
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                  11 



   2 

                                                     
DIENSTEN  NOVEMBER 2022  
 
Zondag 6 november 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 
        Dankdag 

        
Extra coll.: KiA: Zambia,  
theologische opleiding 

          
Zondag 13 november 10.00u - Mw. dr. E. van Staalduine-Sulman 
        Extra coll.: Orgelfonds 
          
Zondag 20 november 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
        Laatste zondag kerkelijk jaar 
        Extra coll.: Orgelfonds 
          
Zondag 27 november 10.00u - Ds. J.R. Lammers 
1e advent       Extra coll.: Kia Adventscollecte 

        
Colombia, onderwijs voor  
werkende kinderen 

        
 
  

Zondag 4 december 10.00u - Ds. T.J.S. van Staalduine 
2e advent       Extra coll.: KiA Adventscollecte 

        
Libanon/Jordanië,  
Creëren van banen voor jongeren 

 
 

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

50ste Jaargang, november 2022 
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Gedachteniszondag 20 november 
 
Op zondag 20 november is het gedachteniszondag. We willen dan de 
dierbaren die ons ontvallen zijn gedenken, omdat we geloven in een 
God die ons draagt en vasthoudt, ook door de dood heen.  
In de dienst lezen we troostvolle woorden uit Jesaja 25:6-9: aan het 
einde van de tijden zal God alle mensen aan tafel ontvangen op zijn 
heilige berg. Niemand hoeft meer gebrek te lijden, er is meer dan 
genoeg voor iedereen; het beste eten staat op tafel. Ook zal God alle 
tranen wegvegen en de dood overwinnen.  
 
In de dienst zullen we de namen noemen van alle gemeenteleden, die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Bij het noemen van de namen 
wordt een kaars aangestoken. Aansluitend kan er door iedereen die 
dat wil een kaarsje worden aangestoken voor een geliefde, die al 
eerder van ons is heengegaan. Aansluitend op de dienst is er 
gelegenheid om koffie of thee te drinken in de kerk. De predikant en 
een ouderling zullen daar aanwezig zijn om u te ontmoeten en even 
na te praten, indien u dat wenst.  
 
Bent u verhinderd voor de morgendienst, dan kunt u de kerk ook 
zondagmiddag bezoeken van 12.00-14.00 uur. De kerk is dan open.  
U kunt een kaarsje aansteken voor uw dierbare en/of even stil zijn.  
U kunt blijven zitten zolang u wilt. Er zullen mensen aanwezig zijn met 
wie u kunt praten, als u daar behoefte aan hebt. 
We hopen u op zondag 20 november te ontmoeten. 
 
Ds. Rosemarie van der Hucht 
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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. 

Herdenkingszondag 20 november 
Op zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
herdenken we tijdens de ochtenddienst als gemeente de gemeenteleden 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dominee Rosemarie van der Hucht 
leidt deze dienst en zij schrijft hier op een andere plek in deze kerkbode 
meer over. 
 
In deze dienst zullen de namen worden genoemd van mensen binnen onze 
gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder van hen wordt 
familie uitgenodigd om een licht te ontsteken bij het klinken van de naam. 
Een naam die, zo geloven wij, verbonden is met de hemelse Liefde en 
geborgen blijft voor eeuwig. De namen van overledenen uit de gemeente 
die wij met liefde en genegenheid gedenken zijn: 
 
Mevrouw Janke Lugtenberg – Storm, overleden op 25 november 2021, in 
de leeftijd van 80 jaar  

De heer Gradus van Essen, overleden op 27 november 2021, in de leeftijd 
van 90 jaar 

De heer Gijsbert Albertus Teunissen, overleden op 14 december 2021, in 
de leeftijd van 81 jaar 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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De heer Jan Adrianus Grandia, overleden op 11 maart 2022, in de leeftijd 
van 74 jaar 

Mevrouw Gerdina Stefina Vos – Hofman, overleden op 16 maart 2022,  
in de leeftijd van 84 jaar 
 
Mevrouw Johanna Hendrika Vorderman – Segers, overleden op 29 
september 2022, in de leeftijd van 96 jaar 
 
Daarnaast is het mogelijk voor 
iedere aanwezige om een kaars te 
branden voor wie in gedachten 
komt. Zo moge het schijnsel van de 
kaars de herinnering in het licht 
zetten van wie wordt herdacht. 
Troostrijk en hoopvol. U bent van 
harte welkom om deze altijd zo 
dierbare wijze van vieren en 
gedenken mee te maken. 
 
Van 12.00 uur tot 14.00 uur is de kerk geopend. Dan is er gelegenheid om 
in de kerk waxinelichtjes aan te steken voor alle mensen die we willen 
gedenken op deze dag. Iedereen die graag een lichtje wil branden is dan 
welkom. 
 

Wilt u gastheer of gastvrouw zijn? Heel graag, laat het weten aan Lien 
Uenk via mail of telefoon.  
 
 
Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken 
Waarop het wachten is. 
 
Lied 731 vers 2 uit Liedboek  
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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. 

● Wessel en Freda van Veelen. 
● De families waarvan in het afgelopen jaar een familielid is 

overleden. 
 
