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20 december 2020

Zondag 20 december, Vierde advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. H. de Haan, Den Ham
15.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge dhr. G. Diepenveen
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3) Gijsbert Immink (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur Wendy Mollink
Kinderoppas:
Renda Bartels, Anniek Immink
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink
Donderdag 24 december, Kerstavond
Voorgangers:
19.30 uur Ds. E.J. Prins en Ds. B.J. Heusinkveld
Kerstavonddiensten vinden plaats in beide kerken
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Tienernevendienst: 9.30 uur Bert Dubbink
Kinderoppas:
Rianne Reefhuis, Diny Bartels
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten:
Dhr. R. Roelofs
Voor de kinderen
zie pag. 15
Bloemen bezorgen: Harmke en Frits Leemhuis
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Zondag 27 december
Voorgangers:
9.30 uur Ds. R. Fernhout
15.00 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Aly Veurink, Jacqueline Dubbink
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink

Donderdag 31 december, Oudejaarsdag
Voorganger:
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten:
niet bekend

Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Voorgangers:
10.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Bloemen bezorgen: Jannie Rotmensen

Zondag 3 januari
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

Zondag 10 januari
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. R. Fernhout
15.00 uur Ds. H.J. Paas, Nijverdal
Dhr. R. Roelofs en dhr. G. Diepenveen
Wilma Bosch (1, 2, 3)
Zwanet Boeschen-Hospers, Inge Reefhuis
Gea Wessels

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bevestiging ambtsdragers
15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Dhr. L. van de Schootbrugge en dhr. R. Roelofs
Gijsbert Immink (1, 2, 3), Lian Wetering (4, 5, 6)
Marlies Immink, Franciska Willems
Alie Reimink
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Zondag 17 januari
Voorgangers:

9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
15.00 uur Ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3)
Tienernevendienst: 9.30 uur Wendy Mollink
Kinderoppas:
Anne Bargboer, Ina Immink
Bloemen bezorgen: Erna Immink

