KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

30 augustus 2020

Zondag 30 augustus
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Kindernevendienst: Dianne Seigers (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Ina Immink, Janien van de Schootbrugge,
Celine Valk
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink
Zondag 6 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. R. Fernhout
19.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur
Kinderoppas:
Judith Maneschijn, Marieke Immink,
Nienke Kamphuis
Bloemen bezorgen: Jannie Rotmensen
Zondag 13 september: Startzondag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Kindernevendienst: Lian Wetering (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Géranda Kamphuis, Zwanet Boeschen-Hospers,
Jorinde Immink
Bloemen bezorgen: Gea Wessels
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Zondag 20 september: Viering Heilig Avondmaal
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3), Jaëlle Valk (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Rolien Voortman, Dinie Bartels, Anniek Immink
Bloemen bezorgen: Alie Reimink

Zondag 27 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
19.00 uur Ds. J.C. Oosterwijk, Rijssen
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur
Kinderoppas:
Mini Veldman, Renda Bartels, Renske Immink
Bloemen bezorgen: Erna Immink
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MORGENGEBED
God voor ons uit
God, gij zijt altijd groter
dan wij durven te verwachten:
Gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.
Als om ons heen een wereld ineenstort,
brengt Gij uw nieuwe schepping tot stand.
Maak ons aandachtig
voor uw werkzaamheid in deze tijd,
dat wij niet blijven staan
bij wat voorbij is
en u niet zoeken waar Gij niet zijt.
Ga voor ons uit,
Gij die onze toekomst zijt.
Laat ons nieuwe wegen zoeken
en met elkaar standhouden
in alle onzekerheid.
Maar geef ons de zekerheid
dat ook vandaag uw kracht werkzaam is
en dat Gij voortdurend de wereld vernieuwt
door Christus, onze Heer.
Frans Cromphout
Uit: Geef ons vandaag
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DIENSTEN
Na een periode waarin de diensten vooraf werden opgenomen, zijn nu
de kerkdeuren weer geopend! Allereerst willen we Max Stokvis heel
hartelijk bedanken voor zijn enthousiaste bereidheid om de diensten op
te nemen en voor de vele uren om die opnames vervolgens te monteren
tot een geheel dat wij konden zien en meevieren. Het was fijn
samenwerken, met een hoog kwalitatief resultaat! Dank daarvoor!!
We zijn dankbaar dat de diensten in elk geval weer door een deel van de
gemeente bezocht kunnen worden. We merken ook dat er meer
aanvraag is dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Nu diensten niet meer
worden opgenomen, maar live gestreamd kan (uiteraard) niet dezelfde
beeld-/geluidskwaliteit worden geleverd als bij een opname door een
jong-professional. Maar gemeente-zijn is óók elkaar ontmoeten voor
Gods aangezicht, dus we zijn blij dat de kerkdeuren weer open kunnen!
Erik Jurjens en Gerben Dubbink zijn druk bezig geweest met het
aanleggen van nieuwe leidingen en het installeren van nieuwe camera’s,
die afgelopen zondag voor het eerst gebruikt konden worden. Dank voor
jullie inzet!
U kunt de diensten rechtstreeks volgen via de kerkradio en met beeld via
de site kerkdaarle.nl en dan doorklikken naar Gereformeerde kerk.
Het is de bedoeling vanaf zondag 6 september weer te beginnen met de
tweede diensten. Hiervoor is de aanmeldingsprocedure dezelfde.
Uitgaande van de situatie van begin dit jaar zou er dan voor iedereen die
wil komen plaats moeten zijn. Of als u het ’s morgens nog niet aandurft,
zou de avonddienst een optie kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling dat
een organist weer medewerking verleent (voor/na de dienst).
Zondag 13 september staat de Startzondag op het rooster. Deze zondag
zal helaas zonder bijkomende ontmoetingen (koffie, samen eten,
activiteiten) plaatsvinden. Wel hopen we op zondag 20 september het
Heilig Avondmaal te vieren. Dit zal met de nodige aanpassingen
plaatsvinden (o.a. ieder een eigen bekertje) en in de avonddienst op
dezelfde manier worden gevierd als ’s morgens (dus niet vóór in de kerk
aan tafel).
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Over voorgaande en over allerlei andere te regelen zaken (bijv.
catechese) staan we in nauw contact met onze hervormde
