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DIENSTEN MAART 2023  
 

Zondag 5 maart 10.00u - Ds. J.M. Weststrate 
1ste zondag 40-dagentijd   40-dagenproject: Palestina, 
        Samen bijbellezen opent deuren 
         
Zondag 12 maart 10.00u - Ds. J.H. Leijenhorst 
2de zondag 40-dagentijd Biddag/dialectdienst 

        
40-dagenproject:  
Omzien naar gevangenen 

          
Zondag 19 maart 10.00u - Mw. ds. B.K. Nobel-Ridderikhof 
3de zondag 40-dagentijd   40-dagenproject: 
        Ontdekken in de kliederkerk 
          
Zondag 26 maart 10.00u - Mw. S. Bijzet-de Vuijst 
4de zondag 40-dagentijd   Extra coll.: Bangladesh 
        Kansen creëren voor jongeren 

 
 
 
 
 
 

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

51ste Jaargang, maart 2023 
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3.16 

In bepaalde kringen is deze cijfercombinatie heel bekend. 

Deze wordt ook wel verstaan als code, en staat dan voor de Bijbeltekst van 
Johannes 3 vers 16:  

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.  

Ik moest hieraan denken toen we in kleine kring bezig waren met de 
voorbereiding van de vieringen in de Stille Week vóór Pasen in Terwolde-
De Vecht. 
We sluiten dit jaar aan bij het landelijke thema van de kerk voor de  
40-dagentijd: Uit liefde voor jou.  
 

Die liefde van God voor mensen wordt in dat citaat uit Johannes 3 vers 16 
heel concreet door deze liefde te verbinden aan het levensverhaal van 
Jezus. 
We zijn daarom van plan om op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Paasmorgen, tijdens de kerkdiensten in te zoomen op enkele 
personen die in die laatste week van Jezus’ aardse leven dicht bij Hem 
stonden. Dat doen we, om daardoor die liefde van God voor ons nu nog 
beter en nog persoonlijker te kunnen verstaan.  
 

Judas, Petrus, Nicodemus en Maria uit Magdala gaan ons daar bij helpen. 
Voor zo’n Stille Week hebben we eigenlijk nauwelijks tijd in ons drukke 
bestaan, met onze volle agenda’s. Dat klopt. Ik weet er alles van, ook uit 
de contacten met mensen. Toch hebben we deze week juist zo heel hard 
nodig om tot rust te komen en op andere gedachten gebracht te worden. 
Daarom vragen we elkaar om tijd vrij te houden of te maken! 
Je zou er dit jaar eigenlijk niet moeten willen ontbreken. 
 

We kondigen het daarom op tijd aan: 6, 7, 8 en 9 april.  
 
Noteer het in de agenda! 
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Gelukkig kunnen de mensen die fysiek of mentaal niet in staat zijn te 
komen, de vieringen ook meemaken dankzij de techniek. 
We realiseren ons ook dat we deze dagen tegemoet gaan in een steeds 
complexer en onzeker wordende wereld, waar de spanning en verdeeld-
heid tussen mensen toeneemt, er zelfs wapens op elkaar gericht worden 
en de vluchtelingenstroom nog altijd aanzwelt. 
 
Maar juist dán en in zo’n wereld is het lijdensverhaal van Jezus, waarin 
Gods liefde sterk spreekt, veelzeggend en hoopgevend. Uit liefde voor jou. 
Mogen we elkaar uitnodigen?! 
 
Ik mag dit jaar uw gast-voorganger zijn; Inmiddels al niet meer zo’n hele 
onbekende. 
 
Ds. Sjaak (J.M.) Weststrate, Heerde 
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PASTORAAT: 
 
Aanspreekpunt pastoraat 

Het is onze Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Daarom vragen 
we aan iedereen om oren en ogen te zijn voor wat er in uw/jouw 
omgeving gebeurt. Om zorg te dragen voor elkaar.  

Zeker nu de gemeente nog geen eigen predikant heeft, is er een 
aanspreekpunt voor het pastoraat nodig. 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 met Lien Uenk contact 
opnemen.  
  0571-27 13 82 of 06-30 90 99 36  : ljuenk@kpnmail.nl. 
 
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 Willemsen-Schrijver, zij is verhuisd naar ‘de Speulbrink’ 
in Vaassen. 

• De heer G. Hamer. 
 
Wilt u een adres weten of kent /bent u iemand die de volgende keer 
genoemd mag worden? Of stelt u er geen prijs op dat uw naam genoemd 
is. Geef dit dan door aan Lien Uenk. 
 