Wilt u een adres weten of kent /bent u iemand die de volgende keer 
genoemd mag worden? Neem dan contact op met Lien Uenk (0571-
271382 of ljuenk@kpnmail.nl). Stelt u er geen prijs op dat uw naam is 
genoemd, dan kunt u dit ook doorgeven aan Lien Uenk. 
 
Ontmoetingsactiviteiten 
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! 
 
Er zijn twee ‘Bij elkaar Aan tafel’-groepen gevormd. Zij gaan 1x per 2 
maanden bij elkaar eten. Heeft u zich niet opgegeven maar lijkt het u leuk 
om erbij aan te sluiten? Meld u dan bij mauritsvanelsacker@pknterwolde-
devecht.nl.  
 
Op zondag 6 november eten we na de dankdienst voor gewas en arbeid 
soep, van de oogst van het land, met elkaar. U kunt uw groenten 
zaterdagmorgen 5 november bij Hermien Teunissen, Zeedijk 9 brengen. 
Wilt u ´s middags helpen bij het maken van de soep? Dat zou fijn zijn! 
 
Op woensdag 9 november om 10.00 uur drinken we weer koffie met 
elkaar. U bent van harte welkom in het oude kerkje Bethel aan de 
Lochemsestraat op de Vecht. Dominee Rosemarie van der Hucht zal hier 
aanwezig zijn. Gezellig als u ook aanschuift. 
 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
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Terugblik Taizéviering 
Zondagavond 9 oktober hadden we een mooie Taizéviering met elkaar. 
Een viering waarin muziek, stilte en Bijbellezingen centraal stonden.  
Met ondersteuning van het koor Inspiration onder leiding van Marlies 
Tiemens en orgelspel van Rianne Beumer werden de mooie Taizé liederen 
gezongen. Rosemarie van der Hucht en Maurits van Elsäcker lazen voor uit 
de Bijbel. En we staken kaarsen aan. Wat was het een prachtig moment 
van vrede en rust, die we met gemeenteleden en gasten mochten beleven.  
De viering is ook veel bekeken via ons YouTube kanaal. En denkt u: ´Dit 
heb ik helemaal gemist!´ Geen probleem, de viering is nog steeds te zien 
op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=eO_Z-6WsAHQ). 

 
Bloemen van de kerkdienst 
Na elke kerkdienst worden bossen bloemen gebracht bij gemeenteleden 
die bij voorbeeld iets te vieren hebben of die we namens de kerkelijke 
gemeente sterkte willen wensen. Deze vorm van verbinding wordt erg 
gewaardeerd. Daarom gaan we dit verder uitbreiden.  
 
Wat is het plan? Elke laatste zondag van de maand wordt er gezorgd voor 
een extra bos bloemen. Deze bos bloemen is bedoeld voor iemand in onze 
dorpen die wel een bos bloemen kan gebruiken (bijvoorbeeld vanwege 
iets feestelijks, als bemoediging of met een andere reden).  
Wie dat is, dat is aan u als kerkganger/gemeentelid. Het hoeft geen 
gemeentelid te zijn. Het doel is juist om onze betrokkenheid te laten 
blijken aan alle inwoners van Terwolde-de Vecht en omgeving.  
 
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Meld u dan ná de dienst 
bij het dienstdoende kerkenraadslid. U mag vermelden voor wie/welke 
gelegenheid de bos bloemen is, maar dat is geen vereiste.  
U mag vervolgens zelf de bloemen wegbrengen of u overlegt wie dat gaat 
doen.  
Wanneer u niet in de kerk bent, maar toch iemand weet die de bos 
bloemen kan gebruiken: belt u dan in de week vooraf naar Lien Uenk. 
Iedereen mag namen noemen en daarmee is het een gedeelde 
verantwoordelijkheid om dit initiatief tot een succes te maken! 

https://www.youtube.com/watch?v=eO_Z-6WsAHQ
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De eerste keer dat we dit doen is op zondag 27 november 2022.  
Dus denkt u alvast na over iemand die we een bloemengroet kunnen 
bezorgen? 
 
Een warme groet van de pastoraatgroep, 
 
Lien Uenk, Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Maurits van 
Elsäcker, Anneke Bongers en Adriëtte Winterman 

 

 

 

 

JARIGEN: 

2 nov Mevr. J.G. Kamphuis - Noordkamp 84 jr. 

3 nov Dhr. A.H. van Velde 85 jr. 

3 nov Dhr. W.E. van Dronkelaar 82 jr. 

8 nov Dhr. J.A. Kiesbrink 84 jr. 

12 nov Mevr. F. Doeve - de Wilde 91 jr. 

13 nov Mevr. F.M. Davelaar - Buitenhuis 93 jr. 

28 nov Mevr. A.J. Teunissen - Veldwijk 82 jr. 

 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

17 nov Dhr. en Mevr. van Assen-Hofman                40  jr.    
 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
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Van de beroepingscommissie 
 

In de laatste week van oktober kwam het langverwachte bericht van de 
classis van de PKN: We mogen de vacature predikant voor 0,5 fte 
openstellen! De Kerkenraad deelde dit bericht gelijk met ons. Wat zijn we 
blij dat we al onze voorbereidingen nu in de praktijk mogen brengen. 
 

