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DIENSTEN  JANUARI 2023  
 
 
Zondag 8 januari 10.00u - Dhr. R. Bloemendal 
    Extra coll.: Orgelfonds 
     
Zondag 15 januari 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
    H.A. 

Avondmaalscollecte: 
Diaconie/Voedselbank 

     
Zondag 22 januari 10.00u - Ds. A. Braakman 
    Extra coll.: Dorpskerkenbeweging 
     
Zondag 29 januari 10.00u - Ds. H. Bouma 
    Themadienst 
    Extra coll.: Vrienden van Loamneş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

51ste Jaargang, Januari 2023 
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Groot is uw trouw, o Heer 
 

Rond de jaarwisseling blikken veel mensen terug op het voorbije jaar.   
Op tv zie je het jaaroverzicht van het nieuws of van de sport.  
In je eigen leven kan je ook terugblikken. Je pakt in gedachten de doos vol 
met herinneringen aan dit afgelopen jaar en bekijkt ze één voor één, als 
oude kaarten in een doos, die je goed bekijkt. De mensen die je ontvielen, 
het werk dat je deed, de mensen waar je voor zorgde, de kerkelijke 
gemeente waar je deel van uit maakt, je eigen persoonlijke zorgen, 
misschien over ziekte in je familiekring. Sommige herinneringen geven een 
glimlach, verbazing of verwondering. Andere een traan.  
 

Ik las deze jaarwisseling Psalm 105. De psalm vertelt over Gods trouw.  
Het lezen van de psalm gaf me troost en rust. Wat er ook gebeurt, welke 
weg je leven ook gaat, hoe grillig soms ook, God blijft trouw aan mensen. 
Psalm 105 vertelt over het verbond van God met Abraham en zijn 
nageslacht. Door alle hoogte- en dieptepunten in het leven van het volk 
Israël heen blijft God trouw.  
 

Hoe de mensen ook hun weg gaan, hoe eenzaam het levenspad soms ook 
kan voelen, God vergeet zijn beloftes aan Abraham niet. Dat geeft troost. 
Hij blijft bij ons, als we ons op zijn verbond verlaten. Daarom zingt ook dat 
bekende lied: 'Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.' Wat ons het 
nieuwe jaar ook te wachten staat, hoe onzeker we ons ook voelen op de 
drempel van een eerste Nieuwjaar zonder geliefd mens in ons leven, Hij 
verlaat ons niet.  
 
Heil en zegen gewenst voor het nieuwe jaar! 
 
Ds. Rosemarie van der Hucht 
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Gebed bij de jaarwisseling 

 

Wij zijn van U, eeuwige God, 
En onze tijd behoort U toe. 

Mensen komen en mensen gaan, 
de tijd slaat wonden en heelt ze weer, 

lief en leed gaan hand in hand. 
Maar Gij, Heer, blijft dezelfde, 
uw jaren kennen geen einde, 
want Gij zijt de levende God. 

Wij danken U voor alles wat ons 
in het afgelopen jaar is gegeven 

en wij vragen U: 
 

Laat ons met vertrouwen 
het nieuwe jaar tegemoet zien. 

Stel ons open voor 
alles wat komen gaat. 

Vervul onze dagen 
met vreugde en voorspoed, 

en vergeet ons niet. 
Onze namen staan toch geschreven 

in de palm van uw hand? 
Uw goedheid prijzen wij, 

vandaag en alle dagen die komen 
tot in eeuwigheid. 

 
 

Maarten Diepenbroek 
 

uit: In Gebed. De mooiste gebeden uit de traditie, Brepols, 1988 
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Avondmaal 
 

Op zondag 15 januari a.s. vieren we het Heilig Avondmaal. Na afloop van de 
dienst, om 11.15 uur, willen we met belangstellenden ons verdiepen in de 
betekenis van het avondmaal. Dit in aansluiting op het jaarthema van de 
landelijke kerk: Aan tafel. Eerst zal ik iets vertellen over de geschiedenis van 
het Avondmaal: Wat is de oorsprong? Hoe kijken de verschillende kerken 
naar het avondmaal? Op welke manieren kan het gevierd worden? Daarna 
hopen we met elkaar van gedachte te wisselen over wat het avondmaal 
voor u persoonlijk betekent.  U bent van harte uitgenodigd om te komen. 
 

Ds. Rosemarie van der Hucht  
 
_________________________________________________________________________________ 
 

WAT VOOR MENS WIL JE ZIJN? 
 

