KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

15 maart 2020

Zondag 15 maart
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Bloemen bezorgen:

Zondag 22 maart
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Collecten:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. F.G. Immink, Driebergen-Rijssenburg
15.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Dhr. G. Diepeveen en dhr. R. Roelofs
Dianne Seigers (1, 2) en Wilma Bosch (5, 6)
Wendy Mollink (7, 8)
Rianne Reefhuis, Gerda Valk, Renske Immink
Diaconie en onderhoud
Dieks en Truus Heuver

9.30 uur Ds. M. Zoeteweij, Lemele
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Jongerendienst
Dhr. R. Roelofs en dhr. L. van de Schootbrugge
Rianne Kamphuis (1, 2) en Lian Wetering (3, 4)
Inge Reefhuis, Marlies Immink, Lotte Stokvis
KIA diaconaat en diaconie
Janny Bosch
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Zondag 29 maart: zomertijd!
Voorgangers:
9.30 uur Da. T. Jansen-Kleinjan, Ermelo
19.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Organisten:
Dhr. H. Valk en dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2) en Rianne Kamphuis (5, 6)
Tienernevendienst: Anne Barboer (7, 8)
Kinderoppas:
Franciska Willems, Marlous Heukels,
Anne-Will Plaggenmars
Collecten:
Kerk en diaconie
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis
Zondag 5 april: Palmzondag
Voorgangers:
9.30 uur Dhr. H. Maneschijn
19.00 Ds. B.J. Heusinkveld
Gezamenlijke dienst in Hervormde Kerk
Organisten:
Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2) en Jeanine Bosch (3, 4)
Kinderoppas:
Janien v.d. Schootbrugge, Jeanine Bosch,
Jaëlle Valk
Collecten:
Kerk en onderhoud
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink
Woensdag 8 april: Vesperdienst in Gereformeerde Kerk
Voorgangers:
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.30 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in Hervormde Kerk
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas:
Jacqueline Dubbink, Rolien Voortman
Collecten:
Kerk en NBG
Bloemen bezorgen: Jenny Plaggenmars
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Zondag 12 april: Eerste Paasdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in Hervormde Kerk
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2) en Dianne Seigers (5, 6)
Kinderoppas:
Géranda Kamphuis, Ina Immink, Marlies Bartels
Collecten:
Kerk en onderhoud
Maandag 13 april: Tweede Paasdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. G. Diepeveen
Kinderoppas:
Marieke Immink, Zwanet Boeschen-Hospers,
Celine Valk
Collecten:
Jeugd
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink

