
Veluwse Kerkbode van vrijdag 30 september 2022 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 32, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Waarnemend Scriba: dhr. A. Bos, Vossenweg 10 3785 KW Zwartebroek.  
Tel.: 06-53350468 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek. 
Tel: 06-13049127  E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters) 
Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) 
Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com 
 
Kerkdiensten 
Zondag 2 oktober 
09.30 uur: ds. A.C. Borsje  (Israëlzondag) 
18.30 uur: ds. A. Jonker (Putten)     
 
Voorzang   
Morgendienst: Weerklank 356   
Avonddienst: Psalm 124: 1    
 
Collecten  
1. Messiasbelijdende Joden  
2. Kerk 
3. Verbouwing de Hof 
 
Diaconiecollecte: Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  
Met de Joden delen wij het Oude Testament. Daarin staat dat Israël Gods uitverkoren volk is. De 
christelijke kerk is voortgekomen uit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. 
Vanuit de verbondenheid met Israël steunt Stichting Steun Messiasbelijdende Joden de Joden die Jezus 
als Messias belijden met gebeden en gaven. Daarnaast wijst stichting christelijke gemeentes in 
Nederland op haar Joodse wortels. Ook worden Messiasbelijdende Joden door de stichting geholpen in 
hun roeping het evangelie te verkondigen onder hun volksgenoten. Graag uw aandacht voor deze 
collecte op de Israëlzondag.  
De diaconie 
 
Kerkvoogdij collecten augustus 
Kerk € 986,10 
7 aug: Predikantsplaats: € 365,25 
14 aug: Shaare Zedek: € 344,05 
21 aug: Orgelfonds: € 117,95 
28 aug: Energiekosten:  € 339,60 
Maandtotaal: € 2152,95 
Verjaardagsfonds; € 382,75 
Hartelijk dank voor de gaven! 
Kerkrentmeesters en commissie van beheer. 
 
Kerkbalans 2022 
Graag herinneren we u er aan als u uw toegezegde bijdrage voor de actie kerkbalans voor 2022 nog 
niet voldaan (of ingepland) hebt. Momenteel is 78% van de toegezegde € 85.100 bij ons binnen 
gekomen. Het bankrekeningnummer is: NL27 RABO 0366 3450 95 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
Zwartebroek - Terschuur. Weet u niet of u al betaald hebt of heeft u vragen of opmerkingen, schroom 
dan niet om contact op te nemen met de kerkrentmeesters of een e-mail te sturen naar 
administratie@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkrentmeesters en commissie van beheer. 
 



Kinderoppas 
Irene Kamphorst - van der Meyde,  Dorien van de Berg - Witting en Marijke Bos/Jorike Hofman 
 
Actiedag 
Zaterdag 1 oktober, van 9.30 – 14.00 uur is de actiedag. Ook dit jaar weer bij de verkoopschuur bij 
Gert van Putten, Eendrachtstraat 31 Terschuur. 
Er is een grote rommelmarkt, De crea-kraam boordevol leuke spullen, springkussen, een spel voor de 
kinderen, grabbelton, rodeostier en kop van jut. Verder wordt er patat, saté, hamburgers en oliebollen 
verkocht. En natuurlijk: koffie/frisdrank met gebak. We hopen dat er dames/heren zijn die wat lekkers 
willen bakken voor bij de koffie. Dit kan zaterdagmorgen gebracht worden bij de verkoopschuur.  
Graag allen tot zaterdag! De actiedag-commissie 
 
Vrouwenkring 
De altijd groene boom met zijn rijke vruchten, ziet er zo weelderig uit omdat hij wordt gevoed door 
het omringende water. De mens waar de boom symbool voor staat, wordt dag en nacht gevoed door 
woorden van God (de wetsrol). De uitleg van een indrukwekkend schilderij van Anneke Kaai n.a.v. 
Psalm 1. Met deze uitleg zijn we de eerste kringavond met veel vrouwen gestart. Wat een mooi begin! 
Dit winterseizoen staan de Psalmen centraal en het is ons verlangen om als vrouwen gevoed te worden 
door de woorden van God. Van harte uitgenodigd met ons mee te doen. Maandag 3 oktober is 
Bijbelstudie 1 aan de beurt over Psalm 1: Gelukkig rechtvaardig. Vanaf 19.45 uur is er tijd voor 
koffie/thee en elkaar te ontmoeten en om 20.00 uur hopen we te beginnen. Alle leden en ook andere 
belangstellenden: weet je welkom! 
Het bestuur 
 
