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DIENSTEN  OKTOBER 2022  
 
Zondag 2 oktober 10.00u - Ds. J.R. Lammers 
        Extra coll.: Kerk en Israël 

        
onopgeefbaar verbonden  
door gesprek en ontmoeting 

          

Zondag 9 oktober   
 
Terwolde geen dienst 

        Gez. Oec. Dienst Wilhelminakerk 
    Beemte Broekland 
          

Zondag 16 oktober 10.00u - Ds. J.W.C. van Driel 
        Extra coll.: Wereldvoedseldag, 

        
Indonesië, een beter inkomen  
voor Javaanse boeren 

          

Zondag 23 oktober 10.00u - Ds. D. van Meulen 
        Extra coll.: Orgelfonds 

          
Zondag 30 oktober 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
        H.A. 

        
Extra coll. Avondmaalscollecte 
diaconie/voedselbank 

 
 
 
 
 

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

50ste Jaargang, oktober 2022 
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Oecumenische dienst 9 oktober 2022 om 10.00 uur in de 
 

Wilhelminakerk, Beemte. 
  

Na een paar coronajaren kunnen wij dit jaar weer samen een 
oecumenische dienst houden in de Wilhelminakerk in de Beemte.   
 

Aan deze dienst werken mee:  
ds. J. Al, pastor H. de Jong, ds. T. van Staalduine en leden van de 
oecumenische werkgroep. 
 

Het thema voor deze dienst is ‘samen 
onderweg’ naar aanleiding van Lucas  
24 : 13 – 35. (De Emmausgangers.)  
 

Muzikale medewerking wordt verleend door 
het koor ‘Tree Voices’ uit Apeldoorn. 
 

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of 
limonade. 
 

U bent van harte uitgenodigd. 
 

De oecumenische werkgroep  

 
Taizéviering zondag 9 oktober 
 

Om 19.00 uur is er weer een Taizéviering  
in onze kerk. 
Dit is een viering in de stijl van de 
oecumenische geloofsgemeenschap in 
het Franse Taizé, gesticht door broeder 
Roger, waar vele duizenden jongeren uit 
de hele wereld op bezoek komen. 
In de vieringen speelt muziek een grote rol, maar ook stilte en 
Bijbellezingen. Een preek ontbreekt. 
 

De melodieën van de Taizéliederen zijn eenvoudig en worden gekenmerkt 
door herhalingen, waardoor de eenvoudige tekst tot je hart kan gaan 
spreken. 
Het koor Inspiration o.l.v. Marlies Tiemens heeft de liederen al 
ingestudeerd en zal de zang ondersteunen. De dienst is uiteraard ook via 
ons YouTubekanaal Kerk Terwolde mee te beleven. 
 

Iedereen van harte welkom! 
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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 gebed, een gesprek of een 
kaartje kunt meeleven. Een belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. 

• Mevr. Vorderman-Segers in De Bloemendal, Het Laar 1 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. 
 
Pastoraatgroep 
In de kerkdienst op startzondag 4 september is Maurits van Elsäcker 
benoemd als ouderling en heeft Anneke Bongers de belofte van 
geheimhouding afgelegd. We zijn dankbaar dat beiden in de 
pastoraatgroep aan de slag zijn. We kijken terug op een mooie dienst, 
waarin we hoorden over Jozua die geroepen werd om een taak op zich te 
nemen. Soms is het moeilijk, soms gaat het vanzelf. We geloven dat we dit 
met Gods zegen, steun en Geest mogen doen. 
 

Een luisterend oor bieden, verbinding en ontmoeting creëren, aandacht 
voor de mens hebben. En dit alles vanuit de inspiratiebron die God voor 
ons is. Hier is de pastoraatgroep met hulp van allerlei vrijwilligers mee 
bezig. Spreekt u dit ook aan? Altijd welkom om eens bij ons te 
informeren… 
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Ontmoetingsactiviteiten 
Iedere 1e en 3e zondag van de maand drinken we samen koffie na de 
kerkdienst. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven voor een 
kopje koffie. Fijn als u erbij bent! 
 
Hoop doet leven 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het nieuws over de ene na de andere 
crisis maakt mij onrustig. Dan zie ik boosheid en ontevredenheid om me 
heen. En dan denk ik…. waar gaat dit heen? In deze tijd van grote vragen, 
onrust en onvrede richten wij ons tot God.  

