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DIENSTEN FEBRUARI 2023  
 
 

Zondag 5 februari 10.00u - Dhr. C. Boers 

        
Extra coll.: Pakistan,  
vaktraining jongeren 

          
Zondag 12 februari 10.00u - Ds. J.R. Lammers 

        
Extra coll.: Ethiopië,  
Noodhulp en preventie 

          
Zondag 19 februari 10.00u - Mw. ds. R. van der Hucht 
        Extra coll.: Pastoraal fonds 
          
Zondag 26 februari 10.00u - Dhr. R. Bloemendal 
        40-dagenproject: Zambia 

        
Maatjes voor gezinnen  
zonder ouders 

 
 

 
 
 
 

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

51ste Jaargang, februari 2023 
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De 40dagentijd is een tijd waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. 
Het landelijke thema voor de 40dagentijd is dit jaar ´Uit liefde voor jou´. 
Jezus koos in gehoorzaamheid aan God voor de weg van de liefde. Hij hield 
in zijn liefde voor God en mensen vast aan deze weg tot het uiterste. Hij gaf 
zijn leven uit liefde. Als je Jezus wil volgen, is liefde de kern van de weg 
achter Hem aan. Wat je ook meemaakt, hoe je leven ook loopt, als je liefde 
hebt, als je de liefde kunt vasthouden bij alles wat je doet, kan je geven en 
delen met anderen.  
 

40dagenboekje: 
Net als voorgaand jaar maken we ook dit jaar met onze gemeenteleden een 
40dagenboekje, met inspirerende en bezinnende teksten en gebeden voor 
elke dag van de 40dagentijd. Het boekje kan gebruikt worden aan tafel of in 
uw stille tijd. Mocht je ook een kort stukje willen schrijven voor het 
40dagenboekje, dat mogelijk aansluit bij dit thema, je bijdrage met de 
grootte van een A5-je kan uiterlijk 9 februari per mail bij mij worden 
ingeleverd: rvdhucht@ziggo.nl 
Het boekje verschijnt op aswoensdag 22 februari. 
 

40dagen-app: 
Net als voorgaand jaar is er ook dit jaar een 40dagenapp van onze eigen 
gemeente. Als je je opgeeft voor deze app, dan ontvang je elke dag van de 
40dagentijd een mooie bijbeltekst, inspirerende foto of gebed. De app 
helpt je om bewust toe te leven naar Pasen. De apps worden verzonden via 
een verzendlijst, wat betekent dat je geen reacties van anderen ziet binnen 
komen. Alleen de dagelijkse 40dagen-app ontvang je op je mobiel. Je kunt 
je opgeven door een berichtje met je mobiele nummer te sturen naar mij. 
Mobiel nummer: 0633609556. Doe je ook mee? 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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Taizé-viering: 
Op zondagavond 26 februari, de eerste zondag van de 40dagentijd, is er 
weer een Taizé-viering in onze kerk. Als thema van deze viering is gekozen 
voor: Verbondenheid. Je ziet in de wereld om ons heen dat er veel 
verdeeldheid is, tussen landen maar ook in eigen land.  
 

Het lijkt soms of tegenstellingen worden uitvergroot. Jezus ging ons voor op 
een weg van liefde. Hij verbond zich juist met de mensen die aan de rand 
stonden, de mensen die niet mee konden doen in de maatschappij. Wat 
zegt dat ons? Hoe verbinden wij ons met mensen? Sluiten we in of sluiten 
we uit? Graag tot ziens op zondag 26 februari om 19.00 uur in onze kerk. 
 

Hartelijke groet, 
 

Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant 
 

 

 
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. 

Vanuit het pastoraat 
 

Het jaar 2023 is alweer ruim een maand oud en de feestdagen liggen een 
tijdje achter ons. De dagen worden steeds weer wat ´langer´. Vanuit het 
pastoraat kunnen we terugkijken op een aantal mooie activiteiten die er in 
januari zijn geweest.  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Na de dienst op 1 januari dronken we samen koffie 
en aten we oliebollen. Op 15 januari vierden we het 
avondmaal en aansluitend was een gesprek over het 
avondmaal. De consistorie zat toen helemaal vol en 
we hadden een goed gesprek met elkaar. Ook was 
er weer de stamppotten maaltijd en zijn er 
gemeenteleden weer bij elkaar ´Aan Tafel´ gegaan 
en hebben genoten van het heerlijke eten én de 
ontmoeting met elkaar.  

