KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

19 januari 2020

Zondag 19 januari
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Bloemen bezorgen:

Zondag 26 januari
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. R. Roelofs
Dianne Seigers (1, 2) en Jeanine Bosch (5, 6)
Bert Dubbink (7, 8)
Marlous Heukels, Géranda Kamphuis,
Anne-Will Plaggenmars
Collecte missionair en onderhoud
Alie Reimink

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. A. Kristiaans en dhr. L. van de Schootbrugge
Rianne Kamphuis (1, 2) en Lian Wetering (3, 4)
Jeanine Bosch, Janien van de Schootbrugge,
Jaëlle Valk
Kerk en diaconie
Erna Immink
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Zondag 2 februari
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Bloemen bezorgen:

Zondag 9 februari
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Jongerendienst
Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. R. Roelofs
Jeanine Bosch (1, 2) en Gijsbert Immink (5, 6)
Ina Immink, Rolien Voortman, Marlies Bartels
9.30 uur: KIA werelddiaconaat
15.00 uur: Jeugd
Aly Veurink

9.30 uur Ds. R.J. Visser, Uelsen
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
15.00 uur Dhr. R. Pasterkamp, Urk
Dhr. G. Diepeveen en dhr. R. Roelofs
Anja Valk (1, 2) en Dianne Seigers (3, 4)
Zwanet Boeschen-Hospers, Jacqueline Dubbink,
Celine Valk
Diaconie en onderhoud
Zwanet Boeschen-Hospers

Zondag 16 februari: Viering Heilig Avondmaal
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. A. Kristiaans
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2) en Rianne Kamphuis (5, 6)
Tienernevendienst: Agnes Dubbink (7, 8)
Kinderoppas:
Sanne Kuilder, Hester Poorterman,
Nienke Kamphuis
Collecten:
Kerk en diaconie
Avondmaal collecte: Open Doors
Bloemen bezorgen: Miny Reimink

2

GEBED
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
• Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen! (2 Kor. 5:17)
We zijn van 2019 overgegaan naar 2020: een nieuw decennium is
begonnen. In de kerk zijn we het jaar begonnen met Psalm 4:7: ‘Velen
zeggen: “Wie maakt ons gelukkig?” ’. Velen zijn op zoek naar geluk, hopen
op een gelukkig leven. Maar wat is geluk? Wanneer ben je gelukkig…? Het
heeft in elk geval met relaties te maken, bovenal met de relatie met
Christus. Het antwoord dat David geeft op de vraag naar geluk is
messiaans: ‘Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen!’
Gelukkig word je in 2020 als God met je is, als het licht van zijn
gezicht straalt over je leven. Denk daaraan en vraag erom als je iets moet
gaan doen waar je tegenop ziet, als het leven moeilijk wordt, maar juist
ook in blijde dagen, in voorspoed... ‘Wie maakt ons gelukkig?’ Als het licht
van Gods gelaat over je schijnt wórd je gelukkig!
Hartelijke groet vanuit de pastorie, Bert-Jan Heusinkveld

LIED VAN DE MAAND – BASISSCHOOL DE ARK
Jan
Gez 47; Jezus die langs het water liep
Feb
Elb 430; Een wijs man bouwde zijn huis op een rots