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.  

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.    

 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.  

Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.  
(Sela, Toekomst vol van hoop) 

 
Ook te horen op https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20.  
 
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, Anneke Bongers en Adriëtte Winterman 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
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JARIGEN: 

  8 okt. Dhr. M. Hogeboom 86 jr. 
14 okt. Dhr. W.J. van Vemde 84 jr. 
15 okt. Mevr. J. Veenendaal - Wilmink 102 jr. 
 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

12 okt. Dhr. en Mevr. Eekhuis-Hooijer 50 jr. 
12 okt. Dhr. en Mevr. Steffen-Veldstra 45 jr.  
13 okt. Dhr. en Mevr. Wassink-Gelder 50 jr.  
20 okt. Dhr. en Mevr. Berends-Beunk 45 jr.  
26 okt. Dhr. en Mevr. Jansen van ’t Laar-Kamphuis 50 jr.  
26 okt. Dhr. en Mevr. Wolters-Singel 50 jr.  
 

Onze hartelijke gelukwensen. 

 
 
Gezamenlijke ZWO werkgroep Twello en Terwolde-de Vecht?  
 

Zowel in Twello als in Terwolde-de Vecht leiden de werkgroepen ZWO een 
wat moeizaam bestaan. Dit heeft zeker niet te maken met het feit dat op 
het gebied van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking) niets te doen zou zijn. In tegendeel! 
 

Het probleem is dat zowel in Twello als bij ons een aantal mensen gestopt 
is met het werk in de groep.  
In de laatste vergadering van de gezamenlijke diaconieën is besloten om 
de activiteiten van de beide werkgroepen te bundelen om zo te proberen 
het werk op dit gebied nieuw leven in te blazen. In het verleden hebben we 
verschillende mooie projecten en acties gehad, die naast bekendheid met 
de problematiek ook nog eens geld op levereden voor projecten van Kerk 
in Actie. Het zou jammer zijn als dit werk helemaal stil kwam te liggen. 
 

Hebt u interesse voor dit stukje werk in de kerk? Aarzel niet om contact op 
te nemen met ondergetekende en informatie te vragen. Het is geen grote 
vergaderklus, maar wel boeiend, praktisch en inspirerend werk met elkaar. 
 
Namens de diaconieën,  
Kees Visser (06 26 77 44 85 of scriba@pknterwolde-devecht.nl) 
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Kerk Open en Open Monumentendag 
 

In de maanden juli en augustus is de kerk op zaterdag open geweest. 
Ongeveer 225 bezoekers zijn er toen in onze mooie kerk geweest. Veel 
verbaasde en enthousiaste reactie zijn er door de gastheren en 
gastvrouwen ontvangen over onze mooie kerk.  
Voor sommigen was een blik in de kerk genoeg, voor anderen werd 
uitgebreid gebruik van de informatie over de kerk en de fresco’s. 
 
Hetzelfde geldt voor de Open Monumentendag op 10 september.  
Toen konden we 125 bezoekers verwelkomen! Vooral werd er met 
verbazing gereageerd omdat de kerk niet alleen een geweldig monument 
met een prachtig orgel is, maar zelfs een gevangenis bezit. 
 
Wij danken de gastheren en gastvrouwen voor hun inzet die dagen.  
Ook zijn we dank verschuldigd aan de organisten die op de Open 
Monumentendag op het orgel gespeeld hebben. 
 
Wij zijn nog steeds in gesprek met de Gemeente Voorst om de hal onder 
de toren zo te herinrichten dat er altijd een blik in de kerk geslagen kan 
worden en om het mogelijk te maken de hal als bezinningsruimte te 
gebruiken. 
 
Namens de kerkenraad,  
Kees Visser 
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Jaarthema: ´Aan tafel´ 
 
Ieder jaar heeft de PKN een jaarthema. Dit heeft als doel dat gemeente-
leden met elkaar bezig gaan rondom een thema en op die manier elkaar 
ontmoeten/verdieping vinden.  

Voor dit nieuwe kerkelijke seizoen  
is het thema: ´Aan tafel´ (afbeelding 

hiernaast is het ´logo´ van dit thema).  
Als gemeente sluiten we ook aan  
bij dit thema.  
 
We zijn op startzondag al begonnen 
met een gemeenschappelijk  
´aan-tafel-ontbijt´.  
En de volgende activiteit is al 
gepland!  