Naast deze gezamenlijke activiteiten, worden er natuurlijk ook bezoeken 
afgelegd in onze gemeente. Dit gebeurt door heel veel mensen in onze kerk! 
Geweldig.  
 
Begin februari komen wij als pastoraatsgroep weer bij elkaar. Eén van de 
thema´s die we dan gaan bespreken, is de (pastorale)wijkindeling van onze 
gemeente.  
 
 
 
Meeleven met een gemeentelid 
 

Wilt u meeleven met een gemeentelid 
door een kaartje te sturen of in uw gebed 
te noemen? Meeleven met elkaar wordt 
erg gewaardeerd! 
 

● De heer Ep Bieleman (vanwege zijn verhuizing naar Zwolle) 
● Mevrouw Jo Schrijver-Voorhorst 

 
Wilt u het 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 wordt genoemd, dan kunt u dit ook 
doorgeven aan Lien Uenk. 
 
 
  

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Op weg naar Pasen 
 

Op woensdag 22 februari is het aswoensdag.  
Traditioneel gezien het begin van de 40dagentijd, de tijd voor Pasen.  
Het is een periode van inkeer en bezinning.  

 
Wil je graag op een meer 
bewuste manier toeleven naar 
Pasen? Ook binnen onze eigen 
kerkelijke gemeente zijn 
daarvoor een aantal 
mogelijkheden: 
 

 

- Voorbereiding Stille Week 
De week voorafgaand aan Pasen wordt ´de Stille Week´ genoemd.  
In die week zijn er meerdere vieringen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Pasen. Die vieringen hebben allemaal hun eigen karakter, maar 
vormen samen een geheel. Vindt u/jij het mooi/interessant om in de 
voorbereidingen mee te denken? U/jij wordt van harte uitgenodigd om jezelf 
dan op te geven. Dit kan tot en met 12 februari. Opgeven kan door te mailen 
(mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl).  
 

- 40dagentijd-app 
Zie elders in deze kerkbode de aankondiging.  
 

- 40dagentijd-boekje 
Zie elders in deze kerkbode de aankondiging.  
 

De 40dagentijd-boekjes worden t.z.t op verschillende manieren verspreid: 
 

➔ Rondom de kerkdiensten 

➔ Alle gemeenteleden vanaf 80 jaar krijgen er één thuisgebracht 

➔ Je kunt mailen/bellen met Lien en aangeven dat je een boekje wilt. 
Dan wordt het geregeld.  

 
  

mailto:mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nl
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Koffiedrinken na de kerkdienst 
 

In februari drinken we op zondag 5 
en zondag 19 februari koffie na de 
kerkdienst. Iedereen, ook als je niet 
in de kerk bent, is van harte welkom 
om elkaar te ontmoeten in het koor 
van de kerk.  
 

Taizé-viering 
Op zondagavond 26 februari is er 
weer een Taizé-viering in onze kerk. 
Dit keer zingt de Liedboekcantorij 
van de Lebuinuskerk uit Deventer 
olv Miranda Stevels met ons mee.  
In de Taizé-viering klinkt er veel 
muziek en is er ruimte om stil te 
zijn, tot rust te komen. De liederen hebben een eenvoudige melodie en 
daardoor snel mee te zingen met je stem óf in je hart. Deze viering begint om 
19.00 uur en iedereen is van harte welkom!  
 

Tot slot: woorden van de Jezuïeten 
Bewustzijn 

 
In aanwezigheid van mijn liefdevolle Schepper, 

kijk ik eerlijk naar de gevoelens van de afgelopen dag, 
de hoogtepunten, dieptepunten, de gewone dingen.  

Zie ik waar God aanwezig was? 
 
Vanuit de pastoraatsgroep wensen wij jullie allemaal een goede februari 
maand toe!  
 
Lien Uenk, Christiaan Boers, Rosemarie van der Hucht, Maurits van Elsäcker, 
Anneke Bongers en Adriëtte Winterman 
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Van de beroepingscommissie 
 

Wij willen u graag weer informeren hoe de zoektocht naar een nieuwe 
predikant verloopt. Zoals we in de kerkbode van december met u deelden 
zijn we in december druk geweest met het benaderen van geschikte 
kandidaten.  
We hebben de vacature verspreid via de website van de landelijke kerk en 
in ons netwerk, we hebben namen van de landelijke kerk gekregen, er zijn 
namen aangedragen door gemeenteleden en we zijn zelf op zoek gegaan 
naar predikanten die zouden kunnen passen.  
 