Wat een wonderlijke nacht
die nacht van de twee beminden
die nacht van hun reis en een stal
omdat er geen bed was te vinden
Wat een wonderlijke nacht
die nacht van de engelenkoren
die nacht van de herders in ’t veld
die nacht van de ster en de sporen
Wat een wonderlijke nacht
die nacht, die hoop weer deed gloren
die nacht, die licht in de wereld bracht
omdat Jezus die nacht werd geboren
(Irma Moekestorm)
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Beterschap en zegen bidden we allen toe die door het virus zijn
getroffen en vooral hen die er ook lichamelijke klachten door hebben,
waarvan benauwdheid de gevaarlijkste is. Ik zal hier verder geen namen
noemen… Het jaar 2020 is een pandemisch jaar geworden. Terwijl de
eerste golf van Covid19 eigenlijk volledig aan ons voorbij ging, heeft de
tweede golf dit najaar meerderen van ons getroffen. Je kunt er
behoorlijk ziek van zijn: heftige hoofdpijn, vreemd voelende spierpijn,
hoesten, verlies van smaak en geur… En sommigen hebben wekenlang
in quarantaine gezeten: het slaapvertrek werd woonruimte, kinderen
die koken voor de ouders… Doordat de meeste activiteiten zijn
stilgelegd, moeten we meer tijd met elkáár doorbrengen, wat in het ene
geval heel positief uitwerkt: je komt tot rust, en spreekt elkaar én God
eens wat vaker. In het andere geval werkt het negatief uit en komen
relaties in gezin of familie onder druk te staan… En daarbij komt voor
sommigen de vraag of ze wel een betaalde baan blijven houden of dat
het eigen bedrijf of het bedrijf waar ze werken zal moeten stoppen…
De spanning van een langzaam bewegende pandemie heeft ervoor
gezorgd dat er een schaduw ligt over dit jaar; een schaduw die we aan
het begin van het jaar niet hadden kunnen bedenken. We gedenken
degenen in ons land en in de wereld die overleden zijn ten gevolge van
het virus, en zeker ook degenen in ons dorp en onze gemeente die
afgelopen jaar zijn overleden. We denken aan werkers in de zorg –
thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis, IC – die zware tijden kennen en
van wie veel gevraagd wordt en die veel hebben gezien, evenals de
mensen die verzorgd worden of in verzorgingshuizen wonen; de
middenstand en ondernemers die hard worden getroffen…
Het is maar goed dat de laatste weken van het jaar in het teken mogen
staan van Advent en Kerst: het nieuws dat in de donkerste dagen een
helder licht schijnt. De periode waarin onze aandacht getrokken mag
worden naar het grootste omslagpunt in de geschiedenis: de geboorte
van Christus.
Het kan goed zijn dat we ons hoofd hier niet naar hebben staan en onze
aandacht door alle Covid-perikelen – denk ook aan de scholen die dicht
zijn, ouders die thuis moeten werken, de kinderen moeten helpen én
hun betaalde baan moeten uitvoeren – naar hele andere dingen uitgaat
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en dat we vooral weer terug willen naar het ‘oude normaal’. Maar wat is
‘normaal’? Moeten we terug wíllen naar het oude?
Kerst is het feest van het volstrekt nieuwe, het totaal ongedachte en
onverwachte; het is het feest van het doorbrekende licht van Gods
liefde. Jezus Christus heeft tijdens zijn leven op aarde aan de duisternis
de fatale klap uitgedeeld – de Satan en zijn kwaad heeft verloren!
Wij mogen vertrouwen én getuigen dat we zijn overgezet van de
duisternis naar het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon (Kol. 1:13).
In deze spannende tijd mogen we onze ontspanning zoeken bij Christus
– chillen met Jezus. Hij weet wat moeilijke tijden zijn: zijn geboorte –
geen plaats; poging tot moord (Bethlehem), moord (Golgotha), Black
Friday, Black Sabbath (in het graf). Maar toen zei God: er moet licht
komen en wekte Hij zijn Zoon op, die opstond uit de duisternis in een
onvergankelijk, nooit meer verdwijnend Licht.
Laten we in de Lockdown (= vergrendeling) van deze weken ons vooral
ook richten tot Hem die ervoor zorgde dat het Paradijs weer open ging
en ik bid dat we in Hem onze blijdschap vinden! Advent kijkt de
duisternis recht in de ogen en houdt vast aan het werk van Christus die
de duisternis heeft overwonnen!
Ondertussen gaan we van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Bij alle moeite, zorg,
gemis, eenzaamheid, verdriet en zorgen willen we niet vergeten onze
zegeningen te tellen. Dat zijn er vele.
Met Psalm 90 zeggen we: ‘Leer ons zó onze dagen te tellen dat wijsheid
ons hart vervult. Keer U tot ons, Heer – hoe lang nog? Ontferm u over
uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van
blijdschap juichen, al onze dagen’ (12-14).
Ik wens u vrede- en vreugdevolle Kerstdagen en Gods rijke zegen voor
een nieuw jaar. Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Bert-Jan Heusinkveld.
Ambtsdragersverkiezing
In een vorig kerkblad hebben we onze waardering en dank uitgesproken
naar de ambtsdragers die (voor het eerst of opnieuw) een ambtstermijn
hebben vervuld: als ouderlingen: Ineke Laarman, Ria Maneschijn,
Marian Stokvis en Gerrit Valk en als diakenen Erik Immink en Heike
Stokvis.
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We zijn verheugd en dankbaar dat zes leden van onze gemeente bereid
zijn gevonden om het ambt van ouderling of diaken te aanvaarden.
Voor het ambt van ouderling zijn dat: voor wijkouderling Esther
Menkveld en Gerdinand Valk; voor ouderling-kerkrentmeester Gerco
Stokvis; voor jeugdouderling Jan Wouter Immink en voor het ambt van
diaken: Gerben Bartels en Bert Kamphuis.
Prachtig dat deze zuster en broeders de vacatures willen vervullen met
een mix van 50% met ervaring, die ook zorgen voor continuïteit en
weten van het ‘reilen en zeilen’ én 50% aan ambtsdragers die voor het
eerst een ambt bekleden. Een prima combinatie voor een tijd die vraagt
om behoud van het goede én om inspelen op een veranderende tijd en
cultuur. In afhankelijkheid van de Geest en gedreven door die Geest
bidden we om liefde, wijsheid, vertrouwen en inzicht in wegen die de
Geest wil schrijven in deze tijd.
Hartelijke dank aan aftredende en aantredende ambtsdragers. Dat al
het werk dat wordt gedaan en elke inspanning die wordt verricht tot eer
van onze God mag zijn en vreugde bij ons mag brengen – de vreugde
van het in dienst mogen zijn van de allerhoogste Koning.
Af- en aantreden staat gepland voor zondag 10 januari 2021. We hopen
dat dit door kan gaan. Alles altijd onder het voorbehoud van Jakobus
(4:15).