De maand november zal in het teken staan van de vacature bekend 
maken. We hopen dat veel kandidaten zich zullen melden voor onze 
gemeente. We zoeken op verschillende manieren naar kandidaten: 
 

• We vragen de landelijke PKN om te kijken of zij predikanten of 

proponenten (afgestudeerde dominees die nog geen gemeente 

hebben) die passen bij onze vacaturetekst.  

• We gaan onze vacature bekend maken. Via de website van de kerk, 

Facebook en het weekbericht van de PKN. Wilt u in uw netwerk ook 

vertellen dat wij een predikant zoeken? 

• We vragen u als gemeentelid of u een geschikte kandidaat kent die 

goed past bij de vacaturetekst. Geef de naam en uw motivatie 

waarom deze persoon past door aan de beroepingscommissie via de 

secretaris Adriëtte Winterman.  
 

Dit kan via mail: a.witteveen@hetnet.nl of via de brievenbus: 

Wijkseweg 96. Doe dit uiterlijk 7 november 2022. 

Zo hopen we in de maand november kandidaten te enthousiasmeren om 
op onze vacature te solliciteren. De beroepingscommissie gaat alle 
sollicitaties goed lezen en zal zich ook online via internet oriënteren op de 
kandidaat. Bijvoorbeeld door kerkdiensten te bekijken of informatie te 
zoeken. Wij laten in de kerkbode van december weer van ons horen.  
Wilt u het beroepingswerk door middel van uw gebeden steunen?  
 
Een warme groet van de beroepingscommissie: Marja, Adriëtte, Maurits, 
Gert, Anneke, Hermien en Arjan 
  

mailto:a.witteveen@hetnet.nl
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In Gedachtenis 

 

Ze werd geboren op 4 december 1925 als 2e dochter en ook als 2e kind 

van de familie Segers die woonde bij de begraafplaats van Terwolde: 

Johanna Hendrika was haar doopnaam. Annie werd haar roepnaam. Zo 

werd zij gekend bij de Eeuwige en bij haar medemensen. Ze trouwde 

met Evert Vorderman en samen kregen ze drie zonen: Gert, Erik en 

Hans. We bespraken haar uitvaart bij haar jongste zoon in Deventer.  
 

Behalve voor de liederen ‘Blijf bij mij Heer’ en ‘Wat de toekomst brenge 

moge’, koos zij voor woorden uit Psalm 139.  

Huub Oosterhuis maakt daar een eigentijdse versie op: ‘Ken je mij’. 

‘Gekend worden’, dat was het thema voor Annie haar Afscheids-dienst 

gehouden op 6 oktober in de aula van uitvaartcentrum Hemmes in 

Twello. Ze was op 29 september in Woon-zorg centrum De Bloemendal 

in Deventer overleden. Bijna 97 jaar.  
 

Gekend worden, is voor ieder mens belangrijk, zo ook voor Annie. In de 

1e plaats door de Eeuwige, maar ook door je medemensen. In de relatie 

met hen kun je laten zien waar je voor staat m.b.t. je geloof. Annie was 

zeer betrokken bij de kerk van Terwolde, tot op het laatst wilde ze op 

de hoogte blijven van wat er in het algemeen in Terwolde gebeurde en 

in het bijzonder wat de kerk betreft.  

Haar kinderen en kleinkinderen hadden hun aandeel in de plechtigheid, 

die daardoor een zeer persoonlijk tintje kreeg.  

Ook haar kleindochter, die met man en drie zoontjes in Dubai woont, 

liet via een briefje van zich horen. Moeder.  
 

Oma en overgrootmoeder heeft haar leven op haar manier geleefd. Ze 

deed dit op ‘My Way’ het lied met de toepasselijke tekst werd gespeeld.  

De Paaskaars uit de kerk werd door Anneke Bongers meegenomen. 

Haar licht schijnt van het Begin tot en met het Einde (Alfa en Omega) 

van een mens haar leven. Zelfs daarna belooft God dat er toekomst zal 

zijn.  
 

Vanuit het geloof in die toekomst hebben we Annie naar de 

begraafplaats in Terwolde gebracht, waar ze thuiskwam op haar 

geboorte- en woonplek.  

 

Haar levenscirkel is rond. Dat haar lichaam rust mag vinden in het graf 

bij haar man Evert.  
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Dat zij in Gods Eeuwigheid vrede mag vinden. Het licht van de 

Paaskaars werd meegeven aan de kaarsjes die de kleinkinderen 

aanstaken. Dat dit licht voor de familie Vorderman zichtbaar mag 

blijven als ze over moeder en oma praten en aan haar denken.  

En misschien de kleine kaarsjes weer eens laten branden. 
 