We kunnen u vertellen dat het een moeilijke zoektocht bleek te zijn.  
De arbeidsmarkt voor predikanten is krap. Er gaan veel predikanten met 
emeritaat (pensioen). Er komen weinig predikanten van de universiteit af 
en er zijn heel veel vacatures die lijken op de onze. 
 
Blij waren we dat er in januari sollicitaties kwamen, dat we gesprekken 
hebben kunnen voeren en dat we in februari gaan horen bij een 
kerkdienst. In februari hopen wij ons advies naar de Kerkenraad te sturen. 
 
Wij zijn ons erg bewust van de bijzondere taak die ons is toevertrouwd. 
Dat wij namens de hele gemeente een nieuwe predikant mogen zoeken 
die past bij de opdracht waar wij als Protestante Gemeente Terwolde –  
De Vecht voor staan. Wij hopen dan ook dat u het beroepingswerk door 
middel van uw gebeden steunt.   
 
In lijn met het jaarthema ‘Aan tafel’ heeft ook de beroepingscommissie 
met elkaar gegeten. De stamppotten gemaakt door Hermien en Arjan 
waren heerlijk!! 
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Een warme groet van de beroepingscommissie: Marja, Adriëtte, Maurits, 
Gert, Anneke, Hermien en Arjan 

 

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

 

JARIGEN: 

  7 februari Dhr. A. Koers 84 jr. 
11 februari Dhr. H. Teunissen 84 jr. 
13 februari Mevr. M.J. Wolters - Boon 87 jr. 

 
HUWELIJKSJUBILEA: 
 

3 februari Dhr. en Mevr. Hekkert-Bettink 45 jr. 
 
Onze hartelijke gelukwensen. 
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Actie Kerkbalans 2023 
 

In deze tijd met veel onrust in de wereld en soms onbestemde 
gevoelens waar het allemaal heen moet, zijn de enveloppen van de 
Actie Kerkbalans weer trouw door de vrijwilligers rondgebracht en 
opgehaald.  
 

Fijn dat ook in deze roerige tijd mensen zich met en voor elkaar 
inzetten. En het is fijn dat ondanks de onzekere tijd voor de Actie 
Kerkbalans 2023 tot nu toe een bedrag van € 34.988,- is toegezegd.  
Dus… we zijn bijna bij het bedrag van 35.000 euro wat we voor 2023 
begroot hadden. En daar zijn we erg dankbaar voor.  
Samen moeten we het werk van de kerk voor jong en oud dragen en 
laten voortgaan. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.  
 
Hartelijk dank ook aan de lopers die zich weer hebben ingezet om alles 
rond te brengen en weer op te halen. En natuurlijk dank aan Sari die 
alles organiseert en snel weer verwerkt.  
 
Helaas kunnen we met de toegezegde giften en andere inkomsten niet 
alle kosten dekken. We teren langzaam in op de opgebouwde reserves. 
Maar het is hoopgevend, dat we samen het lopende werk in stand 
kunnen houden. Door uw/jullie bijdragen voelen de vrijwilligers die zich 
inzetten voor het werk van de kerk, zich ook gesteund en is er ruimte 
om geïnspireerd de toekomst tegemoet te gaan.  
We hopen dit jaar weer een nieuwe voorganger in ons midden te 
kunnen begroeten en krijgt de kerk een schilderbeurt. 
 
Houd goede moed en laten we dwars door alles heen elkaar blijven 
steunen vanuit liefde. 
 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 
Piet Winterman 
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In gesprek met…Dit keer ben ik in gesprek met Dorothé van Baak.  
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 Dorothé van Baak, 
geboren in Bergen op 
Zoom. Vervolgens 
verhuisd naar Breda, 
Groningen en naar 
Apeldoorn. Dit was 
vanwege het werk van 
mijn vader. Mijn moeder is 
overleden toen ik nog 
maar 4 jaar oud was. Mijn 
vader is later hertrouwd.  
Ik heb een INAS diploma 
gehaald en ben in de 
psychiatrie in Wolfheze 
gaan werken. Hier heb ik 
een hele mooie tijd gehad! 
Later heb ik gewerkt in 
Culemborg als 
ziekenverzorgende. 
 