Het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan 
 
Zondag, 29 januari 2023 om 10.00 uur 
in de Protestantse Kerk in Terwolde 
 
Hans Bouma, voorganger en verhaal – 
Leen Jacobs, orgel 
 

 

Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan:  
ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd, 
interesseerde me nog. Met leegte, alleen maar gapende leegte om mij 
heen moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achter-
volgde: Jij, jij Marcus, wat voor mens wil jij zijn – wat voor mens? 
 

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst 
vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, Wat voor mens wil je 
zijn? Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Leen Jacobs 
muzikaal meewerkt.  
 

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Vaste voet 
aan grond. 
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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. 

Terugblik op de kerstperiode 
Wat hebben veel mensen in december onze kerk bezocht!! De kerstmarkt 
van basisschool De Bongerd trok heel veel kinderen en ouders naar de 
kerk. Mensen die nog niet eerder in ons kerkgebouw zijn geweest. En wat 
was het mini-concert van het jeugdorkest en de slagwerkgroep van Ons 
Genoegen een succes! Eerst na de dienst met elkaar koffiedrinken en 
daarna luisteren naar de mooie klanken van koperinstrumenten en 
slagwerk.  
Dan hadden we ook nog sfeervolle kerstdiensten. Het kinderkerstfeest 
waar Inspiration, het kinderkoor en diverse muzikanten en vertellers / 
toneelspelers aan mee deden. In een volle kerk klonk het kerstverhaal in 
woord en muziek. Prachtig!! En de kerstnachtdienst was een inspirerende 
en betekenisvolle dienst. Met mooie muzikale ondersteuning van Ons 
Genoegen en een boodschap die tot nadenken leidt. Na afloop dronken 
we warme chocolademelk met elkaar! 
Ook op kerstmorgen kregen we een ‘opdracht’ mee: Hoe leidt de 
boodschap van Kerst tot verandering in jouw / uw leven?!  En we mochten 
kijken en luisteren naar het kerstspel van de kindernevendienst. Waarin 
Jozef en Maria, de ezel en alle andere personen uit het kerstverhaal een 
stem kregen. 
 
Wij hopen dat u inspiratie heeft opgedaan, dat u het fijn vond om elkaar te 
ontmoeten en in verbinding het kerstfeest te vieren.  
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Een speciale dank aan de kosters / technici die elke ontmoeting paraat 
stonden om op te bouwen, de techniek te verzorgen en weer op te 
ruimen!!  
 

Verbinding: meeleven met een gemeentelid 
Wilt u meeleven met een gemeentelid door een kaartje te sturen of in uw 
gebed te noemen? Denkt u dan aan de volgende gemeenteleden: 
 

• Mevrouw Annie Wijngaards – Bellert  

• Mevrouw Tonnie Teunissen – Veldwijk 
 

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. 
 

Ontmoeting: Koffiedrinken na de kerkdienst 
In de maand januari is er twee keer koffiedrinken 
na de kerkdienst. Op 1 januari wensten we elkaar 
goede wensen toe.  We dronken niet alleen een 
kopje koffie, maar er waren ook heerlijke 
oliebollen van Ons Genoegen bij!!  
Op 22 januari is er ook koffiedrinken na de dienst.  
(Op 15 januari vieren we het Heilig Avondmaal en is er geen ruimte in het 
koor voor koffiedrinken, maar is er wel een activiteit, lees hieronder!) 
 
Inspiratie: Aan tafel het Avondmaal 
Op zondag 15 januari vieren we in de kerk het Avondmaal. Aansluitend bij 
het jaarthema, aan tafel, zullen we na afloop van de dienst met elkaar in 
gesprek gaan over het Avondmaal. Er wordt verteld over het ontstaan en 
de betekenis van het Avondmaal. Daarna zullen we met elkaar in gesprek 
gaan over hoe wijzelf het Avondmaal beleven en wat het voor ons 
betekent, of misschien: wat zou je willen dat het zou betekenen. Ook 
wanneer je niet naar de kerk komt ben je van harte welkom om mee te 
praten en elkaar hierin te leren kennen. We beginnen na de dienst 
(ongeveer 11.15 uur) in de consistorie. Voor de mensen die meedoen is er 
koffie/thee.  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Ontmoeting: Stamppottenbuffet 
 

Komt u ook bij de gezellige maaltijd op donderdag 26 januari om 11.30 uur 
in Bethel op De Vecht? We serveren dan een heerlijke aangeklede 
stamppottenmaaltijd.  
Die wordt traditiegetrouw klaargemaakt in de 
keuken van Restaurant de Groot met natuurlijk 
een overheerlijk nagerecht. Iedereen is welkom, 
maar wel graag opgeven voor 20 januari zodat de kok weet voor hoeveel 
mensen er gekookt moet worden. 
 