Ruud Bloemendal. 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 
Afscheid van Rianne Beumer als vaste organist 
 

In de dienst van zondag 30 oktober hebben we afscheid genomen van 
Rianne Beumer als vaste organist bij onze gemeente. Rianne is indertijd 
begonnen op de Vecht in gebouw Bethel als opvolger van Dinie Veldwijk 
die in die tijd stopte vanwege haar leeftijd. 
Rianne was altijd flexibel je kon altijd een beroep op haar doen ook bij het 
afzeggen van andere organisten. En bij Trouwerijen en Overlijdensdiensten 
was ze altijd beschikbaar en speelde ze aangepaste liederen die de 
mensen konden waarderen. 
 

Zij was in onze kerk ruim 20 jaar een goede organist die de liederen prima 
begeleidde ook qua tempo had ze het goed in de hand.  ‘s Morgens vóór 
de dienst had ze altijd goed overleg met de voorganger over de te zingen 
liederen die niet altijd gemakkelijk waren om te spelen. En ook bij het 
instuderen thuis had ze vaak vooraf overleg met de voorganger. Ze was 
altijd goed voorbereid op de dienst en kan wat dat betreft als een 
voorbeeld voor velen dienen. 
Ook het begeleiden van zangkoren ging haar goed af. Rianne overlegde 
prima met de dirigent. Zo vond het koor Inspiration Rianne een geweldige 
organist om mee samen te werken. 
 

We zullen Rianne zeker missen in onze kerk die ze altijd een goed hart toe 
droeg! 
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Namens de kerkenraad en de gemeente Terwolde-De Vecht hebben we 
Rianne hartelijk dank gezegd en om dat ook in iets stoffelijks uit te 
drukken hebben we een brood-/snijplank met een tekst aangeboden.  
Aalt heeft daar nog een mooie foto aan toegevoegd en een vrolijke bos 
bloemen.  
 

Rianne benoemde in haar 
dankwoord de goede en warme 
sfeer in onze gemeente, waar ze 
zich altijd welkom heeft gevoeld.  
 
Ze gaf vanuit haar hart de wens 
mee, dat de warmte en goede 
sfeer voor de toekomst een 
aantrekkingskracht mag zijn voor 
ontwikkeling en groei van onze 
gemeente. 
 
 

Rianne, het ga je goed en we 
zullen aan je blijven denken als 
een vriendelijk en innemend 
mens en bekwame organist 
waarop je altijd kon rekenen!!! 
 
 
Namens het College van 
kerkrentmeesters, 
 
Piet Winterman  

en 
Aalt van der Haar 
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In gesprek met…dit keer ben ik in gesprek met Christiaan Boers.  

 
Als kennismaking: wie ben je? 
´Ik ben Christiaan Boers en woon nu bijna 9 jaar in Terwolde. In het dagelijkse 
leven ben ik geestelijk verzorger in Hilversum. Tegenwoordig ben ik eerstelijns 
geestelijk verzorger vanuit het ´Centrum voor levensvragen´. Daarnaast werk ik 
ook nog interim als pastor in één van de kerken in Hilversum.  
Én ik ben ouderling in onze eigen kerk in  
Terwolde. In mijn werk heb ik veel te maken  
met mensen in de laatste fase van hun leven.  
Ik richt mij niet op de lichamelijke gezondheid,  
maar in mijn werk is juist de mentale  
gezondheid van mensen belangrijk.´ 
 
Binnen het pastoraat komt het thema 
 ´eenzaamheid´ regelmatig naar voren.  
Omdat Christiaan in zijn werk met veel mensen  
in contact komt én ervaring heeft met dit thema,  
richten we ons deze keer op het thema 
´eenzaamheid´.  
 

Wat is de definitie van eenzaamheid? 
´Deze uitdrukking kan ik het beste illustreren  
met een uitspraak van koningin Wilhelmina.  
Toen zij in de oorlog in Londen verbleef,  
sprak zij uit: ´ik ben eenzaam, doch niet alleen´. Wilhelmina was omringd met 
allerlei mensen, maar tóch voelde ze zich eenzaam, omdat ze niet de koningin 
kon zijn die ze graag wilde zijn voor haar onderdanen. Vanuit die uitspraak kan je 
zeggen dat eenzaamheid in eerste instantie een gemoedstoestand is.  
Een gemoedstoestand komt voort uit iets wat in jou zit. Wat ergens een 
voedingsbodem heeft in je leven. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor boosheid. 
Een gevoel van boosheid komt ook ergens vandaan. Wanneer je boos wordt, 
wordt eigenlijk dat gevoel geprikkeld en ontstaat er boosheid. Zo zie ik dat ook 
met eenzaamheid.´ 
 
Het woord eenzaamheid heeft een bepaalde lading in zich, hoe zie jij dat? 
´Wij zijn heel erg geneigd om eenzaamheid negatief in te kleuren, maar in de 
Bijbel wordt vaak gesproken over dat mensen bewust de eenzaamheid opzoeken. 
Dat is dus een bewuste ´stap´ die gezet wordt. Bijvoorbeeld om tot zichzelf te 
komen of om in contact te komen met God.´ 
 