 In Apeldoorn heb ik gewerkt bij Huize Hubertus en later bij Casa Bonita. 
Teun en ik leerden elkaar kennen en wij zijn in 1975 getrouwd. Samen 
hebben we 3 kinderen en 8 kleinkinderen zij wonen allemaal in de buurt.´ 

 
Wanneer kwam jij op de Vecht wonen? 
´Toen ik met Teun getrouwd ben kwam ik hier in dit huis, vlakbij Teuge, 
wonen. Dit was een boerderij en ik werd dus boerin. Helaas is ons bedrijf 
in 2001, met de MKZ crisis, geruimd. Dat was een hele moeilijke tijd en 
vreselijke gebeurtenis. Het was voor ons daarna niet meer te doen om 
opnieuw een boerderij te beginnen. Wij zijn daarom overgestapt op de 
caravanstalling. Die hebben we nog steeds en ik verzorg de administratie 
en telefoontjes. Dit doen we nog steeds met veel plezier.´ 
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Op welke manier voel jij je betrokken bij de kerkgemeenschap in 
Terwolde? 
´Wij zijn bij de kerk van Terwolde betrokken geraakt toen Betsy dominee 
werd. Eerder waren we lid bij het Kruispunt in Apeldoorn, maar daar waren 
we weinig betrokken. Wij kenden Erik en Betsy privé en besloten het ´te 
wagen´ in Terwolde. Doordat ik diaken ben in de kerk, voel ik me heel erg 
betrokken. Ik vind het mooi om ´een kijkje achter de schermen´ te krijgen 
en op die manier mijn steentje bij te dragen. Inwoners van de Vecht voelt 
zich soms wat minder verbonden met de kerk in Terwolde. En ook ik vind 
het jammer dat we in de Vecht geen kerk meer hebben, maar dat 
weerhoudt me er niet van om bezig te blijven met kerk en geloof.´ 

 
We zijn op zoek naar een nieuwe voorganger. Waar hoop je op? 
´Dat het een voorganger is die ´lampjes in de ogen´ heeft. Noem het: de 
Heilige Geest. Dat hebben wij echt weer nodig om weer verder te gaan.  
Ik hoop op iemand die ons gaat leiden. De weg voorgaat in het geloof en  
in ons gemeente-zijn. En als we met elkaar die passie voor het geloof en 
de kerk hebben, kunnen we samen de toekomst in.´ 

 
Wat vind je mooi in de kerk? 
´Het zingen met het orgel vind ik heerlijk. De kerk is belangrijk voor mijn 
geloof. Zo kan ik mij getroost voelen tijdens een dienst. Een lied of preek 
kan mij ineens erg raken in mijn hart. Dan ervaar ik dat ik weer verder kan. 
Een kerkdienst, al ga ik niet iedere week, is echt een oppepper!´ 

 
Je bent betrokken bij de diaconie. Wat houdt de diaconie eigenlijk in? 
´Dat onder woorden brengen vind ik lastig, merk ik. Eigenlijk is de diaconie: 
dienstbaar zijn voor de mensen die het lastig hebben. Dit kan financieel 
zijn, maar ook meer in praktisch opzicht. Eigenlijk staan we voor de 
kwetsbare medemens.´ 

 
Wat maakt dat jij je wilt inzetten voor de diaconie? 
´Het diaken zijn past mij als persoon. Het komt echt uit mijn hart. Ik vind 
het mooi om op die manier iets te betekenen voor de medemens. 
Daarnaast is het ook nog eens een heel nuttige invulling van mijn vrije tijd. 
Als diaconie willen we echt voor iedereen die het nodig heeft iets 
betekenen. En weet je wat ik ook zo ontzettend prachtig vind?... 
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Geen idee, vertel… 
´De Paaskaars binnenbrengen op Stille Zaterdag. Dat ik dan ´het Licht´ 
mag brengen. Om uit te delen en uit te dragen. Een paar jaar terug mocht 
ik licht van de Paaskaars doorgeven aan Teun en mijn kleindochter.  
Toen voelde ik me een soort instrument dat het geloof door geeft.´ 
 
Wat zou je gaaf vinden om als diaconie te doen? 
´We hadden altijd een kerstpakkettenactie. De burgerlijke gemeente wil 
daar nu niet meer aan mee werken vanwege de privacy. Dit vind ik erg 
lastig, want wij hebben ambtsgeheim en de actie betekende voor mensen 
erg veel. Ook voor mijzelf. Ik vind het heel erg dat dat nu niet meer kan.  
Ik hoop dat de burgerlijke gemeente voor dit jaar met een oplossing komt, 
zodat het wel weer doorgang kan vinden. 
Als diaconie willen we graag meer doen voor de kwetsbaren. Ook het 
geven van praktische hulp hoort daarbij. Mensen mogen ons altijd 
benaderen!´  
 