Contactmiddag  
Op woensdag 5 oktober wordt er weer een gezellige contactmiddag georganiseerd. De middag begint 
met een lekker kopje koffie of thee. Om 14.30 uur opent ds. Borsje de bijeenkomst. We zingen met 
elkaar en gaan in gebed. Daarna lezen we uit de Bijbel en houdt de dominee een meditatie. De spreker 
deze middag is de heer Karel Snijders. Hij geeft een prachtige presentatie over de natuur, afgewisseld 
door bijpassende liederen. Karel is voor ons geen onbekende, dus we kunnen weer een mooie middag 
tegemoet zien. We heten iedereen van harte welkom! 
Vriendelijke groet, Corrie, Ina, Ria en Anja 
 
Bijbelkring 
Donderdagavond 6 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten rondom de Bijbel. Aan de hand van 
het boekje Psalmen. Acht Bijbelstudies gaan we Psalm 139 bestuderen. Iedereen is welkom. Neem 
gerust een vriend(in) mee. Om 19.45 uur willen we beginnen in De Hof. 
 
Stroopwafelactie 
Om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren voor de jeugd wordt er vanaf begin oktober een 
stroopwafelactie, in samenwerking met Markus & Markus, gehouden ten behoeve van het jeugdwerk. 
De stroopwafels kosten € 3,75 per pakje of 3 pakjes voor € 10,- -. Er worden bestellijsten verspreid 
onder de jeugd en daarop kunnen bestellingen geplaatst worden. Ingevulde lijsten kunnen tot en met 
20 oktober ingeleverd worden bij Marijn Nap. De stroopwafels worden vervolgens besteld en 3-4 
weken later uitgeleverd. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Marijn Nap (06-
20646056). 
 
Gemeentereis naar Israël 
Op 8 september hebben we kunnen luisteren naar de presentatie van Idoed over de Israëlreis die we 
vanuit de gemeente van D.V. 20 t/m 29 maart hopen te gaan maken. Leuk om te zien dat er al diverse 
boekingen zijn gedaan! Alle informatie is terug te vinden op de website van Idoed onder: 
Gemeentereis Hervormde gemeente Zwartebroek/Terschuur. Hier kunt u ook het volledige 
reisprogramma downloaden en de reis boeken. Via de website kunt u een directe link vinden naar de 
juiste pagina. Heeft u vragen of hulp nodig bij het boeken neem dan gerust contact met ons op! Roel: 
0653707935 of Iris: 0618082887 irisvandermeyde@hotmail.com 
 
Aanvullingen op de Activiteitenagenda 
Hierbij een aantal aanvullingen op de onlangs verspreide Activiteitenagenda 2022 – 2023.  



9 oktober: Bijbelklas 
24 oktober en 21 november 2022 en 16 januari, 13 februari en 13 maart 2023: Gemeente Groeigroep 
om 20.00 uur in de Hof. 
24 november 2022 en 20 april 2023: Gemeenteavond om 19.45 uur in de Hof.  
In het telefoonnummer van Jeugdouderling Johan van de Pol is een foutje geslopen. Het goede 
nummer is: 06-46819991. 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 3 oktober 10.00 uur aanleveren. Dat kan 
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
 
OOG VOOR ELKAAR 
 
Jarigen 72 plus 
Volgende week hopen de volgende gemeenteleden jarig te zijn.  
6 oktober: Mevr. A.M. van Putten-van Ee, Eendrachtstraat 33, 3784 KA Terschuur, 84 jaar  
8 oktober: Mevr. A. Blankestijn-van Mondfrans ,Van den Berglaan 50, 3781 GJ Voorthuizen, 87 jaar 
Namens de gemeente willen wij u van harte feliciteren. Wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar 
toe. Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels (Psalm 17: 8) 
 
Voor de agenda 
Za. 1 oktober:  Kerkplein-actiedag: 9.30 - 14.00 uur  
Ma. 3 oktober: Vrouwenkring: 19.45 uur 
Wo. 5 oktober: Contactmiddag: 14.30 uur 
Do. 6 oktober:  Bijbelkring: 19.45 uur 
 
Tot besluit  
Op de eerste zondag in oktober geeft de kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot 
onopgeefbare verbondenheid met Israël. In 1949 stelde de hervormde synode een Israëlzondag in, net 
na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn, zo lees ik op de website van de 
landelijke kerk, drie motieven voor zo’n bijzondere markering in het kerkelijk jaar: gestalte geven aan 
de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de kerk met Israël én gebed voor het volk 
Israël. Komende zondag hopen we die motieven handen en voeten te geven. We zullen verder lezen in 
de brief van de apostel Paulus aan de Galaten (1:10-24). Bidt u mee voor gezegende (voorbereidingen 
op de) erediensten? 
Ontvang een hartelijke groet namens het zevental uit de pastorie, 
Ds. A.C. Borsje 
 
 


