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DIENSTEN  DECEMBER 2022 
 
 

 
 

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

        
Libanon/Jordanië,  
creëren van banen voor jongeren 

          
Zondag 11 december 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 
3de advent       Extra coll.: Adventscollecte 

        
Binnenlands diaconaat,  
vrolijkheid in asielzoekerscentra 

          
Zondag 18 december 10.00u - Dhr. R. Bloemendal 
4de advent       Extra coll.: Vrienden van Loamneş 
     
Zaterdag 24 december 19.00u - Kinderkerstfeest 
          
Zaterdag  24 december 22.00u - Ds. J.M. Weststrate 
        Kerstnachtdienst 
        Extra coll.: Orgelfonds 
     
Zondag 25 december 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 
        Kerstviering 
        Extra coll.: Kinderen in de knel 
          
     
Zondag 1 januari 10.00u - Pastor H.J.M. de Jong 
        Nieuwjaarsdienst 

 

 
 

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

50ste Jaargang, december 2022 
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Licht is sterker dan duister 
 

In deze door oorlog getekende tijd gaan we de Adventstijd in en het 
Kerstfeest tegemoet. Tegenover alle nare berichten over geweld en 
dreiging in de wereld, klinken in de Advent tedere en hoopvolle 
woorden over een nieuwe tijd, die zal komen, vrede die zal dagen.  
De woorden van de profeet Jesaja staan in de Adventstijd centraal. 
Zijn boodschap klinkt in tijden van oorlog en dreiging extra krachtig: 
´Er zal een kind geboren worden, Hij zal de vrede brengen. Dit kind zal 
wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Prins van de 
Vrede genoemd worden.´ De bijbelse woorden inspireerden bisschop 
Desmond Tutu uit Zuid-Afrika om te blijven hopen: 
 

Goedheid is sterker dan slechtheid,  
liefde sterker dan haat,  

licht is sterker dan duister,  
leven sterker dan dood.  

Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad. 
(Desmond Tutu) 

 
Adventskaarsen 
 

Een lutherse dominee uit 1839 was de eerste, die adventskaarsen 
aanstak. Met reden: zijn leerlingen kwamen dagelijks vragen of het al 
bijna Kerst was.  
 

Om ze te helpen wachten, maakte 
hij uit een oud wiel een kandelaar 
waarop hij de kaarsen plaatste.  
Zo komt het, dat er in deze tijd in 
veel landen een adventskrans bij 
mensen thuis en soms ook in de 
kerk staat. 
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Gebed om ontferming 
 

Onlangs las ik in de krant een reportage over een Poolse arbeids-
migrant, die na enige jaren in Nederland ontslagen was en zich nu 
staande probeert te houden in ons land, maar geen recht heeft op 
steun van de gemeente, laat staan huisvesting.  
Het raakte mij.  
Poolse mensen ben ik de laatste periode tegengekomen bij de 
verbouwing van mijn huis.  
Ze doen hun werk goed, zijn ijverig, spreken heel redelijk Nederlands. 
Maar dan, als je de pech hebt om je werk te verliezen, wat ben je dan 
kwetsbaar, zelfs als je uit Polen komt. Voor alle dak- en thuislozen in 
ons land, deze donkere en koude periode van het jaar, bidden wij:  
 

Hier en overal 
gaan mensen 

in alle weer en wind 
door het leven 

 

Voor wie onderweg 
gebeukt en gebutst raakten, 

gekromd en verkrampt, 
verwond en verlaten, 

roepen wij tot U. 
Wees hen 

met uw tederheid nabij. 
Heer, ontferm U. 

 

(Ds. Margreet Klokke) 
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Recept voor Kerstdrankje: 
 

In Midden-Europa is het traditie om op een kerstmarkt glühwein te 
drinken. Dit is het recept: 
Voor 6 personen: 1 liter rode wijn, 1 citroen in schijfjes, 1 sinaasappel 
in schijfjes, 1 kaneelstokje, 5 kruidnagels, 2 stuks steranijs, 3 eetlepels 
suiker, ruime pan. 
Giet de rode wijn in een ruime pan. Verwarm de wijn op laag vuur, 
met deksel op de pan. Laat de wijn niet koken, anders verdampt de 
alcohol. Voeg tijdens het verwarmen de citroen- en 
sinaasappelschijfjes, een doormidden gebroken kaneelstokje en de 
kruidnagels toe. Laat de glühwein ongeveer een kwartier staan op het 
vuur. Draai het vuur uit en laat alles ongeveer een uur trekken. 
Verwarm de wijn voor het serveren opnieuw, niet koken. Giet de wijn 
door een zeef, schenk hem in glazen en garneer met een of meer 
schijfjes citroen, sinaasappel of steranijs. 
Mocht je een versie voor kinderen willen maken dan kun je de wijn 
vervangen door rode druivensap. 
 
Kerstvrees of kerstvrede 
 

De eeuwen door hebben mensen met kerst verlangd naar 
vrede. De dagen waarin we de geboorte van Christus vieren, ze 
roepen in ons het diepe verlangen wakker, dat er dichtbij huis maar 
ook in de wereld om ons heen vrede zal zijn. Een verlangen dat, tegen 
het donker in, blijft hopen op een einde aan gewapende conflicten. 
Tegelijk kan dat verlangen soms door de weerbarstige werkelijkheid 
worden ingehaald. Mensen in Oekraïne zijn, op het moment dat ik dit 
schrijf, afgesneden van stroom en water. Drones maken hun land 
onveilig, mijnen liggen verspreid over hun land. Ze vrezen misschien 
wel de Kerstdagen.  En elders in de wereld hebben mensen te maken 
met de dreiging van terrorisme, geweld. Sommige mensen hebben er 
hun beroep van gemaakt om terrorisme te bestrijden. Hoe kijken zij 
naar de wereld? Waar zien zij vrede dagen?  
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Pieter-Jan Aalbersberg, nationaal coördinator terrorismebestrijding 
en betrokken christen, vertelt in tijdschrift Petrus: ´Straks is het kerst. 
Er zullen altijd conflicten zijn, maar je kunt veel doen om zelf vrede te 
creëren. De Bijbelse vrede begint bij jezelf. Vrede begint in het klein.´  

We zijn als mens niet bij machte om alle oorlogen en 
gewapende conflicten in de wereld te stoppen. Toch kunnen we wel 
in het klein iets doen om bij te dragen aan vrede. Verander de wereld, 
begin bij jezelf. Vrede begint al te dagen waar mensen in het klein 
afzien van een oordeel, heenstappen over hun wrok, het verleden 
laten rusten, geduld hebben met een onbekende in het verkeer, 
vanuit goedheid en liefde de ander bejegenen, geloven in nieuwe 
kansen.  Zo kan Kerst in het klein al vrede brengen. En wat in het klein 
begint, dat kan maar zo een ander aansteken en inspireren. 
 