Het jaarthema van de PKN, waar we bij aansluiten, is: ´Aan Tafel´. 
Waar moet jij aan denken bij deze woorden? 
´Wij zitten thuis ontzettend veel aan tafel. Teun heeft, sinds zijn geboorte, 
gehoorproblemen. Als wij aan tafel zitten, zijn wij beter met elkaar 
verbonden en gaat het communiceren makkelijker.´ 
 
Op welke manier heeft dat invloed in je leven? 
´Eigenlijk ben ik de oren van ons allebei. Altijd sta ik ´aan´. Voor mijzelf, 
voor hem of voor ons beiden. Het maakt mijn wereld soms wel erg klein, 
omdat het ook beperkend werkt in het leven.´ 
 
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.  
 
God enzo: wetenschap kan aantonen dat God wel of niet bestaat.  
´Ik denk niet dat de wetenschap dat kan aantonen. God werkt in ieder 
persoonlijk. Wel geloof ik dat de wetenschap ´handen kunnen zijn van 
God´. Hij geeft immers kracht/verstand om dingen uit te zoeken.  
Wel vind ik dat je er voor moet waken dat wij als mensen alles beter 
moeten weten dan God.´ 
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Doel van het leven: Stel God overweegt een wereld te maken met 
mensen daar op. Welk advies zou je Hem dan geven? 
´Eigenlijk kunnen wij God geen advies geven, want wij bekijken het vanuit 
ons menselijk perspectief. Maar als ik het dan toch moet doen, zeg ik: 
Maak de mensen als gelijken, zodat er geen verschillen zijn.´  
 

De samenleving:´ vroeger was alles beter´, vind jij dat ook? 
´Nee dat zie ik niet zo. Als kind was het leven misschien wel makkelijker, 
maar niet beter. Als volwassene moet je zelf beslissingen nemen en ben je 
niet meer afhankelijk van iemand die dat doet. Dat heeft mooie kanten, 
omdat je zelf wordt uitgedaagd om na te denken en verantwoordelijkheid 
te nemen. De zorg vond ik vroeger wél beter. Er was meer tijd om ´even´ 
wat extra´s te doen. Nu is er, bij wijze van, amper tijd om een gesprek te 
voeren. De zorg vind ik momenteel echt negatief en ik zou daar niet meer 
kunnen werken. Ik vind dat je alles voor de medemensen moet kunnen 
doen waar op dat moment behoefte aan is.´ 
 

De toekomst: Komt er een betere wereld? 
´Ik hoop het wel. Zie in wat voor wereld we nu leven.´ 
 

Wauw, dit antwoord is precies hetzelfde antwoord als bij het vorige 
gesprek, met Barbara. Wat bijzonder dat jullie allebei op deze manier 
het antwoord geven! 
 

´Ik geloof dat we begripvoller moeten zijn naar elkaar. We leven vol 
oordelen over elkaar en denken teveel aan ons eigen ´ik´. Als we daarin 
zouden aanpassen, wordt de wereld beter.  
Wel geloof ik in een betere wereld als in ´de hemel´. Dat we daar terecht 
komen wanneer we sterven. Op die plek, bij de Heer, is alles goed.  
Dus zo is er een betere wereld.´ 
 

Doel van het leven: wat kunnen volwassenen leren van kinderen? 
´Dat is een mooie! Kinderen kunnen zo heel open en onbevangen in het 
leven staan en iets doen met zoveel passie. Daar kunnen we wat van 
leren!´ 
 

Dorothé, veel dank dat je wilde meewerken aan ´in gesprek met´.  
Je vond het wel wat spannend gaf je aan, maar we hebben een mooi 
gesprek gehad over het verleden, heden én over de toekomst.  
Ik ben dankbaar voor je openheid en dit gesprek! 
 