 
Na de dienst rondom dankdag (6 november) gaan we met elkaar soep 
eten, van de oogst van het land. 
Als ieder daar wat voor brengt (op zaterdagochtend 5 november, Zeedijk 9 

Terwolde), maakt Hermien er soep van. Wil je in de middag meehelpen de 
soep te maken? Graag! 
 
Er zijn natuurlijk veel meer activiteiten te bedenken rondom dit thema (en 
dat hoeft echt niet allemaal met eten te maken te hebben).  
Nu is de vraag: heb je een leuk/mooi/inspirerend/simpel/spannend/grappig 
idee? Laat van je horen!  
Geef het door via de Facebookpagina van de kerk/ 
mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl 
 
We zien er naar uit om de reacties te ontvangen en om met elkaar aan de 
slag te gaan!  

  

mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
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Bij elkaar ´Aan tafel´ 
 
Aansluitend bij het jaarthema: een activiteit waar je je voor kunt opgeven. 
Het idee is dat je in de komende tijd een aantal keren gaat eten met 
hetzelfde groepje mensen (maximaal 6-8 deelnemers per groep) en op die 
manier elkaar ´aan tafel´ ontmoet.  

 
Iedere keer bij een andere deelnemer 
van de groep. Degene waar de 
ontmoeting plaatsvindt, zorgt voor een 
(eenvoudig!) menu. De gasten komen 
daarvan genieten en tijdens het eten 
heb je met elkaar gesprekken over van 
alles en nog wat (of misschien wel een 
thema wat je bespreekt).  

Daarna maak je met elkaar een volgende afspraak en ga je bij iemand 
anders ´aan tafel´.  
 
Samenvatting: 
 

Wie kan er meedoen: iedereen(!) die het leuk vindt om met elkaar te eten 
Wat gaan we doen: samen eten bij iemand thuis 
Waar vindt het plaats: afwisselend bij één van de deelnemers thuis 
Wanneer: 1x per 2 maanden (tot ongeveer juli 2023) 
 
Opgeven kan tot en met 17 oktober via:  
Facebookpagina van de kerk/  
mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl 
 

 
  

mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
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Van de beroepingscommissie 
 

Zoals u weet is enige tijd geleden een beroepingscommissie gestart om 
de zoektocht naar een nieuwe predikant voor te bereiden.  
Er is nog geen officiële toestemming om de vacature open te stellen, 
maar dit lijkt snel te komen. 
 

Op basis van het profiel is een vacaturetekst gemaakt. Zodra de 
toestemming gegeven wordt, zullen we met deze tekst de zoektocht 
naar een geschikte kandidaat beginnen.  
Via onze website, de PKN website en nieuwsbrief en ons Facebook 
wordt de tekst gepubliceerd.  
 
We delen de vacaturetekst alvast met u. Want één van de onderdelen in 
het beroepingsproces is de gemeente de kans geven om kandidaten aan 
te dragen. Dat kunt u nu alvast doen!  
 
Weet u een geschikte kandidaat die goed past bij de vacaturetekst?  
Geef de naam en uw motivatie waarom deze persoon past door aan de 
beroepingscommissie via a.witteveen@hetnet.nl (Adriëtte Winterman).  
De beroepingscommissie neemt de voorgestelde kandidaten mee in het 
beroepingsproces.  
 
Groeten van de beroepingscommissie:  
 
Marja, Adriëtte, Maurits, Gert, Anneke, Hermien en Arjan 

 
  

mailto:a.witteveen@hetnet.nl
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Startzondag: wat een feest! 

 
Zondag 4 september was in 
meerdere opzichten een heel 
mooie start van het kerkelijk jaar. 
 
Allereerst hadden we het 
gemeenteontbijt.  
Iedereen kon voorafgaand aan de 
dienst smullen van een fijn ontbijt, 
verzorgd door de diakenen.  
Dit paste wel heel mooi bij het  
jaarthema ‘Aan Tafel’. Wat is er mooier en verbindt meer dan samen eten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na het ontbijt samen de start van het kerkelijk jaar vieren in een volle kerk. 
Als hoogtepunt van de dienst 
wordt Maurits van Elsäcker als 
ouderling bevestigd en legt 
Anneke Bongers de belofte af 
als medewerker in de pastoraat-
groep.  
 
