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GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

22 november 2020

Zondag 22 november
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Jinte Bosch
15.00 uur Ds. E.J. Prins
Organisten:
Dhr. G. Diepenveen en dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3)
Kinderoppas:
Marieke Immink, Jaëlle Valk
Bloemen bezorgen: Janny Bosch

Zondag 29 november, Eerste advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
15.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Organisten:
Dhr. H. Valk en dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur Erna Immink
Kinderoppas:
Rolien Voortman, Marlies Bartels
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis
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Zondag 6 december, Tweede advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.A. van de Weg, Nijverdal
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. G. Diepenveen
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Jaëlle Valk (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur Anne Bargboer
Kinderoppas:
Jeanine Bosch, Celine Valk
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink

Zondag 13 december, Derde advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. P.J. Kajenbrink-Bennik, Vorden
15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Organisten:
Dhr. R. Roelofs en dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Lian Wetering (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur Agnes Dubbink
Kinderoppas:
Nienke Kamphuis, Sanne Kuilder
Bloemen bezorgen: Jenny Plaggenmars

Zondag 20 december, Vierde advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. H. de Haan, Den Ham
15.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Organisten:
D. L. van de Schootbrugge en dhr. G. Diepenveen
Tienernevendienst: 9.30 uur Wendy Mollink
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3), Gijsbert Immink (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Renda Bartels, Anniek Immink
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink

2

Advent
Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.
Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de eng’lenzangen;
luisteren, totdat je hart méézingen gaat.
Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Nel Benschop
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We leven in ‘No-vember’. Het ‘no’/‘nee’ klinkt nog veel en vaak.
Belijdenis doen met slechts 30 mensen aanwezig – wie wel, wie niet,
geen koffie kunnen aanbieden. Begrafenissen met een beperkt aantal
mensen. Wel of geen catechese enz. Gelukkig kunnen we het als
kerkenraad nog goed eens worden.
Jubilea kunnen niet echt gevierd worden, ouderen voelen zich wat
eenzamer worden, zieken zitten geïsoleerd, verzorgingshuizen
ontvangen geen vrij bezoek, gemis van een geliefde die in de afgelopen
maanden is overleden en dat zonder (veel) bezoek moeten verwerken
en ga zo maar door. We vergeten u niet.
We denken aan en bidden voor gezinnen waarvan soms veel wordt
gevraagd: je zit elkaar veel meer op de lip, en je wilt het graag een
beetje gezellig houden, maar de kinderen moeten leren, ouders moeten
buitenshuis of juist thuis werken… We denken ook aan de gezinnen
waar corona was/is en zijn blij dat we nog geen ernstige gevolgen ervan
hebben meegemaakt.
We bidden ook voor de overheid die in deze tijd de weg moet wijzen en
maatregelen moet nemen, opschalen en afschalen…
We zoeken – ook als kerkenraad – naar wegen, denken na over de
toekomst en vragen de Heer om wijsheid, maar vooral ook om liefde
voor Hem en voor elkaar. Want de liefde verdraagt alles, gelooft alles,
hoopt alles en volhardt in alles (1 Kor. 13:7).
• Wisseling redactie
Vanaf deze editie wordt de redactie van dit kerkblad gevoerd door
Jacqueline Dubbink. We zijn blij dat zij deze taak op zich wil nemen en
wensen haar veel vreugde en wijsheid bij dit werk.
We bedanken Marja Jurjens heel hartelijk voor al die jaren trouwe
arbeid wat betreft het kerkblad. Punctueel, tijdig, verzamelend,
meedenkend, corrigerend en met haar kenmerkende volle inzet bezig
om elke keer een zo goed mogelijk kerkblad af te leveren. Hartelijk dank
daarvoor!
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KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 29-09-2020.
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit het
psalm 145. Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Zaken uit de notulen:
- De kerkdienst met Sien, die gepland stond voor de middagdienst van
1 november, gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.
- De gemeenteavond, die gepland stond voor donderdag 12 november,
gaat ook niet door.
Jeugdzaken:
- Kindernevendienst voor groep 4, 5 en 6 gaat weer om de week
gehouden worden in plaats van elke week.
- Tienernevendienst: Er zijn verzoeken om dit in de eerste dienst te
blijven doen. In de morgendienst is er bijna 100% opkomst. In de
middagdienst is de opkomst minder. Na stemming besluiten we de
tienernevendienst in de ochtend te houden.
College van kerkrentmeesters:
- Beamerteam: Een groot compliment voor het beamerteam. Deze
club heeft de laatste tijd enorm veel werk verzet. Het zou mooi zijn
als er een aantal extra mensen hiermee willen helpen.
- Renovatie van de ramen: Het begin is er. Het is een hele klus. Fijn dat
er gemeenteleden bereid zijn om te helpen hiermee.
Ouderlingenberaad:
De huisbezoeken zijn nog niet weer opgestart. Nu gaan de ouderlingen
alleen op bezoek bij ziekte, jubilea, geboorte enz. Hierover wordt eerst
telefonisch overlegd.
Voorbereiding en evaluatie kerkdiensten:
- Gemeentezondag: we hebben genoten van het zanggroepje. De
attenties (voor 75+) waren mooi.
- De viering van het avondmaal is heel goed verlopen allemaal.
Sluiting: De vergadering wordt afgesloten met gebed.
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DIACONIE
Beste allemaal. Nu de tijd wat verder verstrijkt, in dit toch wel
bijzondere jaar, krijgen we als diaconie meer beeld bij de inkomsten van
de online collectes die we tegenwoordig houden.
We hebben dit vergeleken met collecte opbrengsten van voorgaande
jaren en daaruit blijkt dat we dit jaar, tot en met september, met pieken
en dalen toch wel een eindje achter lopen op voorgaande jaren. Daarom
bij deze ons verzoek aan u om (waar mogelijk) met enige regelmaat een
gift te doen ten behoeve van de collectedoelen.
U zou hierbij misschien een wekelijkse of maandelijkse overboeking per
bank kunnen overwegen. Hiermee heeft u gelijk ook een betaalbewijs
wat u, net als de betaalbewijzen van de collectemunten, kunt gebruiken
als u uw giften wilt opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte.
Verder hebben we besloten om collectezakken bij de uitgang op te
hangen. U kunt dan als u naar de diensten komt ook daar uw giften
weer inbrengen.
Hartelijke groeten, de diaconie
KINDEROPPAS
25 dec Rianne Reefhuis, Dinie Bartels
26 dec Géranda Kamphuis, Mini Veldman
27 dec Aly Veurink, Jacqueline Dubbink
03 jan Zwanet Boeschen-Hospers, Inge Reefhuis
10 jan Marlies Immink, Franciska Willems
17 jan Anne Bargboer, Ina Immink
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KINDERNEVENDIENST & TIENERNEVENDIENST
Tijdens de advent- en kerstperiode volgen we de verhalen van Bijbel
Basics, met als thema ‘Dicht bij het licht’.
Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst lezen we steeds
bijbelgedeeltes die gaan over het licht. De tijd van Kerst is een tijd van
lichtjes. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer, maar is noodzakelijk
om in het donker iets te kunnen zien. Licht is zelfs van levensbelang.
Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Met licht is het
goede nieuws van Kerst ook goed uit te leggen: Gods Zoon is naar de
wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1).
We lezen de komende zondagen in Johannes over Jezus die het licht
voor de wereld is, in Genesis over God die het licht schept, in Jesaja over
de belofte van het licht, en in Lucas over Zacharias die zingt over het
hemelse licht. Op Kerstochtend lezen we een bijzonder kerstverhaal.
Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van
Jezus naar de wereld. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil
Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht,
in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Bethlehem komt het
licht van Gods liefde ons leven binnen.
Tijdens de kinder- en tienernevendienst doen de kinderen elke zondag
van advent opdrachten met de expeditiekaart die bij het project hoort.
De expeditiekaart wordt tijdens de hele adventperiode gebruikt tijdens
de kinder-/tienernevendienst. Deze expeditiekaart zal in de gezinnen
met kinderen in de basisschoolleeftijd ook thuis bezorgd worden, zodat
ook thuis meegedaan kan worden aan dit project.
Hieronder een kort overzicht van de verhalen per zondag:
Zondag 29 november 2020 – Jezus is het licht voor de wereld.
Op deze zondag staat Johannes 8:12-19 centraal: Jezus vertelt over
zichzelf dat hij het licht voor de wereld is.
Zondag 6 december 2020 – God schept het licht.
Op deze zondag staat Genesis 1:1-5 centraal: God maakt de hemel en de
aarde. Op de eerste dag schept God het licht.
Zondag 13 december 2020 – De mensen zullen een stralend licht zien.
Op deze zondag staat Jesaja 9:1-6 centraal: God bevrijdt zijn volk en
stuurt een nieuwe koning. Hij zal voor de mensen als een stralend licht
in het donker zijn.
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Zondag 20 december 2020 – Zacharias zingt over het hemelse licht.
Op deze zondag staat Lucas 1:67-79 centraal: Zacharias dankt God in
een lied na de geboorte van zijn zoon Johannes, die later de mensen de
weg naar Jezus zal wijzen.
1e Kerstdag 25 december 2020 – Jezus is het ware licht.
Op deze Eerste Kerstdag staat Johannes 1:1-18 centraal: Gods Zoon is
het licht voor de mensen, Hij komt naar de wereld toe.
Tijdens de morgendiensten zullen we, ook in de kerk, kort stilstaan bij
het project ‘Dicht bij het licht’.
Om samen dit project te kunnen volgen in deze bijzondere tijd, bieden
we tijdens de advent- en kerstperiode elke week kinder- en
tienernevendienst aan (voor alle groepen). Dit geldt van zondag 29
november t/m 1e Kerstdag. Ook als u zelf de dienst niet fysiek kunt
bijwonen, is/zijn uw kind/kinderen van harte welkom!
Zie hiervoor ook het schema bij de kerkdiensten.
Over de dienst van 2e Kerstdag zijn we nog volop aan het nadenken.
Houdt het volgende kerkblad in de gaten!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Herinnering vrijwillige bijdrage!
Van de door u en jullie allen toegezegde vaste vrijwillige bijdrage is op
dit moment 75 % binnengekomen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw
bijdrage binnenkort, maar in ieder geval voor het einde van het jaar
over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!
Namens het college van kerkrentmeesters.