zustergemeente. Door verschillen in kerkgebouw, groepsgrootte enz. is
er echter niet één lijn te trekken in wat we wel/niet doen. Door de snelle
veranderingen in corona-maatregelen verwijzen we u voor de laatste
informatie ook naar de afkondigingen in de dienst.
• Nieuw seizoen
De scholen zijn weer gestart, de kerk is weer open: we staan aan het begin
van een nieuw seizoen. ‘Wat de toekomst brengen moge…’ is een bekend
en geliefd lied. In de afgelopen maanden zijn we er opnieuw bij bepaald
hoe weinig we over de toekomst kunnen zeggen; het leven kan zomaar
totaal veranderen – door positieve dingen en door negatieve dingen.
Negatief hoeven we niet te worden, omdat we geleid worden door Gods
hand én veilig zijn in zijn hand! We mogen leren om onze vreugde eerst
en vooral in Hem te vinden, want dan bepalen niet de
levensomstandigheden of we blij zijn of niet, maar dan zijn we blij in Hem!
Als Hij de eerste, voornaamste, mooiste, liefste, geweldigste, glorierijkste
in je leven is, dan wordt al het andere niet minder belangrijk, maar wel
secundair.
Wat wij ‘willen’ vinden wij vaak héél belangrijk. Deze maanden leren ons
dat niet onze ‘wil’ bepaalt wat wel/niet goed is of hoe het moet gaan…
Laten we proberen Gods wil te leren kennen en die te volgen – dan is er
in elke crisis tóch de blijdschap van een leven voor en met Hem die onze
Redder en Heer is: Jezus Christus! De Here zegene u allen en behoede u
en geve u vrede!
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KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 25-06-2020.
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het
psalm 143. Na een korte toelichting gaat ds. Heusinkveld voor in gebed.
Situatie Coronamaatregelen:
Na veel voor- en tegenargumenten te hebben afgewogen is besloten om
per 1 augustus de ochtenddiensten weer op te starten. Er wordt een
coronaprotocolcommissie samengesteld die e.e.a. gaat regelen omtrent
het opstarten van de kerkdiensten. Volgens de coronavoorschriften
mogen per 01-07-2020 een onbeperkt aantal mensen deelnemen aan de
dienst, mits anderhalve meter afstand gehouden wordt tussen mensen
die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Zingen in de diensten wordt
afgeraden. Voor onze gemeente betekent dit dat er ongeveer 70-95
mensen de dienst kunnen bijwonen. Door de thuisblijvers kunnen de
diensten gevolgd worden via livestream. De beeldkwaliteit hiervan is nog
niet optimaal maar kan wel gebruikt worden. Er is inmiddels andere
apparatuur besteld.
Ingekomen en uitgaande stukken:
Brief waarin ds. R.J. Visser meedeelt te stoppen met voorgaan wegens
gezondheidsredenen. Hij geeft hierbij aan dat hij het als een voorrecht
heeft ervaren voor te gaan en de blijde boodschap te mogen
verkondigen. Hij bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen en wenst
ons, ook namens zijn vrouw, als kerkenraad en gemeente van harte Gods
zegen toe. Ds. Heusinkveld leest de brief (en de bedankbrief van de
scriba) voor.
Diaconie:
De collecteopbrengsten zijn ongeveer gelijk aan normaal. Deze zullen
door de diaconie verdeeld worden onder de verschillende doelen.
Jeugdzaken:
Er is geen nieuw diaconaal project gekozen Door de maatregelen rond
het coronavirus zou de opbrengst erg tegenvallen. Het diaconaal project
blijft komend jaar het doveninstituut.
College van Kerkrentmeesters:
- Met de renovatie van de kerkramen wordt binnenkort begonnen. Dit
zal vanaf de achterste ramen naar voren stapsgewijs gebeuren. De
kozijnen blijven erin. Het nieuwe glas zal door een gespecialiseerd
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bedrijf geplaatst worden. Voor de vaste ramen wordt tevens een
voorzetraam geplaatst. M.b.t. de ramen die open kunnen wordt nog
bekeken wat hiervoor de beste oplossing is.
- Actie kerkbalans: Het terugkrijgen van de formulieren van de actie
kerkbalans is goed verlopen, beter dan vorig jaar – het niet meer
ophalen maar laten inleveren werkt dus goed.
- Het college van kerkrentmeesters heeft een dvd van de dienst waarin
uitleg gegeven werd door Rieteke Hoogendoorn over de Bijbelquilt die
zij gemaakt heeft als kanselkleed.
Rondvraag:
- Ds. Heusinkveld is benaderd door ds. Hazeleger om – als onderdeel van
het bovenplaatselijke werk dat hoort bij het predikantschap – het vak
ethiek te geven op de cursus theologische vorming voor
gemeenteleden (TVG) in Rijssen.
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met gebed.