Goede kerstdagen gewenst en een gezegend Nieuwjaar! 
 
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. 

Inspiratie, ontmoeting en verbinding 

Deze 3 woorden zijn de kern van het meerjarenbeleidsplan van onze kerk. 
En we zijn ermee aan de slag om de woorden ook in de praktijk te 
brengen. Zeker de maand december, met alle lichtjes in de straten, 
verbindt ons met het licht van God. Wij hopen dat u inspiratie haalt uit de 
advents- en kerstvieringen. Dat u elkaar gaat ontmoeten bij activiteiten in 
en rondom onze kerk. Dat u verbinding ervaart met God en alle mensen in 
onze dorpsgemeenschappen. 
 
Verbinding: Meeleven met een gemeentelid 
Hieronder leest u weer enkele namen van gemeenteleden met wie u door 
middel van gebed, gesprek of een kaartje kunt meeleven. In het kader van 
de privacy staat er geen adres bij en geen informatie waarom de naam is 
genoemd. Toch biedt het u de mogelijkheid om mee te leven, een 
belangrijk onderdeel van gemeente-zijn. 
 
Wilt u meeleven met een gemeentelid door een kaartje te sturen of in uw 
gebed te noemen? Denkt u dan aan de volgende gemeenteleden: 
 

• De heer Mouw (Jan), hij verblijft in huis Hunderen in Twello 

• Fam. Ooink op den Dijk- Prangsma (Henk en Ria) 

• Fam. Wolters (Gerrit en Martha) 
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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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. 
 
Verbinding: Omzien naar elkaar 
In deze ´donkere´ maanden lijken de dagen soms eenzamer of somberder. 
Dan is het fijn als je merkt dat er mensen aan je denken. Wilt u in deze tijd 
wat extra naar elkaar omzien? Bijvoorbeeld door een onverwachts 
bezoekje bij iemand in het dorp te brengen. Of door het sturen van een 
kaartje om te laten weten dat je aan iemand denkt. Dat wordt altijd 
gewaardeerd.  
 
Verbinding: Wordt vriend van onze Facebookpagina 
Wist je dat de kerk een Facebookpagina heeft? Daarop worden regelmatig 
foto´s geplaatst, een nieuwtje meegedeeld of juist 
aankondigingen gedaan van activiteiten. Misschien is het 
je ontgaan, maar je hoeft het niet langer te missen!  
Wanneer je deze QR-code scant (dat kan met de camera 
van je telefoon), kom je op de Facebookpagina van de 
kerk en klik je op ´volgen´ en ´vind ik leuk´. Dan blijf je van alles op de 
hoogte! De Facebookpagina heet: ´Kerk Terwolde-de Vecht´. Ook kun je 
zelf (via Messenger) iets doorsturen waarvan je denkt dat dat iets moois is 
voor op de pagina. Of je kunt een bericht sturen wanneer je een 
vraag/opmerking hebt.  
 
Ontmoeting: Van koffie naar stamppot  

 
In november was het weer zover: een 
groep mensen had zich verzameld in 
Bethel op de Vecht en hadden een 
gezellige koffieochtend. Het is leuk om 
te merken dat er mensen vanuit de 
Vecht, Terwolde en Twello aansluiten 
bij deze activiteit!  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl


 9 

Er werd weer flink bijgepraat en er werden door sommigen ook weer 
herinneringen opgehaald aan de tijd dat Bethel dienst deed als kerk.  
Het is de bedoeling dat er in één van de eerste maanden van het nieuwe 
jaar weer een stamppottenbuffet zal worden gehouden. Ook dan in 
gebouw Bethel. Een precieze datum volgt later. Bij die maaltijd is, zoals 
altijd, iedereen van harte welkom!  
 
Ontmoeting: Bij elkaar aan tafel  

Aansluitend bij het jaarthema, zijn er 2 groepen 
gevormd van mensen die het leuk vinden om met elkaar 
te eten. Beide groepen zijn 
nu een keer bij elkaar 
geweest (foto) en hebben 

genoten van een heerlijk diner gemaakt door 
Hermien of Heidi. Het was bovendien erg 
gezellig om elkaar rond de tafel te 
ontmoeten. Misschien vindt u/vind jij het 
ook wel gezellig om samen te eten. Het idee 
is dat je als groepje 1x per 2 maanden bij 
één van de deelnemers eet. Diegene zorgt 
dan voor een eenvoudig (!) menu. Tijdens het eten leer je elkaar kennen 
en heb je gesprekken over van alles en nog wat.  Wil je aansluiten bij deze 
activiteit? Dat kan! Mail dan naar: mauritsvanelsacker@pknterwolde-
devecht.nl.  
 
Inspiratie: Adventskalender 

De PKN maakt ieder jaar een adventskalender. Dit jaar is 
het thema: ´aan tafel- plek voor iedereen´. In de kalender 
staat voor iedere dag een stukje inspiratie, aangevuld met 
een lied of citaat. Deze adventskalender kan je helpen om 
bewuster toe te leven naar kerst. Als kerk hebben we 
exemplaren aangeschaft. Ze zijn uitgedeeld bij de 
kerkdienst van 27 november, maar… wil je er ook één?  

Dat kan! Zoek dan contact met Lien Uenk of via de Facebookpagina van de 
kerk. (op=op) 
 

mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
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Inspiratie: Lied van gegroeide verwachting 
 

Schemertij van leven: aan het stil verloop  
zoek ik stem te geven tussen vrees en hoop. 
Vormloos in gedachten drijven beeld en klank. 
Aarzelend verwachten heeft slechts hoop als onderpand. 
 

Ingekeerde dagen groeien in de tijd 
tot ze licht gaan dragen, groter openheid. 
Zachtjesaan geloven dat de toekomst wint 
nu aan oude tonen een nieuw lied van hoop ontspringt. 
 

Voor de eng’lenkoren hapert nog mijn stem. 
Ik wil ’t lied doen horen buiten Bethlehem. 
‘k Leg opzij de doeken van vertedering. 
Kind dat ik ga zoeken, wees mijn zichtbaar nieuw begin! 
 