GEBED
Stil staan…
Heer, laat mij stilstaan bij uw lijden
dat u kwam om te bevrijden
dat u droeg, wat wij niet konden,
de ellende van de zonde
40 dagen is maar even
maar wilt u de krachten geven
om ’t mysterie te onthullen
Heer, wil mij vervullen
Amen
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GEMEENTEAVOND: HOE ZIET U/ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN ONZE KERK?
U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse voorjaarsgemeenteavond op donderdag 26 maart. Voor de pauze worden de vaste
agendapunten, waaronder de financiële verslagen en het jaaroverzicht
van 2019 met ons doorgenomen. Na de pauze willen we met elkaar in
gesprek over de toekomst van onze kerk. De ontwikkelingen in de kerken
gaan ook onze deur niet voorbij en het lijkt de kerkenraad goed om daar
met elkaar over te spreken. De kerkenraad moet namelijk beleid maken
voor de komende jaren en wil daar graag zoveel mogelijk ‘input’ vanuit
de gemeente voor hebben. Te denken is aan vragen als:
• Waarom zijn we gemeente en wat is onze opdracht?
• Hoe staat het ervoor met ons geloof(sleven)? Wat betekent God
voor ons? Welke plaats heeft Christus in ons (gemeente)leven?
Welke ‘status’ heeft de Bijbel in onze gemeente?
• Waarom/waardoor voel je je betrokken?
• Wat spreekt je aan in ons gemeente-zijn?
• Wat zijn de kernpunten die we niet moeten opgeven en wat zijn
verbeterpunten?
• Jongeren (die we gevraagd hebben) zeggen dat ze wel geloven,
maar met de kerk(diensten) niet zo veel hebben en dat ze
bovendien best onzeker zijn over het christelijke geloof (waarom
zou dit het juiste geloof zijn)? Wat kunnen we hierin als kerk
betekenen?
• Hoe ziet u de toekomst van onze kerk? (hoe houden we ons
geloof levend(ig); moeten we twee diensten blijven houden;
diensten
op
déze
manier
of
anders;
nieuwe
initiatieven/gedachten zoals bijv. een podcast, andere vormen
van ontmoeten).
• Hoe ziet u de samenwerking met de Hervormde gemeente? Meer
samen doen en waarom (niet)? Streven naar fusie of juist niet?
Andere vormen van samenwerken?
Er zijn nog veel meer vragen te stellen en vast nog hele andere
invalshoeken te noemen. We kunnen niet alles bespreken, maar hopen
dat u met velen naar de gemeenteavond komt. We zijn natuurlijk ook
heel benieuwd naar de mening van jongere gemeenteleden. Zij zijn de
kerk van de toekomst! 19.45 is er koffie. We hopen om 20.00 uur te
beginnen! Welkom!!
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Mocht u of jij niet komen of kunnen komen, maar wel ideeën hebben en
willen meewerken aan een toekomstvisie voor onze kerk: schrijf alles op
en stuur het naar de scriba Wilma Reefhuis:
scribagerefdaarle@gmail.com (mondeling is op verzoek ook mogelijk).

LIED VAN DE MAAND – BASISSCHOOL DE ARK
Mrt
Elb 398; Handen heb je om te geven
Apr
Lied 218; Ik zeg het allen dat Hij leeft
KERKENRAAD
• Kort verslag kerkenraadsvergaderingen 10-12-19/13-01-20.
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het
Bijbelboek psalmen. Na een korte overdenking zingen we samen en ds.
Heusinkveld gaat ons voor in gebed.
Ledenadministratie
Wanneer je van woonplaats verandert, komt er bericht via de gemeente
binnen. Als iemand verhuist binnen zijn woonplaats niet. Ook bij geboorte
en doop komt er niet vanzelf bericht. Het is fijn als dit doorgegeven wordt
via de ouderling of ledenadministratie. Sommige mensen zijn jarenlang