Wat zijn kenmerken van eenzaamheid? 
´Dat zal verschillen van mens tot mens. Wat veel voorkomt is: klagen, een 
bepaalde mate van somberte of iemand die zich meer en meer terugtrekt. Het 
komt voor dat mensen zich gaan ‘wentelen’ in de eenzaamheid. Het wordt dan 
deel van hun leven en mensen kunnen dan niet meer komen tot het positieve.  
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Ze kunnen zich dan gaan gedragen naar hun gevoel van eenzaamheid (bijv.: ik 
voel me eenzaam en daarom ga ik niet naar een activiteit). Eenzaamheid heeft 
ook vaak te maken met verlies van sociale structuur die je daarvoor wel had, maar 
die nu gestopt is of weggevallen.´ 
 
We spreken over de manier waarop iemand eenzaamheid aanduidt. 
´Mensen kunnen op verschillende manieren zeggen dat ze eenzaam zijn: ´ik voel 
me eenzaam óf ik ben eenzaam.´ In dat ene woord zit wel een heel verschil.´ 
 
Wat is dan het verschil volgens jou? 
´Wanneer je het hebt over dat iemand zich eenzaam voelt, kun je gaan uitzoeken 
waar dat vandaan komt. Misschien herkent iemand dat gevoel wel uit het verleden 
of vanuit een werksituatie. Dan gaat het gesprek er ineens over wat die persoon 
toentertijd gedaan heeft om dat gevoel van eenzaamheid te boven te komen. 
Eenzaamheid is dan geen feitelijk iets, maar een gemoedstoestand.’ 
 
Kun je situaties benoemen waarbij er vaak een gevoel van eenzaamheid 
ontstaat? 
´Dan moet ik denken aan de situatie waarbij iemand een geliefde heeft verloren.  
In de periode vlak daarna is er nog veel aandacht voor iemand, maar dat wordt 
vaak al snel minder. Iemand kan zich dan onbegrepen voelen in het verdriet en in 
de rouw om zijn/haar geliefde. Ook moet ik denken aan de corona periode toen 
niemand bezoek mocht ontvangen en iedereen op zichzelf aangewezen was. Die 
periode heeft het gevoel van eenzaamheid veel groter gemaakt. Mensen verloren 
de banden met elkaar.´ 
 
Op welke manier kom jij eenzaamheid tegen in je werk? 
´Soms is er een vermoeden van eenzaamheid en krijg ik dat door via de huisarts 
of thuiszorg. Wanneer ik dan bij iemand kom en ik benoem dit op die manier, 
wordt er vaak ontkennend gereageerd en blijkt dat iemand zich niet eenzaam 
voelt. Maar het onderwerp is daarmee wel direct besproken en dat helpt. 
Overigens, zelf zou ik niet zomaar van iemand zeggen dat die persoon eenzaam 
is. Eerder duid ik het door te zeggen dat iemand ´alleen´ is.´ 
 
Veel jongeren hebben te maken met eenzaamheid. Hoe verklaar jij dat? 
´Dat klopt, dat is veel in het nieuws. Ik denk dat dit te maken heeft met een soort 
keuzestress waar jongeren mee te maken hebben Er is zoveel te kiezen en er ligt 
een enorme druk op hen om ´het juiste´ te kiezen. Bovendien ligt er zoveel nadruk 
op dat alles perfect, mooi en geslaagd moet zijn in het leven. Door die stress kun 
je je van de weeromstuit onttrekken aan sociale contacten en activiteiten. Eigenlijk 
om je te verstoppen.  
Ik moet ook denken aan Amalia. Zij heeft zo uitgekeken naar haar studentenleven, 
maar nu moet ze noodgedwongen thuisblijven vanwege bedreigingen. Ik denk dat 
dit enorm eenzaam voelt voor haar, omdat ze zich van te voren vast had bedacht 
wat ze allemaal zou kunnen doen in haar studentenleven. Nu wordt het haar 
ontnomen.´ 
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Heb je ook een voorbeeld vanuit jouw werk waarin dit naar voren kwam? 
´Ik moet dan denken aan een meneer met Parkinson. Door die ziekte had hij al 
veel moeten inleveren. Toen kwam corona en kon hij niets meer ondernemen.  
Hij werd boos. Hij kon niet meer doen wat hij nog graag wilde in de laatste fase.  
Je zou dan haast kunnen zeggen dat eenzaamheid je wordt aangedaan, omdat 
veel je wordt ontnomen terwijl je daar geen invloed op hebt.´  
 
Het jaarthema van de kerk is: ´aan tafel´. Om daar bij aan te sluiten gebruiken we nu 
ook een aantal kaartjes met vragen/stellingen vanuit het spel ´Tafelgesprekken´.  
De thema´s zijn: de samenleving, het doel van het leven, God enzo, de toekomst.  
 

De samenleving: wat kunnen wij als kerk betekenen voor de samenleving op 
het gebied van eenzaamheid? 
´Als kerk ligt hier zeker een taak. Het begint ermee dat we nadenken over dit 
thema. Daardoor kom je met elkaar tot gedachten en kun je die verder uitdiepen.  
 
