KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

18 april 2021
De genoemde diensten zijn onder voorbehoud ivm de coronamaatregelen

Zondag 18 april
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Nathan Jan Immink
Dhr. G. Diepenveen
Gijsbert Immink (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Anniek Immink, Judith Maneschijn
Gea Wessels

Zondag 25 april
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. R. Roelofs
Lian Wetering (1, 2, 3)
Jaëlle Valk, Jeanine Bosch
Alie Reimink

Zondag 2 mei
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Dhr. L. van de Schootbrugge
Jaëlle Valk (1, 2, 3) Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Marlies Bartels, Sanne Kuilder
Erna Immink
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Zondag 09 mei
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
19.00 uur Ds. J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn
Dhr. R. Roelofs
Dianne Seigers (1, 2, 3)
Lotte Stolkvis, Rianne Reefhuis
Aly Veurink

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas:
Dinie Bartels, Marieke Immink
Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen-Hospers
Zondag 16 mei
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
19.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Wilma Bosch (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Aly Veurink, Jacqueline Dubbink
Jenny Plaggenmars
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Pastoralia
Meerderen in onze gemeente ondergaan behandelingen, chemo- of
immuuntherapie, onderzoeken… Het onderstreept de kwetsbaarheid
van ons leven. Laten we elkaar opdragen in onze gebeden voor ‘de
troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden’ (Hebr. 4:16).
Kerkdiensten
Sinds zondag 28 maart worden er weer morgendiensten gehouden met
30 aanwezige gemeenteleden. Woensdag a.s. (14-4) wordt in een
gezamenlijk moderamen overlegd over de tweede dienst. In het
overzicht aan het begin van dit kerkblad ziet u deze opgenomen, maar
er moet dus nog over besloten worden. Vooralsnog lijkt het erop dat er
geen versoepelingen komen in het Corona-beleid de komende week. De
gemeente Hellendoorn laat helaas ook relatief veel besmettingen zien.
Voor nieuws en wijzigingen ten aanzien van de erediensten wordt u
verwezen naar de afkondigingen in de diensten op zondag, pkn-daarle.nl
en kerkdaarle.nl.
Nog even volhouden?
Het zijn onzekere tijden. In de media gaat het vrijwel alleen nog over de
Coronacrisis en de politieke crisis, waardoor je denkt dat de problemen
nóg groter zijn dan ze in werkelijkheid zijn, terwijl er voor andere
moeiten en gevaren weinig aandacht is. We moeten alert zijn dat we
ons leven niet laten leiden door wat de media ons voorschotelt – en ook
niet denken dat we in het verleden de boel beter onder controle
hadden, want dat is slechts schijn.
We houden van zekerheid; we hebben de dingen graag onder controle.
Maar er is onzekerheid of je bedrijf kan blijven bestaan, je straks nog
een baan hebt, je je schulden kunt afbetalen, en vooral eerst maar eens
of je gezond blijft, je (groot)ouders gezond blijven… Wat gaat Corona
betekenen voor onze welvaart en onze toekomst?
En dan hebben we net Pasen gevierd en komt de kerk met krachtige en
besliste woorden: ‘De Heer is opgestaan uit de dood!’ Engelen hebben
het verkondigd en die verkondiging gaat nu al 21 eeuwen de wereld
over. Bovendien was het in de ‘heilige Schriften’ al aangekondigd dat dit
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zo zou gaan (Jona, Hosea 6) en de opgestane Heer is verschenen (heeft
zich laten zien!) aan Petrus, de discipelen, de eerste gemeente in
Jeruzalem, Jakobus, de apostelen en aan Paulus.
