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DAARLE

27 september 2020

Zondag 27 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen
19.00 uur Ds. J.C. Oosterwijk, Rijssen
Organisten:
Dhr. R. Roelofs en dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur Agnes Dubbink
Kinderoppas:
Mini Veldman, Renda Bartels, Renske Immink
Bloemen bezorgen: Erna Immink

Zondag 4 oktober
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo
19.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Dhr. G. Diepenveen en dhr. L. van de Schootbrugge
Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Jeanine Bosch, Aly Veurink, Lotte Stokvis
Aly Veurink
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Zondag 11 oktober
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

Zondag 18 oktober
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

Zondag 25 oktober
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening heilige doop aan Jame Bosch
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. R. Roelofs
Lian Wetering (1, 2, 3)
19.00 uur Bert Dubbink
Marlous Heukels, Sanne Kuilder, Jaëlle Valk
Zwanet Boeschen Hospers

9.30 uur Ds. L. Aangeenbrug, Hellendoorn
19.00 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen
Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. R. Roelofs
Wilma Bosch (1, 2, 3), Jaëlle Valk (4, 5, 6)
Marlies Immink, Inge Reefhuis, Marlies Bartels
Miny Reimink

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Jackie Mollink
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke jeugddienst in Hervormde Kerk
Dhr. R. Roelofs
Gijsbert Immink (1, 2, 3)
Anne Bargboer, Franciska Willems, Celine Valk
Janny Reefhuis

2

KINDERGEBED
God, elke dag ben ik blij dat ik leven mag.
Help mij anderen te helpen,
geef mij een aandachtig hart.
Ook vandaag wil ik meebouwen
aan een betere wereld
waarin iedereen gelukkig is.
Laat mij niemand pijn doen,
niemand uitsluiten,
niemand eenzaam maken.
Ik wil goed zijn voor elke mens.
Maak van deze dag een prachtdag!
Amen.
BIDDEN
Bidden is: je handen vouwen,
alles aan God toevertrouwen.
alles wat je hart je zegt,
aan Zijn voeten neergelegd.
Bidden is: Hem álles zeggen,
in Zijn hand je leven leggen,
en je ziel, je hart, je oog,
op gaan heffen naar omhoog.
Bidden is: genadig vragen
of Hij alles mee wil dragen.
Smeken toch het allermeest
om de werking van de Geest.
Bidden is: bij het amen zeggen
al je zorgen te verleggen.
En wat Hij besluit of doet,
dat is dan alleen maar goed.
Mies Vreugdenhill
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• Volwassencatechese
Dinsdag 13 oktober is D.V. de volgende volwassencatechisatie. We gaan
door waar we gebleven waren – dat betekent dat de geschiedenis van
Jozef uit Genesis op de agenda staat. Om 20.00 uur staat de koffie klaar
in de grote zaal van Ruimte. Er wordt een indeling gemaakt zodat op
gepaste afstand kan worden gezeten. Het zou heel fijn zijn als u een
berichtje stuurt of u wel/niet komt: b.j.heusinkveld@planet.nl / app/sms
06-22968867 / tel. 697109. Graag tot 13-10!
STARTZONDAG
Zondag 13 september was de startzondag. We kwamen samen in
diensten waarin we God de eer gaven en Zijn zegen mochten ontvangen
voor dit nieuwe seizoen.
Het thema in de morgendienst was: Een goed leven, bloeien in Gods
licht, n.a.v. het verhaal van de rijke jongeling.
Een zanggroepje uit onze eigen gemeente heeft hierbij prachtige liederen
gezongen!
Zullen we ons als gemeente laten leiden door regels uit een lied:
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer.
Al wat binnen in mij is verlangt naar U.
Heer, doe uw wil in mij.
De jongerendienst ’s avonds heeft ons aan het denken gezet, na de
verkondiging bij Psalm 139……hoe zijn wij Christen?
Veel mensen worden bedankt, die zich hebben ingezet om er (ondanks
de beperkingen dit jaar) toch weer een feestelijke dag van te maken.
We hopen vanaf nu ook weer samen te komen in kringen en groepen, om
te vergaderen, onderwijs te ontvangen en in geloof ons leven te delen.
Ook dit zal net als de erediensten op een gepaste manier plaatsvinden,
waarbij we de coronaregels in acht blijven nemen.
We wensen elkaar Gods zegen!
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DIACONIE
• Opbrengst collecte
Huwelijksdienst