Wijkindeling 
Al jaren hebben wij 3 ouderlingen in onze gemeente en is een 
pastoraatgroep actief. We hebben daarom een wijkindeling gemaakt die 
past bij die situatie en om ervoor te zorgen dat alle gemeenteleden een 
ouderling/wijkmedewerker hebben.  Elke wijk heeft een ouderling en een 
pastoraal wijkmedewerker. Daarnaast willen we met contactpersonen in 
de wijk werken die ogen en oren zijn.  
 

mailto:ljuenk@kpnmail.nl
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Hieronder ziet u het geografische kaartje van onze gemeente met de 
nieuwe indeling. En daaronder kunt u alle namen van dorpen en straten 
lezen, zodat u weet onder welke wijk u valt. 
 

 
 
 
 
    
 
  

Wijk Ouderling Wijkmedewerker 

De Vecht 
e.o. 

Lien Uenk 
  0571-27 13 82 
 ljuenk@kpnmail.nl  

Jacquelien van der Haar 
 055-32 31 530 
 jvanderhaar@chello.nl 

Zuid Christiaan Boers 
 0571-79 50 24 
 cboers58@kpnmail.nl  

Adriëtte Winterman 
  0571-29 11 05 
 adriettewinterman 
      @pknterwolde-devecht.nl  

Noord  Maurits van Elsäcker 
   
 mauritsvanelsacker 
@pknterwolde-devecht.nl 

Anneke Bongers 
 0571-29 90 71 of  
   06-28 29 11 53 
 annekebongers 
      @pknterwolde-devecht.nl  
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 De Vecht e.o.  Terwolde Zuid  Terwolde Noord 

 De Vecht, Beemte, Teuge  Twello, Deventer  Olst en Veessen  

 Emst en Nijbroek  en Steenenkamer   

      

 Oude Wezeveldseweg  Twelloseweg  Bandijk (v.a. nr. 35) 

 Boevenbrinkstraat  Vollehandsweg  Veenweg, Ossenkolkweg 

 Quabbenburgerweg  Meermuidenseweg  Heegsestraat, Molenweg 

 Trippestraat  Haverkampsweg  Evenwijnstr., Tuindorp 

 Wellinkhofweg  Wijkseweg  Kolkweg, Lage Kamp 

 Hoevenallee  Bandijk (t/m nr. 33)  Pr. Hendrikstraat 

 Middendijk  Rozendaalseweg  Kon. Wilhelminastraat 

 Kraaigraafstraat  Kuiperstraat  Hermpjeskamp 

 Broekhuizerstraat  Deventerweg  Zwanekamp, Kerkekamp 

 Zeedijk  Hogeveldpad  Riemkamp, Verzetsstraat 

     Wolterkampsweg 

     De Kosterij, Ieuwland 

     S. Schotanusstraat 

     Vaassenseweg, Dorpszicht 

     Dorpsstraat 
      

 
 
Koffiedrinken na de kerkdienst 
Op februari werden we verrast door de 
kinderen van de kindernevendienst.  
Zij hadden heerlijke taarten gemaakt en 
versierd.  
Het thema was: “Het licht van de wereld zijn”. 
En dit licht droegen zij letterlijk de kerk binnen. 
Wat een fantastische verrassing. 
 
In de maand maart is er koffiedrinken na de kerkdienst op 5 en 19 maart.  
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40-dagen tijd 
Een tijd om ons voor te bereiden op het Paasfeest. 
Gemeenteleden van Terwolde – De Vecht en Didam 
hebben meegewerkt aan een 40-dagenboekje. Hierin staat 
elke dag een tekst om te lezen, bijvoorbeeld na de maaltijd, 
bij het koffiedrinken of in de dagelijkse stille tijd. Er zijn nog 

boekjes beschikbaar, mail of bel naar Lien Uenk. Dan komt het boekje 
jouw kant op. 
Daarnaast is kun je ook elke dag een app ontvangen, met daarin een 
bijbeltekst, lied of gebed. En een prachtige natuurfoto. Wil je deze 40-
dagen app ontvangen? Geef dit door aan ds. Rosemarie van der Hucht via 
telefoonnummer 06-33 60 95 56. 

 
Stille Week -> Pasen 
De week tussen Palmpasen en Pasen wordt de Stille Week genoemd.  
Die week ligt eigenlijk tussen twee feesten in: het feest van Jezus’ intocht 
in Jeruzalem enerzijds en anderzijds het feest van Pasen, de opstanding. 
Toch zijn er in de Stille Week belangrijke Bijbelse gebeurtenissen waar we 
bij stilstaan en die we herdenken: 
 

- Op Witte donderdag (6 april) staan we in de dienst stil bij de laatste 

maaltijd van Jezus met Zijn discipelen en we vieren, in navolging van 

hen, het Avondmaal.  