                                                                             (Eva’s lied, nr. 19)  
 

Een warme groet van de pastoraatgroep, 
Lien Uenk, Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Maurits van 
Elsäcker, Anneke Bongers en Adriëtte Winterman 

 
JARIGEN: 

2 dec Dhr. J.H. Ooink op den Dijk 89 jr. 
21 dec Dhr. T. van Baak 82 jr. 
3 jan Mevr. M. Elskamp - den Besten 83 jr. 
 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

  1 dec Dhr. en Mevr. Schrijver-Klein Lebbink 55  jr. 
  7 dec Dhr. en Mevr. Teunissen-van Oorspronk 55  jr. 
16 dec Dhr. en Mevr. Lubberts-Huisman 45  jr. 
17 dec Dhr. en Mevr. Roetert-Zonnenberg 40  jr. 
20 dec Dhr. en Mevr. Zweers-Wijnbergen 55  jr. 
23 dec Dhr. en Mevr. Lubberts-Visch 45  jr. 
 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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In memoriam Tonia (Toos) Bieleman-Kloezeman 

 
Op 12 november 2022 is Toos Bieleman, 
Grotenhuisstraat 36 te Twello, overleden 
op de leeftijd van 88 jaar. Tot 10 jaar 
geleden woonde ze aan de Twelloseweg 
64. Toos was op 21 april 1934 te Wenum 
geboren op een kleine boerderij. Ze deed 
de Huishoudschool en was als enige 
dochter haar moeder tot steun in de 
huishouding. Het dieptepunt van haar 
jeugd was het overlijden van haar 10-jarig 
broertje Hein. Zij zelf was toen 16 jaar oud.  
 
Na haar schooltijd werd Toos 
huishoudster. Zo ook bij de familie 
Schimmel in Wenum, waar in 1959 ook Ep 

Bieleman werkzaam was, op Schimmels pluimveebedrijf. Ze werden een 
stel en trouwden op 6 december 1961. Twee jaar later werd hun enige 
kind geboren, Henry. Inmiddels was Ep Bieleman filiaalchef van een 
landbouwcoöperatie op De Vecht. Na enkele jaren werd dat een functie in 
Terwolde en werd daar Twelloseweg 64 aangekocht om het gezinsleven 
voort te zetten. Moeder Toos was in de kring van de familie vaak degene 
die als mantelzorger in de bres sprong als dat nodig was. Henry huwde in 
1988 Lydia en in 1989 en 1995 werden de drie kleinkinderen Wendy, 
Daniëlle en Robert (een tweeling) geboren.  
Zij had altijd veel aandacht voor hen (en de aanhang, en de drie 
achterkleinkinderen!) en heeft veel van hen genoten.  
 
Ep ging in 1991 met pensioen en heeft zich lang ingezet voor de 
rommelmarkt van Terwolde, met grote steun van Toos. In 2012 verhuisde 
het echtpaar naar een appartement van het Grotenhuis te Twello, opdat 
Toos het rustiger aan kon doen.  
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In 2013 bleek die beslissing voor een woning zonder trappen onverwacht 
ook voor Ep een zegen. Na twee keer een aneurysma aan de aorta 
overleefd te hebben, bleef zijn linkerbeen zwak. Toos werd zijn 
mantelzorger, eerst alleen voor fysieke zaken, maar de laatste jaren ook 
om zijn geheugen aan te kunnen vullen. De laatste twee jaar ging Toos 
achteruit. Ze had een tumor in haar buik, en al wilde ze graag voor haar Ep 
blijven zorgen, ze moest toch op 12 november haar wedloop beëindigen.  
 
Bij haar uitvaart werd op haar wens gesproken over haar belijdenis tekst, 
die vele jaren in haar slaapkamer hing:  

 
 
Laat ons met volharding de 
wedloop lopen, ziende op Jezus  
 
(Hebr. 12:1 en 2).  
 
 
 

 
Moge onze God de familie Bieleman steunen en troosten bij het vervolgen 
van hun eigen wedloop. 
 
Ds. Theo van Staalduine  

  



 13 

 

In Gedachtenis 
 
Op 22 november overleed 
 

  
 

in Apeldoorn. Zij werd geboren op  

5 januari 1931 in Den Haag en werd dan 

ook bijna 92 jaar. 

 

 
Wie kent haar in Terwolde – De Vecht niet? Eerst als vrouw van- en 
naast ds. Tabe Feenstra, later als een vrouw die vol optimisme heel 

veel zaken heeft aangepakt, zowel binnen als buiten de kerkelijke 
gemeente. Ze is voorganger geworden in heel veel diensten, 
waaraan menigeen goede herinneringen heeft bewaard en ook aan 

mee heeft gewerkt.  
 
De jeugd had haar voorliefde en dat vertaalde zich in haar 

catechisatiewerk en het in elkaar zetten van jeugd-thema- diensten. 
“Het geheel moet dankbaarheid en vreugde uitstralen” luidde Annie 
haar verzoek. En dan bedoelde ze haar Afscheidsdienst die vooraf-

ging aan haar begrafenis vanuit de Reestkerk in Balkbrug op het 
kerkhof naast de kerk.  
Voor de meeste gemeenteleden zal dit geen verrassing zijn, omdat 

op dit kerkhof haar man begraven ligt, naast hun zo tragisch en jong 
gestorven dochtertje Nynke.  
U kent het gezin, zoals zij met Anja, Sytske, Jorritta en Wiljan als 

domineesgezin in Terwolde hebben gewoond.  
 
Als tekst wilde Annie dat er uit Johannes 15 en 16 werd gelezen. 

Met name Joh. 16 vers 22, die zij als tekst ooit mee kreeg toen zij 
belijdenis van haar geloof deed, was belangrijk voor haar.  
In vers 22 staat aan het slot: ..en dan zul je blij zijn, en niemand zal 

jullie je vreugde afnemen. Via een andere Bijbelvertaling vormde zij 
deze woorden naar de Statenvertaling: “Die blijdschap zal niemand 
je afnemen!” Vanuit deze blijdschap heeft zij geleefde en geprobeerd 

haar geloof inhoud te geven. Veel van wat zij gewild heeft in deze 
Afscheidsdienst een plaats gehad.  
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Ze heeft tijdens haar lange leven veel nagelaten, een schat aan 
herinneringen, maar ook wat haar geloof betreft heeft ze het verhaal 
van Jezus Christus door gegeven. Haar geloof heeft ze zo goed 

mogelijk geleefd. Menigeen zal zich herinneren dat zij of hij 
meewerkte in één van haar diensten of erbij aanwezig was.  
De paarse antependia uit de kerk van Terwolde zijn gebruikt tijdens 

de dienst. Treffend omdat Annie ze gemaakt heeft, maar ook omdat 
paars de kleur van Advent is. We zijn op weg naar het feest van het 
licht. Als de ziel het lichaam verlaat, blijft dit ontzield achter. De ziel 

mogen we in Gods Aanwezigheid weten. Geborgen bij Hem die 
eeuwig is.  
 