START KERKELIJK SEIZOEN 2020-2021
We hopen samen als gemeente weer een nieuw kerkelijk seizoen te
starten. Het zal in deze “coronatijd” wel wat anders gaan dan we gewend
waren.
Nevendiensten, catechisaties en clubs starten weer. Er wordt weer
vergaderd en in kleine kring mogen misschien Bijbelstudies of
kringsamenkomsten gehouden worden, maar daarover zal worden
gecommuniceerd via kerkblad of persoonlijke uitnodiging. Niet iedereen
zal actief kunnen deelnemen, maar laten we naar elkaar omzien en
bidden voor elkaar.
We mogen dit doen in vertrouwen op onze hemelse Vader, Hij draagt ons
dag aan dag!!
• Startzondag
Over de startzondag 13 september las u al eerder in dit kerkblad.
In de 2de dienst zal er speciaal aandacht zijn voor de jongeren. Laat het
een feest mogen zijn om toch zo samen, jong en oud…… bemoedigd en
aangevuurd te worden door de kracht van de Heilige Geest.
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• Kindernevendienst
De komende weken zullen we nog het rooster volgen zoals ook genoteerd
in het overzicht bij de kerkdiensten. De groepen 1/2/3 hebben
kindernevendienst in de kindernevendienstruimte en de groepen 4/5/6
zitten vooraan in de vergaderzaal. De kinderen mogen gebracht worden
door één ouder, voorafgaand aan de dienst. Volg hierbij de aanwijzingen
van de coördinator op. Ook bij het ophalen gelden deze afspraken.
Tot en met zondag 27 september zullen we dit schema volgen. In het
volgende kerkblad zult u nieuwe informatie vinden met betrekking tot de
kindernevendienst.
Fijn dat we toch weer met elkaar kindernevendienst mogen en kunnen
houden!
Groeten, de leiding van de kindernevendienst.
Anja, Dianne, Geri, Gijsbert, Jaëlle, Lian, Rianne, Wilma en Jeanine.
• Tienernevendienst
Om de week wordt er tijdens de 2de dienst op zondag een
tienernevendienst gehouden voor de groepen 7 en 8.
Tijdens deze nevendienst gebruiken we de Bijbel in Gewone Taal. Deze
Bijbel hebben de kinderen ook gekregen bij de “Overstapdienst”, eind
groep 6.
Ze kunnen die meenemen, zodat er samen uit gelezen kan worden.
Leiding: Erna Immink, Bert Dubbink, Wendy Mollink, Anne Bargboer en
Agnes Dubbink.
• Catechese
De catechisaties zullen ook weer beginnen, in overleg met de catecheten
zijn er groepen ingedeeld.
Wanneer jij op het genoemde tijdstip niet kunt, ben je van harte welkom
in een andere groep. Neem daarover dan even contact op met de
jeugdouderling Ria Maneschijn: tel. 697751/0630833521, of via mail
riamaneschijn@ziggo.nl
Ook voor andere vragen, bel gerust!
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Maandag 21 september 18.15 – 19.00 uur o.l.v. Hennie Veldhuis.
1ste jaar vervolgonderwijs.
Maandag 21 september 19.00 – 19.45 uur o.l.v. Hennie Veldhuis.
2de jaar vervolgonderwijs.
Woensdag 23 september 18.15 – 19.00 uur o.l.v. Hennie Veldhuis.
15 jarigen
Woensdag 23 september 19.00 – 19.45 uur o.l.v. Hennie Veldhuis.
16 jarigen
Woensdag 23 september 19.45 – 20.30 uur o.l.v. Hennie Veldhuis.
17 jarigen
Woensdag 23 september 19.00 – 19.45 uur o.l.v. ds. B.J. Heusinkveld.
Voor alle jongeren vanaf 18 jaar!! Welkom allemaal!!
• Belijdeniscatechisatie
Iedereen is welkom die graag belijdenis wil doen van zijn of haar geloof.
Samen willen we toegroeien naar het moment om openlijk je ja-woord
voor God te geven. Deze catechese avonden zullen geleid worden door
ds. B. J. Heusinkveld. Je kunt bij hem terecht voor informatie en/of je
opgeven voor deze groep, via mail b.j.heusinkveld@planet.nl, telefoon of
app (06-22968867).