-Maurits van Elsäcker- 
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Uitgangscollectes 2023 

 
Na de restauratie van het orgel is er in het  
orgelfonds genoeg geld overgebleven om het 
orgel de komende jaren goed te kunnen 
onderhouden.  
Heel mooi dat er zoveel subsidies, 
sponsorgelden en giften waren om de 
restauratie financieel gezond te kunnen 
voltooien. De kerkenraad heeft daarom  
besloten de collectes voor het orgelfonds op 
het collecterooster te vervangen door collectes voor het pastoraalfonds, 
behalve die in de kerstnachtdienst. Het is al een traditie van heel veel jaren 
dat dan de uitgangscollecte bestemd is voor het orgelfonds. 
 

Het pastoraat heeft in ons nieuwe beleidsplan hoge prioriteit gekregen, 
maar daar is dan ook geld voor nodig.  
 

Deze dingen samen hebben de kerkenraad dus doen besluiten om het 
collecterooster aan te passen m.i.v. februari 2023. 
 
Kees Visser, scriba 
 
 
 
 

DE-punten 
 
De actie van de diaconieën van Twello en Terwolde-
de Vecht heeft een mooi totaalresultaat opgeleverd. 
In beide gemeentes zijn 227.000 punten ingeleverd.  
De opbrengst in Terwolde-de Vecht was 68.043 
punten.  
Dat zal gelijk zijn aan ongeveer 150 pakken koffie 
voor de voedselbank.  
 
Een mooi resultaat, waarmee weer een aantal mensen blij gemaakt zal 
worden. 
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Stamppotmaaltijd  

 
Vorige week donderdag was weer de jaarlijkse stamppotmaaltijd.  
Dit keer niet in een matig verwarmde, een beetje kille kerk, maar in het 
warme en gezellige Bethel op De Vecht. 
 
De koks van De Groot hadden er weer een kostelijk geheel van gemaakt. 
Iedereen heeft het zich goed laten smaken, zoals op de foto wel te zien is 
aan de bijna lege borden.  
 
Dank aan de pastoraatgroep en hun medewerkers voor de voortreffelijke 
organisatie!  
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In 2010 hebben we iets gevonden wat toen door mij is afgekondigd in de 
kerk i.v.m. het 1050 jaar bestaan van Terwolde. 
 

Het zijn mededelingen in een kerkdienst van  
19 september 1825.  
Dit heb ik ook voorgedragen op het 
stamppottenbuffet van 26 januari op de Vecht. 
 

Anno Fridrichs 
 

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

Mededelingen kerkdienst Terwolde,  
 

heden den 19den september 1825. 
 

 

Luister allen!!!!  Boeren, Burgers en Buitenlui. 
 

1. Het Veluws landgericht komt op St. Gabriëlsdag Rechtspreken te Voorst, 
onder de linde op het kerkhof. Bij climmende sonne en onder de blauwe hemel 
zal de bank gespannen worden. 
Breukhaftigen kunnen alhier tot de zittingsdag in de kraam op het kerkhof 
hun boete betalen. 

2. Geertje Teunis, wed. Berend Rietman, Aaltje Derks en wed. Jan Cornelis 
 mogen niet aan het avondmaal verschijnen omdat ze een kind in onecht 
 geteeld hebben. 
3. Op de tweede zaterdag na deze zondag wordt door de goedheren van de
 dorpspolder in de kerk vergaderd over onderhoud sloten. 
4. Geertjen Pijpsaks dochter is bevallen van een kind dat in onecht verwekt is 
 door Hendrik te Linde, knecht bij Deam Willems op de Hof te Riese. 
5. Op de Riem is een Biddewijfskind geboren. 
6. Harmen Hendriks op de Emaus moet voor het gericht verschijnen omdat hij 
 vleeselijk geconserveerd heeft met de meid. 
7. Komende zaterdag is er houtverkoop op de Heege. 
8. Op erve de Kleine Polmate wordt vrijdag boeldag gehouden. 
9. De kerkmeesters waarschuwen voor een vrouw die in Deventer gebrandmerkt  

is voor duivelskunsten en andere boze feiten. Zij bevindt zich op de grens 
van Welsum. 

 
Zegt het voort, zegt het voort !!! 
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Rommelmarkt 
 

Al meer dan 40 jaar kennen we de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van de 
kerk. Maar tijden veranderen. En zo is de rommelmarkt door de jaren heen 
ook telkens veranderd. Vorig jaar bereikte de rommelmarkt een hoogtepunt na 
twee jaar van stilliggen vanwege de coronamaatregelen. Een opbrengst van 
boven de € 20.000,- en meer dan 125 vrijwilligers die meehielpen. 
 