lid en vertrekken zonder dit aan te geven, dit is jammer. Het is mooi als
mensen even contact opnemen bij vertrek. Dit gebeurt gelukkig ook vaak.
Taakverdeling Ambtsdragers
- Zr. Alie Reimink wordt ouderling van wijk 2 (was Jan Bartels).
- Zr. Janny Bosch wordt ouderling van wijk 3 (was Roelie de Graaf).
- Zr. Betty Valk wordt ouderling van wijk 6 (was Johan Willems).
Bij het ouderlingenberaad worden, indien nodig, adressen uitgeruild
i.v.m. familiebanden.
- Br. Gerrit Boeschen Hospers wordt diaken van wijk 5 (was
Gijsbert Immink). De diakenen overleggen over de taakverdeling
in de diaconievergadering.
Ingekomen stukken
- Sien: (voor mensen met een verstandelijke beperking) willen
graag zondag 1 november 2020 om 15:00 een dienst houden bij
ons in de kerk. Het is dan zendingszondag. De 2e dienst op de
zendingszondag van 01-11-2020 mag in overleg met de
zendingscommissie ingevuld worden door Sien.
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Verslag van de vorige ambtsdragersconferentie. De datum van de
volgende ambtsdragersconferentie is 18 maart. Onderwerp:
‘Ruimte
voor
de
Geest’.
Opgeven
voor
de
ambtsdragersconferentie kan bij de Wilma Reefhuis.
- Overzicht van de ledenstand op 01-01-2020. De kerk heeft 483
leden op 195 adressen.
Jeugdzaken
- Edith Kamphuis komt erbij als leiding van de kinderclub op
donderdagmiddag.
- Jaëlle Valk komt erbij als leiding van de kindernevendienst.
- De kansel, met het nieuwe kanselkleed willen we niet meer
gebruiken voor de projecten van de kindernevendienst. Voorstel
is om hiervoor een schildersezel te gebruiken.
Gemeenteleven
Er wordt opgemerkt dat de mutaties in de kerkelijke stand niet meer
gemeld worden in het kerkblad. Dit heeft te maken met de AVGwetgeving. We besluiten dit in de papieren versie wel weer te gaan doen,
niet in de aangepaste versie die op de website te zien is. De scriba zal dit
weer opnemen in het korte verslag van de kerkenraadsvergaderingen.
College van Kerkrentmeesters
- Archief: Geert Henk Wessels is met Jan Veldman naar het archief
in Zwolle geweest. Alles wordt daar zeer zorgvuldig opgeslagen.
Het wordt wel een hele klus waarbij t.z.t. meer mensen moeten
worden ingeschakeld.
- Het koffiezetapparaat is vervangen. Dit is geregeld via de
monteur en was kosteloos.
- De Groene Kerk: In het verleden haalden de kerken in Daarle het
oud papier op. Het oud papier wordt nu opgehaald door de
gemeente. De kerken krijgen nog wel een vergoeding. (Ongeveer
€ 1800,-) In ruil hiervoor werd Gerrit Boeschen Hospers
aangesteld als ambassadeur van de duurzaamheid. Om de
vergoeding te houden moet duurzaamheid geregeld onder de
aandacht worden gebracht door bijvoorbeeld een stukje in het
kerkblad. Ook een optie is om aan te sluiten bij ‘Groene kerken’.
Dit is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Thema’s zijn
bijvoorbeeld fair trade en duurzaamheid. Dit wordt verder
besproken binnen het college van kerkrentmeesters.
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Afscheid aftredende ambtsdragers
We nemen afscheid van Jan Bartels, Roelie de Graaf en Johan Willems als
ouderling en Gijsbert Immink als diaken. Zij worden toegesproken en
bedankt voor de fijne samenwerking en alles wat ze voor de gemeente
hebben gedaan.
Sluiting
De vergaderingen worden afgesloten met gebed.