Dat dit voor Annie haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen een 
troost mag wezen. 
 

Ruud Bloemendal 
 

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

 

 
                         Kerstzangdienst in De Vecht  
 

Op zondagmiddag 11 december is er de jaarlijkse kerstzang-
dienst in zaal de Groot in de Vecht. De aanvang is 16.00 uur. 

 

Deze kerstzangdienst is georganiseerd door leden van de oecumenische 
werkgroep van de Protestantse kerken Terwolde, Nijbroek, De Beemte,  
Het Loo en Wenum Wiesel en de Katholieke Geloofsgemeenschap van de 
Vecht. 
Pastor H. de Jong  doet de overdenking. 
De muzikale medewerking wordt verleend door de Muziekvereniging Ons 
Genoegen uit Terwolde en het koor Trees Voices. 
De collecte is bestemd voor de stichting Noodhulpfonds Gemeente Voorst. 
 

De zaal is open om 15.30 uur 
 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. 
We hopen velen van u te mogen begroeten om zo gezamenlijk op weg te 
gaan naar kerst. 
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Kerk van de toekomst 
De enquête van de werkgroep ‘Wie zijn wij’ die eind 2021 breed is verspreid 
onder alle huishoudens van Terwolde en De Vecht heeft veel respons en 
waardevolle ideeën opgeleverd. Belangrijke onderwerpen daaruit zijn: meer 
open worden als kerkgemeenschap, meer gebruiks-mogelijkheden realiseren 
voor het kerkgebouw, meer aansluiting zoeken bij andere organisaties en 
verenigingen in de dorpen, meer vernieuwen en ontwikkelen voor verbinding 
met jeugd en jongeren.  
Inmiddels zijn we gestart met een aantal op de toekomstgerichte activiteiten: 

• Er is een Beroepingscommissie ingesteld voor het zoeken van een nieuwe 

vaste predikant (0,5 fte) voor Terwolde-De Vecht. Van de PKN is 

toestemming verkregen voor de werving en de vacature is inmiddels 

opengesteld. In de tekst van de vacature zijn de resultaten van de enquête 

verwerkt. We zoeken een predikant die ons helpt om te vernieuwen en te 

verjongen in de toekomst. 

• Er is een werkgroep ‘Kerk van de toekomst’ ingesteld. In de basis bestaat 

de werkgroep uit Paul Rijken, Harry van der Haar en Coen Gronert en er 

wordt nog gezocht naar een vierde lid uit de wereld van 

aannemers/bouwdeskundigen.  

• Vanuit de kerk hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van een 

filmpje om mee te dingen naar een maatschappelijke prijs van Salland 

Verzekeringen voor de aankoop van een verplaatsbaar podium voor onze 

organisaties samen. De actie was geïnitieerd door de Sportvereniging 

Terwolde en er is samengewerkt met basisschool ‘de Bongerd’, zangkoor 

‘Inspiration’ en muziekvereniging ’Ons Genoegen’. Natuurlijk waren we 

allemaal heel blij, dat we samen de hoofdprijs hebben gewonnen, 

uiteindelijk met 10 stemmen verschil t.o.v. de tweede prijswinnaar. 

• Met de kerken van Twello en Klarenbeek-Voorst-Wilp zijn we in overleg 

voor het gezamenlijk vormgeven van nieuwe activiteiten voor jeugd en 

jongeren. Daarbij mogen we samen gebruik maken van de inzet van de 

opbouwwerker van Twello. Wij zoeken nog iemand die de jeugd-

activiteiten vanuit Terwolde-De Vecht wil coördineren/trekken samen met 

zo iemand vanuit Twello en Klarenbeek-Voorst-Wilp met ondersteuning 

van de opbouwwerker van Twello. 

Namens de Beheergroep, Piet Winterman. 
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Van de beroepingscommissie 
Nadat we in oktober te horen kregen 
dat we de vacature predikant voor 0,5 
fte (dat is 18 uur per week) mochten 
openstellen, hebben we de laatste 
punten op de i gezet in de 
vacaturetekst en andere belangrijke 
documenten. Want wij willen de 
geïnteresseerde kandidaten goede 
informatie geven. Daarom is ook onze 
website vernieuwd. Kijk eens op 
www.pknterwolde-devecht.nl.  
Op de pagina beroepingswerk kunt u 
de vacaturetekst en alle andere 
informatie nog eens rustig nalezen.  
Op verschillende manieren maken wij 
onze vacature bekend: 

• Wij vragen de landelijke kerk om te kijken of zij namen van predikanten 

of proponenten kunnen doorgeven die passen bij onze vacature.  

• We maken onze vacature bekend via de website van onze gemeente, 

Facebook en het weekbericht van de landelijke kerk. Wilt u in uw 

netwerk ook vertellen dat wij een predikant zoeken? 

De beroepingscommissie zal de lijst die zij van de landelijke kerk ontvangt 
bekijken en contact zoeken met geschikte kandidaten. 
We hopen dat in de maand december veel kandidaten interesse tonen 
voor onze vacature. Geïnteresseerden kunnen tot en met 3 januari 2023 
solliciteren. 
In de maand januari hebben wij data gepland om met kandidaten in 
gesprek te gaan. De maand februari staat in het teken van het horen van 
kandidaten door kerkdiensten te bezoeken. 
Wilt u het beroepingswerk door middel van uw gebeden steunen?  
 

Een warme groet van de beroepingscommissie:  
 

Marja, Adriëtte, Maurits, Gert, Anneke, Hermien en Arjan 
  

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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In gesprek met…Dit keer ben ik in gesprek met Barbara Veldhoen.  
We sluiten aan bij het jaarthema van de landelijke kerk (PKN): ´aan Tafel´. 
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een soort spel: ´Tafelgesprekken´. 
 
