KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

10 mei 2020
GEZAMENLIJKE
KERKDIENSTEN ONLINE
Te volgen op hkerk.nl
Zondag ’s morgens om 9.30 uur
en later terug te kijken.
Te beluisteren via de kerkradio van de Hervormde gemeente.

Zondag 10 mei:
Zondag 17 mei:
Donderdag 21 mei:
Zondag 24 mei:
Zondag 31 mei:
Maandag 1 juni:
Zondag 7 juni:
Zondag 14 juni:
Zondag 21 juni:

ds. E.J. Prins
ds. B.J. Heusinkveld
Hemelvaartsdag ds. E.J. Prins
ds. B.J. Heusinkveld
Eerste Pinksterdag ds. E.J. Prins
Tweede Pinksterdag ds. B.J. Heusinkveld
- met extra aandacht voor de kinderen
ds. B.J. Heusinkveld
ds. E.J. Prins
ds. B.J. Heusinkveld
- Kinderdienst in kader van overstap/afscheid
kindernevendienst
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GEBED OVER GRENZEN HEEN
God,
we zijn onzeker en bezorgd.
Dingen lopen uit de hand,
angst verspreidt zich sneller dan het virus.
Mijn buurman wordt een bedreiging.
Grenzen zijn gesloten.
Mensen raken geïsoleerd.
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen
om de veiligheid te garanderen.
God, toch zijn we onzeker en bezorgd.
U kwam naar de aarde om te genezen,
waar angst en wantrouwen zich verspreiden.
U kwam naar de aarde om te troosten,
waar hopeloosheid en eenzaamheid wordt gevoeld.
U kwam naar de aarde tussen
de verschoppelingen en gemarginaliseerden.
We bidden u:
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien,
en nooit op te geven.
Geef ons de energie om hoop te verspreiden
waar angst de wereld verduistert.
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen
die zich eenzaam en uitgesloten voelen.
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest,
zelfs over grenzen heen!
Amen.
Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken
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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. – blijven we
bidden. De toekomst is niets meer of minder zeker dan een paar maand
geleden! De zekerheid die er leek te zijn, was schijnzekerheid. Het enige
wat zeker is, is dat we kinderen van God mogen zijn; dat Jezus Christus
ons gekocht en betaald heeft met Zijn bloed en dat Zijn Koninkrijk komt!
Van daaruit is ons dagelijks leven belangrijk! Relaties, gezin, familie, werk,
school, gezondheid, kerk… Zorgen, verdriet, gemis, het leven zwaar
vinden, medische behandelingen ondergaan, onrust over de toekomst,
zorg om financiën en het vele andere dat ons bezighoudt…
Psalm 42 vers 5 (oude berijming) zingt: ‘maar de Heer zal uitkomst geven;
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt. ’k Zal in dit vertrouwen leven en dat
melden in mijn lied’. Laat dat ons gegeven mogen zijn en laten we ons
daarin oefenen!
• Corona-tijd
Volgende week gaan de scholen weer open en wordt er – zij het met
beperkingen – weer les gegeven. De meeste kinderen zijn er blij mee! We
hopen dat het heel goed mag gaan, dat leerkrachten en kinderen gezond
mogen blijven en dat het weer iets van ‘terug naar normaal’ mag
betekenen… Hoewel dat laatste nog ingewikkeld is. Op heel veel punten
kun je je afvragen: moeten we terug naar hoe het was of…?
Hopelijk vraagt u zichzelf dat ook af! We zijn ons de laatste tijd
weer meer bewust geworden van onze kwetsbaarheid en
afhankelijkheid. Graag willen we die ontlopen en ons leven wat meer in
de vingers hebben, beheersen en controleren. Tot op zekere hoogte kan
en moet dat, maar kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn
scheppingsgegevens: zo zijn wij door God gemaakt. Dus uitgangspunt is:
kwetsbaarheid en afhankelijkheid niet bestrijden, maar belijden. We
mogen ons leven toevertrouwen aan onze Heer – dat mag het
uitgangspunt van ons leven zijn. Je veilig weten in de handen van Jezus
Christus geeft rust en verjaagt angst! Ondertussen is ziekte niet een
scheppingsgegeven; zij is de wereld binnengekomen in het gevolg van het
loslaten van God. Een leven buiten het paradijs is niet meer volmaakt
zoals in het paradijs – kwetsbaarheid betekent buiten het paradijs ook dat
we gekwetst ráken! Dat is verdrietig, pijnlijk, moeilijk…
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Niet goedkoop, maar wél troostrijk is het dat het Pasen is geweest! In de
periode van dit kerkblad hopen we Hemelvaart en Pinksteren te vieren:
de Heer heeft het kwaad overwonnen, Hij is Heerser in de hemel en stuurt
zijn Geest als leiding, inspiratie en Trooster naar ons toe, opdat we niet
alleen zullen zijn.
Laten we die Geest vragen of Hij ons duidelijk wil maken wat goed
is om te doen en wat niet. Bekering tot God is nodig op alle terreinen van
het leven, te beginnen in ons eigen hart en leven, maar dan doorwerkend
in de kerk, ons dorp, de maatschappij en de ‘systemen’. Domweg
doorgaan op de oude voet, zal ons in elk geval vaker tot stilstand en/of
ten val brengen.

KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergaderingen 05-03-2020.
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.
Diaconie:
- Collecte biddag/dankdag. School wil graag 1 collecte aan het
begin van de dienst. Dit in verband met het spelen met en laten
vallen van de munten, wat als onrustig ervaren wordt. Dit is ook
besproken met de hervormde diaconie. Het collectedoel wordt
bepaald in overleg met school.
Ring Ommen:
- Ds. Heusinkveld en Wilma Reefhuis zijn naar de vergadering
geweest op 10 februari in Rehoboth. De diaconieën van
Dedemsvaart en Vroomshoop hielden een presentatie. De
ontmoeting met elkaar is als het belangrijkste ervaren.
- Alex Schuurman (diaken herv. gem. Ommen) is voorgedragen als
kandidaat voor de classicale vergadering Overijssel-Flevoland.
Jeugdzaken:
- Voor de kinderoppas op zondagmorgen staan drie personen
ingeroosterd. Dit blijft eerst zo. Het aantal kinderen in de oppas
varieert nogal. Als er weinig kinderen zijn, kan één van de
ingeroosterde gemeenteleden alsnog naar de kerkdienst gaan.
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Evangelisatiecommissie:
- De kas van de vakantiebijbelclub zou ondergebracht worden bij
de jeugd. Er wordt voorgesteld om dit onder te brengen bij de
evangelisatiecommissie omdat dit ook een gezamenlijke
commissie met de Hervormde gemeente is. Dit lijkt ons een goed
plan. Dianne neemt dit mee naar de evangelisatiecommissie. De
afgevaardigde van de hervormde gemeente kan dit meenemen
naar hun kerkenraad.
College van Kerkrentmeesters:
- De actie kerkbalans heeft € 101.506, - opgebracht. Dit is meer dan
vorig jaar. Er blijft een tekort van ruim € 6.000, -. Dit kan wellicht
nog (deels) opgevuld worden met een dankdagcollecte. Er zijn
wellicht nog besparingsmogelijkheden, hier wordt aan gewerkt.
- M.b.t. de ramen is een werkgroepje samengesteld. De
bouwtekeningen zijn opgevraagd bij het archief in Zwolle.
- Voor het vernieuwen van de internetverbinding worden de
mogelijkheden uitgezocht.
Bezoeken catechisaties en clubs:
- Alle catechisatiegroepen en jeugdclubs zijn bezocht. Fijn dat er
zoveel positieve mensen als clubleiding of catecheet met onze
jongeren bezig zijn.
Kascontroles:
- Alle kascontroles zijn uitgevoerd. Complimenten voor de
penningmeesters.
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
ZORGACCENT
In verband met het Coronavirus volgt ZorgAccent de richtlijnen van RIVM
en GGD en worden alle groepsbijeenkomsten afgelast tot 1 september.
We laten natuurlijk zo snel mogelijk weten wanneer de weeksluitingen
weer fysiek opgestart kunnen worden.
Alle locaties zijn op dit moment gesloten voor bezoek. Alleen in de
terminale fase heeft familie, in overleg met de verpleeghuisarts en
zorgteam, toegang.
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WORLD SERVANTS GROEP DAARLE
Het is voor ons nog even spannend of onze projecten in de zomer
doorgaan. We willen niet afwachten en toch wel proberen om een paar
acties te houden. We houden natuurlijk rekening met de Corona
maatregelen.
Daarom hebben we een nieuwe actie in het leven geroepen, namelijk een
online pub quiz! Deze wordt gehouden op zaterdag 30 mei en u kunt
meedoen vanaf u eigen bank. Houd onze Facebook pagina: World
Servants groep Daarle in de gaten. Heeft u geen Facebook maar zou u wel
mee willen doen of informatie hierover willen, stuur ons dan even een
mail en wij houden u op de hoogte. Opgeven kan voor 23 mei via de mail.
Ook kunt u ons nog steeds inschakelen voor: Heitje voor een Karweitje.
We kunnen diverse klussen voor u doen, in de tuin, boodschappen,
schoonmaken, verven enzovoorts. Stuur ons een mail voor vragen of om
ons in te huren.
De gebarencursus die is gegeven afgelopen jaar is nu online gezet. Heeft
u de vorige keer niet meegedaan maar wilt u graag meedoen, dat kan! De
cursus is nu beschikbaar voor €15, u krijgt dan toegang tot de online
filmpjes en u krijgt een mooi boek waar alle gebaren in staan.
Geef u op via: www.geef.ws/gebarencursusdaarle, zodra wij u opgave
binnen hebben sturen wij u het boek op en kunt u beginnen met leren.
Wilt u ons een mail sturen over een van bovenstaande acties of voor een
vraag/opmerking o.i.d. dat kan, stuur uw mail naar
wsdaarle@hotmail.com Bedankt voor u steun en blijf gezond!
DANKBETUIGINGEN
Onze lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma
Jantje Carolina Roepers-Bakker
is “aan de overzijde”, Thuis bij haar Hemelse Vader.
Dat is voor ons tot een troost en rust.
In een troostvolle dankdienst op dinsdag 28 april jl. hebben we
gedwongen door het Coronavirus in kleine familiekring afscheid kunnen
nemen.
Voor uw medeleven in de vorm van vele, vele kaarten, telefoontjes,
bloemen en gebeden bij het overlijden van Jantje zijn we u zeer dankbaar.
Het was en is voor ons tot steun en troost. Het heeft ons echt goed
gedaan.
Cor Roepers, kinderen en kleinkinderen.
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“Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan de rivieren, de vogels en
de dieren…. Wordt de wereld koud als ijs”.
Fragmenten uit een liedje van Wende Snijders die veelvuldig door mijn
hoofd spelen nu we Gerda zo hartverscheurend moeten missen. Dankzij
het overweldigende aantal blijken van medeleven en oprechte
naastenliefde, die wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte en na het
overlijden, zijn deze momenten draagbaar. Zoveel bloemen, zoveel
kaarten en hele brieven, zoveel warme woorden, zoveel troost en
belangstelling, onder andere langs de weg die wij moesten gaan om haar
te ruste te leggen.. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat
Gerda in haar leven voor zo velen liefdevol aanwezig was. Vanwege de
overweldigende belangstelling is het voor ons niet mogelijk u allen
persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. Daarom willen we langs deze
weg iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van mijn vrouw en onze moeder Gerda van Deursen.
Paul van Deursen, kinderen en kleinkinderen.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedankten voor de vele kaarten met
felicitaties, goede wensen en attenties voor mijn 80ste verjaardag.
Ondanks de Corona beperkingen heb ik een hele mooie dag gehad.
Minie Reimink