LEDENADMINISTRATIE
Sinds enkele maanden wordt de ledenadministratie voor onze kerk alleen
nog bijgehouden in de LRP, het Leden Registratiesysteem Protestantse
Kerk. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige namen of adressen iets
anders afgedrukt worden dan voorheen. Mochten hier fouten in zitten,
dan hoor ik het graag.
Ook andere gezinswijzigingen, zoals geboorte of huwelijk, kunt u de
administratie rechtstreeks aan mij doorgeven. Wilt u wel zelf de
predikant, wijkouderling en/of diaken op de hoogte brengen?
U kunt dit per mail doorgeven aan g-ledenadministratie@pkn-daarle.nl
of mij bellen op tel. 0546-697858.
Agnes Dubbink
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Van 19 jan. t/m 2 feb. 2020 wordt de actie Kerkbalans 2020 gehouden.
De totale kosten voor het plaatselijke kerkenwerk voor onze gemeente
zijn in 2020 begroot op € 131.442,--. Onderdeel van die begroting 2020 is
dat er een tekort is van € 10.584,--. Deze begroting 2020 is 14 november
jl. op de gemeenteavond gepresenteerd.
Om het plaatselijke kerkenwerk in stand te houden doet het college van
Kerkrentmeesters een beroep op u en jou om de actie Kerkbalans 2020
ruimhartig te ondersteunen.
De kerk krijgt geen subsidie. Het kerkenwerk kost geld. Daarom is er de
actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. We zijn door de kerk
verbonden met God, met elkaar. Samen kunnen we kerk blijven!
De kerkenraad hoopt en bidt dat er bij de actie
Kerkbalans gegeven wordt vanuit liefde voor God
en zijn kerk en naar vermogen.
Graag de toezegging in de bussen bij de kerk
deponeren of bij de wijkdiaken in de brievenbus.
College van Kerkrentmeesters
DIACONIE
• Collectemuntenverkoop 2019/2020
20 jan, 17 feb en 16 mrt van 19.30-20.30 uur in “Ruimte”.

•

Opbrengst collectes over de maand december

Kerk
Onderhoud
Diaconie
Noodactie ZOA voor Syrië
KIA “geef licht”
Christelijk noodhulpcluster
KIA kinderen in de knel
Jeugd
Kerstzangdienst

€ 905,53
465,60
589,40
353,26
212,27
282,17
329,28
234,43
352,09
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• Giften
Eindejaarsgift
Dankdagcollecte
Voor de bloemen
Voor de bloemen
Voor het kerkblad
Voor de bloemen

3x

• Verjaardagfonds november en december 2019
Voor de kerk
Voor de bloemen

€ 150,00
50,00
15,00
10,00
10,00
5,00

€ 372,00
10,00

• Avondmaal collecte
De avondmaal collecte van D.V zondag 16 februari is bestemd voor
“Open Doors”
De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een
reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend
om Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgde
christenen te helpen.
Open Doors steunt zo nog steeds christenen die om hun geloof worden
vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur
naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors
training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en
noodhulp.
Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgde kerk in ruim zestig
landen te versterken.