Als kennismaking: wie ben je? 
´Ik ben Barbara Veldhoen-Vorselman. Veel mensen zullen mij, of mijn familie, 
wel kennen. De eerste jaren van mijn leven heb ik in Twello gewoond.  
Daar zat ik op de Wilpse Dijkschool. Daarna zijn we verhuisd naar Terwolde 
en gingen we wonen in het huis waar ik nu met mijn gezin woon. Dit huis voelt 
echt als thuis. Het is er heerlijk wonen en het is toch fantastisch dat ik hier 
mag wonen mét mijn gezin. Met Sander heb ik 3 zoons. Zij zijn 12, 10 en 8 
jaar oud. Ik ben medisch analist in het Deventer ziekenhuis. Daar werk ik op 
het laboratorium.´ 
 
Op welke manier voel jij je betrokken bij de kerkgemeenschap in 
Terwolde? 
´Dat is eigenlijk heel dubbel. Als ik heel 
primair reageer, zeg ik: niet. Toch is dat 
niet helemaal hoe ik erin sta. Iedere keer 
weer komt dit thema terug in mijn leven. 
Vanaf mijn 14e ben ik actief geweest in 
de kerk. Toen als hulp bij de 
kinderneven-dienst, later als jeugddiaken 
en weer later werd ik scriba. De kerk in 
Terwolde is altijd een belangrijk 
onderdeel geweest in mijn leven. Er is 
zelfs een tijdje geweest dat ik dacht om 
theologie te gaan studeren.´ 
 
Wat is daarin veranderd? 
´Op een gegeven moment kwam er meer de teneur: de kerk loopt leeg. Dat 
gaf mij minder inspiratie om door te gaan. Ik wilde namelijk in de kerk gevoed 
worden en nieuwe dingen leren voor mijn persoonlijke, dagelijkse, geloof. Ik 
merkte toen bij mijzelf dat de kerk mij wat minder ging passen. De jas werd 
eigenlijk te klein. Mijn geloof beleef ik nu meer buiten de kerk. Wanneer ik op 
de racefiets zit, ervaar ik God soms erg dichtbij.´ 
 
Ik proef een beetje dat je er niet helemaal uitkomt hoe de kerk een plek 
kan hebben in je leven.  
´Dat klopt. Het is een zoektocht voor mij en die is zeker nog niet ten einde. Ik 
ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar de nieuwe predikant. Wellicht dat ik 
daardoor weer meer aangesproken wordt om bezig te gaan binnen de 
geloofsgemeenschap. Het mag wat mij betreft erg de diepte in gaan qua 
thematiek of gesprekken.´ 
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In de kerk vorm je een geloofsgemeenschap met elkaar, mis je dat? 
´Steeds meer kom ik erachter dat ik graag alleen ben. Op mijzelf ben. Vaak 
heb ik gewoon ook even tijd nodig om iets wat er gebeurd of gezegd is, te 
herkauwen. Ik vind het heerlijk om alleen met mijzelf te zijn.  
Dus de geloofsgemeenschap in de kerk heb ik niet nodig voor mijn geloof. 
Datzelfde geldt overigens ook op andere vlakken in mijn leven. Ik heb het niet 
nodig om een grote vriendengroep te hebben of allerlei vaste afspraken met 
iedereen. Vooral tijdens de corona periode ben ik er achter gekomen dat ik 
anderen niet nodig heb om te kunnen functioneren. Laat mij maar gewoon 
mijn ding doen.´ 
 
Zonder dat Barbara het wist, sluit ze met bovenstaande woorden erg aan 
bij het gesprek dat geplaatst is in de kerkbode van november´22. 
Christiaan Boers vertelde toen over het thema ´eenzaamheid´. 
Eenzaamheid hoeft niet altijd negatief te zijn, maar het kan juist ook goed 
zijn om een stukje eenzaamheid bewust op te zoeken. Op die manier kun 
je tot jezelf komen of in contact met God.  
 
Is er iets dat je mooi vindt in de kerk? 
´In de kerk komt er altijd iets op je pad. Een taak of juist een persoon. Er zijn 
altijd nieuwe dingen die je kunt doen en waaraan je kunt werken. Daar heb ik 
veel van geleerd. De kerk heeft een heel mooie taak: zij mag de wereld 
dienen.´ 
 
Op welke manier zou je wél bij de kerk betrokken willen zijn, want veel 
dingen passen je niet.  
´Ik zou het fijn vinden om naar een kerkdienst te gaan, meer meditatief. 
Wanneer ik getriggerd word, aangesproken wordt, is het al fijn. Gesprekken 
met elkaar vind ik fijn, zoals dit ´Tafelgesprek´. Ik vond het met de ´Happy 
Stones´ (een activiteit vanuit de kerk) fijn dat je elkaar kon herkennen in de 
levensfase waarin we onszelf bevonden. Dit gaf verbinding en aansluiting bij 
elkaar.´  
 
Het jaarthema van de PKN, waar we bij aansluiten, is: ´Aan Tafel´. Waar 
moet jij aan denken bij deze woorden? 
Direct zegt Barbara: ´de gezinsmaaltijd. Het lukt bijna iedere avond om met 
het hele gezin te eten. Dat vind ik belangrijk omdat je elkaar op die manier 
allemaal spreekt. Het is tegelijkertijd ook een hectisch moment, want iedereen 
wil aandacht. Ook is het niet altijd even gezellig haha. Toch is het een goed 
moment om samen te beleven en eventueel belangrijke dingen te bespreken. 
Iedere maaltijd beginnen we met het bidden van het ´Onze Vader´ en we 
eindigen altijd met een dankgebed.´ 
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Met wie zou jij wel eens aan tafel willen zitten? 
´Met mijn vader zou ik wel aan tafel willen zitten. Hij is in 2004 overleden. Hij 
heeft mijn kinderen nooit gekend. Graag zou ik van hem willen weten wat hij 
ervan vindt hoe ons leven er nu uitziet en wat er allemaal gebeurt. Daarnaast 
zou ik het erg leuk vinden om met dominee Ineke van Middendorp aan tafel te 
zitten. In de tijd dat zij predikant was in Terwolde, is mijn geloof gevormd. Zij 
heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Een aantal jaren ben ik met haar 
naar de Vecht gefietst om catechisatie te volgen.´ 
 
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.  
 
Barbara is enthousiast over dit spel en begint met een vraag van de stapel 
´God enzo´.  
 