De Rommelmarktcommissie heeft aangegeven om verschillende redenen in 
hun huidige vorm niet verder te kunnen gaan. Zij hebben zich vele jaren met 
hart en ziel ingezet. De gemiddelde leeftijd van de commissieleden is alsmaar 
omhoog gegaan en er hebben zich geen nieuwe mensen gemeld om de kar te 
trekken.  
De tijdsbesteding werd voor een aantal mensen te veel om het hele jaar door 
spullen op te halen, te sorteren, schoon te maken en goed op te bergen. 
Daarnaast werden de jaarlijkse kosten voor storten van grote hoeveelheden 
overtollig en niet verkoopbare spullen steeds hoger evenals de kosten van 
huur voor een steeds grotere tent voor de verkoop. Kortom het op het niveau 
van 2022 handhaven van de hoge kwaliteit van de rommelmarkt in die vorm 
lijkt niet meer haalbaar. 
 
De Kerkenraad heeft grote waardering voor wat de Rommelmarktcommissie 
allemaal heeft gedaan en tot stand heeft gebracht. De jaarlijkse opbrengst van 
de rommelmarkt is ook een aanzienlijke poot onder de meerjarenbegroting.  
Tegelijk vormt de rommelmarkt een basis voor ontmoeting, verbinding en 
saamhorigheid tussen heel veel mensen in onze gemeenschap.  
De Kerkenraad heeft daarom besloten om te proberen of er mogelijkheden zijn 
om de rommelmarkt toch op de één of andere manier een vervolg te kunnen 
geven. Misschien in een andere vorm of op een ander tijdstip? Er zijn al 
verschillende ideeën naar voren gekomen, zoals een brocante samen met een 
kerstmarkt in kerstperiode, een kleine rommelmarkt rond Pinksteren, alleen 
twee weken vóór de rommelmarkt spullen ophalen en niet het hele jaar door, 
samenwerken met de basisschool en het dorpshuis of de muziekvereniging 
enz. 
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Voorlopig hebben we ook nog een opslagplaats voor spullen en we hebben 
nog kramen en platte wagens voor verplaatsen van kramen en spullen. 
 

Het is echter noodzakelijk dat er een nieuwe Kerngroep in het leven komt om 
een ‘rommelmarkt nieuwe stijl’ vorm te geven en te organiseren. Het college 
van kerkrentmeesters kan daarbij helpen en steun verlenen. Maar zonder een 
actieve Kerngroep krijgen we het niet voldoende aan het draaien. 
Nu zoeken we vrijwilligers die tijd en zin hebben om zich in te zetten voor het 
toch weer van de grond krijgen van een rommelmarkt nieuwe stijl. Heb je zin 
en tijd om zo nu en dan wat spullen op te halen en neer te zetten in de opslag? 
Wil je wel helpen om de rommelmarkt nieuwe stijl te organiseren? Wil je wel 
helpen bij het opzetten van kraampjes of het verkopen van spullen? Of heb je 
ideeën hoe een rommelmarkt nieuwe stijl eruit zou kunnen zien (waar, 
wanneer, hoe)?  
 
De kerkrentmeesters stellen voor te proberen dit jaar op de zaterdag vóór 
Pinksteren (27 mei 2023) nog een ‘rommelmarkt nieuwe stijl’ te organiseren, 
als zich vóór 15 februari a.s. tenminste nog 5 extra mensen aanmelden om te 
helpen dat voor elkaar te krijgen. Als zich vóór die datum geen 5 mensen 
aanmelden, dan gaat dat niet door. We gaan ons er dan op richten om in de 
december maand vóór kerst een brocante annex kerstmarkt te organiseren 
rondom de kerk eventueel samen met anderen. 
 
Laat het weten, bel met Piet Winterman of Hermien Teunissen, stuur een mail 
of kom even langs, het zou echt geweldig zijn als we weer een nieuwe 
eigentijdse vorm vinden met als doel: gezellig samen werken aan een goed 
doel, voldoende opbrengst realiseren voor de instandhouding van onze 
waardevolle historische kerk en samen werken aan een duurzame aarde door 
spullen die nog goed zijn een nieuwe toekomst te geven. 
 
Hermien Teunissen, tel 0627437812, mail 20hermienteunissen12@gmail.com 
 
Piet Winterman, tel 0651439551, mail piet.winterman@hetnet.nl  
 
 
  

mailto:20hermienteunissen12@gmail.com
mailto:piet.winterman@hetnet.nl
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Potgrond en Compost actie 4 tot en met 11 maart 

 

 

Stichting Vrienden van Loamneş en Hoghilag. 