DIACONIE
• Collectemuntenverkoop 2020
16 mrt, 20 apr en 18 mei van 19.30-20.30 uur in “Ruimte”.

• Opbrengst collectes over de maand februari
Kerk
Onderhoud
Diaconie
KIA werelddiaconaat
Jeugd
Open Doors (HA collecte)

€ 268,84
410,24
733,52
297,44
238,20
335,08

• Verjaardagfonds januari en februari 2020
Voor de kerk
Voor de bloemen
Voor World Servants Daarle

€ 128,00
15,00
8,00

• Giften:
Voor het kerkblad van hervormde lezer

€ 20,00
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
• Actie Kerkbalans 2020
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw toegezegde
vrijwillige bijdrage voor 2020. We zijn hier heel
blij mee en dankbaar voor. Fijn dat de stijgende
lijn in de bijdragen ten opzichte van vorige jaren
zich voortzet! In totaal is er € 101.506,-- aan
toezeggingen binnen gekomen. Dat is een heel
mooi bedrag. Het betekent dat het geraamde tekort van € 10.584,-- kan
worden teruggebracht tot een tekort van
€ 6.436,-- .
Dank aan iedereen die meegeholpen heeft aan de actie kerkbalans:
natuurlijk de gevers, maar ook diegene die de voorbereidingen hebben
gedaan, de enveloppen hebben rondgebracht en niet te vergeten het
nawerk dat het dan nog weer kost; zoals het opnieuw benaderen van
gemeenteleden die het toezeggingsformulier (nog) niet hadden
ingeleverd en het verwerken van de bijdragenadministratie.
Om het tekort nog verder terug te dringen, zal er in de loop van het jaar
nog een extra actie nodig zijn. Ideeën en/of hulp zijn van harte welkom.
Graag uw/jullie reactie naar g-kerkrentmeester@pkn-daarle.nl
• Actie kerkbalans 2019
Voor de leden die de bijdrage van 2019 nog niet hebben overgemaakt,
nogmaals een vriendelijk maar dringend verzoek om dit alsnog te doen!
• “Gereformeerd Daarle doet”
Vanuit de groep vrijwillige schoonmaaksters van Ruimte is het idee
geopperd om 2x per jaar een soort “Levietendag” te organiseren. Dit is
dan een dag waarop met zoveel mogelijk gemeenteleden een grote
schoonmaakactie wordt gehouden in en om “Ruimte”.
We willen deze dagen graag inroosteren aan het
begin en het eind van het winterwerkseizoen.
Voor dit jaar hebben we 18 april en 19
september hiervoor gepland.
We zien u/jullie allen dan ook graag op
bovengenoemde data rond 08:30 uur bij
Ruimte. Graag zelf een schoonmaakemmer enz.
meenemen.
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• Kerkelijk archief
Wij hebben het archief van onze kerk ondergebracht bij Historisch
Centrum Overijssel in Zwolle en dat is over de periode van het ontstaan
van onze kerk tot en met 1996 al op orde.
We willen het archief vanaf 1996 tot nu graag verder gaan aanvullen.
Onze vraag is of er nog documenten zijn binnen onze gemeente die voor
archivering in aanmerking komen om het overzicht van onze kerk zo
compleet mogelijk te maken. Je kunt hierbij o.a. denken aan notulen van
allerlei verenigingswerk.
Dus bij deze een oproep om dit bij ons aan te leveren.
Wie wil ons met dit project(je) helpen? Voor vragen of aanmeldingen
kunt u contact opnemen met Geert Henk Wessels telefoon 06-23260883
of mailen naar: geerthenkwessels@wereva.nl.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
College van kerkrentmeesters
ZWO-COMMISSIE
Paasgroetenactie 2020
Omzien naar gevangenen
Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van
Kerkinactie, bezoekt regelmatig gedetineerden en merkt hoe belangrijk
het contact met de buitenwereld voor hen is. “Post ontvangen is voor
gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. “Het is
belangrijk dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van
de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de opdracht om om te zien naar
gevangenen.”
De afbeelding op de paasgroetenkaart wordt onder leiding van een
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het
thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een
kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal
van de Levende!
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Deze zondag, 15
maart, krijgt u via de zendingscommissie bij de uitgang kaarten
aangeboden.
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Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als
daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie
deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er
om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het doet goed
als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse
gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun
familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze
paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan
de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke
groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres
of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.
We vragen u om uw adres niet op de paasgroetenkaarten te schrijven
omdat een gevangene zich daar schuldig door kan voelen, omdat hij/zij
geen bericht terug kan schrijven, maar het kan ook gevangenen – en dat
geldt vooral voor Nederlandse gevangenen in het buitenland – in
verleiding brengen om u verdere steun te vragen: een slaapplaats, een
baan, geld…
De onderste kaart kan de gedetineerde zelf naar iemand sturen, dus daar
moet niets op geschreven worden. Het is wel fijn als u daar een postzegel
op plakt. Dit is een foto, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk
moment van het jaar kunnen sturen. Justitiepredikanten wijzen ons
steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat
contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.
Voorbeelden van teksten die u op de kaart kunt zetten:
“U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten”. Of “onze
beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet “
We hopen dat velen van u de kaarten willen schrijven. De geschreven
kaarten kunt u de komende 2 weken weer meenemen naar de kerk, waar
we ze verzamelen in dozen. De kaarten worden dan in één envelop naar
het centrale inzamelpunt gestuurd, waarna ze verspreid worden over de
gevangenissen.
De zendingscommissie
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KINDEROPPAS
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
21 mei

