KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

21 maart 2021

De genoemde diensten zijn onder voorbehoud ivm de coronamaatregelen

Zondag 21 maart
Voorganger:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Edith Kamphuis

Woensdag 24 maart, Vesper
Voorganger:
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Zondag 28 maart, Palmzondag
Voorgangers:
9.30 uur Dhr. H. Maneschijn
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. H. Valk
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3)
Kinderoppas:
Inge Reefhuis, Zwanet Boeschen-Hospers
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink
Woensdag 31 maart, Vesper
Voorganger:
19.30 uur Ds. E.J. Prins
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
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Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink
Zondag 4 april, Eerste Paasdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham
Gezamenlijke dienst Gereformeerde kerk
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. G. Diepenveen
Kindernevendienst: Dianne Seigers (1, 2, 3) Wilma Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Anne Bargboer, Roelien Voortman
Maandag 5 april, Tweede Paasdag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kinderoppas:
Hester Poorterman, Renske Immink
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink
Zondag 11 april
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Zondag 18 april
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
19.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Rianne Kamphuis (1, 2, 3)
Franciska Willems, Ina Immink
Jannie Rotmensen

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
Dhr. G. Diepenveen, dhr. L. van de Schootbrugge
Gijsbert Immink (1, 2, 3) Anja Valk (4, 5, 6)
Anniek Immink, Judith Maneschijn
Gea Wessels
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Hij daalde af,
verbrak de banden van de dood,
om als verrezen Christus
alle bevreesde mensen
op te richten uit de nood.
‘…Ik BEN de opstanding en het leven,
wie in Mij gelooft zal leven, ook al sterft hij:
en geen mens die leeft
en gelooft zal nog sterven…’
Je voelt je als de lente licht,
om het verlangde vergezicht.
Je bent jezelf niet langer kwijt,
verwonderd wordt je hart weer wijdt.
Liefde zonder angst of waan,
waar Hij gaat, daar zul jij gaan.
Elle Werners
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Kerkdiensten
We proberen vanaf zondag 28 maart de kerkdiensten weer te houden
met 30 aanwezige gemeenteleden. U kunt online inschrijven (dit
systeem heeft ook nadelen, maar als u graag wilt: vanaf dinsdags kan
worden ingeschreven!). Op Goede vrijdag is er ’s morgens een
gezamenlijke dienst in de hervormde kerk en ’s avonds een
gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk; dat betekent dat er dus
’s morgens niet – zoals eerdere jaren – in beide kerken een dienst is.
Voor recente wijzigingen: de afkondigingen in de diensten op zondag,
pkn-daarle.nl (er wordt gewerkt aan het vernieuwen van de site!) en
kerkdaarle.nl.
Pasen
Pasen is het feest van licht, van nieuw leven en van een nieuw begin!
Velen snakken naar een nieuw begin: een nieuw begin na de
coronacrisis, een nieuw begin na zorgen,
verdriet, financiële en relationele
problemen…
Wat geweest is, kan niet worden
overgedaan. Wat we verkeerd hebben
gedaan, kan niet ongedaan worden
gemaakt. Wat wél mogelijk is, is verzoening: herstel van relaties, leven
in vrede. Dat kan vooral, omdat Jezus voor ons verzoening heeft
bewerkstelligd. Hij heeft zijn leven gegeven opdat ons leven
eeuwigheidswaarde zal hebben. Die waarde is niet voor later, maar voor
nu. Je mag je leven zien in het licht van de eeuwigheid, van de Eeuwige
God, die – dankzij Jezus Christus – vandaag al je Vader wil zijn.
We mogen leven in het Vaderhuis. Ook dat is niet voor later, maar voor
nu. Christus wil van ons een huis maken van en voor de Vader. Doordat
de Geest zich meldt bij je hart heb je de mogelijkheid om te
antwoorden: ja of nee. Mag de Geest van mijn hart en van mijn leven
een huis van de Vader maken?
Sinds Pasen is er een grote renovatie aan de gang. De Heilige Geest wil
mensen renoveren – een nieuw hart en leven geven.
Vervolgens moet ook de samenleving gerenoveerd worden, en de
hemel, en de aarde – ja, de hele kosmos!
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Die renovatie-beweging is (gelukkig) niet tegen te houden. Uiteindelijk
zal de hele kosmos gerenoveerd, vernieuwd worden.
Laten wij ons openstellen voor die renovatie. Ja, dat is lastig: want er
komt eerst troep tevoorschijn – alle troep moet uit ons leven weg… Dat
is niet altijd makkelijk en voelt niet altijd fijn. Maar het is nodig.
Laten we ons leven in Jezus’ handen leggen – zijn doorboorde handen.
In die handen zijn we veilig, onder die handen worden we gezegend en
vernieuwd. Pasen is een geweldig feest – zeker in coronatijd. Zeker is
dat de duisternis plaats moet maken voor het licht – Goede Vrijdag
wordt opgevolgd door de Paasmorgen. De Geest verspreidt het licht
verder. In dat werk mogen wij lichtdragers zijn, totdat de tijd komt dat
het nooit meer nacht zal zijn, omdat de opgestane en levende Heer ons
licht zal zijn (Op. 21:23).
Ik wens u van 28 maart t/m 3 april een goede Stille Week toe en dat
Christus op de Paasmorgen ook (opnieuw) mag opstaan in uw hart en
leven!
Als er dingen zijn die u wilt delen of u graag even wilt bijpraten, laat het
weten! We zijn in deze tijd wat minder goed van elkaars leven op de
hoogte, waardoor meeleven soms wat moeilijker is. Omdat niet is in te
schatten wie in coronatijd wél of géén bezoek wil ontvangen – doe even
een berichtje als u graag wilt dat de ouderling of ik even kom(t)
bijpraten.
Een hartelijke zegengroet vanuit de pastorie,
Bert-Jan Heusinkveld.
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•
26-03
31-03
02-04
04-04
06-04
18-04