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde
voor alle mensen die Hij liefheeft.
Lucas 2:14

KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 02-11-2020.
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen van harte welkom en leest met ons uit
Psalm 146. Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Ambtsdragersverkiezingen
6

In verband met de coronavoorschriften wordt eerst gebeld of het
akkoord is om langs te komen met een benoemingsbrief.
Ingekomen stukken
- Geboortekaartje Iris Horenberg, dochter van Arnold en Elsemiek
Horenberg-Valk
- Geboortekaartje Sef Kamphuis, zoon van Remco Kamphuis en
Vivianne Wuite.
- PKN: visienota ‘Van U is de toekomst’.
Begroting 2021
De begroting van 2021 is bij de stukken gevoegd. We komen uit op een
tekort van € 17.000, - De opbrengst van de collecten zijn fors minder. Er
zijn minder verhuurinkomsten, minder opbrengst van de koffieverkoop
in Ruimte. Er zijn gemeenteleden die niet bijdragen waarvoor wel
afgedragen moet worden aan de PKN. We zijn een relatief kleine
gemeente. Je moet met weinig mensen de kosten dragen. De reserves
opmaken kan maar één keer. Enkele opties:
- De collectezakken bij de uitgang achter in de kerk hangen voor meer
collecteopbrengsten.
- Misschien wil iemand een keer een uitgave van de Elisabethbode o.i.d.
sponsoren.
- Eventueel zou een activiteitencommissie opgericht kunnen worden om
acties te organiseren om extra geld in te zamelen.
Diaconie
Ook hier is sprake van een achteruitgang in de financiën.
Jeugdzaken
- Patrick Reefhuis is bereid gevonden als clubleiding.
- De donateurskaartenactie wordt doorgeschoven naar volgend
voorjaar.
- Er wordt in een aantal groepen online club gegeven.
- Op dit moment valt voor de jeugd alles weg. Iedereen is
geschrokken door de coronagevallen in Daarle. Het wordt als een
gemis ervaren. In ieder geval als het even kan weer opstarten in
januari.
College van kerkrentmeesters
Beamerteam: Gerwin Schra gaat meedraaien in het beamerteam.
Situatie Coronamaatregelen
- Pastoraat: het reguliere huisbezoek gaat niet door. Het overige
pastoraat gaat voornamelijk via de telefoon. Bezoek aan ouderen en
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zieken wordt alleen gedaan als mensen daarom vragen (zowel door
ouderlingen als predikanten – dit is overlegd met herv.)
- Catechisaties en clubs zijn stil gelegd.
- Volgens de laatste coronavoorschriften mogen slechts 30
gemeenteleden (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) samen
komen tijdens de eredienst. Zingen in de diensten wordt nog steeds
afgeraden. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens
verplaatsingen. Het is verplicht om voor de kerkdiensten te
reserveren. Dit kunt u doen via https://reserveren.gerefdaarle.nl.
Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.
Indien u niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt
kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om u telefonisch aan te
melden (0546-697101).
• Als u toch niet kunt komen, graag weer afmelden. Dit kan via een
link in de reserveringsbevestiging. Uw plek komt dan weer vrij voor
iemand anders.
• Door de thuisblijvers kunnen de diensten gevolgd worden via de
kerkradio en via livestream: www.kerkdaarle.nl
• Gebruik van gebouw Ruimte: in iedere zaal van ‘Ruimte’ staat een
mandje met een pakje wegwerp schoonmaak/ontsmettingsdoekjes
en een instructieblad. Het is de bedoeling dat na gebruik de tafels en
stoelen en deurklinken afgenomen worden. Bijeenkomsten in Ruimte
worden genoteerd in de agenda. In ruimte wordt een intekenlijst
neergelegd zodat iedereen kan noteren wie wanneer aanwezig is.
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
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 oktober en november:
Kerk
€ 1625,90
Onderhoud
659,36
Diaconie
1060,30
Kerk en Israël
290,48
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Zending
Jeugd
Pastoraat
HA Operatie Mobilisatie
Giften:
Plaatselijk diaconaat