KINDEROPPAS
23 febr
1 maart
8 maart
11 maart
15 maart

Janny Kamphuis, Marieke Immink, Jorinde Immink
Annet Boerman, Mini Veldman, Anniek Immink
Vanessa Dubbink, Renda Bartels, Anniek Reefhuis
Biddag: Aly Veurink, iemand v.d. Herv. Kerk
Rianne Reefhuis, Gerda Valk, Renske Immink
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KOFFIEDRINKEN
Op zondag 9 februari staat, na de morgendienst, de koffie/thee weer
klaar in RUIMTE. Komt u/jij deze keer ook gezellig even wat drinken?
Lijkt het u/jou ook wel leuk af en toe te helpen met de voorbereidingen
van deze koffiemomenten? Neem dan contact op met Gea Wessels
(697732)
KINDERNEVENDIENST
Welkom!
Bij de kindernevendienst mogen we Jaëlle Valk als nieuwe leiding
verwelkomen!
We willen haar hierbij Gods zegen toewensen bij het werk dat ze gaat
doen voor de kindernevendienst.
JEUGD
Jongerendienst
Zondag 2 februari is er weer een jongerendienst ’s middags om 15.00 uur.
Ds. B.J. Heusinkveld is de voorganger en samen met jongeren wordt deze
dienst voorbereid.
Het thema is: “Stil worden….”. Kunnen we nog momenten van stilte
vinden in “ons drukke leven?” En wat zegt de Bijbel daarover?
We hopen samen met u/jullie op een mooie dienst.
RED EEN KIND
Wij hebben een kerstkaart mogen ontvangen van ons sponsorkind Yabesi
Irasubiza (Red een Kind). Zij is 10 jaar en woont in Rwanda. Yabesi heeft
een lichamelijke beperking. In de kerstkaart dankt ze ons voor onze steun
en liefde in haar leven. Ze wenst ons God's zegen toe. Ze schrijft dat ze
trainingen volgt in het ziekenhuis. Haar moeder en zij wensten ons
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
PASSAGE
Woensdag 29 januari 2020 houdt Passage haar jaarvergadering. Het
jaarverslag wordt doorgenomen en er is een bestuurswisseling. Te gast
deze avond is de Haarlese mevrouw Gerda Marsman. Zij vertelt van alles
over de Amerikaanse staat Alaska en het land Canada. Aanvang half acht
in Rehoboth. Welkom!
Wij als bestuur wensen iedereen een gezegend 2020 toe.
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WEEK VAN GEBED 2020 VOOR DE EENHEID VAN DE KERKEN
‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’
Van 19 t/m 26 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in
Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema
‘buitengewoon’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor
de nood in de wereld. Het thema is geïnspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar
voren komt. Deze week van Gebed daagt uit
om te streven naar meer dan het gewone.
In dit Bijbelgedeelte uit het laatste deel van
het boek Handelingen is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten
schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid
opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop
het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis
nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben
dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.
Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebeds-bijeenkomsten. Ieder die
mee wil bidden is van harte welkom.
Op zondag 19 Januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de
aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt. In
onze kerk zal, door de evangelisatie commissie, voorafgaand aan de
ochtenddienst het boekje met reflecties en gebedspunten uitgedeeld
worden.
Maandag 20 januari zal in de Volle Evangelie Gemeente “Beth-Shalom”
een avond met kringgebed worden gehouden waarin we samen bidden
voor kerk en wereld. Fred Noordstar zal deze avond verzorgen, tijdstip
19.00 – 20.00 uur.
Dinsdag 21 januari is er in de Kleine Kapel aan de Noetselerweg 55 vanaf
19.00 uur gelegenheid een kaars te ontsteken. Rond 19.30 uur korte
viering in de sfeer van Taize.
Woensdag 22 januari is er een gebedsavond in de Schaapskooi,
Kruidenwijk, verzorgd door ds. Robbert Jan Perk, tijdstip 19.00-20.00 uur.
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Donderdag 23 januari, tussen 19.00 en 19.45u, wordt in “D’Oale Grieze”
in Hellendoorn een avond met getijdengebeden, verzorgd door Gerard
Legtenberg en ds. Lennart Aangeenbrug.
Aansluitend is er een toerustingsavond over getijdengebeden in de
Leerkamer, met Mees v.d. Velde.
Vrijdag 24 januari wordt vanaf 19.30 uur een speciale avond
georganiseerd voor jongeren, in de soos van de Levensbron, o.l.v. Tim
Noordmans en Elisa Lingeman.
De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke afsluitdienst
in “het Centrum”, op zondagavond 26 januari van 19.00 – 20.30 uur. Ds.
Robbert Jan Perk en ds. Hans van Dalen zullen hierin voorgaan, de
muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het koor “Pajoko” uit
Hellendoorn. Tijdens de dienst zal er een symbolisch moment zijn met
vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en een terugkoppeling
over de Week van Gebed.
De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Kerken Nijverdal-Hellendoorn. Voor informatie kunt u terecht bij Robbert
Jan Perk (0548-613363 of robbertjanperk@planet.nl ) of Marcel Ticheler
(0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com)
Kijkt u ook op de website van de Raad van Kerken