De eigen bijdrage voor deze middag is € 10,00. U kunt zich opgeven bij: 
Lien Uenk tel 0571-271382 of ljuenk@kpnmail.nl. En wilt u graag komen, 
maar weet u niet hoe? Dan regelen wij vervoer voor u.  
 

Tot ziens op 26 januari 2023 om 11.30 uur. 

 
 
Ontmoeting: Bij elkaar aan tafel  
 

In januari komen de 2 groepen weer bij elkaar om  
met elkaar te eten. Vind u/ jij het ook gezellig om 
samen te eten? Meld u/jij je dan aan:  
 

mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl.   
 

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. 

 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
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Inspiratie: Een zegen voor het nieuw jaar 
 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u de zegen meegeven, die al 
vele eeuwen over de wereld klinkt. 

 

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

 
 
 

JARIGEN: 

13 jan Mevr. W.A. Schrijver-Klein Lebbink 80 jr. 

31 jan Mevr. D.G. Veldhuis - van Vemde 89 jr. 
 

Onze hartelijke gelukwensen. 
  



   10 

Vanuit de diaconie 
 
De diakenen hopen dat u goede kerstdagen gehad hebt en een gezellige 
jaarwisseling. Wij hebben een aantal acties gehouden die hier voor een aantal 
mensen ook aan hebben kunnen bijdragen. 
 
De schrijfactie voor Amnesty International 
is een succes geworden.  
Verschillende mensen hebben een 
envelop met materiaal uit de kerk 
meegenomen. Uiteindelijk zijn er 80 
brieven en 47 kaarten geschreven om 
aandacht te vragen voor en steun te geven aan mensen die gevangen zitten 
zonder eerlijk proces, problemen hadden door hun seksuele geaardheid, 
opkwamen voor het recht op vrije meningsuiting, enz.  
 
Alle schrijvers hartelijk dank. 
 
 

Ook zijn er heel veel DE-punten via ons ingeleverd bij de 

voedselbank. Douwe Egberts schenkt hiervoor pakken koffie aan 

de voedselbank. 

 

Bij de zieken en 80+-ers hebben de diakenen een kerstgroet in de vorm van 
een kerstster gebracht. Dit werd ook zeer gewaardeerd. 
 
Helaas kon de kerstpakkettenactie in samenwerking met de Ondernemers- 
vereniging niet doorgaan. De gemeente wilde hieraan, met een beroep op de 
privacywetgeving, niet meer meewerken (zoals wel gebeurde in de afgelopen 
jaren). Helaas!  
 

Wel heeft de diaconie i.p.v. deze jaarlijkse actie een gift gedaan aan de 
Voedselbank.  
Zo hebben hopelijk de mensen die het hard nodig hebben, toch via de 
voedselbank wat extra’s kunnen ontvangen. 
 
Ondanks allerlei steunmaatregelen van de overheid kan het zijn dat er toch 
mensen financieel in de problemen komen of door de hoge energierekening in 
de kou komen te zitten. Overkomt u dit, of ziet u in uw omgeving iemand die 
steun nodig heeft: meldt u het ons dan?  
 

Misschien kunnen wij iets voor u of voor hen doen.  
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Tenslotte: wij zijn nog op zoek naar iemand die  
de werkgroep ZWO wil komen versterken.  
 

We proberen samen met de diaconie van Twello  
de werkgroep nieuw leven in te blazen.  
 
Voelt u zich aangetrokken tot het werk van  

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking),  

neem dan contact op met ondergetekende. 

 
Namens de diakenen, Kees Visser 
 

 
 
Kerstmarktje met ‘De Bongerd’ 
 

Op 22 december was er in en rondom onze kerk een kerstmarktje 
georganiseerd door de ouderraad van basisschool ‘de Bongerd’. Nadat de 
kinderen in de school hadden genoten van een heerlijk kerstdiner, kwamen ze 
met z’n allen naar de kerk.  
Omdat het buiten regende waren de marktkraampjes, met door de kinderen 
gemaakte kerstattenties, binnen opgesteld.  
Buiten brandde een vuurkorf en stond de brandweer paraat.  
 

En er was een kraampje met warme hapjes. Binnen was er drinken onder de 
toren en de kraampjes verspreid in de noordbeuk. Er was een programma 
met orgelspel, Mirko Schmidt (operazanger en dorpsgenoot) vertolkte een 
aantal kerstliederen met zijn prachtige stem en het kerstverhaal werd heel 
levendig voorgedragen door één van de ouders. 
 