- Op Goede vrijdag (7 april) lezen we, afgewisseld met muziek, het 

lijdens evangelie. De teksten worden gelezen door verschillende 

gemeenteleden. Op die manier worden de verschillende 

perspectieven uit het evangelie benadrukt. Dit maakt je extra 

betrokken bij het lijdensverhaal. We staan stil bij Jezus lijden en 

sterven. Daarom doven we de Paaskaars.  

- Daarna volgt Stille zaterdag (8 april). Deze dienst begint in stilte, maar 

het Licht wordt binnengebracht en we ontsteken aan dat vuur ons 

eigen licht. Om door te geven en mee te nemen. Weg uit de 

duisternis.  
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De verschillende 
vieringen vormen 
samen één geheel.  
Dat wordt benadrukt 
door onder andere 
een terugkerend 
thema  
‘Uit liefde voor jou’, 
de intieme setting 
van de vieringen en het feit dat er in iedere viering wordt stilgestaan bij  
1 persoon vanuit de kring van Jezus.  
 

Deze 3 vieringen zijn de opmaat naar Pasen (9 april): het grote feest van 
de opstanding waaruit toekomst en nieuw leven ons tegemoet komt. 
Tijdens de vieringen is er (muzikale) medewerking van verschillende 
gemeenteleden.  
 

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

 
 
JARIGEN: 
 

7 maart Dhr. G.J. Wolters 85 jr.  
15 maart  Dhr. R.E. Schrijver 81 jr.  
25 maart  Mevr. H.A. Bronkhorst-Veldwijk 95 jr.  
30 maart  Mevr. H.A. Hamer-Schoterman 84 jr.  
30 maart  Mevr. A.M. van Dronkelaar-Testerink 82 jr.  
 
 

HUWELIJKSJUBILEA: 
 

  28 maart Dhr. en Mevr. Visser-Veenendaal 55 jr. 

 
Onze hartelijke gelukwensen.  
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(Laatste?!) bericht van de beroepingscommissie 
 

 

  Wat?! Het laatste bericht? 
 

 

Ja, dat zou zo maar kunnen. Want op 13 februari hebben wij als 
beroepingscommissie een advies gegeven aan de Kerkenraad; 9 maanden 
na onze eerste vergadering half mei.  
 

Een kijkje achter de schermen…. 
Elke 3 weken, en later wekelijks, zaten we bij elkaar.  
In het begin onwetend hoe een zoektocht naar een predikant verloopt. 
Maar al snel vonden we onze draai, met behulp van gidsen van de PKN, 
adviezen en onze eigen wijsheid. We hebben tijd besteed aan de vragen 
‘wie zijn wij als commissie?’, ‘hoe beleeft iedereen het geloof?’.  
 

We hebben ervaren dat we niet tegenover elkaar stonden, maar dat we 
elkaar aanvulden. En we stonden stil bij het goed begrijpen en voelen van 
het profiel van de gemeente en de predikant, die op de gemeenteavond 
waren besproken. En door de resultaten van de werkgroep ‘Wie zijn wij’ 
goed te lezen.  
Daarna met het maken van een vacaturetekst, het bedenken van de 
stappen in de beroepingsprocedure, het voorbereiden van vragen voor de 
gesprekken, enzovoorts. Er was genoeg te doen. En toen de toestemming 
om daadwerkelijk op zoek te gaan naar een voorganger, begon een 
periode van zoeken naar mogelijk goede kandidaten, het verspreiden van 
de vacature in het netwerk.  
 

En dan een paar intensieve weken van gesprekken, kerkdienst bezoeken 
en schrijven van het advies. Dit lijkt allemaal heel zakelijk en procedureel. 
Maar wij spraken ook met elkaar over het in Gods hand leggen van het 
vinden van de juiste kandidaat. Wij moesten natuurlijk procedurestappen 
zetten, maar we hielpen elkaar ook om hierin op God te vertrouwen.  
 

Gelukkig konden we met een unaniem advies naar de Kerkenraad waarin 
we een kandidaat voorstelden. En nu is het aan de Kerkenraad: wij dragen 
de berichtgeving over het vervolg aan hen over! 
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Hoe we hierop terugkijken? In het advies aan de Kerkenraad hebben we 
het zo omschreven: “Wij vonden het heel mooi deze bijzondere opdracht 
van de Kerkenraad uit te voeren. Dit hebben wij met plezier gedaan.  
Zo verschillend als we als mensen zijn, zo complementair konden we dit 
proces doorlopen.”  
Door zo intensief met elkaar op te trekken groei je naar elkaar toe.  
We hebben ervaren dat we elkaar aanvulden en nodig hadden. En dat 
gunnen we iedereen in de kerk.  
Komt er een vraag om in een werkgroep te zitten op jouw pad? Het kan tot 
een bijzonder ontmoeting met elkaar leiden. Waardoor je geloof een 
verdieping krijgt. Overweeg het!  
 