510,27
255,13
328,00
205,00

€ 250,00

Verjaardagfonds
september – oktober 2020
Voor de Kerk
€ 334,70
Voor de bloemen
10,00
Voor Jelle en Jody Maneschijn
10,00
Voor het kerkblad
10,00
Voor World Servants Daarle
5,00

Verkoop Collectemunten
Nu we weer zijn begonnen met collectes bij de uitgang van de kerk,
starten we ook met de maandelijkse verkoop van collectemunten.
De verkoop van collectemunten vindt één keer per maand plaats op de
derde maandag (van 19.30-20.30 uur) van de maand in gebouw
"Ruimte".
Er zijn blauwe, zwarte en groene collectemunten. De blauwe munten
hebben een waarde van €2,- de zwarte hebben een waarde va €1,- en
de groene munten hebben een waarde van €0,57.
Komende data voor de verkoop van collectemunten:
- 21 december
- 18 januari
- 15 februari
Neemt u, als u niet per bank kunt bestellen, gepast geld mee a.u.b.
Het is de bedoeling dat u het geld van te voren overmaakt op
IBAN NL52RABO0324828160 t.n.v. Gereformeerde Kerk Daarle inz.
collectemunten.
Wilt u, indien mogelijk, erbij vermelden welk soort munten u wilt en
hoeveel van elk. Voor hen die dit al doen onze dank. Er komen steeds
meer gemeenteleden die per bank betalen; dit is voor ons als diaconie
veel gemakkelijker, wij kunnen dan alles vast klaarzetten en hebben niet
zoveel contanten meer in huis.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Begroting 2021
De bespreking van de begroting op de gemeenteavond in het najaar is
vanwege de coronamaatregelen niet door gegaan.
Wel is de begroting in de vergaderingen van kerkrentmeesters en
kerkenraad besproken en vastgesteld.
Hieruit is gebleken dat we helaas geen sluitende begroting kunnen
presenteren voor 2021.
Het tekort dat we op basis van onze huidige financiële situatie hebben
doorgerekend komt op 13% voor volgend jaar uit. Eén van de oorzaken
is dat de jaarlijkse kosten voor het overgrote deel hetzelfde zijn
gebleven, echter zijn de inkomsten flink achtergebleven o.a. door de
verminderde opbrengsten van de collecten. Deze ontwikkeling hebben
we meegenomen in de begroting voor 2021.
Voor wie interesse heeft ligt de begroting 2021 nu ter inzage bij de
kerkrentmeesters en er kan contact worden opgenomen via
g-kerkrentmeesters@pkn.nl.
In het najaar hebben we een start gemaakt met de renovatie van de
ramen in ons kerkgebouw zoals u hebt kunnen zien. Deze uitgaven
werden en worden vanuit onze eigen middelen gefinancierd.
Dit jaar hebben we geen extra acties gehouden om op het tekort in te
lopen. Wel hebben we extra uitgaven gehad voor de camera’s en
computer om onze livestreamuitzendingen te kunnen realiseren.
Daarom willen we u vragen een extra gift te doen om het tekort zoveel
mogelijk te beperken. Als u besluit dit te doen kunt u dit storten op
bankrekeningnummer: NL52RABO.032.48.05.268 onder vermelding van
“gift t.b.v. streamapparatuur”.
Bij voorbaat dank,
College van kerkrentmeesters
KINDEROPPAS
24 jan Hester Poorterman, Renske Immink
31 jan Anniek Immink, Janien van de Schootbrugge
07 feb Judith Maneschijn, Jaëlle Valk
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14 feb Marieke Immink, Marlies Bartels – Heilig Avondmaal
21 feb Lotte Stokvis, Jeanine Bosch
28 feb Celine Valk, Sanne Kuilder