De kerk was tjokvol en had een heel sfeervolle uitstraling. Velen waren nog 
nooit in de kerk geweest en vonden het een mooi gebouw met een warme 
uitstraling. Doordat het zo vol was in de kerk was het bijna niet stil te krijgen, 
waardoor de liederen en het verhaal jammer genoeg niet helemaal tot hun 
recht kwamen.  
De ouderraad was buitengewoon verguld met de samenwerking met de kerk 
en heel dankbaar voor de inzet van onze kosters. Al met al een bijzondere 
ervaring met zoveel mensen en zoveel kinderen in een geheel gevulde kerk. 
 

Piet Winterman 
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Uit het leven van de organist. 
 
Elke zondag speelt er een organist tijdens de dienst. Bij de kerk in Terwolde zijn 
er op dit moment vijf vaste organisten: Bert Riphagen, Lucas Dalhuisen, Wilco 
Veldkamp, Leen Jacobs en Jan Koelewijn.  
Rianne Beumer heeft na meer dan 20 jaar helaas afscheid van ons genomen. 
Rianne heeft zelf in de persoon van Jan Koelewijn (collega van haar bij de firma 
Reil) voor een vervanger gezorgd. 
 
Vijf mensen met vijf verschillende 
speelstijlen. De één speelt wat 
sneller, de ander wat langzamer. 
De een kan goed improviseren, de 
ander heeft bladmuziek en studeert 
thuis van tevoren of de zaterdag 
voorafgaand aan de dienst in de kerk.  
 
Maar allemaal hebben ze één doel:  
 

het zo goed mogelijk begeleiden van 
de gemeentezang tijdens de dienst. 
Samen met de predikant/ voorganger 
proberen ze een eenheid te vormen 
waarin de preek en orgelspel elkaar 
aanvullen. 

 
Wellicht doet u het op zondagochtend ook weleens als u in de kerk zit: luisteren 
naar het orgelspel. Vroeger toen er nog geen livestream was, moest men raden 
welke organist er die morgen speelde.  
Nu komt het op het scherm te staan en hoeft men niet meer te raden. Jammer 
dat er vaak nogal veel lawaai is van mensenstemmen, waardoor het orgelspel 
niet goed tot z’n recht komt. 
 
Bij het zingen heeft ieder lied zijn eigen ‘kleur.’ Lied 150 is een loflied en wordt 
uitbundig gezongen en gespeeld.  
Lied 62 daarentegen, wordt meer zacht en gedragen gespeeld. Dat voelt de 
organist ook aan en stemt de registratie daarop af.  
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Een mooi voorbeeld is lied 413: het eerste vers begint juichend met: ‘Grote God 
wij loven U’. Het tweede vers juicht nog opgetogener.  
 

Het derde vers zingen we echter zachtjes. 
‘Heer, ontferm u over ons, open uwe vaderarmen’. 
 

Ook dan speelt de organist uit eerbied wat zachter. Probeer het eens in dezelfde 
sfeer mee te zingen. Probeer vooral niet vooruit te zingen of er achteraan, dat is 
vervelend voor de organist en komt het lied niet ten goede. 
 

Orgelspelen is mensenwerk en -zoals reeds gezegd- iedere organist heeft zijn 
eigen stijl van spelen (net zoals iedere predikant/voorganger een eigen stijl heeft 
van spreken). De ene stijl bevalt u waarschijnlijk beter dan de andere, terwijl uw 
medekerkgangers hier weer heel andere ideeën over kunnen hebben.  
 
Mocht u echter opmerkingen en/of vragen over het orgelspel hebben, dan bent 
na de dienst natuurlijk van harte welkom en kunt u mee naar boven gaan naar de 
organist of hem met mij opwachten onder de toren. U kunt dan met de organist 
van gedachten wisselen.  
 
Omdat er vaak weinig mensen in de kerk zitten is het voor de organisten moeilijk 
begeleiden van de liederen. Natuurlijk hopen we dat er weer meer mensen in de 
kerk komen en het zingen van de liederen samen met het orgel weer gelijk gaat 
klinken waardoor het orgelspel ook beter tot z’n recht komt. 
 

De kerk is ook voor de organisten een warm thuis, mede doordat ze voor aanvang 
van de dienst opgevangen worden door de kosters met een kop koffie. 
 