 
4 maart in Nijbroek en de Vecht en 11 maart in Terwolde. 

 
Ook dit jaar organiseert de Stichting weer de jaarlijkse potgrond en compost 
actie. 
Net als de laatste paar jaar kunt u de potgrond en compost weer bestellen per 
mail: potgrondactie.loamnes@gmail.com met vermelding van aantal 
producten, uw naam, adres, telefoonnummer, woonplaats en de plaats waar 
de bezorgers het neer kunnen leggen. (het liefst bij de voordeur!). 
 
U betaalt dan gelijktijdig met de bestelling (graag onder dezelfde naam als u 
op de e-mail besteld, dat helpt met het combineren van uw bestelling en 
bankafschrift) via: NL 79 RABO 0311 6235 49 ten name van Stichting Vrienden 
van Loamneş. 
 
Voor wie geen e-mail heeft, kan de bestelling ook telefonisch worden 
doorgegeven aan: Evert Slijkhuis: 0571-291 074 of 06-20 437 772 of 
 Wim van der Snel: 0571- 291 556 of 06-29 464 946 
 
Voor klanten die buiten de plaatsen Nijbroek, de Vecht en Terwolde wonen, 
graag eerst overleg met een van bovenstaande personen om te overleggen 
over de manier van afleveren. 
 
U kunt uw bestelling opgeven van 11 februari tot en met 18 februari a.s. 
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De potgrond en de compost leveren we af op zaterdag 4 maart in Nijbroek en 
de Vecht en op zaterdag 11 maart in Terwolde. 
Incidenteel kan de bezorging ook op andere dagen plaats vinden in de week 
na 11 maart. 
 
Extra service: U kunt ook de potgrond en compost afhalen in de stand op  
4 maart op het Dorpsplein in Nijbroek van 9.00 uur tot 12.00 uur, u kunt dan 
contant betalen. 
Er is iemand aanwezig die u helpt. Dat is ook op 11 maart het geval in 
Terwolde op het oude Rabo- bank terrein, ook van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
De prijzen van de potgrond is hetzelfde gebleven, maar voor de compost 
moeten ze helaas een prijsverhoging door voeren i.v.m. gestegen 
inkoopkosten. 
 
 
 

De prijzen zijn: 
 

Potgrond € 3.50 per zak en 3 zakken voor € 10,00 
 

Compost  € 3.00 per zak en 4 zakken voor € 10,00 
 

 
 
 
Het doel van deze actie is: Het ondersteunen van de arme bevolking op het 
platteland rond Loamneş en Hoghilag in Roemenie 
 
De mensen van de Stichting hopen op een goede verkoop en mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met eerdergenoemde personen. 
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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: G. Bokslag (1x10; 1x20) 30,00  

  A. Winterman 10,00  
  Bank 10,00 50,00 

     
Orgelfonds via:  Bank 31.12  50,00 

     
Onderhoudsfonds via: Bank 25.1  75,00 

     
Ouderenbezoek via: M. Bokslag 5,00 5,00 

     
Collecten/Giften CvK   

 Collecten januari 129,05  
 Bank 31.12 50,00  
 Bank 29.1 10,00  

 Orgelfonds 121,10 310,15 

     

 Diaconie   

 Collecten januari 123,30  
 Coll. via bank 10,00  
 Voedselbank 91,50  
 Dorpskerkenbeweging 49,05  
 Vrienden van Loamnes 34,75  
  via Bank 20,00 328,60 

 
  TOTAAL 818,75 

 
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: 0571-29 07 20 
 
VERZOEKPLATENPROGRAMMA: 
 

Aanvragen voor het wekelijkse verzoekplatenprogramma van de 
Oecumenische Omroep Voorst kunt u doen bij: Johan de Weerd, 
Middendijk 40/A, (0571) 29 18 84. 
Contactpersoon voor zowel Nijbroek als Terwolde 
 
KERKSCHOONMAAK: 
 

In de week van 6 februari: Mevr. J. van der Haar 
    Mevr. H. Braunius 
    Mevr. J. van Vemde 
    Mevr.  W. Borgonje 
 
 

http://www.pknterwolde-devecht.nl/


   24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Uiterlijk maandag 27 februari - vóór 16.00 uur 
 

mailen naar s.g.wolters@planet.nl  
 

mailto:s.g.wolters@planet.nl