Wij feliciteren
mevr. G. Valk – Meijer, Zandkuilenweg 10
mevr. G. Valk – Stokvis, Zandkuilenweg 17
dhr. R. Fransen, Tweede Kampsweg 40, Nijverdal
mevr. W. Gerrits – Kleinjan, Watertorenweg 8
dhr. E.J. Wassink, Oetbrink 2
dhr. M. Immink, Zuidelijke Kanaaldijk 11, Hellendoorn

84 jr
88 jr
78 jr
85 jr
81 jr.
75 jr.

‘Ik w il u lo ven HEER, met heel mijn hart,
vertellen van U w w o nderdaden’
Psalm 9 vs 2

DIACONIE
Verjaardagfonds
januari – februari 2021
Voor de kerk
Voor streamapparatuur
Voor de diaconie
Voor de jeugd
Voor de bloemen
Voor World Servants Daarle

€ 153,00
11,40
10,00
5,00
5,00
5,00

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Beameren en streamen.
Om in Corona-tijd toch de kerkdiensten te kunnen volgen, moesten we
in versneld tempo onze diensten gaan streamen.
Dit was een uitdaging, maar we kunnen nu vaststellen dat het steeds
beter verloopt en zijn dan ook dank verschuldigd aan de mensen binnen
onze gemeente die hier veel tijd en moeite in hebben gestoken.
Het beamerteam bestaat uit een klein clubje leden en uitbreiding zou
dan ook fijn zijn! Via deze weg willen wij u/jou oproepen om het
beamerteam te komen versterken!
Mogelijk vraagt u/jij zich af: “Wat houdt het precies in, hoeveel tijd gaat
me dit kosten, moet ik echt verstand hebben van computers, moet ik
het alleen doen, enz…”
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Voor informatie (geheel vrijblijvend 😊) kunt u terecht bij Marja Jurjens
(697170).
Actie Kerkbalans 2021
Het toegezegde bedrag op Actie Kerkbalans is € 106.385,50.
Dit bedrag is een lichte stijging ten op zichtte van verleden jaar
(€ 102.918). Dat stemt dankbaar: allen hartelijk dank daarvoor! De
begroting is met dit bedrag nog niet helemaal sluiten, maar het stemt
zeker hoopvol.
Wanneer het resultaat over het afgelopen jaar bekend zal zijn komen
we nader terug op het tekort en hoe we in de toekomst daarmee
kunnen of moeten omgaan.
College van kerkrentmeesters
KINDEROPPAS
25 Apr
02 Mei
09 Mei
13 Mei Hemelvaartsdag
16 Mei
23 Mei 1 Pinksterdag
24 Mei 2 Pinksterdag
e
e