Anneke wordt hier gefeliciteerd 
door haar echtgenoot, maar na 
afloop van de dienst konden ze 
beiden de felicitaties van de 
aanwezige gemeenteleden in 
ontvangst nemen. 
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Na afloop verschijnt dan de burgemeester. Zij komt Evert Slijkhuis een 
koninklijke onderscheiding opspelden als waardering voor het vele werk 
dat hij in onze gemeente doet en gedaan heeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na afloop blijven we als gemeente nog gezellig bij elkaar om koffie te 
drinken en te feliciteren. Bij de koffie konden we genieten van de heerlijke 
rommelmarktkoek, als vanouds gebakken door Wilma Veldwijk. 
 
Al met al een goede start van ons kerkelijk jaar! 
 
Kees Visser 
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In gesprek met…Dit keer ben ik in gesprek met Anneke Bongers.  

We sluiten aan bij het jaarthema van de landelijke kerk (PKN): ´aan Tafel´.  
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een soort spel: ´Tafelgesprekken´. 

 
Als kennismaking: wie ben je? 
 

´Ik ben Anneke Bongers, geboren en opgegroeid in Apeldoorn. Samen met 
mijn man Jilles heb ik twee dochters en één kleindochter.  
Ze wonen allemaal in de buurt: in Terwolde en in Apeldoorn. 
 

Na de LHNO en de INAS heb ik 
verpleegkunde gestudeerd, daarna  
de specialisatie tot kinderverpleeg-
kundige. Vervolgens een docenten-
opleiding en op latere leeftijd de 
master SEN (special educational 
needs) met specialisatie coaching.  
Ik werk bij Aventus in Deventer in het 
verpleegkundig onderwijs en daar-
naast ben ik vertrouwenspersoon voor 
leerlingen en medewerkers.  
 

Momenteel ben ik ook bezig met het 
voorbereiden op een volgende stap:  
ik word extern vertrouwenspersoon´. 
 

 
Wat maakt dat de functie ´vertrouwenspersoon´ zo bij je past? 
´Het oog hebben voor de kwetsbare studenten vind ik belangrijk. Niet 
iedereen krijgt op jonge leeftijd de kansen om te groeien in kennis en als 
persoon. Het maakt zoveel uit waar ‘je wiegje’ heeft gestaan. Daar wil ik 
me graag voor inzetten. Ik vind het belangrijk dat het MBO meer en beter 
op de kaart komt te staan.  
Momenteel zie ik weer dat de kansenongelijkheid toeneemt. Net als in mijn 
jeugd. Dat raakt me en ik probeer me te focussen op wie de jongeren zijn 
als persoon. Verder is in deze rol integriteit erg belangrijk daar er allerlei 
meldingen bij je in vertrouwen binnen komen. Ik kan dan naast de melder 
‘meelopen’ welk pad hij zou kunnen gaan´.  
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Je bent betrokken bij de kerkgemeenschap, is dat altijd zo geweest? 
´Van huis uit heb ik die betrokkenheid bij de kerk niet meegekregen. Wel 
heb ik op een christelijke basisschool (Pr. Ireneschool) gezeten en op die 
manier raakte ik bekend met de Bijbel en het christelijk geloof. Het geloof 
is belangrijk voor me gebleven. Ik noem mijzelf ook een christen. 
Tegelijkertijd moet ik zeggen dat de Bijbel/het christelijk geloof niet de 
enige bron is waaruit ik mijn inspiratie haal. Zo ben ik ook betrokken bij een 
filosofie leesclub´.  
 
Het jaarthema van de PKN, waar we bij aansluiten, is: ´Aan Tafel´. 
Waar moet jij aan denken bij deze woorden? 
´Direct moet ik denken aan het samen aan tafel zitten. Thuis met vrienden 
en familie. Ik vind het heerlijk om bij ons aan de grote tafel te zitten en de 
tijd te nemen om de tafel mooi te dekken en te koken voor en met 
anderen. Dat je echt de tijd neemt om te genieten. Ook moet ik denken 
aan het koffiedrinken na de kerkdienst en aan het Heilig Avondmaal. Het 
Avondmaal is voor mij bezinnend: stil staan bij het feit dat we samenzijn, 
een gemeenschap vormen´.  
 