Daarnaast heeft de kerk heeft mij als taak: het Woord brengen. In de Bijbel gaat 
het over de Godverlatenheid die mensen ervaren; maar juist in de Bijbel staan 
hoopgevende teksten over dat God de mensen niet loslaat. Dat er genade is, 
ontferming. Daarin zie ik de troost-rijkheid van de Schrift ten aanzien van 
eenzaamheid.´ 
 
De samenleving: steeds meer mensen zijn eenzaam. Wat doe jij hieraan of 
hiermee? 
´Direct vraag ik mij af: is het echt zo dat mensen steeds meer eenzaam zijn?  
Er zijn namelijk veel communicatiemiddelen (social media) die erbij zijn gekomen 
in de afgelopen decennia. Maar het kan ook zo zijn dat het aanbod juist zo groot 
is, dat het té groot is. Ikzelf wil op zoek naar de bron waardoor er eenzaamheid 
ontstaat in het leven van mensen. Op die manier kan ik bezig gaan met het 
omgaan (oplossen) ervan. Er kan dan zomaar een kracht ontstaan uit de 
eenzaamheid. Als eenzaamheid je parten speelt, zou je eigenlijk kunnen zeggen 
dat het gaat om: niet genoeg hebben van jezelf maar genoeg hebben aan jezelf. 
Dat je leert omgaan met die eenzaamheid, omdat het een onderdeel is van het 
leven.´ 
 
Hoe bedoel je dat? 
´Eenzaamheid zit intrinsiek in de mens. Het zit verweven in het wezen van de 
mens. Wij komen in ons eentje ter wereld bij onze geboorte en we gaan alleen de 
wereld weer uit. Daarom zie ik eenzaamheid als een onderdeel van het leven.  
Het heeft voor mij te maken met levens- en stervenskunst. Er wordt van ons 
gevraagd om ons daarmee te verhouden.´ 
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Kun je dat dan altijd helemaal zelf? 
´Het mooiste is wanneer je dat kunt doen met mensen om je heen. Samen die 
zoektocht te gaan. En als gelovige voeg ik daarbij toe: God is er altijd. Van 
generatie op generatie. We kunnen al Zijn (hoopvolle!) woorden lezen in de 
Schrift.´ 
 

Het doel van je leven: de maatschappij wordt steeds oppervlakkiger en 
daardoor ontstaat er meer eenzaamheid? 
´Ik vind het niet per se oppervlakkiger. Er worden tegenwoordig nieuwe manieren 
van verbindingen gezocht én gevonden. Vroeger liep je makkelijker naar elkaar 
toe, omdat je elkaar ook meer nodig had. Tegenwoordig kun je natuurlijk alles 
vinden op internet of heb je contact met de buren via een buurtapp.´ 
 
Zou het dan kunnen dat mensen zich meer eenzaam gaan voelen omdat ze 
niet meegaan met de nieuwe media? 
´Ik denk dat, wanneer het een bewuste keuze is om niet mee te doen met alles, je 
sterk staat. Zelf ben ik ook niet actief op social media. Dat is mijn eigen keuze en 
ik sta daar volledig achter. Dat maakt mij niet eenzaam, omdat ik die keuze 
bewust maak.´ 
 
Je bent het niet zozeer eens met de stelling, maar toch verandert de 
maatschappij. Hoe zie jij dat dan? 
´Wij zijn veel meer op onszelf aangewezen dan eerder. Er wordt een grote mate 
van zelfredzaamheid gevraagd, die ik overigens ook propageer. Maar ik denk wel 
dat mensen veel minder geneigd zijn om echt naar anderen te luisteren. Misschien 
zijn we dat gaandeweg verleerd. Immers, nu is het uitwisseling van snelle 
informatie, snel nieuws via ons mobiel. Maar staan we echt stil bij wat we 
lezen/horen/zien?´ 
 
Tot slot: is eenzaamheid op te lossen? 
´Eenzaamheid is op een bepaalde manier wel op te lossen door samen op zoek te 
gaan naar de bron waaruit de eenzaamheid voortkomt en om daarmee aan de 
slag te gaan. Welke vorm van eenzaamheid je ook hebt. Daarvoor is nodig dat we 
aandacht en zorg voor elkaar hebben. 
Eerlijkheidshalve, zelf houd ik van eenzaamheid. Het ‘zijn met mijzelf’ brengt een 
enorme diepte in mijn leven.’  
 

Veel dank, Christiaan, voor je bijdrage vanuit je ervaringen en persoonlijke 
verhalen. Het is goed om het gesprek hierover te voeren. Zoekend naar waar 
eenzaamheid mee te maken heeft. Het geeft nieuwe inzichten, vergezichten.  
 
-Maurits van Elsäcker- 
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Verantwoording dagopbrengst rommelmarkt (1e deel) 
 
De dagopbrengst van de rommelmarkt dit jaar is als een gebaar van naastenliefde 
geschonken aan vluchtelingen uit het oorlogsgebied Oekraïne.  
De Rommelmarktcommissie heeft het praktisch bestemmen van deze opbrengst 
overgedragen aan de diaconie. Het is de bedoeling dat de gelden zoveel mogelijk 
in onze  omgeving worden besteed. 
Inmiddels hebben we een 2-tal Oekraïne projecten kunnen ondersteunen, die 
hieronder worden toegelicht. 
 