God enzo: mee eens of oneens? Atheïsme is ook een soort geloof.  
´Ja, ik geloof dat het atheïsme ook gezien kan worden als een geloof. Zoals ik 
het zie: ik denk dat een atheïst ervan overtuigd is dat er geen goddelijke 
macht bestaat. Dan geloof je ergens in, ben je ervan overtuigd dat het zo is. 
Misschien zijn er ook wel gradaties in het atheïsme, dat weet ik niet´ 
 
Doel van het leven: mee eens of oneens? Alles is onderhevig aan tijd en 
toeval (Bijbel: Prediker) 
´Prediker is mijn favoriete Bijbelboek! Daarin lees ik, in duidelijke 
bewoordingen, veel wat mij erg aanspreekt. Ik denk niet dat de stelling 
helemaal klopt. Het leven is voor veel mensen (deels!) maakbaar. Toeval zegt 
eigenlijk dat er weinig bewuste keuzes gemaakt worden. Alles in het leven 
overkomt je dan. Ik denk wel dat er dingen op je pad komen die goed voor je 
zijn. Alsof ze worden gestuurd.´ 
 
De samenleving: ´vroeger was alles beter´, vind jij dat ook? 
´Vroeger was heel veel anders, maar niet beter. Ik ben in 1980 geboren, toen 
was er sprake van een grote economische crisis en alles wat daarmee 
samenhangt. In 2008 was er weer een grote economische crisis en nu zijn er 
weer crises. Dat laat voor mij zien dat het vroeger niet beter was. Ook sociaal 
gezien vraag ik mijzelf dat af. Het was anders en dat kunnen we over de 
huidige tijd ook zo zeggen.´ 
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De toekomst: komt er een betere wereld? 
´Ik mag het hopen van wel.´ 
 
Geloof je daarin? 
(diepe zucht…) ´Als ik naar de huidige wereld kijk, denk ik: slechter dan dit 
kan toch niet? Ik geloof dat er een betere wereld kan ontstaan door te 
beginnen met het hebben van respect voor elkaar en niet alleen aan jezelf te 
denken. Het ´leven en laten leven´ is daarbij ook erg belangrijk.  
 
En het hiernamaals? 
´Daar geloof ik wel in. Anders is het allemaal wel heel erg bot dat alles stopt 
na de dood en er geen vervolg komt. Dan zou het echt zijn dat je alleen voor 
het leven nu leeft. Dat kan ik me niet voorstellen.´  
 
De toekomst: kan de kerk het verschil maken voor de toekomst? 
´Ik zou de vraag dan willen veranderen door ervan te maken: kan een 
kerkgemeenschap het verschil maken? De kerk zelf zie ik namelijk als een 
hoop stenen en niet als een levende gemeenschap.  
Als ik dán antwoord geef op die vraag, zeg ik dat een kerkgemeenschap wel 
een verschil kan maken. Wanneer ik naar Terwolde kijk, merk ik dat onze kerk 
steeds meer integreert in het dorp. Het is een heel bewuste keuze die daarin 
gemaakt wordt. Het is belangrijk om te werken aan een gemeenschap van 
verschillende mensen. De kerk heeft veel te bieden daarin.´ 
 
Doel van het leven: heb je spijt van een belangrijke keuze die je in het 
leven gemaakt hebt? 
´Nee, de keuzes die ik gemaakt heb in mijn leven zijn allemaal goed geweest 
voor mij. Keuzes maak ik heel erg bewust. Bijna zwart-wit. Toen ik 
bijvoorbeeld op de middelbare school zat, heb ik heel bewust gekozen om 
veel te leren. Ik wilde namelijk graag het VWO doen. Dat heeft me veel tijd 
gekost en had veel consequenties in mijn tienertijd. Toch was het die keuze 
meer dan waard, want het was mijn keuze. Alles in mijn leven heeft me 
gebracht waar ik nu ben. Zo is het goed.´ 
 
Aansluitend bij de vorige vraag: het meedoen met ´in gesprek met…´ is 

ook een belangrijke keuze in je leven      hopelijk heb je geen spijt. Ik 

vond het waardevol om met je te spreken over allerlei thema´s in jouw 
leven en om na te denken over hoe je enerzijds niet bij de kerk betrokken 
wilt zijn, maar dat er toch nog steeds een verbinding is. Ik zeg: wordt 
vervolgd. 
 
-Maurits van Elsäcker- 
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Extra handen nodig ofwel: 

  

       we hebben u/jou nodig! 

 

 

 

 

 
 

In de kerk van Terwolde - de Vecht hebben we een aantal taken waarbij 
we versterking kunnen gebruiken. Vanuit de enquête die, vanuit de kerk, in 
Terwolde/de Vecht is verspreid, kwam naar voren dat er een grote groep 
inwoners bereid is om een steentje bij te dragen aan activiteiten binnen de 
kerk. We hebben daarom een lijstje gemaakt en roepen u/jou op om dit 
eens goed te lezen en vooral: te reageren! Ook voor je (maatschappelijke) 
stage zijn er allerlei mogelijkheden. Aanmelden doe je heel eenvoudig 
door het formulier in deze kerkbode in te vullen! Dan nemen we contact op 
en zien we u/jou snel!  
 

Alvast erg bedankt voor de hulp. Samen actief voor de kerk! 
 

● Koffieschenken op zondagochtend 
Tijdsinvestering: 1x per 2 maanden een zondagochtend. 
Wat houdt het in: op zondagochtend ben je rond 9.30 uur aanwezig in de 
kerk en zet je, alles klaar voor het koffiedrinken. Dit doe je altijd samen met 
iemand anders. Na de dienst drinken we dan gezamenlijk koffie en jij zorgt 
ervoor dat na afloop alles weer wordt opgeruimd.  
 

● Bezoekmedewerker 
Tijdsinvestering: als inschatting: 1 uur per 2 maanden. 
Wat houdt het in: als bezoekmedewerker ga je namens de kerk op bezoek 
bij mensen die wel een bezoekje kunnen gebruiken of waarderen. 
Bijvoorbeeld rondom een verjaardag/jubileum of wanneer iemand ziek is.  
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● Gastvrouw/gastheer rondom de openstelling van het 
kerkgebouw 

Tijdsinvestering: 2 a 3 uur per keer. De bedoeling is om de kerk open te 
stellen vanaf mei t/m september.  
Wat houdt het in: het is altijd nodig dat er iemand aanwezig is om de 
bezoekers welkom te heten en ervoor te zorgen dat de openstelling goed 
verloopt. Wanneer bezoekers het op prijs stellen, kun je wat vertellen over 
bijvoorbeeld het gebouw.  
 

Ondersteuner bij de kindernevendienst 
Tijdsinvestering: één zondagochtend per maand.  
Wat houdt het in: iedere zondag is er voor de kinderen een ´speciale´ 
dienst waarin zij met elkaar nadenken over een Bijbelverhaal, muziek 
luisteren en een creatieve verwerking doen bij het thema. Op de zondag 
dat jij aan de beurt bent, ben je aanwezig om dit moment met de kinderen 
te vieren. In de periode ervoor zul je dit moment thuis voorbereiden.  
 

Penningmeester bij de kerkrentmeesters 
Tijdsinvestering: 2 uur per week (is minder wanneer je handig bent met de 
pc/ automatisering).  
Wat houdt het in: je zorgt ervoor dat alles rondom de financiën van de kerk 
goed geregeld is.   
 