• Kinderclub
De kinderclub voor groep 7 en 8 start ook weer. Dit is altijd op de
donderdagmiddag na schooltijd om de week. Hiervoor krijg je allemaal
nog een persoonlijke uitnodiging!
Groetjes van de leiding: Ria Horstink en Edith Kamphuis.
• Jeugdclubs
We hopen het nieuwe clubseizoen weer te kunnen beginnen met een
startactiviteit. Zoals het er nu uitziet, willen we met elkaar gaan
volleyballen op 18 september.
Aanvang om 18.45 uur op de evenementenweide. Er is koffie, thee,
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limonade…..en voor een warme hap wordt gezorgd.
We
hopen
op
een
gezellige
avond
met
gemeenteleden/toeschouwers die komen aanmoedigen!!

veel

DIACONIE
De afgelopen maanden is er geld voor de collectes binnengekomen via de
bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via een
verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen
maanden op het collecterooster stonden.

•

Opbrengst collectes over de maanden juni en juli

Kerk
Onderhoud
Diaconie
KIA Diaconaat

€

• Verjaardagsfonds maart – april – mei - juni 2020
Voor de Kerk
€
Voor de bloemen
Voor Jelle en Jody Manenschijn
Voor de jeugd
• Giften
Voor de bloemen
Voor het kerkblad van herv lezers
Voor het kerkblad

€
2x

• Aantal kerkbezoekers per 1e zondag v/d maand
Datum
v.m.
n.m/av.
4-8-19
177
110 gezamenlijk
1-9-19
193
6-10-19
161
61
3-11-19
165
56
1-12-19
185
69
5-1-20
168
75
9-2-20
178
56
1-3-20
213
74
10