Jaelle Valk
Marlies Bartels
Lotte Stokvis
Dinie Bartels
Aly Veurink
Geranda Kamphuis
Nienke Kamphuis

Jeanine Bosch
Sanne Kuilder
Rianne Reefhuis
Marieke Immink
Jacqueline Dubbink
Renda Bartels
Marlies Immink

AVONDDIENST PALMZONDAG
Zoals gebruikelijk is in Daarle, zal de avonddienst van de Palmzondag,
zondag 28 maart, een bijzondere dienst zijn. Helaas kunnen we dit jaar
niet spreken van een paaszangdienst, omdat er nog niet gezongen mag
worden in deze dienst. Wel hopen we dat we vanaf zondag 28 maart
weer met 30 mensen samen mogen komen ín de kerk.
In deze gezamenlijke dienst, die om 19.00 uur begint in de Hervormde
kerk, zal ds. Prins voorgaan en zal Henk Valk het orgel bespelen. Verder
zullen enkele leden van EMOS, op een andere manier dan verwacht,
meewerken aan deze dienst.
U kunt zich aanmelden voor deze dienst via www.hkerk.nl en natuurlijk
is deze dienst ook online te volgen. We hopen op een mooie dienst!
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PASSAGE
Het jaar 2020 was een jaar vol vragen en hoe lang de Corona-crisis nog
duurt is niet te voorspellen. Daardoor was en is het niet mogelijk om als
vereniging bij elkaar te komen. Hopelijk kunnen wij deze zomer samen
nog iets ondernemen. Dames, blijf gezond.
De hartelijke groeten van Het bestuur Passage.
ZWO COMMISSIE
Ook dit jaar hebben we namens onze gemeente meegedaan aan de
paasgroetenactie van KerkInActie.
Het thema dit jaar is 'verbondenheid'.
Door het schrijven van kaarten aan gevangenen willen we onze
verbondenheid met onze medemens in de gevangenis tonen en hen
laten weten dat God er ook voor hen is.
We bedanken de vrijwilligers die ons hebben geholpen met het
schrijven van 150 kaarten.

STICHTING HELPT ROEMENIË
Zoals u weet houden we al jarenlang een ontbijtactie in de regio.
Vorig jaar is deze in de voorbereidingsfase, vanwege corona, afgelast.
Ook dit jaar kunnen we de actie helaas niet laten doorgaan.
Jammer voor u én natuurlijk ook jammer voor de inkomsten van de
stichting. Maar wij hopen en vertrouwen erop dat we volgend jaar weer
vele personen kunnen verrassen met een ontbijtje!
Stichting Helpt Roemenië – Bankrekeningnr. NL93ABNA049 43 78 301.
Namens het bestuur
Stichting Helpt Roemenië.
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CORONAPROOF PAASCHALLENGE 2021
De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij
deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits
uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm,
Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Het lijkt of je in
een tijdmachine stapt, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling.
Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime
aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan
met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het
verhaal van Pasen.
Voor wie?
De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden, maar
ook als gezin kun je meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners
in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Ook mensen van buiten de kerk zijn
welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.
Het QR – code spel wordt vanuit de beide Daarlese kerken
georganiseerd en speelt zich af op een route in of rondom Daarle op 27
maart, 2, 3 en 5 april. Via de website van de kerken www.pkn-daarle.nl
kun je informatie vinden over hoe je je aan kunt melden en wat je
nodig hebt om het spel te kunnen spelen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Wouter Immink (06
12438714) of Inge Borkent (06 30365177).
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ONLINE VAKANTIE BIJBEL CLUB 2021
Dit jaar was er opnieuw vakantie Bijbel Club. En hier waren wij natuurlijk
ook weer bij (Petra, Bram en Britt). Wat hadden wij er veel zin in! Dit
jaar ging het helaas anders dan anders, we hebben dit jaar een online
bingo gedaan! Wat was dat gezellig zeg!
Er waren 50 kinderen die meededen! We begonnen de bingo met een
dansje, om al onze energie kwijt te raken. En wat deden jullie allemaal
enthousiast mee!
De jongste groep mochten plaatjes afstrepen wat bij de vraag hoorde.
En wat deden jullie goed mee zeg!
De oudste groep had het wel wat moeilijker, zij hadden woorden op hun
bingokaart staan. Er werd een vraag gesteld en het antwoord zou dan
op de kaart kunnen staan.. En wat was het spannend zeg! Wie zou er als
eerste bingo roepen! Een vraag die we bijvoorbeeld hebben gesteld is:
• Wat kreeg Jozef van zijn vader? Zijn broers waren hier erg
jaloers op. (Een jas)
• Wie werd er in een mandje tussen het riet gelegd? (Mozes)
• Hoe heten de mensen die met Jezus meegingen? (De
discipelen)
Ook waren er toffe prijzen te winnen, deze werden na afloop al snel
afgeleverd bij de winnaars! Gefeliciteerd!
Hier nog een leuke rebus om op te lossen! Succes!