HOI-FM
Religieuze muziek bij HOi-fm.
M.i.v. Kerst krijgt het programma Cantate een andere naam: Pastorale.
Inhoudelijk verandert er niets; veel vocale muziek, maar ook in elk
programma een klein gedeelte orgelklanken, bijv. in het nieuwe
jaar aandacht voor de orgelbouwers Andreas en Gottfried Silbermann.
Het 1e programma in 2021 (3 januari) heeft als thema: “Een Kind is ons
geboren” getoonzet door zes verschillende componisten.
Pastorale: elke zondag van 12.00 tot 13.00 uur!
Meer info: Kees de Velde Harsenhorst tel: 0548-617036 / 06-47848095
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KINDERNEVENDIENST & TIENERNEVENDIENST
Tweede Kerstdag:
De afgelopen weken hebben we samen toegeleefd naar het Kerstfeest.
Dit willen we op Tweede Kerstdag graag samen met de kinderen van de
kinder- en tienernevendienst vieren. En omdat we nog steeds te maken
hebben met de coronamaatregelen, doen we dat dit jaar anders dan
anders.
We zien zaterdagmorgen 26 december graag alle kinderen in de
basisschoolleeftijd in de kerk, zonder hun ouders. Vanaf 9.10 uur kunt u
uw kind(eren) brengen/afzetten bij de kerk, waar de leiding van de
kinder- en tienernevendienst hen op zal wachten. We zien wel graag de
kinderen per gezin bij elkaar. U als ouders/verzorgers kunt de dienst
thuis met ons meevieren op de gebruikelijke manier.
Aan het einde van de dienst kunt u uw kind(eren) dan weer ophalen bij
de kerk.
Er is deze morgen geen kinderoppas.
Om ons wel goed voor te kunnen bereiden, willen we u vragen of u uw
kind(eren) op wilt geven (liefst voor 22 december) bij de leiding van de
kinder- en tienernevendienst, via de bekende appgroep. Mochten we u
gemist hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar
jeaninemaneschijn@hotmail.com
Zo hopen we met alle kinderen van de basisschool in de kerk en met u
thuis meekijkend en -luisterend via laptop/tablet/kerkradio samen een
mooie kerstviering te hebben.
Rooster kinder- en tienernevendienst:
In het nieuwe jaar, 2021, zullen we ons oude rooster bij de kinder- en
tienernevendienst weer oppakken. Dit houdt in dat er elke week
kindernevendienst is voor groep 1, 2 en 3 en om de week ook voor
groep 4, 5 en 6. Ook de tienernevendienst zal weer om de week zijn. Dit
alles tijdens de morgendiensten. Zie hiervoor het schema bij de
kerkdiensten.
Fijne feestdagen namens leiding kinder- en tienernevendienst.
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Afscheid:
Bij de kindernevendienst zullen we de komende periode afscheid nemen
van Geri Poorterman. We willen haar hierbij hartelijk bedanken voor het
werk dat ze de afgelopen 10 jaar voor de kindernevendienst heeft
gedaan.
EVANGELISATIECOMMISSIE
Diensten kerstavond donderdag 24 december 2020
Op kerstavond zijn we traditiegetrouw gewend aan de kerstzangdienst
in ons dorp. Helaas mag er nog niet worden gezongen en kan er niet
gesproken worden over een zangdienst. Toch hebben we besloten om
een KERSTAVONDDIENST te houden in de beide kerken van Daarle.
In de kerstavonddienst gaan we samen luisteren naar het
kerstevangelie, de geboorte van het kind Jezus, in de stal van
Bethlehem. In beide kerken zal een zanggroepje, bestaande uit inwoners
van ons dorp, kerstliederen zingen. Ook kunt u genieten van het
orgelspel.
De beide diensten beginnen om 19.30 uur. Ds. Prins gaat voor in de
kerk van de Hervormde gemeente en Ds. Heusinkveld gaat voor in de
Gereformeerde kerk. Per kerk mogen maximaal 30 mensen tijdens de
dienst aanwezig zijn. Vanaf maandag 21 december a.s. kunt u zich