Wij gunnen je zo’n mooie ervaring! 
 

Een warme groet van de beroepingscommissie:  
Marja, Adriëtte, Maurits, Gert, Anneke, Hermien en Arjan 

 
 

Een nieuwe voorganger 
 

De kerkenraad is blij en dankbaar te kunnen meedelen dat zij unaniem 
heeft besloten te benoemen als voorganger in de vacature Betsy Nobel 
mevr. Swenne Bijzet uit Laren (Gld).  
De beroepingscommissie heeft een unaniem advies tot benoeming 
uitgebracht en de kerkenraad heeft dit advies overgenomen. 
Zij is kerkelijk werker, maar heeft de bevoegdheid om te preken en de 
sacramenten te bedienen. 
Op zondag 26 maart zal zij in onze kerk voorgaan. Na afloop van de dienst 
drinken we met elkaar koffie en kunnen we kennismaken met onze 
nieuwe voorganger. 
Als kerkenraad zijn we blij met de komst van mevr. Bijzet. 
De bevestiging zal onder voorbehoud plaatsvinden op 2 juli. 
Op de volgende pagina stelt Swenne zichzelf aan de gemeente voor. 
De kerkenraad is veel dank verschuldigd aan de beroepingscommissie die 
veel werk heeft verzet met een mooi resultaat als gevolg. Zij doen elders in 
de kerkbode verslag van hun activiteiten. 
 

Kees Visser, scriba 
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Lieve mensen, 
 
Vanaf 1 juli 2023 mag ik me de voorganger in Terwolde – De Vecht 
noemen, ik kijk ernaar uit! Het duurt nog een paar maanden voordat ik 
begin, maar ik stel mezelf graag alvast voor. 
 
Mijn naam is Swenne Bijzet – De Vuijst, ik ben 36 jaar, getrouwd met René 
en moeder van 3 kinderen: Juda (9), Eva (6) en Sam (2). Ik ben gedreven, 
zorgzaam, een verbinder, proactief, licht chaotisch en tegelijk 
georganiseerd. Ik ben een denker en soms impulsief, in elk geval 
enthousiast. Ik hou van groepen mensen, van verbinding en reuring, maar 
ik ontdek steeds meer dat ik ook rust, stilte en ruimte nodig heb om weer 
met energie in het drukke leven aanwezig te kunnen zijn.  
Ik ontspan graag door te wandelen, lezen of lekker in het zonnetje te 
genieten. Voor de nodige beweging trek ik mijn hardloopschoenen aan en 
maak daarmee een rondje (momenteel helaas niet door een 
enkelblessure). 
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Op dit moment ben ik kerkelijk werker in de PG Laren (Gld). Ik ben daar 
één van de twee voorgangers, samen met de predikant (nu vacant).  
Laren is een klein, agrarisch dorp in de Achterhoek met één kerk.  
Deze kerk is een mooi voorbeeld van een dorpskerk. We hebben 1500 
leden, op zondag zitten er 20-80 mensen. Toch zijn er veel meer mensen 
betrokken bij de kerk door allerlei vrijwilligerswerk.  
Kerk zijn voor en van het dorp, dat wil ik graag voortzetten, al zal het dan 
worden: kerk zijn voor en van de dorpen, De Vecht en Terwolde. 
 
Ik vind het zo mooi dat God iets heeft bedacht om niet alleen, maar samen 
te kunnen geloven, namelijk de kerk. En hoewel een fijne plek om samen 
te komen belangrijk is, bedoel ik hier niet het gebouw, maar bedoel ik de 
gemeente, dus de mensen die samen de kerk zijn.  
Mensen met wie we op mogen trekken, samen zoeken naar God en geloof, 
samen vieren, verbinden, rouwen, delen. Oftewel samen het leven leven 
door en in Gods liefde. Ik ben dankbaar dat ik daarin mee mag werken.  
 
Verbinding is een belangrijke waarde in de kerk omdat wij geloven in God 
die de verbinding met ons aangaat. Ieder jaar met Kerst vieren we het: 
God komt naar ons toe, Hij wil met ons verbonden zijn, zijn naam is 
Immanuel - God met ons.  
 
