 
 
  

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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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 5 september: Mevr. R. Beekman 
      Mevr. G. ter Mate 
      Mevr. W. Borgonje 
      Mevr. A. Wijngaards 
 
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: Bank 25,00  

  H. v.d. Scheer 10,00  
  D. van Baak 10,00  
  W. Jansen 10,00  
  H. Teunissen 5,00  
  L. Uenk 10,00 70,00 

     
Onderhoudsfonds via: Melkbus 30,00  

  Bezichtiging kerk 41,00  
  Onbekend 10,00  
  H. Teunissen 20,00 101,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten juli 125,85  
 Orgelfonds 60,20  
 Collecten t/m 22augustus 72,95  
 Orgelfonds 68,50  
 via  Bank 17.7 5,00 332,50 

     
 Diaconie   
 Collecten juli 116,27  
 Collecten t/m 22 augustus  75,80  
 Jeugdwerk KND 45,00  
 Voedselbank 42,00  
 Doel, i.o.m. Predikant 19,15  
 via bank 20,00  
 via bank 135,00  
 Avondmaalscollecte 10,00  
 Stichting Tamara 29,00 492,22 

 
  TOTAAL 995,72 

 
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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Herinneringen bewaar je in je hart, niet op zolder... 
 

In het voor- en najaar ruimen heel wat mensen 

hun kasten op en keer op keer sta je versteld 

wat je in die tijd allemaal hebt bijgehouden en verzameld. 
 

Het kost veel mensen heel wat moeite om afstand 

te kunnen doen van die spullen, want aan alles zit 

wel op de één of andere manier een herinnering vast. 
 

En toch, kijk eens bij jezelf hoe vaak je een bepaald voorwerp 

nog hebt bekeken, vastgehouden... 

Ook jij zal dan beseffen dat we die spullen vaak opbergen 

om ze zelden of nooit vast te nemen. 
 

We hebben niet altijd tastbare dingen nodig om 

onze mooie herinneringen vast te houden. 

Je herinneringen liggen veilig opgeslagen in je hoofd  

en in je hart...trouwens je hart is veel groter dan je zolder... 
 

~:~:~:~:~ 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 
 

deze moet binnen zijn op Maandag 26 SEPTEMBER, vóór 16.00 uur 
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