aanmelden voor de dienst op dezelfde manier als voor de reguliere
zondagse diensten.
Voor meer informatie hiervoor zie: www.pkn-daarle.nl
Ook zullen de diensten live worden gestreamd via Youtube.
De Evangelisatiecommissie wenst u een goede kerstavonddienst toe,
waar u zich ook bevindt.
WORLD SERVANTS
Kerstkaartenactie
Onze bekende kerstkaartenactie is weer begonnen. Heeft u kerstkaarten
voor de gemeenten 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
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bijbehorende bedrag mag u meeleveren in een envelop. Wij zorgen dan
dat de kaarten voor de kerst zijn bezorgd.
We willen dit jaar ook extra 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 de mail of via WhatsApp:
0655084896
Kerstpuzzeltocht
Dit jaar is er geen kerstwandeling, daarom organiseren wij een
kerstpuzzeltocht. Van 25 t/m 31 december kunt u met uw gezin de tocht
door Daarle en omgeving rijden met kans op een prijs. Voor €7,50 per
gezin doet u al mee! Er zijn twee categorieën vragen voor jong en oud.
De tocht zal ongeveer 1 uur duren. Stuur vóór 25 december een mail om
uw gezin op te geven.
Ons emailadres: wsdaarle@hotmail.com
WELZIJN OUDEREN
Er is dit jaar door de corona geen Kerstfeest van Welzijn Ouderen, we
missen veel contacten en bezoekjes.
We hopen over een korte tijd alles weer op te starten.
Als we met ziekte te maken hebben wensen we u een voorspoedig
herstel. Hen die met verlies van een geliefde te maken kregen wensen
we kracht en sterkte voor nu en in de toekomst.
Namens de commissie Welzijn ouderen, Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar.
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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
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling die wij mochten ontvangen, tijdens het ziek
zijn en na het overlijden van mijn vrouw, onze (schoon)moeder en oma
Nicolien Pastink-Pos. Dit waarderen wij enorm en heeft ons heel goed
gedaan.
Albert Pastink, kinderen en kleinkinderen.
Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van mijn lieve man, mijn broer, onze zwager en oom
Evert Lusseveld. Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten, de
telefoontjes en bezoekjes ons erg goed gedaan hebben en een grote
steun voor ons zijn.
J. Lusseveld - Horstink en familie

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten bloemen attenties
telefoontjes en bezoekjes. Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.
Gerda en Berend Jan Immink.

Bij deze willen wij jullie hartelijk bedanken voor de bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen voor ons 45-jarige huwelijksdag.
Hartelijke groet,
Arend en Ina Marsman

Dankbaar wil ik u en jullie bedanken voor de vele telefoontjes, kaarten,
bloemen en andere attenties, die ik mocht ontvangen voor mijn 85e
verjaardag. Tevens wens ik u en jullie allen gezegende Kerstdagen en
een liefdevol 2021 toe.
Met liefdevolle groeten,
Gerrie Kleinjan-Pels
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AGENDA
Dinsdag 05 januari
Dinsdag 12 januari

20.00 uur Vergadering nieuwe ambtsdragers
19.45 uur Kerkenraadsvergadering

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 17 januari en 14 februari.
Kopij kan tot respectievelijk 11 januari en 8 februari tot 12.00 uur worden
ingeleverd bij: Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a.
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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