In de kerk zijn we aan elkaar gegeven om ook met elkaar verbonden te 
zijn, we zoeken de verbinding met elkaar; tussen jong en oud, tussen 
mensen met verschillende meningen en geloofsbeleving. Elkaar daarin 
opzoeken is niet altijd makkelijk, maar wel één van de rijkdommen van de 
kerkelijke gemeente. Onze pluriformiteit weerspiegelt de veelkleurigheid 
van God. Hij is niet in een hokje te stoppen net zomin als het geloof. 
Tegelijkertijd zijn we kerk van Christus en mogen we door Hem en vanuit 
zijn liefde en genade kerk zijn in de samenleving en het dorp.  
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Vanuit de verbinding met God en met elkaar mag je dan ook naar de 
toekomst kijken, vol hoop en tegelijk kan dat zijn met een beetje spanning 
voor het onbekende. God is eeuwig, het geloof zal blijven bestaan en mijn 
overtuiging is dat ook de kerk zal blijven bestaan. Maar de manier waarop, 
de vorm, die kan wel veranderen.  
 
Dat is niet erg, maar het is wel een uitdaging. Mijn insteek daarbij is om te 
kijken wat goed gaat en vooral dat de aandacht te geven en vandaaruit 
verder te bouwen en bloeien. Niet de focus op wat er mist, maar focus op 
wat er is en aan de slag gaan vanuit het verlangen wat er achter het gemis 
zit. 
 
Vanuit geloof en roeping wil ik werken in de kerk, met mensen en voor 
mensen, om samen Gods liefde te mogen (uit-)delen.  
 
Ik ontmoet u/je graag op 26 maart als ik voorga in Terwolde- De Vecht en 
anders natuurlijk na 1 juli.  
 
Swenne Bijzet 
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Met de actie voedseldoos, van Kerk in actie, worden de voedselbanken 
geholpen om hun klanten het hele jaar door te voorzien van basis- 
voedselpakketten.  
Op de dozen staat een boodschappenlijstje met de benodigde producten. 
Armoede is een actueel thema waar ook onze jongeren zelf of in hun 
omgeving mee te maken kunnen hebben. 
Samen willen we dan ook zoveel mogelijk dozen vullen. Ook als je de 
(groot)ouder(s) van jeugd bent zou het fantastisch zijn als je meehelpt met het 
vullen van de dozen. 
Je kunt ook zonder dat je een doos mee naar huis neemt, houdbare producten 
neerleggen in de dozen onder de toren 
De lege dozen zijn te vinden in de kerk onder de toren vanaf zondag 4 maart. 
Neem dan allemaal een doos mee en probeer die te vullen. De kinderen van 
de kindernevendienst kunnen hun doos dan ook meenemen. Wij vertellen hen 
in hun dienst waar het voor is. 
 

Gevulde dozen kunnen ook weer onder de toren worden neergezet.  
Je kunt de dozen of de producten ook inleveren bij Gert en Martha Bokslag op 
De Vecht. We zorgen dat de dozen worden opgeslagen tot 31 maart.  
Tip voor het vullen: ga de familie, de klas, de sportvereniging of muziek-
vereniging rond en vraag of ze willen sponseren. 
 

Zaterdag 11 maart is er een excursie naar de voedselbank in Deventer. Als je 
mee wilt, moet je je opgeven bij Kees Visser, tel.: 0571 290 720. 
Je doet toch ook mee? 
 
Diakenen Terwolde-De Vecht 
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Samenwerken met anderen: 
 

Samenwerken en verbinden zijn belangrijke onderwerpen in ons 
Meerjarenbeleidsplan (2022-2026).  
 
In dat licht hebben wij als kerk van Terwolde-De Vecht meegedaan met de 
poging van de Sportvereniging Terwolde, de zangvereniging ‘Inspiration’, 
de muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ de ouderraad van basisschool  
‘De Bongerd’ en het ‘Dorpshuis’ om een prijs in de wacht te slepen van 
Salland Verzekeringen.  
 
Onze inzet was een verplaatsbaar podium aanschaffen voor alle 
verenigingen in het dorp. Samen hebben we vorig jaar de hoofdprijs 
gewonnen (€ 8.000,-). 
 

Inmiddels hebben we met elkaar een verplaatsbaar podium aangeschaft 
en opgehaald. Het is een stevig podium van 40 m², dat eerder permanent 
gebruikt werd in een klein dorpje (Baflo) in Noord Groningen.  
Het podium is gestald in de schuur bij de kerk, midden in het dorp.  
Elke vereniging en de kerkelijke organisaties kunnen het gebruiken. 
 