Tuinonderhoud 
Tijdsinvestering: een paar keer per jaar. 
Wat houdt het in: je zorgt ervoor dat het ´groen´ rondom de kerk 
onderhouden wordt en er keurig bij ligt.  
 

Multimedia team 1: PowerPoint maken 
Tijdsinvestering: 2 uur per keer wanneer je aan 
de beurt bent. 
Wat houdt het in: in de week vooraf aan de 
zondagse dienst krijg je de liederen/teksten 
toegestuurd via de mail. Daar maak je dan een 
passende PowerPoint presentatie bij.  
Die presentatie wordt in de kerkdienst gebruikt.  
 

Multimedia team 2: in de kerk 
Tijdsinvestering: 1,5 uur op zondagochtend (volgens een rooster).  
Wat houdt het in: je bent er verantwoordelijk voor dat de PowerPoint 
presentatie (die gemaakt is door beamteam 1, zie hierboven) tijdens de 
dienst goed wordt afgedraaid.  
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Kerkschoonmaak 
Tijdsinvestering: 1 ochtend per jaar. 
Wat houdt het in: samen met een aantal anderen zorg je ervoor dat de 
kerk schoongemaakt wordt.  
 
Oppassen 
Tijdsinvestering: 1 uur per keer (tijdens een aantal zondagochtenden per 
jaar). 
Wat houdt het in: je past op de jongste kinderen die aanwezig zijn bij de 
crèche.  
 
Subsidies aanvragen 
Tijdsinvestering: 4 uur per kwartaal.  
Wat houdt het in: je houd je actief bezig met het uitzoeken/bijhouden welke 
subsidies ingezet kunnen worden voor het kerkgebouw en de kerkelijke 
activiteiten. Hiervoor onderhoud je contacten met gemeente/provincie en 
het rijk.  
 
Klusjesteam 
Tijdsinvestering: afhankelijk van de klus.  
Wat houdt het in: je voert bijvoorbeeld 
reparaties uit in/rondom het kerkgebouw of 
helpt mee de kerkinrichting aan te passen 
wanneer dat nodig is voor een activiteit.  
 
Kartrekker Groene Kerk 
Tijdsinvestering: 2 uur per maand.  
Wat houdt het in: als kerk willen we ons 
graag inzetten voor milieu/klimaat/onze 
natuurlijke omgeving. Je zult dit aansturen 
en initiatieven nemen met de anderen die 
zich hiervoor willen inzetten.  
 
Leiding bij de Doe-Club  
Tijdsinvestering: 4 uur per maand (voorbereiding + aanwezigheid).  
Wat houdt het in: elk jaar een gevarieerd programma bedenken en 
uitvoeren voor de jeugd van groep 6 t/m 8.  
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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 14 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                                
 

Zoals al in november aangekondigd gaan we weer  

schrijven voor Amnesty begin december. 
 

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.  

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. 
 

Hoe kun je meedoen? 

Na afloop van de kerkdienst op zondagmorgen 4 en 11 december kun je een 

tweetal brieven voor de hierboven genoemde personen ondertekenen. Ook zullen 

dan schrijfpakketten aanwezig zijn. 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. 

Lukt het niet om 4 of 11 december aanwezig te zijn, dan kun je ook een 

schrijfpakket ophalen op het adres Kosterij 3 of een email sturen aan 

scriba@pknterwolde-devecht.nl 
 

Samen sterk voor een rechtvaardige wereld! Doe je mee? 

Diaconie PKN Terwolde - de Vecht 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
 

In januari doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans 2023.  
Tijdens deze actieperiode vragen we u als kerkleden om een vrijwillige 
financiële bijdrage, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor 
staan.  
 
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  
Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. 
Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.  
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  
 
Uw steun is daarbij onmisbaar. Want als kerk krijgen we geen subsidie.  
De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.  
 
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij 
te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen!  
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en de 
mensen om ons heen. 
 
Door vandaag te geven, gaan we: Op naar de kerk van morgen!  
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Energiekosten van de kerk 
 

In de Kerkbode van oktober is al kort aangegeven, dat we nadenken over 
het beheersbaar houden van de energiekosten van de kerk. In vergelijking 
met maart 2022 betalen we nu 2 keer zoveel aan energiekosten per 
maand. Dit kunnen we financieel niet lang verantwoord op ons nemen.  
Er is een voorstel met mogelijkheden voor energiebesparing aangeboden 
aan de Kerkenraad van 9 november j.l. De Kerkenraad heeft daarop het 
volgende besloten: 
 

• In de kerk wordt de thermostaat 1 of 2 graden lager gezet. Daardoor 

kan het wat frisser zijn in de kerkdiensten. Aan de gemeenteleden 

wordt geadviseerd om hiermee rekening te houden en warme kleding 

aan te doen. 

• Bij het ingaan van onder de toren naar de kerk gebruik maken van de 

zijdeur in het toegangsportaal. 

• Bij gebruik van de consistorie de verwarming alleen aanzetten tijdens 

het gebruik (dit is een apart verwarmingssysteem en het warmt hier 

snel op). 

• Er wordt onderzocht of het plaatsen van ventilatoren boven in de kerk, 

die de warme lucht omlaag stuwen, helpt voor een beter warmte effect 

/comfort.  

• Bij de verhuur van de kerk en de consistorie wordt een energietoeslag 

in rekening gebracht in de wintermaanden (dec. t/m april). 
 

Verder zijn nog benoemd: 

• Binnen de kerk wordt nagedacht over kansen om (een deel van) de 

prijscompensatie van het Rijk voor hoge energiekosten beschikbaar te 

stellen voor mensen die het armer hebben dan wij zelf.  

• De verbruikscijfers zullen een aantal weken heel nauwkeurig worden 

gevolgd om zo nog beter inzicht te krijgen in de effecten van 

verschillende maatregelen. 
 

Graag houden we ons aanbevolen voor andere ideeën of adviezen van uw 
kant. 
 

Namens de kerkrentmeesters, Piet Winterman 
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Actie voor Restauratiefonds Kerk 
 

Ook dit jaar maken wij weer, met een 
aantal personen, mooie Graf /decoratie 
kerststukken (zie foto). 
Kosten 19,50 per stuk en de opbrengst is 
voor Restauratiefonds Kerk. 
 