http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/
“BIJBELSE KUNST DOOR HET OOG VAN EEN NAALD”
U bent van harte welkom op maandag 27 januari om 19.30 uur in Ruimte.
Rieteke Hoogendoorn wil u in haar presentatie over haar Bijbelquilts via
beeld en geluid mee laten reizen door de eeuwen van het quiltleven om
uit te komen bij de Bijbel. Een eeuwenoud boek maar nog steeds zeer
actueel. De Bijbel is voor haar de inspiratiebron voor haar Bijbelquilts.
In de symboliek van de kleuren, bloemen, getallen, vormen en symbolen
heeft zij zich in de loop der jaren door zelfstudie verdiept.
In de Bijbel is veel van deze symboliek te vinden. In elke Bijbelquilt is er
iets van deze symboliek terug te vinden.
Zij werkt met traditionele technieken, alles met de hand en werkt veel in
opdracht.
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Het is een avond met een meditatief karakter, waar niet het quiltwerk
maar de Bijbelse boodschap centraal staat.
Wilt u vast een idee krijgen waar het over gaat kijk dan op
www.bijbelquilts.nl
Op de avond zelf heeft zij kaarten en boekjes van de quilts bij zich die u
kunt kopen. De opbrengst is voor vakantiebijbelweken voor kinderen in
Wit-Rusland www.bijbelkaarten.nl
WORLD SERVANTS GROEP DAARLE
Inmiddels is het jaar 2020 begonnen: nog een half jaar voordat we als
World Servants groep Daarle gaan bouwen aan verandering in Ghana,
Oeganda, Myanmar en Zambia!
De laatste acties van 2019 zijn goed verlopen. De kerstkaartenactie heeft
€ 560,10 opgebracht en het bloemschikken voor Kerst € 350,-. In het
nieuwe jaar moeten we nog ruim zeven duizend euro ophalen om onze
projecten te bekostigen en daarom hebben we de volgende acties op de
planning staan:
- Stamppotbuffet: Op donderdag 20 februari kunt u voor €15,- (inclusief
drankjes) uw buik rond eten bij ons stamppotbuffet. Vanaf 18 uur zal het
buffet in ‘Ruimte’ voor u klaar staan. Opgeven kan tot en met 14 februari
door te mailen naar wsdaarle@hotmail.com of door contact op te nemen
met 0623475157.
- Heitje voor karweitje: Voor uw klussen groot en klein, moet u bij de
World Servants groep Daarle zijn! Wij staan graag voor u klaar om u te
helpen bij diverse klussen. In overleg is er van alles mogelijk!
- ‘Heel Daarle bakt!’: Onze taartenactie loopt erg goed en de bestellingen
blijven binnen stromen! Appel-, monchou-, en kwarktaart kunt u voor
€ 10 bestellen en cake en brownie voor € 5 door te mailen naar
wsdaarle@hotmail.com.
Omdat deze actie zo goed loopt zijn we op zoek naar mensen die graag
bakken! Mocht u een échte bakker zijn en ons willen helpen met het
bakken van de taarten, dan kan u contact opnemen via ons mailadres
wsdaarle@hotmail.com of bellen naar 0623475157. Uiteraard worden de
kosten voor de ingrediënten vergoed! Hopelijk kunnen we een mooie
oproeppoule bij elkaar krijgen!
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“ZOEK HET UIT!” OP DE VAKANTIEBIJBELCLUB
Op 19 en 20 februari wordt de vakantiebijbelclub gehouden in het
dorpshuis ’n Kadiek. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte
welkom. Het Thema van dit jaar zal zijn “Zoek het uit!”. We gaan met
elkaar zingen, bidden, uit de bijbel lezen en knutselen. Natuurlijk is er ook
weer een leuk toneelstukje! Er zal dit jaar een speciale gast aanwezig zijn
die we met elkaar moeten gaan helpen…. Ben je al nieuwsgierig
geworden? Kom dan 19 en 20 feb op de vakantiebijbelclub van 9.45 –
12.00uur, we vinden het fijn als je er bij bent. Neem gezellig je vriendjes,
vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee!
Op zondag 23 Februari zal er in de gereformeerde kerk een speciale
dienst gehouden worden om 9.30uur om samen de vakantiebijbelclub af
te sluiten.
Voor de beide dagen zijn we op zoek naar vrijwilligers die zouden willen
helpen bij het knutselen.
Vind je het leuk om te helpen? Meld je dan aan via ons e-mailadres
VBC-DAARLE@hotmail.com
Op beide dagen kunnen foto’s gemaakt worden om te tonen in de
kerkdienst van 23 februari. Liever niet op de foto? Geef dit dan van
tevoren aan bij de leiding of via bovenstaand e-mailadres.
INLOOPMIDDAG
Sinds maart 2019 is er een werkgroep in Hellendoorn die inloopmiddagen
organiseert voor mensen die een dierbare hebben verloren aan de dood.
Uitgangspunt is dat de bezoeker zijn of haar verhaal goed kwijt kan. De
leden van de werkgroep hebben hoofdzakelijk een luisterend oor. Wij zijn
wel ervaringsdeskundigen op dat gebied.
Als je in het land van rouw komt, dan moet je door verschillende
periodes, wat vaak met vallen en opstaan gepaard gaat. We hebben ook
een boekentafel met boeken en gedichten. De boeken kunnen geleend
worden. De gedichten kan men zo meenemen.
De inloopmiddagen zijn altijd op de 1ste maandagmiddag van de maand
en er zijn geen kosten aan verbonden. Locatie is: ‘het Bastion’, naast RK
in Hellendoorn. De inloop is van 14.00 – 16.00 uur.
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DANKBETUIGINGEN
• Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de
felicitaties die wij hebben mogen ontvangen voor ons 40 jarig
huwelijk. Wij waren blij verrast met zoveel mooie kaarten.
Bedankt allemaal!
Hartelijke groeten, Bertus en Aly Veurink
•