Het is Pasen geweest. Vertrouw je dat Jezus de macht van de dood en
van het kwaad heeft overwonnen; dat Jezus sterker is dan welke macht
of welk virus dan ook? Wij hoeven de strijd tegen het kwaad niet te
winnen, we moeten biddend (!) standhouden in de kracht van de Heer!
Christus wil niet dat je leven wordt bepaald door het kwaad, maar door
Hém! Hij biedt je een leven aan in hechte relatie met Hem. Hopen op
betere tijden? Maar het is Pasen geweest: die betere tijd is al lang
aangebroken!
Pasen geeft kracht om te leven. Merk je het al? Groei je al toe naar het
leven zoals God bedoeld heeft? Ga je al wat lijken op Christus? Ja? Gaaf!
Nee? Maak dan een nieuw begin – Corona zet veel dingen stil; misschien
zet God ons ook wel stil, zodat je tijd hebt de opgestane Heer aan te
roepen en te vragen om een relatie met Hem. Je kunt door je verdriet
heen kijken en je angst bij Jezus neerleggen. Je weet dat de ellende in je
leven niet meer het laatste woord heeft…
Nee, daarmee zijn je problemen nog niet verdwenen, maar je mag ze
tegen het Paaslicht houden. Pasen begon met problemen, met de vraag
van de vrouwen: ‘Hoe komen we bij Jezus? Wie zal de steen voor het
graf wegrollen?’
Denk aan de opgestane Heer van Openbaring 1: ‘Wees niet bang! Ik ben
de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste. Ik ben levend tot in alle
eeuwigheden’. Ja, we leven in onzekere tijden. Maar Jezus wil zijn
doorboorde handen beschermend op ons leggen: ‘Niet bang zijn. Ik ben
er en Ik blijf er!’
Omdat het bezoeken van elkaar wat ingewikkelder is geworden – doe
even een berichtje als u graag wilt dat de ouderling of ik kom(t)
bijpraten. Een vredegroet vanuit de pastorie!
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KERKENRAAD
Kort verslag online kerkenraadsvergadering 4 februari 2021.
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest met ons Psalm 148. Hij
geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Kascontroles:
 De kascontroles van de verschillende commissies worden verdeeld.
Deze kunnen eventueel in gebouw Ruimte plaatsvinden in verband
met het kunnen houden van voldoende afstand.
 Jan Henk Valk wordt penningmeester van de oudercommissie in
plaats van Marc Kikkert.
Wijkindeling:
Wijkindeling bij nieuwe ambtsdragers; de gezinnen weer terug bij eigen
wijk. Dit is zoveel mogelijk gedaan, maar niet helemaal gelukt. Dit ook in
verband met de verschillen in grootte van de wijken.
40 dagentijd:
 De 40-dagentijdkalenders zijn rondgebracht.
 In de 40-dagentijd is er, in samenwerking met de Hervormde kerk,
iedere woensdagavond een vesper gehouden.
Situatie Coronamaatregelen:
 Naar aanleiding van de maatregelen omtrent het coronavirus zijn de
ochtenddiensten toegankelijk voor 30 gemeenteleden. Wel is
reserveren noodzakelijk. Dit is mogelijk vanaf donderdag t/m
aanvang van de diensten 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). De avonddiensten komen te vervallen. De
dienst online volgen kan via www.kerkdaarle.nl (Gereformeerde
Kerk)
 Tiener- kindernevendienst zijn weer opgestart.
 Pastoraat: het reguliere huisbezoek gaat niet door. Het overige
pastoraat gaat voornamelijk via de telefoon. Bezoek aan ouderen en
zieken wordt alleen op verzoek gedaan (zowel door ouderlingen als
predikanten) De diensten online volgen kan via www.kerkdaarle.nl
(Gereformeerde Kerk)
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Sluiting:
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
•
18-04
27-04
01-05
07-05

Wij feliciteren
dhr. M. Immink, Zuidelijke Kanaaldijk 11, Hellendoorn
mw. H. Reimink – Dunnewind, Kötterskamp 29
dhr. H.J.M. Valk, Zandkuilenweg 10
mw. H. Kamphuis – van Lenthe, Bruineveldweg 2

75 jr.
81 jr.
84 jr.
85 jr.