We gaan starten met ´Tafelgesprekken´. Het werkt als volgt: er zijn kaartjes 
met vragen/stellingen. Je pakt een kaartje. De tekst op het kaartje lees je 
voor en je reageert daarop. Op die manier hebben we een ´Tafelgesprek´.  
De thema´s zijn: de samenleving, het doel van het leven, God enzo, de 
toekomst.  
 

Anneke pakt een kaart van de stapel ´de samenleving´: 
In een wereld vol reclame zijn we als consumenten vrije mensen of 
slaven? 
´Dit is gelijk een stelling waar ik even goed over na moet denken. Zelf 
probeer ik goed na te denken over wat ik koop en dat ik geen dingen koop 
die ik eigenlijk niet nodig heb. Daarnaast is kwaliteit en duurzaamheid erg 
belangrijk. Zodat spullen langere tijd meegaan. Reclames triggeren mij niet 
per se om direct wat te gaan kopen, maar ik vind het aan de andere kant 
ook wel weer leuk om er goed en verzorgd uit te zien´.  
 
Het doel van het leven: Zijn er waarden die aan volgende generaties 
doorgegeven moeten worden? 
´Wat ik belangrijk vind is eerlijkheid en rechtvaardigheid. Maar ook dat we 
oog hebben voor elkaar en dat we oprecht zijn, dat we zeggen wat we 
doen en handelen vanuit goede intenties. Ik merk dat ik een andere 
levensfase in ga. Er is steeds meer om op terug te kijken en soms zou ik 
wel eens willen dat ik vroeger de wijsheid had die ik nu heb´.  
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Waar denk je dan aan? 
´Bijvoorbeeld dat je fouten mág maken. Daar kun je van leren en het hoort 
bij het leven. Wanneer er een student bij mij komt met iets dat niet goed is 
gegaan, vraag ik vaak: ´wat is nu het ergste dat er kan gebeuren, vergaat 
de wereld´? Dat werkt meestal heel relativerend en past bij mijn intentie 
dat een student ook mag leren van zijn fouten´.  
 
God enzo: Omschrijf Jezus.  
´Jezus zie ik als een persoon in de geschiedenis. Hij staat naast allerlei 
belangrijke/invloedrijke personen (om dit te illustreren pakt Anneke een, voor 
haar, aansprekend boek erbij over Socrates/Boeddha/Confusius/Jezus van Karl 

Jaspers). De invloed van Jezus neemt af, omdat Hij minder bekend is. Bij 
mij op school is er een aantal jaar geleden een einde gekomen aan de 
kerstviering. Dat mis ik wel, omdat het christelijk geloof ook bij onze cultuur 
en geschiedenis hoort. Ik geloof dat Jezus echt geleefd heeft en ook is 
gekruisigd, maar of Hij is opgestaan? Dat vind ik dan weer lastig. Hij is wel 
de Zoon van God, maar hoe kan ik God dan ervaren? Voor mij is het dus 
lastig om Jezus goed te kunnen omschrijven´.  
 
De toekomst: Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn 
gezwoeg tot stand brengt? 
´Wat er in mij opkomt: ik heb altijd best hard gewerkt, ik ben ambitieus en 
vind het ontzettend leuk om opleidingen te doen. Daarom ga ik nu weer 
een cursus integriteit doen. Ik denk dat ik als voordeel van al dat werken 
en leren heb, dat ik open minded ben, ik doe mensenkennis op en ontmoet 
allerlei mensen met hun eigen (levens)verhaal/vragen/moeilijkheden. 
Daarnaast mag ik daardoor ook een mooi en goed leven leven.  
Eigenlijk vind ik het een heel moeilijke tekst die op het kaartje staat. Het 
komt over alsof het verkeerd is om hard te werken. Er klinkt een oordeel 
in´.  
 
We komen erachter dat het een tekst is uit Prediker 3. We lezen de 
tekst in een andere vertaling en daar staat:  
 

- Een mens heeft er niets aan om steeds maar hard te werken.  
Hard werken is een zware taak, die God de mensen heeft opgelegd.  
God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt. En hij heeft de 
mensen geleerd om dat te begrijpen. Toch begrijpt een mens nooit 
helemaal wat God doet. Daarom zeg ik: je kunt maar het beste vrolijk zijn 
en van het leven genieten. Als je lekker eet en drinkt en geniet van al je 
bezit, dan is dat een geschenk van God - 
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Uit voorgaande tekst concluderen we dat niet zozeer hard werken voordeel 
geeft, maar dat we juist erg mogen genieten van de rust, het goede (van 
God) en de tijd nemen voor (zelf)reflectie. Dat geeft ons een andere kijk op 
de stelling van het kaartje.  
 