Een mooie vorm van samenwerken voor de hele gemeenschap. 
 
Piet Winterman 
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In gesprek met…Dit keer ben ik in gesprek met Jan de Weerd. 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? 
´In 1950 ben ik geboren in Nijbroek. Ons gezin bestond uit mijn ouders en nog 
4 broers. Wij hadden thuis een gemengde boerderij met allerlei soorten dieren. 
In Nijbroek ging ik naar de christelijke school.  

 
Vervolgens heb ik op de 
ambachtsschool in Epe 
gezeten en later heb ik, ook in 
Epe, elektrotechniek gevolgd. 
Het was in de tijd best 
bijzonder dat ik naar de 
ambachtsschool ging en niet 
koos om naar de 
landbouwschool te gaan om de 
boerderij voort te zetten.  
Ik heb later veel jaren bij de 
Nuon gewerkt en de techniek 
heeft altijd mijn hart 
gehouden.´ 
 
 

Hoe ben je in Terwolde terecht gekomen? 
´Mijn vrouw Minie komt dus uit Terwolde. Toen wij een huis zochten was het, 
net als nu, ingewikkeld om een woning te vinden. Mijn vader kende de 
voorzitter van de kerkenraad van Terwolde en heeft toen gevraagd of wij in het 
huis van dominee Bolijn (op de Wijk, naast gebouw Pniël) mochten wonen.  
Dit kon en daar hebben wij een aantal jaren gewoond. Later zijn we verhuisd 
naar de Prins Hendrikstraat.´ 
 
Sport is een belangrijk onderdeel in je leven, hoe is dat zo ontstaan? 
´In mijn jeugd waren er veel jongeren van mijn leeftijd waar ik mee omging. 
Het was een groep  
jongeren die heel sportief was. We hebben zelfs een volleybalvereniging 
opgericht met de naam DVS: ´Door Vriendschap Sterk´. Nadat we in militaire 
dienst waren geweest, is die vereniging gestopt. Naast het sporten, 
organiseerden we ook een disco in het jeugdgebouw. Jongeren uit Terwolde 
kwamen toen naar Nijbroek om te dansen. Eén van die jongeren was Minie. 
Zo hebben wij elkaar leren kennen.´ 
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En op een gegeven moment ben je gaan schaatsen?  
´Haha, ja dat klopt. Eigenlijk is dat ontstaan toen iemand mij vroeg om een 
keer mee te gaan naar de schaatsbaan in Deventer. En toen ben ik 
meegegaan. Zo simpel ging het. En vanuit het schaatsen ben ik gaan 
wielrennen, omdat je in de zomer niet kunt schaatsen. Op die manier deed ik 
het hele jaar aan sport. Het schaatsen doe ik nog steeds erg graag, maar 
geen wedstrijden meer. Die wedstrijden heb ik wel veel gedaan.  
Ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Amerika.´ 

 
Vanuit het schaatsen, ben je koster geworden? 
´Dat klopt helemaal. Dominee Feenstra kwam op een gegeven moment naar 
mij toe en zei: ´ik heb een baantje voor jou, jij wordt koster´. Feenstra was een 
echte Fries en in die tijd schaatste ik erg veel. Hij heeft dat aan elkaar 
gekoppeld door tegen mij te zeggen: ´Jan, jij kunt goed schaatsen, dan ben je 
ook een goede koster´. (Hier moeten we beiden erg om lachen). Ik kon toen 
natuurlijk geen nee meer zeggen. Feenstra was een erg sympathieke dominee 
en wist mensen aan elkaar én aan de kerk te binden. Hij had een hele eigen 
manier om dit voor elkaar te krijgen. Eigenlijk erg enthousiasmerend.´ 

 
Je bent ondertussen meer dan 45 jaar koster. Wat houdt dat precies in? 
´Het koster zijn, is een erg leuk ´baantje´. Het is heel bijzonder om voor dit 
oude kerkgebouw te zorgen en ook om mee te werken aan een goed verloop 
van diensten en activiteiten. Op die manier ontmoet ik veel mensen én ik kan 
daarnaast goed mijn ei kwijt in de werkzaamheden in de kerk. Het takenpakket 
is tegenwoordig wel anders nu we gebruik maken van bijvoorbeeld de 
multimedia. Er zijn veel voorbereidingen nodig voordat een dienst gereed is. 
Het kosterschap doe ik al heel lang met Anton ter Mate. Dit gaat altijd erg 
goed en in goede harmonie. Ook met de kosters die er later bij zijn gekomen. 
Het technisch bezig zijn in de kerk, doe ik ook erg graag. Zo heb ik met 
anderen, maar vooral met Johan Vorselman, tijdens de renovatie de elektra 
helemaal opnieuw aangelegd´ 