Dinie Bartels, Hester Poorterman, Nienke Kamphuis
Sanne Kuilder, Janny Kamphuis, Jorinde Immink
Mini Veldman, Vanessa Dubbink, Anniek Immink
Renda Bartels, Aly Veurink, Renske Immink
Gerda Valk, Inge Reefhuis, Lotte Stokvis
Hemelvaartsdag: Rianne Reefhuis, Annet Boerman

JEUGD
• Jongerendienst
Zondag 22 maart is er weer een jongerendienst. Ds. B.J. Heusinkveld zal
in deze dienst voorgaan.
Het thema is: “Stop playing church”. (Stop met kerkje spelen.) Samen met
enkele jongeren zullen we deze dienst voorbereiden.
Na de dienst worden jongeren vanaf het voortgezet onderwijs
uitgenodigd om te chillen in ‘Ruimte’.
Neem ook vrienden mee! De dienst zal beginnen om 15.00 uur.
• Bloemenactie
De jaarlijkse bloemenactie van de Gereformeerde jeugd wordt dit jaar
gehouden op vrijdag 3 april. Vanaf 15:30 uur kunt u ons aan de deur
verwachten met diverse voorjaarsbolletjes, binnen- en buitenplanten.

PAASAVOND PASSAGE
Woensdag 25 maart komt Passage om 19.30 uur bijeen in Rehoboth. De
heer Berkhof uit Vriezenveen vertelt over Pasen. Een feest van Hout en
Steen. Een houten kruis als symbool voor verlossing en uiteindelijk onze
redding. De steen die weggerold was; voor de bevrijding.
In deze lijdenstijd willen wij stilstaan bij: “Waar het donker is komt het
licht”.
Met elkaar hopen wij een fijne avond te hebben.
Komt u ook? Hartelijk welkom!
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PAASVIERING WELZIJN OUDEREN
Welzijn ouderen houdt haar Paasviering op D.V Donderdag 2 april om half
drie in Rehoboth.
De meditatie word verzorgd door Ds. G Schreuders, verder medewerking
word verleend door Ab en Alie Lohuis met een harmonica.
We hopen op een mooie middag en goede opkomst allen hartelijk
welkom.
Mocht je geen vervoer hebben; bel Martha Immink tel. 0548-681631.

WORLD SERVANTS DAARLE
Nog maar 4 a 5 maandjes te gaan voordat wij op project gaan. We moeten
nog ruim 4000 euro ophalen om de reis te kunnen bekostigen. Voor de
komende tijd hebben we een deze acties op de planning staan:
-

-

-

-

Heitje voor een karweitje: Voor u 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! Het loopt erg goed met de taarten dus we
hebben een speciale actie opgezet. De 50ste taart die wordt
besteld kost niks. Deze kans kunt u niet laten lopen! Bestel een
taart en wie weet bent u die ene die het gratis en voor niks krijgt.
Paasactie, maandag 6 april kunt u bij het Rehoboth een paasbakje
maken. Leuk om met Pasen op de tafel te hebben. Vanaf 19:15
inloop, 19:30 beginnen we. Opgeven kan tot 1 april. Opgeven is
o.a. mogelijk via: www.geef.ws/paasactiedaarle
Autowasactie: zaterdag 18 april houden we weer onze bekende
autowasactie. Vanaf 8u kunt u komen bij de Gereformeerde kerk,
tot 12 uur kunt u aansluiten. Onder het genot van een bakje koffie
en koek wordt u auto gewassen.