Het doel van het leven: Wat vind je van de uitspraak: liefde is het 
hoogste doel? 
´Dat vind ik een mooie uitspraak. Liefde is een mooi gegeven, voor elkaar, 
de natuur, de medemens. Daar zouden we veel meer van mogen hebben. 
Zeker als ik ook denk aan de wereldleiders. Dan komt wel eens naar me 
naar boven: ´meer liefde, wat zou dat de wereld goeddoen´´.  
 
God enzo: Stel je was ergens anders geboren. Denk je dat dan je dan 
een andere levensovertuiging had gehad? 
´Ja, zeker weten! We hebben hier eerder tijdens het gesprek ook over 
gesproken en nu komt die vraag ineens weer naar voren. Dat vind ik 
bijzonder!  
Bepaalde elementen uit het Boeddhisme spreken me aan: mindfulness en 
het mediteren. Dat je mag voelen wat er gebeurt als je heel bewust in rust 
bent.  
Ik zou het mooi vinden wanneer er in de kerkdienst meer ruimte komt voor 
stilte. Bijvoorbeeld na de preek of juist aan het begin van de dienst. Dat er 
een moment is van bezinning. Deze zomer heb ik een aantal keren op 
zaterdagmiddag in de kerk gezeten. Ik vond het echt heerlijk om in de stilte 
in de kerk te zijn, een boek te lezen en er ´gewoon zijn´´.  
 
Op de zondag ná dit gesprek (zondag 18-9), sloot de dienst erg aan 
bij de thema´s die wij hebben besproken. De laatste woorden vanuit 
de preek van ds. van Middendorp: ´Betrokkenheid op God en leven 
met alles wat is, dan leven we zoals we bedoeld zijn door God´. Zo 
kreeg het gesprek nog een vervolg. Laat ik het erop houden: het was 
een knipoog van God. Anneke, veel dank voor je openheid, het delen 
van jouw verhaal en reacties op de stellingen.  
 
-Maurits van Elsäcker- 
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Financiële zorgen en crisistijd 
 
De kerk krijgt ook haar deel van de zorgen over duurder wordende 
energie. Vooral het verwarmen van de kerk kostte altijd al heel veel geld, 
maar nu de energie veel duurder wordt, krijgt ook de kerk met hogere 
rekeningen te maken. 
 
De kerkrentmeesters denken erover na hoe ze deze sterk gestegen kosten 
het hoofd kunnen bieden. 
Een suggestie die al gedaan is, is om de verwarming in de kerk wat lager 
te zetten. Als de kerk wat killer is, is het ook mogelijk om de jas aan te 

houden in de kerk.  
Een enkele graad lager scheelt in 
ons hoge kerkgebouw al gauw een 
groot aantal m³ gas.  
Het is misschien niet erg gastvrij, 
maar nood breekt ook hier wet. 
Maar misschien zijn er nog wel 
andere mogelijkheden. Als u 
suggesties heeft, houden we ons 
aanbevolen.  

 
We proberen immers met z’n allen ook Groene Kerk te zijn, los van de 
huidige energieprijzen. De kerkrentmeesters houden u op de hoogte en in 
het volgende kerkblad staat meer informatie. 
 
Een andere zorg ligt vooral bij de diaconie. Er zijn steeds meer mensen die 
door de inflatie en vooral de hoge energierekeningen het hoofd maar 
moeilijk boven water kunnen houden.  
 
De diaconie heeft mogelijkheden om hulp te bieden of om de weg te wijzen 
hoe uit de problemen te komen. Heeft uzelf problemen of weet u het van 
anderen: aarzel niet om bij de diaconie aan te kloppen.  
De diakenen kunnen niet achter elke voordeur kijken, maar we kunnen wel 
omzien naar elkaar. 
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Afscheid Rianne Beumer als vaste organist 
 

Op zondag 30 oktober zal Rianne Beumer voor het laatst als vaste organist 
de eredienst begeleiden op ons mooie Naberorgel. 