 
De periode van de kerkrestauratie heb jij als bijzonder ervaren, hoe komt 
dit? 
´Het was heel erg mooi om te zien dat de restauratie veel mensen op de been 
bracht om zich in te zetten voor het gebouw. Ik weet nog goed dat er een 
heleboel vrouwen uit Terwolde en de Vecht geholpen hebben om de witkalk 
van het plafond eraf te halen om de fresco´s weer zichtbaar te maken. Er was 
veel saamhorigheid en gezelligheid.  
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Ik weet ook nog dat er op een zaterdag ineens de kerkklokken gingen luiden. 
Toen ben ik maar even gaan kijken en trof ik daar dominee Feenstra aan. Hij 
was actief bij de Rotary Club en 
die zaterdag waren ze naar de 
kerk gekomen om die te bekijken. 
Tabe Feenstra zei toen: ´Jan, ze 
komen niet weg voordat ze 5000 
gulden hebben neergelegd voor 
de restauratie´. Kijk, dat zijn toch 
prachtige momenten!´ 
 
Ter herinnering aan de 
restauratie is deze plaquette in 
de kerk opgehangen waarop te 
zien is dat er door allerlei mensen 
wordt gewerkt. 
Het aandenken heeft als 
bijschrift: ´met inzet van velen.´ 
 
 
Wat maakt dat jij je wilt inzetten 
voor de kerkelijke gemeente? 
´Mijn moeder zei altijd: ´je bent lid van de club, dan mag (en moet) je je daar 
ook voor inzetten. Je mag doen wat je kunt doen.´ Dat heb ik altijd onthouden 
en nageleefd.´ 
 
 
We zijn momenteel bezig met een zoektocht naar een nieuwe 
voorganger, wat vind jij belangrijk? 
´Dat het een mens onder de mensen is. Heel gewoon, maar betrokken op een 
ieder in Terwolde en de Vecht. Tabe Feenstra wil ik daarbij nogmaals 
noemen. Hij had als doel de kerkelijke gemeenschappen van Terwolde-de 
Vecht met elkaar samen te brengen. Dat is hem in mijn ogen goed gelukt. 
Enerzijds door zijn persoonlijkheid en het feit dat hij mensen kon aanspreken 
en aanmoedigen, maar ook omdat hij aanwezig was in het dorp bij allerlei 
activiteiten en situaties.´ 
 
 
Het jaarthema van de PKN, waar we bij aansluiten, is: ´Aan Tafel´.  
(De foto van Jan is gemaakt in de kerk achter de tafel waarvan Jan alles regelt 
tijdens diensten/activiteiten.) 

 
  



   20 

We gaan starten met ´Tafelgesprekken´. Je pakt een kaartje, leest de 
tekst en reageert daar op. Zo hebben we een ´Tafelgesprek´. De thema´s 
zijn: de samenleving, het doel van het leven, God enzo, de toekomst.  
 
 
De samenleving: wat zou de kerk kunnen betekenen voor de 
samenleving? 
´De kerk mag een plek zijn waar iedereen naar binnen komt. Er is een 
figuurlijke drempel en die mag helemaal weg. Ik zie de kerk van de toekomst 
voor me in een combinatie van kerk en dorpshuis. Als kerk ondernemen we 
steeds meer pogingen en dat ervaar ik als positief.  
De boodschap/het evangelie is voor nu net zo belangrijk als dat het vroeger 
was, maar een eigentijds jasje is helemaal prima.´  
 
 
De samenleving: wat mis je concreet in de huidige samenleving? 
´Vroeger deed je veel meer dingen echt samen. Als voorbeeld: wij 
verbouwden aardappels. Wanneer het oogsttijd was, hielp de hele buurt met 
het oogsten. En niet alleen bij ons, maar iedereen hielp bij iedereen. Natuurlijk 
gebeurt dat ´samen´ nog steeds wel, maar op een heel andere schaal.´  
 
 
De toekomst: wat verwacht je aan ontwikkeling in de techniek in de 
komende 30 jaar? 
´Door oorlogen verandert er altijd iets. Het lijkt alsof ontwikkelingen dan veel 
sneller gaan dan daarvoor. Momenteel gaan we bijvoorbeeld veel sneller van 
het gas af en richting een duurzaam leven. In mijn tijd bij Nuon ben ik ook veel 
bezig geweest met duurzame energie. Het plan was om Vlieland dieselvrij te 
maken en gebruik te maken van windenergie, waterenergie en zonnepanelen. 
Dat plan is helaas nooit doorgegaan en dat vind ik erg jammer. In Nederland 
waren we vroeger koploper in het ontdekken van nieuwe dingen. Daar hebben 
we lange tijd te weinig mee gedaan. Nu moet alles ´ineens´ snel en staan we 
onder druk.´  
 
