KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

12 april 2020
GEZAMENLIJKE
KERKDIENSTEN ONLINE
Te volgen op hkerk.nl
Zondag ’s morgens om 9.30 uur
en later terug te kijken.
Zondag 12 april: Eerste Paasdag
Ds. E.J. Prins
Maandag 13 april: Tweede Paasdag
Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen
Vrijdag 17 april
Huwelijk Gerwin Schra en Antonien Zandbergen (12.30 uur)
Zondag 19 april
Ds. B.J. Heusinkveld
Zondag 26 april
Ds. E.J. Prins
Zondag 3 mei
Ds. B.J. Heusinkveld
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GEBED
Met Pasen hebt Gij, God, laten zien dat het
geen zin heeft goddelijk Licht te begraven.
In de vroege morgen van de derde dag reeds
zijt Gij opgestaan.
Schenk ons het paasgeloof dat het nooit opgeeft
en deuren op een kier zet zodat Gij binnen kunt.
Schenk ons de hoop die van Pasen uitgaat,
waardoor wij weten dat niet duisternis het laatste woord heeft,
maar wel het leven.
Schenk ons de liefde van Pasen, die niet verdwijnt bij de dood,
maar tot ons hart zegt:
“Ik blijf bij U alle dagen tot het einde van de wereld”.
Amen.

KINDERGEBED
Dank U, Here Jezus,
dat het verdriet om uw
wrede dood op Goede Vrijdag
een gelukkig einde kent.
Dank U, Here Jezus,
dat U voor mijn zonden stierf.
Dank U, Here Jezus,
dat U opstond uit de dood,
zodat ik altijd met U mag leven.
Dank U, Here Jezus!
Amen.
Sally Ann Wright
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Voor allen die zich zorgen maken – in verband met de Coronacrisis, over
gezondheid, gezin, relaties, (groot)ouders, werk, bedrijf e.a. – willen we
bidden. Dat onze harten en onze gedachten beschermd worden in Jezus
Christus en we de vrede van God mogen ontvangen! In het bijzonder
bidden we voor mensen die werkzaam zijn in zgn. ‘vitale beroepen’
(waaronder overigens van overheidswege ook de predikanten gerekend
worden). Zeker voor hen die in de zorg werkzaam zijn en zieke mensen
van dichtbij ondersteunen en daarbij situaties meemaken die erg moeilijk
zijn, terwijl ze zélf een groter risico lopen op besmetting.
• Gecancelde gemeenteavond – De toekomst van onze kerk!
Nu de gemeenteavond van donderdag 26 maart niet is doorgegaan, hebt
u nog veel ruimer de tijd om mee te denken over en mee te bidden voor
een goede visie op de toekomst van onze kerk. We zullen nog moeten
afwachten wat de Coronacrisis voor effect heeft op het gemeenteleven
en op kerkdiensten, maar in een snel veranderende wereld en cultuur
mogen we bij een open Bijbel zoeken naar wegen voor de toekomst.
Daarbij komt dat de PKN een beleidsplan van ons vraagt. Graag
ontvangen we veel ‘input’ vanuit de gemeente.
Dat hoeven geen uitgewerkte plannen te zijn, het mogen ook
‘denkrichtingen’ zijn. Daarbij zien we zeker ook uit naar ideeën van de
jongere generatie.
In het vorige kerkblad zijn vragen te lezen waar de kerkenraad samen met
u over wil nadenken en t.z.t. spreken. Het zou mooi zijn als u die vragen
er nog eens bij pakt en/of zelf nieuwe vragen, mogelijke antwoorden en
toekomstscenario’s inbrengt.
Schrijf alles op (mondeling is op verzoek ook mogelijk) en stuur het naar
de scriba Wilma Reefhuis – scribagerefdaarle@gmail.com.
• Bloemen namens de kerk
De wekelijkse bloemengroet blijft gewoon doorgaan, maar nu niet meer
als bloemen uit de kerk, maar de groet wordt door ‘Weideman – bloem
en groen’ bezorgd.
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PAASKAARS 2019
Zoals ieder jaar wordt met Pasen 2020 weer een nieuwe paaskaars
aangestoken in onze kerk. Volgens goed gebruik wordt de vorige
paaskaars geschonken aan een persoon of familie die deze graag in bezit
wil krijgen. Dit kan zijn omdat in het voorbije jaar iets bijzonders heeft
voorgedaan of om andere redenen.
Indien u belangstelling heeft voor de paaskaars 2019 wilt u dit dan s.v.p.
doorgeven aan scriba Wilma Reefhuis, tel 697328 of g-scriba@pkndaarle.nl.
In het geval dat meerdere personen de paaskaars wensen te ontvangen
zal deze worden verloot onder de belangstellenden.
DIACONIE
• Opbrengst collectes over de maand maart
Kerk
Onderhoud
Diaconie
• Giften:
Dankdagcollecte
Voor het kerkblad van hervormde lezer
Voor het kerkblad
Voor het verjaardagfonds

€ 540,20
185,09
220,94

3x

€ 200,00
15,00
15,00
10,00

DANKBETUIGING
Uw en jullie belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma en omi
-Jennigje Valk-Dubbinkheeft ons goed gedaan. Het is onmogelijk voor ons om alle mensen
persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen. Daarom
willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de vele
telefoontjes, berichten en kaarten ons tot steun zijn geweest. Maar
bovenal dank aan onze hemelse Vader wiens nabijheid we mochten
ervaren en waaruit we kracht mochten en mogen ontvangen.
G. J. Valk en kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
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VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 10 mei, 14 juni en 12
juli. Kopij kan tot respectievelijk 4 mei, 8 juni en 6 juli tot 12.00 uur
worden ingeleverd bij: Marja Jurjens, Zandkuilenweg 15.
E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl
BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK
Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Kerk Collectemunten
Diaconie
Zending
Oudercommissie Jeugd
World Servants Daarle
Website van de kerk:
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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