AGENDA
Dinsdag 26 mei:

kerkenraadsvergadering
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BIJBELVERHAAL – BIJ PSALM 97 ‘EEN NIEUW LIED’
‘Wat fijn dat jullie naar de tempel zijn gekomen,’ zegt Asaf tegen de groep
mannen, vrouwen en kinderen die op het grote plein voor de tempel
staan. ‘We gaan vandaag een nieuw lied leren. Ik zal er eerst wat over
vertellen. We zijn natuurlijk heel blij dat wij hier in Israël zo’n goede
koning hebben. Koning Salomo heeft deze prachtige tempel laten
bouwen. Hij zorgt voor ons. En er is al een hele tijd geen oorlog meer
geweest. Maar jullie weten allemaal dat wij hier in Israël eigenlijk een
andere koning hebben: dat is de Here God!
God is onze koning. Hij is niet alleen koning over ons, maar over heel de
wereld. En Hij is een goede koning. De beste koning die er is. Dat merkten
onze over-over-over-over-over-overgrootouders heel lang geleden al.
Toen God hen bevrijdde uit Egypte. Toen Hij hun zelf de weg door de
woestijn wees, met die wolk. De Egyptische soldaten probeerden hen in
te halen, maar God liet vuur uit de wolk komen, zodat ze niks meer
konden zien. Onze God is zo goed en zo machtig. Alle mensen op aarde
zullen het zien. Op een dag zullen ze buigen voor onze God. Wat zullen
wij dan blij zijn, mensen! Als iedereen ziet hoe goed onze God is. Dan gaan
we een groot feest vieren!
De mensen die vroeger leefden, hebben het meegemaakt, en wij merken
het ook iedere dag: onze God beschermt ons tegen de vijanden. Wat zijn
we blij met onze God! Daar heb ik een lied over gemaakt. Ik zing het een
keer voor, en Korach en zijn orkest spelen mee met de harpen en de
fluiten en de trommels. En daarna mogen jullie het meezingen. Luister
goed!
Ik juich voor God, wat ben ik blij, de beste koning, dat is hij.
Zing met je allermooiste stem: de hele aarde is van hem.
De Heer zorgt dat we veilig zijn hij leidde ons door de woestijn.
Hij was steeds bij ons in die wolk, beschermde ons. Wij zijn zijn volk.
De zon en maan, de dag en nacht, ze zingen van Gods grote macht.
Juich voor de Heer en wees hem trouw.
Hij maakt je blij, hij houdt van jou.
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Het woord “Pinksteren” komt van het Griekse woord voor “vijftig”. Het
antwoord op de volgende sommen is ook steeds 50.
Weet jij welk getal je moet invullen?
Maak nu van de ingevulde cijfers
letters op deze manier: 1=A, 2=B, 3=C
enz.
Je leest dan de naam van een
bijbelboek. Wat heeft dat bijbelboek
met Pinksteren te maken?

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 14 juni en 12 juli.
Kopij kan tot respectievelijk 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