 
Het werd een avond vol verhalen…  
Jan, ik dank je hartelijk dat je ons deelgenoot wil maken van jouw 
verhalen en belevenissen vanuit je persoonlijke leven, maar ook vanuit 
gebeurtenissen in onze kerkelijke gemeente. Zeer interessant om deze 
verhalen door te vertellen! 
 
-Maurits van Elsäcker- 

  



 21 

BANKNUMMERS:   

College van Kerkrentmeesters (CvK)  NL77 RABO 0347 6019 52 
Diaconie   NL79 RABO 0347 6057 96  
Kerkbode    NL98 INGB  0004 1652 79 
 

COLLECTEBONNEN: 
Er zijn collectebonnen van € 0,50 en € 1,25. 1 Kaart bevat 20 bonnen.  
U kunt collectebonnen bestellen door het totaalbedrag van de gewenste 
bonnen over te maken op rekening van CvK Prot. Gem. Terwolde-de Vecht, 
met vermelding van het aantal. 
 

GIFTEN: 
 

Bloemengroet via: D. van Baak 10,00  
  H. Steenbergen 5,00 15,00 
     

Pastoraal fonds via:  bank 20.2 20,00  
  H. Bellert 10,00  
  bank 10,00 40,00 
     

Energiebijdrage via: Bank 15.2 100,00 100,00 
     

Collecten/Giften CvK   
 Collecten februari 110,20  
 via: bank 19.2 10,00  
  bank 19.2 12,00  
  Pastoraal fonds 39,70 171,90 
     
 Diaconie   
 Collecten februari 89,80  
 via: bank (2x10) 20,00  
  bank, Zambia 10,00  
  Pakistan 36,90  
  Aardbeving Turkije, Sirië 179,70  
  Ethiopië 26,70  
  Zambia 39,85 402,95 

 
  TOTAAL 729,85 

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 maart: Mevr. H. Zweers 
   Mevr. F. Hemeltjen 
   Mevr. A. Rutgers 
   Mevr. M. Bosman 
 
 

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

15 april 2023 
 

11.00 – 15.00 uur 
 

Terwolde – Nijbroek – De Vecht – Beemte Broekland 
 

Net als vorig jaar kunt u op zaterdag 15 april 2023 op meerdere plaatsen 
terecht in de kerk; voor het bewonderen van kunst, gemaakt door 
kunstenaars uit onze eigen regio. 
 

Fietst of rijdt u op 15 april tijdens bovengenoemde tijd langs één  
van de kerken, dan kunt u het werk van de diverse creatievelingen 
bekijken, maar ook in gesprek gaan met de makers. 
 

Ook de kerken zijn het bewonderen meer dan waard!   
 

Save the date! 
 

Graag willen wij alle creatieve bewoners van onze dorpen de kans geven 
om hieraan mee te doen. De te exposeren voorwerpen mogen per maker 
slechts enkele vierkante meters in beslag nemen; zodat er op elke locatie 
meerdere mensen kunnen exposeren. 
Dat wordt nog een hele uitdaging om te kiezen: Wat neem ik mee! 
 

Vind u het leuk om het resultaat van uw werk te laten zien (schilderijen, 
tekeningen, houtsnijwerk, patchwork, borduurwerk etc. etc.) neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op met: 
  

Mieke Pannekoek, 06-17 31 23 18 

mieke.pannekoek-vos@outlook.com 

 

 

KOPIJ VOLGENDE KERKBODE: 
 

Uiterlijk maandag 27 maart - vóór 16.00 uur 
 

mailen naar s.g.wolters@planet.nl  
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Zondag 26 maart 20.00 uur 

 
Een Passion is het lijdensverhaal van Jezus.  
Het is een muzikale raamvertelling geschreven door Frans Ort en Marlies 
Tiemens. 
Het verhaal wordt verteld vanuit de mensen die erbij aanwezig waren, 
afgewisseld door zang van koor en solisten, ondersteund met piano, licht en 
beelden. 
Wij hopen dat u allen komt luisteren. 
Na afloop is er koffie. 
The Passion wordt ook uitgevoerd op 5 april 19.30 uur in Bussloo en 7 april 
om 20.00 uur in Beemte-Broekland. 

 