Via de mail: wsdaarle@hotmail.com of telefoon: 0623475157 kunt u
contact opnemen voor een klus, een taart of opgave voor het paasbakje.
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VAKANTIEBIJBELCLUB
19 februari was de eerste dag van de
vakantiebijbelclub. Het thema was zoek het uit. Er
was een toneelstukje over een journalist. Ze heette
Petra Pennenlikker. Ze moest een artikel schrijven voor in de krant en
toen kwamen Bram en Brit haar helpen. We gingen knutselen. Groep 1
en 2 maakten een masker van een schaapje, want daar ging het verhaal
ook over. Groep 3 en 4 maakten een mooi lampje. En daarna gingen we
wat spelletjes doen. Toen was de eerste dag voorbij.
De tweede dag. Het themalied was zoek eerst het koninkrijk van God.
We gingen weer knutselen. Groep 1 en 2 maakten een kussensloop.
Groep 3 en 4 maakten een vuurtoren. Daarna gingen we bingo doen, dat
vonden de meeste kinderen erg leuk. Het verhaal was de storm op het
meer en er was weer een toneelstukje van Petra Pennenlikker. Die was
heel grappig. Toen zagen we ook voor het eerst de baas. Petra
Pennenlikker moest uitzoeken wie Jezus was. Als dat niet lukte, dan werd
ze ontslagen. En als wij haar hielpen met het artikel en ze niet werd
ontslagen, dan kregen we warme chocolademelk met slagroom!!!
Op zondag hoorden we dat Petra niet was ontslagen en dat we warme
chocolademelk met slagroom kregen. Brit en Bram waren er weer en
vertelden dat. Er waren allemaal werkjes opgehangen in de kerk, die we
gemaakt hadden. We gingen het themalied zingen en de thematekst
opzeggen. We zongen een paar mooie liederen, zoals ‘juich, doe mee
allemaal, jubel geef je helemaal’. De kerkdienst was superleuk!
Groetjes Anna Prins
UIT EN THUIS
Langer zelfredzaam dankzij zorgtechnologie
ZorgAccent zet, zowel in de woonzorg als in de wijkverpleging,
ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren.
Om de zorg betaalbaar en mogelijk te houden, zetten
wijkverplegingsorganisaties in op doelmatige zorg.
Dit wordt ook sterk aangemoedigd door de zorgverzekeraar.
Om die reden zet ZorgAccent bij haar cliënten hulpmiddelen in.
Hierdoor zijn deze mensen zelfstandiger en hebben ze minder
persoonlijke zorg nodig. Ook zet ZorgAccent zorgtechnologie in.
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Naast dat wij al veel gebruik maken van erkende, inmiddels gebruikelijke,
zorgtechnologie, kijken we in toenemende mate naar hoe (nieuwe)
technologie nog meer kan ondersteunen in de dagelijkse zorg.
Zorgtechnologie voor ouderen?
Gewoon leuk en heel handig!
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorgtechnologie en de visie
van ZorgAccent hierop ?
Op vrijdagmiddag 24 April is er bij Uit en Thuis een Open Activiteit met
dit onderwerp. Er wordt uitleg gegeven en diverse mogelijkheden
gedemonstreerd ook kunt u vragen stellen aan de speciaal opgeleide
medewerkers.
U bent welkom vanaf 14.00 uur. Kosten €5, - p.p.
Tel nr: 06-55698465
Email:dagbesteding.uitenthuisdaarle@zorgaccent.nl

STICHTING HELPT ROEMENIË
Goedemorgen!
Zou je niet eens iemand 's ochtends vroeg willen
verrassen?
Als bedankje ergens voor, als felicitatie ergens mee, of zomaar!
Of zou je zelf niet eens lekker verwend willen worden met een kant-enklaar ontbijtje?
Op zaterdag 4 april kan dit met een ludieke actie van "Stichting Helpt
Roemenië".
De opbrengst gaat dit jaar naar het opknappen van het terrein en de
tweedehands winkel waar kansarme jongeren aan het werk zijn.
Wat is precies de bedoeling?
Door € 7,- per ontbijtje te betalen (of € 12,- voor twee op hetzelfde adres)
kun je jezelf, of iemand anders opgeven, alwaar op zaterdag 4 april tussen
7.30 en 9.30 uur een overheerlijk ontbijtpakket wordt gebracht. Om er
een extra attentie-waarde aan te geven, kan dit vergezeld gaan met een
wens of een boodschap. In verband met de bezorging is het de bedoeling
dat de ontvanger woont in de regio Daarle, Den Ham, Geerdijk of
Vroomshoop.
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En…., een ontbijtje is natuurlijk lekker, maar het gaat vooral om het idee.
Dit is een originele manier om een bijdrage aan het goede doel te geven
en om te laten merken dat er aan een ander wordt gedacht!
Hoe werkt het?
Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze informatie
samen met het geld in een envelop. Deze envelop kunt u in de
bus doen bij fam. Plaggenmars Piksenweg 9a Daarle of bij
Dagwinkel Harry Maneschijn
Opgave via mail: hans.plaggenmars@outlook.com
Telefonische opgave & vragen: 0546-697714.
Internet: vul het formulier in op
www.stichting-helpt-roemenie.nl.
Opgeven kan tot en met zaterdag 28 maart.
Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in Roemenië een kans te
geven op een volwaardige plaats in hun samenleving!