Aalt van der Haar 
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Begrotingen voor het jaar 2023 
 

In de maanden november en december van het afgelopen jaar zijn de 
begrotingen van het college van KRM en diaconie opgesteld en goedgekeurd 
door de kerkenraad. Vervolgens zijn deze begrotingen opgestuurd naar het 
CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland) 
en positief beoordeeld. 
 

Een samenvatting van beide begrotingen is terug te vinden op onze 
website: https://pknterwolde-devecht.nl/anbi-avg-en-regelingen/ 
 

Voor meer informatie over de begrotingen kunt u contact opnemen met: 
 

 * Begroting KRM: Piet Winterman 
 * Begroting Diaconie: Henk van der Scheer 
 
Namens de kerkenraad, 
 

Henk van der Scheer 
 
 

Kerkbalans: 
 

Zoals vorige maand al aangekondigd doet onze gemeente weer mee aan de 
actie Kerkbalans 2023.  
Met deze actie vragen we de leden van de kerk 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 brengt een ‘vrijwilliger’ 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. 
 

https://pknterwolde-devecht.nl/anbi-avg-en-regelingen/
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Kinderkoor zingt sterren van de kersthemel 
 

Tijdens het KinderKerstFeest in de protestantse kerk van gemeente Terwolde – 
de Vecht, was er een prominente rol voor het Kinderkoor. 
Sinds september zingen ze samen onder begeleiding van Marlies Tiemens op de 
dinsdagavond. 
Marlies is de passionele dirigente van het leuke koor Inspiration. 
Op kerstavond mocht het kinderkoor hun oefeningen in de praktijk brengen met 
een heus miniconcert, tijdens het kinderkerstfeest. 
Ze zongen: Kerstmis is meer (de titelsong van het kinderkerstfeest), Kling Klokje, 
Stille Nacht en sloten af met het spectaculaire musical-achtige Christmas song.  
Dit laatste nummer was in samenzang met Inspiration. 
 

Het klonk prachtig in de kerk. De heldere kinderstemmen, aangevuld met twee 
bassen was een mooie combinatie. 
 

Een vol geluid werd compleet toen ook de sopranen en alten van Inspiration 
invielen.  
Dit zorgde voor ontroering en een passievolle afsluiting van het kinderkerstfeest. 
Logisch dus ook, dat de aanwezigen in de kerk dit liedje nog wel een keer wilden 
horen!!! 
 

Het kinderkoor gaat door in het nieuwe jaar! 
Kom je ook? We zijn nu met 12 kinderen, in de leeftijd van 8-12 jaar. 
Je mag gerust een keer meezingen! 
We oefenen op dinsdag 18.45-19.15 uur in de kerk in Terwolde. 
Neem contact op met Linda (06-15157675). 
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 GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: G. Bokslag (2x10) 20,00  
  A. Winterman 10,00  
  L. Uenk (1x10; 1x20) 30,00  
  Bank 15,00 75,00 

     
Kerstgroet via: W. Slijkhuis (1x5; 1x10) 15,00  

  W. Jansen (1x5; 2x10) 25,00  
  H. Bellert (1x5; 3x10) 35,00 75,00 

     
Orgelfonds via:  Bank 28.11 30,00  

  Bank 4.12 15,00  
  Bank 12.12 100,00 145,00 

     
Energiebijdrage via: Bank 18.11 190,00  

  Bank 10.12 190,00  
  Bank 23.12 100,00 480,00 

     

Collecten/Giften CvK   

 Collecten januari 248,53  
 Coll. Orgelfonds 58,55  
 Bank 7.11 15,00  
 Bank 4.12 10,00  
 Bank 28.12 30,00 362,08 

     

 Diaconie   

 Collecten januari 226,00  
 via: Bank 30,00  
 Coll.: KiA: Colombia 10,00  
  KiA: Libanon. 41,95  
  Kinderkerstfeest 233,72  
  Laomneş 70,15  
  AZC 48,85  
  Kinderen in de Knel 89,93  
  Vluchtelingenkinderen 20,00 770,60 

 
  TOTAAL 1.907,68 

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: 06-50 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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Deze maand is er geen jeugdbijlage. 

 
 
 
 
 

Hieronder een foto van de kinderen in de KND, bezig met het maken van 

kerstversieringen. 
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De ‘medewerkers’ van het kerstspel op 1ste kerstdag 

 
 

 

 
 
 

Door ziekte van een aantal kinderen moest er een en ander  

aangepast worden, maar het is toch gelukt om er  

samen iets moois van te maken. 
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KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Deze moet binnen zijn op Maandag 30 januari vóór 16.00 uur  
bij Sari Wolters: s.g.wolters@planet.nl  

 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