• Op dit moment wonen er ongeveer 100 Oekraïners op Groot Stokkert in 

Heerde. Wanneer het hotel klaar is om bewoond te worden, komen daar 

ongeveer 50 bewoners bij. Dit kan waarschijnlijk vanaf 1 december 

aanstaande. Er zijn momenteel ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Om deze kinderen ook in de zomer- 

en herfstvakantie te helpen, worden er wekelijks op woensdag en vrijdag 

diverse activiteiten rondom een thema georganiseerd door vele vrijwilligers. 

Echter is hiervoor wel geld nodig voor verschillende materialen voor deze 

activiteiten en de aankleding hiervan. Hiervoor hebben wij een bijdrage 

gegeven. 

 

• In de gemeente Voorst is een groep Oekraïners die de basislessen Nederlands 
hebben voltooid, Deze mensen willen graag nog beter Nederlands leren. 
Hiervoor worden in het dorpshuis de Pompe te Wilp taallessen gegeven.  
Deze taallessen worden door een vrijwilliger gegeven die een kleine 
onkostenvergoeding ontvangt. Daarnaast moeten lesboeken worden 
aangeschaft en moet ook de zaalhuur worden betaald. In samenwerking met 
Naastenhulp Voorst leveren wij als PKN Terwolde - de Vecht ook een bijdrage. 
 

Naast bovengenoemde projecten is er nog geld over waarmee we nog Oekraïne 
projecten in onze omgeving kunnen ondersteunen.  
Weet u/ jij een goede bestemming hiervoor, laat het ons weten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Henk van der Scheer 
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DE- punten voor de Voedselbank  
    
Ook in de aankomende winterperiode hebben veel 
mensen zin in een lekker en warm kopje koffie.  
Maar niet voor iedereen is ‘even een bakkie’ doen 
vanzelfsprekend. In Nederland leeft meer dan een 
miljoen mensen onder de armoedegrens. 
De vrijwilligers bij de voedselbanken geven elke week eten aan mensen die dat 
het hardste nodig hebben. Koffie is een luxe artikel dat niet vaak in het pakket zit. 
Door je DE waardepunten te schenken aan de voedselbanken wordt een lekker 
kopje koffie voor nog meer mensen bereikbaar. 
Met het schenken van DE waardepunten aan de voedselbank draagt u bij aan het 
steunen van de voedselbanken met pakken Douwe Egberts koffie. 
 
Iedereen heeft die zegels wel ergens in de keukenla liggen. Doe je er niets mee? 
De Voedselbank is er blij mee. De door jou ingeleverde waardepunten worden 
verzilverd voor pakken koffie. Ook andere koffiepunten zijn welkom.  
 

Vorig jaar hebben wij als Terwolde - de Vecht ook meegedaan met deze actie en 
in totaal 26.664 DE punten opgehaald, die konden ingewisseld tegen 57 pakken 
koffie. 
 
U kunt de zegels in een envelop of zakje inleveren in de brievenbus bij één van de 
diakenen op onderstaande adressen in Terwolde: 
 

In Terwolde:  Dorpsstraat 83 of de Kosterij 3 
De Vecht: Beentjesweg 12 of Lochemsestraat 2/a 
 

Inleveren na afloop van de kerkdienst bij één van de diakenen mag natuurlijk 
ook! 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Diaconie  
PKN Terwolde - de Vecht 
 
Henk van der Scheer  
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Schrijfactie Amnesty tegen onrecht                                

 

Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond  

10 december, Internationale dag van de 

Rechten van de Mens, miljoenen brieven 

worden geschreven tegen onrecht?  

Voor mensen die onterecht vastzitten, bedreigd en gemarteld worden omdat 

ze opkomen voor hun rechten.  

Oók in onze gemeente komen mensen in actie tijdens de Write for Rights 

schrijfactie van Amnesty International. Jouw hulp is hard nodig.  

We schrijven brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen 

onder druk te zetten om mensen vrij te laten. 

Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty 

machthebbers onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om hen 

vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid.  

 

Dit jaar komt Amnesty onder andere in actie voor Vahid Afkari (Iran).  

Hij demonstreerde op een vreedzame manier tegen ongelijkheid en 

politieke onderdrukking in zijn land. Daarvoor werd hij gearresteerd en tot 

tientallen jaren gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld.  

Vahid werd gemarteld om hem misdrijven te laten ‘bekennen’ die hij niet 

heeft gepleegd. Hij zit nog steeds in eenzame opsluiting.  

Vraag om Vahids vrijlating. 

 

Daarnaast komen we in actie voor Chow Hang-tung (Hong Kong). Zij nam 

deel aan een vreedzame bijeenkomst om de slachtoffers van het 

Tiananmenplein te gedenken. In 1989 werden op dit plein in de Chinese 

hoofdstad Beijing honderden vreedzame demonstranten gedood. Chow 

werd tijdens de herdenking gearresteerd en zit een celstraf van 22 maanden 

uit. Ook hangt haar een nog langere gevangenisstraf boven het hoofd omdat 

ze volgens de autoriteiten ‘de nationale veiligheid in gevaar’ zou hebben 

gebracht. Schrijf voor haar vrijlating. 