COLLECTE
De collecte van Nierstichting heeft in Daarle het mooie bedrag van
€ 734,- opgebracht. Iedereen die hier aan mee gewerkt heeft, wordt
hartelijk bedankt.
Collecte comité Nierstichting
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WORLD SERVANTS
Met de World Servants groep hebben we nagedacht over manieren om
de acties coronaproof te organiseren:
Sinterklaas puzzeltocht
Van 27 november tot 1 december kunt u met u gezin een sinterklaas
kinder-puzzeltocht rijden door Daarle en omgeving, met kans op een
mooie prijs. Voor €7,50 per gezin doet u al mee. De tocht zal ongeveer 1
uur duren. Wilt u meedoen, stuur dan voor 27 november een mail, dan
krijgt u meer informatie. 5 december zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Sinterklaas boodschap
Sinterklaas komt weer in Nederland, omdat hij niet langs alle huizen kan
gaan, hebben we wat anders bedacht. Sinterklaas wil voor alle kinderen
een persoonlijke boodschap inspreken. Wilt u hier gebruik van maken?
Stuur ons dan een mail voor meer informatie. En dan zorgen wij dat de
kinderen (groot en klein) blij verrast worden!
Kerstkaartenactie
Onze bekende kerstkaartenactie komt er weer aan. Heeft u kerstkaarten
voor de gemeente Hellendoorn (excl. Haarle), Twenterand en de
plaatsen Wierden en Hoge Hexel dan willen wij die graag bezorgen voor
50 cent per kaart. U kunt ze tot maandag 21 december inleveren aan de
Broekweg 36, Huttensingel 19, Bruineveldweg 11b en Esweg 15b. Het
bijbehorende bedrag mag u in een envelop meeleveren. Wij zorgen dan
dat de kaarten voor de kerst zijn bezorgd.
We willen dit jaar ook denken aan de (eenzame) ouderen. Voor elke 50
cent extra die wordt betaald schrijven wij een kerstkaart en Zorgaccent
Daarle zorgt dan dat de kaarten bij de mensen komen. Wilt u zelf een
kerstkaart kopen, dit kan ook. Het geld voor de extra kaarten kunt u met
een briefje in een envelop bij 1 van bovenstaande adressen inleveren.
De kerstkaarten kunt u bestellen via WhatsApp of via de mail:
0655084896 / wsdaarle@hotmail.com
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LICHTJESAVOND DAARLE | 29 december 2020 | 19.00 uur
Een moment van licht
Een moment van samen
Ook nu zoveel anders is
Samen op afstand en toch dichtbij
Laten we liefde stralen
Voorbij grenzen, voorbij gemis
(Tekst: Floortje Agema)