€ 130,00

• Verjaardagfonds juli en augustus 2020
Voor de Kerk
Voor World Servants Daarle
Voor de bloemen
Voor Interserve
Voor de jeugd

€ 525,20
45,00
25,00
30,00
5,00

• Giften
Voor het kerkblad

€ 15,00

KINDERNEVENDIENST
Vanaf zondag 4 oktober zullen we bij de kindernevendienst weer een
beetje teruggaan naar ons oude rooster. We zullen elke week
kindernevendienst blijven geven aan de groepen 1/2/3, en om de week
ook aan groep 4/5/6.
De kinderen mogen nog steeds gebracht worden door één ouder,
voorafgaand aan de dienst. Blijf hierbij de aanwijzingen van de
coördinator opvolgen. Ook bij het ophalen gelden deze afspraken.
Groeten, de leiding van de kindernevendienst.

JEUGD
• Contributie clubseizoen 2020-2021
De contributie voor het clubseizoen 2020-2021 is € 15,- per kind. Dit is
om de onkosten een klein beetje tegemoet te komen. Vriendelijk verzoek
aan alle ouders van de kinderen die naar club gaan, om € 15,- per kind
mee te geven, zodat deze betaald kan worden rechtstreeks bij de
clubleiding.
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ZWO
Veel mensen hebben hun zendingsbijdrage over 2020 al overgemaakt,
helaas nog niet iedereen.
Zou u alsnog de zendingsbijdrage binnenkort willen overmaken?
Het richtbedrag van deze vrijwillige bijdrage is € 15 per belijdend lid.
Graag het adres vermelden bij uw betaling. De zendingscommissie
KINDEROPPAS
1 nov Hester Poorterman, Jacqueline Dubbink, Nienke Kamphuis
4 nov Dankdag: Ina Immink
8 nov Rianne Reefhuis, Janien van de Schootbrugge, Renske Immink
15 nov Heilig Avondmaal
Judith Maneschijn, Geranda Kamphuis, Lotte Stokvis
22 nov Marieke Immink, Zwanet Boeschen-Hospers, Jaelle Valk
DANKBETUIGING
Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens ons verblijf in “De Blenke” in
Hellendoorn tijdens de coronacrisis. Allen hartelijk dank voor de
bloemen, kaartjes en telefoontjes. Ook bedankt voor het medeleven hier
in “Het Liefferdinck”.
Fam. G.D. Valk, Het Liefferdinck kamer 110
CANTATE BIJ HOI-FM
Op zondag 11 oktober hoopt ds Laura van Weijen een meditatie te
houden in het programma Cantate. Thema: “Psalm 23”.
Vanaf zondag 18 oktober een 5-delig programma over het leven van de
componist Bach: “Bach, een leven in vogelvlucht”
Cantate zendt elke zondag uit van 12.00 tot 13.00 uur.
Meer info (na 28-9) > Tel. 0548-617036 / 06-26894470
HERVORMINGSBIJEENKOMST ENTER WOENSDAG 28 OKTOBER
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele
plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op
DV woensdag 28 oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter.
Als spreker is uitgenodigd prof. dr. F.G. Immink. Thema: Geloof en vrijheid
Naar aanleiding van Luthers geschrift: De vrijheid van een christen.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten.
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG en C.G. van der Valk, ouderling HG
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AGENDA
Dinsdag 29 september
Dinsdag 13 oktober

19.45 uur Kerkenraad
20.00 uur volwassencatechisatie

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 25 okt en 22 nov.
Kopij kan tot respectievelijk 19 okt en 16 nov tot 12.00 uur worden
ingeleverd bij: Marja Jurjens, Zandkuilenweg 15 (kopij 19 okt)
Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a (kopij 16 nov)
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