1049,50
794,07
527,53
209,90

517,10
35,00
10,00
5,00

25,00
15,00
15,00

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Renovatie ramen in ons kerkgebouw.
Zoals eenieder weet of zelf kan constateren zijn de ramen in onze kerk
toe aan onderhoud.
Na lang wikken en wegen komen we tot het volgende plan van aanpak:
Het huidige glas zal verwijderd worden en de stalen kozijnen
zullen grondig worden schoongemaakt en behandeld worden tegen
roestvorming. Daarna zal er nieuw glas in worden geplaatst in 5
verschillende tinten.
We zullen dit stapsgewijs gaan uitvoeren met behulp van vrijwilligers die
zoveel mogelijk zullen ondersteunen waar mogelijk is.
Het kan dus zijn dat de komende tijd sommige ramen, die in behandeling
zijn, voorzien worden van een tijdelijke bedekking.
Deze behandeling zal ons kerkgebouw weer laten stralen voor de
toekomst.
Namens de kerkrentmeesters,
Geert Henk Wessels
PASSAGE
U weet dat Passage de plannen wat betreft ledenvergaderingen en reisjes
heeft moeten afblazen in verband met het coronavirus. Hoe lang deze
spannende en nare situatie zal duren, weten wij niet. We zitten in een tijd
die nog nooit is voorgekomen, dus er is veel onzekerheid.
Nu hebben wij als bestuur besloten om 30 september de eerste
ledenvergadering te houden. In Rehoboth kan voldoende afstand worden
gecreëerd, zingen mag niet, maar we proberen er een gezellige avond van
te maken. Mevr. Aafke Willing komt deze avond vertellen over
merklappen. Aanvang half acht in Rehoboth.
WELZIJN OUDEREN
Als bestuur welzijn ouderen, worden we ook geraakt door de corona
maatregelen. We vinden het erg jammer dat we niets kunnen
organiseren.
We zouden graag een autotocht houden en voelen het als een groot
gemis. We merken dat we de contacten missen. Misschien als de regels
wat versoepelen kunnen we met Kerst nog iets regelen.
Hartelijke groet, namens het bestuur.
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DANKBETUIGING
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en
bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 80ste verjaardag. Het was een
bijzondere dag in deze coronatijd.
Hartelijke groet, Geesje KleinJan, Hellendoornseweg 7.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten, bloemen,
bezoekjes, telefoontjes en attenties bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis. Het is hartverwarmend!
Hartelijke groet, Janny en Henk Bakhuis
Graag wil ik iedereen bedanken, voor de vele kaarten, attenties,
telefoontjes en bezoek bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Het heeft
ons goed gedaan.
Hartelijke groeten, Gerda en Berend Jan Immink.

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING
Zaterdag 29 augustus a.s. gaat de cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden in Rijssen weer van start. Het is dit jaar voor de
zeventiende keer dat een team van enthousiaste docenten de
deelnemers een dieper en breder inzicht geeft in Gods Woord.
Wellicht bent u nog niet in de gelegenheid geweest u aan te melden. Ook
bestaat de mogelijkheid om deze morgen de lessen te volgen om een
indruk te krijgen, de kans is levensgroot dat u enthousiast raakt en mee
gaat doen.
Voor verdere inlichtingen en aanmelden (ook ná 29 augustus) kunt u
contact opnemen met Ria Harbers.
Tel:
0548-515929.
Mail: riaharbers@gmail.com
Of
cursusleider Ds. K.A. Hazeleger,
Mail: k.a.hazeleger@hetnet.nl
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CANTATE BIJ HOI-FM
Een programma met religieuze muziek door de eeuwen heen. Bijv. van
Sweelinck via Bach naar Arvo Pärt en Eric Whitacre
Op zondag 30 augustus hoopt ds Bertine van de Weg in Cantate een
meditatie te houden. Thema van het programma : “Het gebed in de
muziek”
Cantate wordt elke zondag uitgezonden en wel van 12.00 tot 13.00 uur.
Meer info: hoimedia.com
AGENDA
Maandag 14 september
Dinsdag 29 september

20.00 uur Gezamenlijk moderamen in
Rehoboth
19.45 uur Kerkenraad

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 27 sept en 25 okt.
Kopij kan tot respectievelijk 21 sept en 19 okt 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
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