 
Ruim 20 jaar heeft Rianne op 
een inspirerende manier de 
diensten ondersteund. Het is fijn 
dat zij dat op een aansprekende 
manier heeft ingevuld al die 
jaren. Meedenken en flexibel 
inspelen op wat er gebeurde in 
de kerk kenmerkt Rianne.  
 
In de dienst van 30 oktober 
willen we daar even bij stil staan. 

 
De plaats van Rianne in de club van vaste vrijwillige organisten wordt 
overgenomen door Jan Koelewijn. Jan werkt bij de firma Reil en is 
betrokken geweest bij de renovatie van het Naberorgel, vorig jaar. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
 
Piet Winterman 
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Jubileumconcert  ‘Eendracht’  Terwolde. 

Op zaterdag 8 oktober organiseert de gemengde zangvereniging 

‘Eendracht’ een jubileumconcert in de Dorpskerk in Terwolde.  

Aanvang 20.00 uur. 
 

Vorig jaar bestond ‘Eendracht’ 115 jaar, maar vanwege de coronaperikelen 
kon toen het geplande concert niet doorgaan.                                                            
 
Deze avond zal medewerking worden verleend door het Vrouwenkoor 
‘Vitalis’ uit Twello, o.l.v. Hans Mol. Dit koor is opgericht net voor het 
uitbreken van de coronapandemie en zal nu voor het eerst in het 
openbaar optreden.          
      
Ook zal een speelgroep van instrumentalisten uit Deventer en omgeving, 
o.l.v. Annelies Tijman haar medewerking verlenen. Deze groep bestaat uit 
muzikanten, die volksmuziek spelen.  
De meeste van hen zijn volksdansers. Iedereen die wil, mag aanhaken.  
De meeste muziek die gespeeld wordt komt uit Europese landen, soms 
ook uit de U.S.A. Het is dansmuziek.  
Men speelt zonder bladmuziek en leert de deunen uit het hoofd en door 
veel te oefenen komt het vanzelf goed. Ieder is vrij om een eigen tegen-
stem te spelen of een begeleidingspartij, zo komt iedereen uit de verf.  
De groep bestaat uit 12 personen, die verschillende instrumenten 
bespelen.  
 
Natuurlijk zal ook het gemengd koor ‘Eendracht’, o.l.v. Hans Mol zich 
meerdere keren laten horen.                                    
 
De inloop voor dit concert is vanaf 19.30 uur en dan is er gelegenheid om 
koffie of thee te drinken, welke u aangeboden wordt. 
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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 
 

 
 GIFTEN: 
 
Bloemengroet via: L. Uenk 10,00  

  H. Teunissen 5,00  
  D. v an Baak 20,00  
  G. Bokslag 15,00  
  Bank 7.8 15,00 65,00 

     
Onderhoudsfonds via: bank 10.9 45,00  

  Kerk open +   
  Monumentendag 123,45 168,45 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten 28.8 + September 168,00  
 Bank 14.9 20,00  
 Orgelfonds 53,85 241,85 

     
 Diaconie   
 Collecten 28.8 + September 154,50  
 Kameroenproject 15,45  
 JOP  24,20  
 Syrië 35,75  
 Vredesweek 30,57 260,47 

 
  TOTAAL 735,77 

     
Voor al deze giften onze hartelijke dank! 
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POSTADRES KERKENRAAD: 
 

Alle post, bestemd voor de kerkenraad, sturen naar:  
Scriba: Kees Visser, de Kosterij 3, 7396 NR  Terwolde, of naar 
onderstaand mailadres. 
 

E-MAIL ADRES & HOMEPAGE: 
 

Mail adres: scriba@pknterwolde-devecht.nl 
Home page: www.pknterwolde-devecht.nl 
 

GEBRUIK KERK EN CONSISTORIE: 
 

Voor het bespreken van kerk en consistorie kunt u bellen met 
Henk Stormink: 0650 66 66 12, of  
mailen: verhuur@pknterwolde-devecht.nl  
 

THUIS DE KERKDIENST BELUISTEREN? 
 

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

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

ervoor dat u de kerkdienst thuis kunt beluisteren. 

Kees Visser: 0571 290 720 
 

VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

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

In de week van 4 oktober: Mevr. T. Teunissen 
     Mevr.  M. Kelderman 
     Mevr. A. Hiddink 
     Mevr. Jac. Van der Haar  
  

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 31 OKTOBER vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