 

Op zaterdag 10 december is er in de bibliotheek van Twello van 10.30 uur 

tot 14.00 uur gelegenheid om voor bovengenoemde personen en nog 8 

anderen een brief te schrijven. Of als je weinig tijd hebt, een brief te 

ondertekenen. 
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Maar we hebben ook thuispakketten! In elk pakket zitten 10 of 5 

voorbeeldbrieven die naar de autoriteiten gestuurd kunnen worden, 

informatie over de gevangene, pen en schrijfblok. Je kunt dan de hele 

maand december gebruiken om 1 of meerdere brieven te schrijven.  

Je kunt ook een kaartje ter bemoediging naar de gevangene sturen.  

 

Hoe kom je aan deze schrijfpakketten?  

Stuur een email naar info@voorst.amnesty.nl met je gegevens en wij 

brengen het pakket vanaf 20 november bij je in de brievenbus. Je kunt 

vanaf 20 november ook een schrijfpakket ophalen bij Stiltecentrum van de 

Dorpskerk in Twello (ingang achterzijde kerk, open van 10.00 tot 17.00 

uur) en Bibliotheek Twello. Op het schrijfpakket staat waar je de brieven 

kunt inleveren. Een enveloppe en postzegel zijn niet nodig. De werkgroep 

Amnesty Voorst zorgt voor de verzending.  

 

In Terwolde kun je na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen 4 en 11 

december een tweetal brieven voor de hierboven genoemde personen 

ondertekenen. Ook zullen dan schrijfpakketten aanwezig zijn. 

 

Samen sterk voor een rechtvaardige wereld! Doe je mee? 

 

Namens de Amnesty-werkgroep Voorst en diaconie PKN Terwolde –  

de Vecht 

 

Henk van der Scheer 
 
 

 
 

 

Zangdienst in zaal de Groot 
 

Op zondag 11 december is er de jaarlijkse kerstzangdienst in zaal de 

Groot in de Vecht om 16.00 uur. 

Noteert u vast deze datum. 

 

mailto:info@voorst.amnesty.nl
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Bijzondere viering in Dorpskerk Twello zondag 6 november 
 
Op zondag 6 november wordt er om 10.00 uur een viering gehouden in de 
Dorpskerk van Twello waarin contacten met Oekraïne centraal staan. 
Voorganger is Egbert Fokkema. Speciale gasten zijn Jan (72) en Geja 
Bisschop (59) uit Heeten.  
 

Jan en Geja zijn 
gedurende 5 maanden 
gastgezin geweest 
voor vier Oekraïense 
meisjes uit Karpylivka. 
Hun ouders Vadim 
(huisarts) en Olena 
Vus hadden vanwege 
de oorlogssituatie in 
hun land grote zorgen 
om de veiligheid en 
het welzijn van hun 
kinderen. 
Jan en Gea Bisschop 
kennen Oekraïne heel 
goed.  
 

Sinds 1996 reisden zij al regelmatig met hulpgoederen naar dit grote land. 
Tijdens een van deze werkbezoeken leerden ze de familie Vus kennen en 
werden bevriend. 
Jan en Geja voelden zich, ook vanuit hun christen-zijn, onmiddellijk geroepen 
om de vier dochters Victoria (23), Myra (16), Sola (13) en Ira (10) liefdevol in 
hun huis op te nemen.   
Toen de situatie in hun thuisland eind augustus wat rustiger leek te zijn, werd 
besloten dat Jan en Geja hen terug zouden brengen naar huis. 
 

Jan en Geja Bisschop werken op zondagmorgen 6 november mee in de 
kerkdienst in de Dorpskerk in Twello. Ze zullen onder meer foto’s of filmpjes 
laten zien, ervaringen delen en vragen beantwoorden.  
Ook de Oekraïners Olexandr en Valeria Kornilovkharkov zullen in de viering 
aanwezig zijn. Ze zijn al erkend als Nederlanders en zijn lid van de 
Protestantse gemeente in Twello. Ze wonen met hun twee kinderen in Wilp.  
Na afloop van de viering is er voor iedereen koffie en thee in gebouw Irene. 
 
Voor meer informatie: Egbert Fokkema, tel. 0571-272251 of 06-83346175.  
E-mailen kan ook: egbertfokkema@kuiperserf.nl  
  

  

mailto:egbertfokkema@kuiperserf.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: A. van der Haar 10,00  
  T. Veldhuis 20,00  
  A. Winterman 20,00  
  D. van Baak 10,00  
  L. Uenk 10,00  
  C. Boers 10,00 80,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten oktober 105,41  
 Taizé viering 10,00  
 Orgelfonds 131,77 247,18 

     

 Diaconie   

 Collecten oktober 100,41  
 Kerk en Israël 33,15  
 Indonesië 29,15  
 Voedselbank 30,32 193,03 

 
  TOTAAL 520,21 

 
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 1 november: Mevr. A. van Oorspronk 
    Mevr. J. van der Scheer 
    Mevr. H. de Groot 
    Mevr. H. Kamphuis 
 
 

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

Deze moet binnen zijn op Maandag 28 November vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