We staan deze avond samen stil bij iedereen die wij moeten missen.
Voorgaande jaren gebeurde dit met een groot aantal bezoekers op de
Bijzondere Begraafplaats in Daarle. Vanwege het Coronavirus gaat
Lichtjesavond dit jaar online.
Op dinsdag 29 december om 19.00 uur zal er op de Facebookpagina van
Lichtjesavond Daarle een online herdenking gezet worden. Deze zal
ongeveer 10 minuten duren.
We willen ook in deze bijzondere tijden met u stilstaan bij uw verlies en
hen herdenken die niet meer hier zijn.
De behoefte om stil te staan bij dierbaren die er niet meer zijn is groot,
juist in deze ongekende, bijzondere tijden.
Fysiek op afstand, maar in het hart heel dichtbij.
Iedereen die iemand wil herdenken kan een (gratis) kaarsje met
herinneringskaartje aanvragen via lichtjesavonddaarle@hotmail.com of
bij Gerrit Kamphuis (06-53574877) of Hilje Immink (06-57330188). Graag
uw naam en adres doorgeven. Wilt u graag meerdere kaarsjes dan kunt
u dit aangeven.
Het kaarsje en herinneringskaartje zullen dan in de week voor 29
december bij u thuisbezorgd worden.
Het kaarsje kan tijdens de online herdenking ter nagedachtenis
aangestoken worden.
Door op hetzelfde tijdstip een lichtje te branden, hopen wij deze avond
in Daarle een warme deken van aandacht en licht uit te spreiden voor
iedereen die in deze ‘duistere tijd’ iemand moet missen.
We hopen dat jullie je welkom voelen om hieraan deel te nemen.
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DANKBETUIGING
Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alle
belangstelling, op welke manier dan ook, tijdens het ziek zijn en na het
overlijden van onze (schoon)vader en opa Herman Kleinjan.
Dit waarderen wij enorm en heeft ons heel goed gedaan.
Fam. Schumer, Fam. Bosch en Fam. Grotenhuis
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen in
deze moeilijke tijd, in de vorm van kaarten en telefoontjes.
Dat doet ons ontzettend goed.
Hartelijke groeten,
Roel en Annie Fransen
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die
we mochten ontvangen, voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. Het heeft
ons bijzonder goed gedaan.
Janny en Dinand Kleinjan
We zijn blij en dankbaar dat we samen met onze kinderen op 20 oktober
ons 25-jarig huwelijk mochten vieren. We willen iedereen heel hartelijk
bedanken voor de felicitaties!
Met hartelijke groet,
Henk en Anja Valk
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes ter
gelegenheid van mijn 92ste verjaardag.
Hartelijke groet,
G.J. Valk
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes,
attenties en bemoedigende woorden voor, tijdens en na mijn operatie
en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Het heeft ons goed gedaan.
Hartelijke groeten,
Dick en Ida Kamphuis
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Kerst CD „In Dulci Jubilo“ en Alida en Rianne steunen
Erik Pastink woont alweer bijna 20 jaar in Tübingen in Zuid-Duitsland,
maar heeft jaren in de gereformeerde kerk in Den Ham het orgel
bespeeld. En zo nu en dan zit hij nog graag achter het orgel of komt hij
een dienst begeleiden. Erik heeft verschillende cd’s opgenomen met
verschillende bekende mensen.
Vanwege de Corona-pandemie is het onduidelijk of er eind december
concerten in de kerken kunnen worden gegeven.
Met de opbrengst van deze cd worden diverse projecten ondersteund,
waaronder de projecten van Rianne en Alida.
De cd kost 12 euro waarvan 7 euro naar de projecten van Rianne en
Alida gaan.
Graag willen we heel veel cd’s verkopen zodat we de projecten goed
kunnen ondersteunen. Een mooi gebaar als cadeau rond de feestdagen;
iets moois geven en ook nog het werk van Alida en Rianne steunen.
‘Hart voor het werk van Rianne en Alida'
Beide dames werken al jaren vanuit Stichting Interserve ergens in de
wereld. Vooral in deze coronatijd is het werken in deze landen erg
moeilijk. Er is momenteel veel nood, veel armoede en veel angst. Met
de opbrengst van de cd-verkoop kunnen Alida en Rianne mensen in hun
directe omgeving ondersteunen.
Cd's kunnen worden besteld bij de thuisfrontcommissies, e-mail:
TFCAlida@gmail.com
Hebt u één van de vorige cd's gemist, dan kunt u die ook nog bij ons
bestellen. Ook hiervan komt € 7,00 ten goede aan dit project. Het
overzicht van cd’s kunt u bekijken op www.erikpastink.eu
U kunt een cd bestellen tot 8 december 2020.
Voor de betaling krijgt u van ons een berichtje om het geld over te
maken en vervolgens worden de cd’s thuisgebracht of opgestuurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanine Bosch,
jeaninemaneschijn@hotmail.com
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AGENDA
Maandag 7 december

19.45 uur Kerkenraad

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 20 december en 17
januari. Kopij kan tot respectievelijk 14 december en 11 januari tot 12.00
uur worden ingeleverd bij: Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a (kopij)
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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