Bestellen: graag voor 14 December 
Opgave bij: 
Evert Slijkhuis, Kuiperstraat 13,  
0571-29 10 74 
Alie Ensink, Twelloseweg 97 a       
06-54 26 03 46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 2 januari vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl
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Kinderkerstfeest 2022 
 

Kerst is meer… 
 
Kerstmis is meer dan een boom vol met ballen 
Liedjes en slingers en sfeer overal 
Kerstmis dat is het verhaal van een kindje 
Ergens ver weg in een simpele stal 
 
Op kerstavond vieren we om 19 uur weer het kinderkerstfeest. 
Dit jaar gaan we luisteren naar het verhaal van de geboorte van 
Jezus en zoeken we de verbinding met elkaar. 
En verbinden we de tijd van toen met nu. 
 
En zal de kerststal tijdens de viering steeds verder gevuld worden…  
De kinderen uit groep 6 zullen de kaarsen aansteken. 
We zingen samen mooie kerstliedjes onder begeleiding van de 
dwarsfluit door Iekje en de stem van Adriëtte. 
Luisteren we naar het zingen door de kinderen, met medewerking en 
onder begeleiding van het koor Inspiration. 
 
En luisteren we naar de vrolijke noten van Tom en Frendo op het 
orgel. 

 
Om de avond in stijl af te sluiten, drinken we samen 

warme chocolademelk met slagroom  

en eten we een kerstkrans! 

 

We zien je graag, wees welkom!  
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Wij zijn begonnen met een kinderkoor!!! 

Ben je ook benieuwd hoe het is om samen te zingen? 

Of houd je al van zingen? 

Kom dan op een dinsdag eens meedoen! 

 

 

 

 

 

 

 

Samen zingen geeft plezier en maakt je vrolijk. 

De dirigente van het zang- en gospelkoor Inspiration, Marlies, is zelf 

ook dol op zingen. 

Samen maken we er iets moois van. 
 

Wanneer: dinsdag, 18.45 uur-19.15uur, 1x per 2 weken. 

(29 november-13december, data voor het nieuwe jaar volgen nog) 

Waar: kerk in Terwolde 

Begeleiding door: Marlies (dirigent) 

Voor wie: voor alle kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. 

Kosten: max. € 3,- per keer, afhankelijk van aantal deelnemers. 
 

Wil je nog meer weten? Ik praat je graag helemaal bij!! 

Linda (06-15157675) 
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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: W. Jansen 10,00  
  K. Visser 10,00  
  A. Bongers 5,00  
  G. Bokslag (2x10) 20,00  
  T. Teunissen 5,00  
  L. Uenk 20,00  
  A. Winterman 10,00  
  M. van Elsacker 10,00  
  J. van Vemde 10,00 100,00 

     
Orgelfonds via:  bank 30.10 10,00 10,00 

     
Onderhoudsfonds via: bank 10.10 45,00  

  bank 30.10 30,00  
  bank 30.10 10,00 85,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten november 152,35  
 Orgelfonds 85,70 238,05 

     

 Diaconie   

 Collecten november 139,35  
 via:  Bank (2x10) 20,00  
 KiA: Zambia 40,55  
 Àdventscoll.: Colombia 50,55 250,45 

 
  TOTAAL 683,50 

 
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 2 januari Mevr. H. Braamkolk 
   Mevr. K. Ketelaar  
   Mevr. J. ter Mate 
   Mevr. B. Plette 
  

http://www.pknterwolde-devecht.nl/
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 Ja, ik wil meedoen! 
 

 Wat fijn dat je hebt besloten om jezelf in te gaan/in te blijven 
 zetten voor de kerk en kerkgemeenschap in Terwolde- de Vecht. 
 Hieronder kun je aankruisen waarbij je graag wilt ondersteunen: 

 

O Koffieschenken op zondagochtend 

O Bezoekmedewerker 

O Gastheer/gastvrouw  

O Kindernevendienst 

O Penningmeester 

O Tuinonderhoud 

O Multimedia team 1: PowerPoint maken 

O Multimedia team 2: in de kerk 

O Kerkschoonmaak  

O Oppassen  

O Subsidies aanvragen 

O Klusjesteam  

O Kartrekker Groene Kerk 

O Leiding bij de Doe-Club 
O Anders, namelijk: ............. 

 

Naam: 
…………………………………………………………………………………………………….…… 

   

Telefoonnummer en/of e-mailadres: …………………………………………………. 

   
Deze ingevulde pagina kan worden 
ingeleverd in de brievenbus op de 
volgende adressen: 
 
Beentjesweg 14, de Vecht 
Dorpsstraat 83, Terwolde 
 
Aanmelden kan ook via de 
Facebookpagina van de kerk of via de 
mail: 
mauritsvanelsacker@pknterwolde-
devecht.nl  
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Hoi jongens en meiden, hebben jullie de verschillen in bovenstaande plaatjes 
gevonden?  
 

Zondag 27 november, de laatste zondag van november, maar ook de eerste 
adventszondag. Advent is de periode voor het kerstfeest, elke zondag steken we in 
de kerk op zondag een extra kaars aan. Advent is de tijd van verwachten: we denken 
aan de geboorte van Jezus en we verwachten de terugkomst van Jezus.  
 

Een bijzondere periode, elke week een nieuwe advent, elke week dichter bij het 
Kerstfeest. Een periode waarin we met elkaar gaan toewerken naar het kerstfeest. 
We gaan weer oefenen voor het kerstspel en dat gaan we dan met elkaar laten zien 
aan de mensen in de kerk op 1ste kerstdag tijdens de kerstviering. In de 
adventsperiode is er elke week kindernevendienst.  
 

Elke zondag steken we een nieuwe adventskaars aan, elke week een extra lichtje op 
weg naar kerst. In de kindernevendienst lezen we een mooi verhaal met elkaar over 
kerst en we gaan samen mooie knutsels maken die we in de grote kerstboom in de 
kerk gaan ophangen en die mogen jullie dan 1 ste kerstdag meenemen naar huis.  
In dit overzicht kan je zien wat we allemaal met 
elkaar gaan doen:  
 

• Zondag 4 december, 2e advent; we gaan de 
consistorie versieren na afloop van de 
kerkdienst.  

• Zondag 11 december, 3e advent; we gaan voor 
de 1 ste keer het kerstspel met elkaar oefenen.  

• Zondag 18 december, 4e advent; we gaan voor 
de 2 e keer het kerstspel met elkaar oefenen.  

• Zondag 25 december, 1e kerstdag, we gaan ons 
kerstspel opvoeren in de kerk tijdens de 
kerstviering.  

 

Groetjes, Bernedine, Martha en Wendy 
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Het thema van deze advent periode is; ‘Aan tafel!’ 

 
Onderstaand een leuk recept om lekkere koekjes te bakken, kan je thuis vast iedereen 

mee aan tafel krijgen      . Bakken jullie mee? 
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