Stichting Helpt Roemenië, Bankreknr. NL93 ABNA 0494 3783 01
-

Ontbijtje is voor: ………….……………….…………………………………………….

-

Adres en plaats: ……..………………………………………………………….……….

-

Aantal ontbijtjes op dit adres: ………………………………………….…stuks

-

Tekst voor op het kaartje: ……………………………………………………………

-

Afzender: ……………………………………………………….…………………………..

-

Telnr. afzender (altijd vermelden): …………………………….……………….
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DANKBETUIGING
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten met felicitaties en gelukwensen
die we mochten ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk.
Henk en Miny Kerkdijk

OPEN DAG THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN.
Kom kennismaken met de cursus TVG welke al sinds 2003 in Rijssen wordt
gegeven. Begonnen als cursus voor de regio, heeft het zich inmiddels
uitgebreid met cursisten uit onder andere Nunspeet, Staphorst, Enschede
en Winterswijk, en hebben al honderden de cursus met veel
enthousiasme en zegen gevolgd. Op zaterdag 4 april bent u van harte
welkom om de lessen Dogmatiek, Kerkgeschiedenis en Oude Testament
bij te wonen die deze ochtend op het rooster staan. Neem eens een kijkje
voor een indruk en onderga de sfeer. Misschien helpt zo’n bezoekje bij
het nemen van een beslissing om aan de cursus deel te nemen.
Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle gewenste inlichtingen
krijgen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de cursusleider Ds K.A.
Hazeleger tel. 0529-467745; email, k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de
secretaresse Mevrouw Ria Harbers tel. 0548-515929; email,
riaharbers@gmail.com , ook op de website van Hervormd Rijssen
www.hervormdrijssen.nl onder de link Activiteiten/toerusting vindt u
uitgebreide informatie.
Bij deelname aan de open dag graag een berichtje aan de secretaresse.
De lessen worden gegeven in kerkelijk centrum Sion, Wijnand
Zeeuwstraat 2, Rijssen.
Aanvang 9 uur.

AGENDA
Maandag 16 mrt
Donderdag 26 mrt
Dinsdag 31 mrt
Woensdag 1 apr
Dinsdag 14 apr

19.30-20.30 uur verkoop collectemunten
Gemeenteavond
20.00 uur volwassencatechese in Ruimte.
Onderwerp: Genesis 37-50 (Jozef).
18.30-20.00 uur schrijfavond Amnesty
19.30 uur gebedskring in “Ruimte”
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VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 12 apr, 10 mei en
14 juni. Kopij kan tot respectievelijk 6 apr, 4 mei en 8 juni tot 12.00 uur
worden ingeleverd bij: Marja Jurjens, Zandkuilenweg 15.
E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl

BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK
Gereformeerde Kerk

NL52RABO.032.48.05.268

Gereformeerde Kerk Collectemunten

NL52RABO.032.48.28.160

Diaconie

NL77RABO.032.48.14.712

Zending

NL94RABO.032.48.15.182

Oudercommissie Jeugd

NL69RABO.032.48.24.750

World Servants Daarle

NL05 RABO 0173 6571 25

Website van de kerk:

www.pkn-daarle.nl

17