Wij zeggen U hartelijk dank voor Uw meeleven in vele vormen
tijdens m'n ziekte.
Toen de arts vertelde: alle verkeerde cellen zijn weg, zong mijn hart:
Hij overlaadt ons dag aan dag met...
Dank voor Uw liefde en steun.
Groetend, Ria en Bert Weenink.

•

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten
die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.
Hartelijke groeten van Gerrit en Alie Bosch.

•

Heel hartelijk dank aan allen die mij door middel van kaartjes,
gebeden en belangstelling een hart onder de riem hebben
gestoken. Dat doet goed en helpt!! Nicoline Pastink

AGENDA
Maandag 20 jan
Woensdag 5 feb
Donderdag 6 feb
Dinsdag 11 feb
Dinsdag 18 feb
Dinsdag 25 feb

19.30-20.30 uur verkoop collectemunten
18.30-20.00 uur schrijfavond Amnesty in de
bibliotheek
20.00 uur gezamenlijk moderamen (herv.-geref)
in Ruimte
19.30 uur gebedskring in “Ruimte”
19.45 uur kerkenraad
20.00 uur volwassencatechese

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 16 feb, 15 mrt en 12
apr. Kopij kan tot respectievelijk 10 feb, 9 mrt en 6 apr tot 12.00 uur
worden ingeleverd bij: Marja Jurjens, Zandkuilenweg 15.
E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl
12

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK
Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Kerk Collectemunten
Diaconie
Zending
Oudercommissie Jeugd
World Servants Daarle
Website van de kerk:

Woorden
gedachten
verhalen
komen samen
veranderen in beelden
spinnen zich als draden
vormen zich als kleuren
tot één geheel
tot één verhaal
God weeft Zijn boodschap erin mee
met draden van Zijn liefde
door woorden van geloof
in kleuren van de hoop
Zo rijgt de Grote Kunstenaar
Zijn draden door de mijne
en mag ik
elke quilt opnieuw
als kleine kunstenaar
mijn handen leggen in de Zijne.
RH
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NL52RABO.032.48.05.268
NL52RABO.032.48.28.160
NL77RABO.032.48.14.712
NL94RABO.032.48.15.182
NL69RABO.032.48.24.750
NL05 RABO 0173 6571 25
www.pkn-daarle.nl

Voor de beide dagen zijn we op zoek naar vrijwilligers die zouden willen
helpen bij het knutselen.
Vind je het leuk om te helpen? Graag!! Meld je aan via ons e-mailadres.
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