Wij hopen natuurlijk dat we volgend jaar elkaar weer zien, maar dan wel
in de gymzaal! Tot volgend jaar in de voorjaarsvakantie! Blijf gezond!
Groetjes Petra Pennenlikker, Bram en Britt
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WELZIJN OUDEREN
De corona-crisis duurt al ruim een jaar en het leven is onaangenaam
veranderd met veel sociale beperkingen.
We missen de contacten en ook de kerkdiensten missen we om samen
te zijn, naar Gods woord te luisteren, te bidden, te danken en te zingen.
Als commissie Welzijn Ouderen kunnen we ook niets organiseren.
Sommigen onder ons hebben te kampen met ziekte, we wensen hen
kracht en sterkte, en als het mogelijk is beterschap.
Allen Goede Paasdagen.

DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven,
betoond tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma Anneke Schuurman – van der Spijk.
De vele kaarten, telefoontjes en uw gebed hebben ons goed gedaan.
U allen hartelijk dank.
Henk Schuurman, kinderen en kleinkinderen.
Graag wil ik nog iedereen bedanken voor de vele kaarten en
telefoontjes die ik heb ontvangen, zowel bij mijn verhuizing naar Het
Liefferdinck als bij de jaarwisseling.
Hartelijke groet, Janna Gerrits.
Nu ik mag ervaren dat ik vooruit ga, wil ik iedereen bedanken voor het
meeleven en de belangstelling, de kaarten, bezoekjes en telefoontjes bij
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Hartelijke groet, Henk en Janny Bakhuis
Ik wil iedereen hartelijk bedanken die mijn 91e verjaardag tot een
onvergetelijke dag heeft gemaakt.
Hartelijke groeten, Dika Willems
Bedankt voor de kaartjes, appjes en telefoontjes na Melissa's operatie
uit het ziekenhuis. Een kaartje open maken vond ze geweldig!
Melissa Wassink
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“Tienduizend redenen tot dankbaarheid””
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten , attenties en
berichtjes, die we mochten ontvangen voor ons 25 jarig huwelijk.
In deze bijzondere coronatijd is het voor ons een onvergetelijke dag
geworden.
Een hartelijke groet van Erwin en Erna Kleinjan
KERKDIENST IN DE TWENTSE STREEKTAAL
Ontmoetingskerk Rijssen, zondag 21 maart 2021 om 19.00 uur
In het kader van ‘maart dialectmaand’ wordt op zondagavond 21 maart
om 19.00 uur een digitaal te volgen dialectdienst opgenomen en
uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk (Gereformeerd/PKN) in
Rijssen.
Het thema is: “Een ni’je lente”.
Voorganger in deze dienst is ds. K. (Klaas) van der Kamp uit Kampen.
Door de coronabeperkingen kan er dit jaar helaas geen medewerking
worden verleend door het -aan de Ontmoetingskerk verbondengelegenheidskoor ‘Lofleed’.
Zo mogelijk zingt het kwartet ‘MetnVeern’. Als ‘MetnVeern’ door de
corona-maatregelen ook nog niet mag zingen, dan wordt de zang ook
digitaal verzorgd. Iedereen (den belangstelling hef vuur de Tweantse
toal) wordt van harte uitgenodigd om de dienst te volgen via
Kerkdienstgemist.nl/ontmoetingskerk Rijssen.
Voor meer informatie over de dienst:
Herman Broeze, tel. 06-12536781 / broezeherman@gmail.com

‘Een ni’je
lente’
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VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 18 april en 16 mei.
Kopij kan tot respectievelijk zaterdag 10 april zaterdag 8 mei tot 17.00
uur (=wijziging!) 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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