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 februari en maart
Kerk
Onderhoud
Diaconie
KIA Werelddiaconaat
KIA Diaconaat
Jeugd
NBG
Collectebusjes catechisatie, voor doel jeugd
Giften:
Voor de kerk
Voor de kerk
Voor de kerk
Voor Dorcas
Voor kerkblad van hervormde lezer

€ 1132,20
656,76
954,94
332,16
257,16
208,15
179,44
247,74

€ 100,00
50,00
30,00
35,00
15,00

PAASKAARS 2020
Zoals ieder jaar is op 1e Paasdag 2021 weer een nieuwe paaskaars
aangestoken in onze kerk. Volgens goed gebruik wordt de vorige
paaskaars geschonken aan een persoon of familie die deze graag in bezit
wil krijgen. Dit kan zijn omdat in het voorbije jaar iets bijzonders heeft
voorgedaan of om andere redenen. Indien u belangstelling heeft voor
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de paaskaars 2020, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan scriba Wilma
Reefhuis, tel 697328 of g-scriba@pkn-daarle.nl. In het geval dat
meerdere personen de paaskaars wensen te ontvangen zal deze worden
verloot onder de belangstellenden.
KINDEROPPAS
23-05
24-05
30-05
06-06

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Heilig Avondmaal

Geranda Kamphuis
Nienke Kamphuis
Zwanet B. Hospers
Inge Reefhuis

Renda Bartels
Marlies Immink
Celine Valk
Rolien Voortman

WORLD SERVANTS DAARLE
Het hoge woord is eruit! Op 15 maart hebben wij, via een online
bijeenkomst met alle World Servants deelnemers, te horen gekregen
dat onze projecten naar Ghana, Myanmar en Zambia definitief niet
doorgaan. Dit is natuurlijk heel erg jammer, maar World Servants zou
World Servants niet zijn als ze niet met een (heel mooi) alternatief
komen. Daarom heeft World Servants, samen met andere organisaties
waaronder Stichting Present, 22 alternatieve projecten opgesteld in
Nederland. In plaats van 3 weken, gaan wij nu 10 dagen aan de slag in
Nederland voor en met mensen die het minder hebben.
Dit betekent niet dat de mensen in het buitenland in de steek worden
gelaten. Met onze actieopbrengsten wordt de bouw in de projectlanden
gefinancierd. Het gebouw waaraan wij zouden meehelpen met bouwen
gaat er dus 100% zeker wel komen, alleen zonder onze fysieke
aanwezigheid. World Servants blijft altijd 5 jaar betrokken bij een
project. Dit blijft ook gewoon gebeuren.
Dit jaar zijn wij dus onderdeel van 2 projecten. Een waarbij we zelf onze
handen uit de mouwen steken in Nederland en een project in een
derdewereldland, waarbij er wordt gebouwd door een lokale aannemer
met door u gesponsorde stenen. Het project in Nederland wordt ook
gefinancierd door onze actieopbrengsten. Er wordt nu bijv. ook geld
bespaard omdat we niet hoeven te vliegen.
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Wat gaan wij doen in Nederland?
HarmJan (Ghana) gaat naar Den Helder en gaat aan de slag in en rond
het consuminderhuis het ‘FUNdament’. Het buurthuis heeft een flinke
opknapbeurt nodig. De mensen in de wijk ‘Nieuw Den Helder’ hebben
het financieel niet ruim, de wijk staat van oudsher bekend als berucht;
veel drugsoverlast, werkloosheid en criminaliteit.
I.v.m. een privésituatie heeft Jarnick besloten om dit jaar niet mee gaan
met het project.
www.worldservants.nl/NL2221
Eva en Leanne (Myanmar) gaan naar Scherpenzeel naar de
‘Gebarenboerderij’. Hier gaan zij helpen met het uitbouwen van de
houtwerkplaats, het herinrichten van de pony-verblijven en nieuwe
dakplaten plaatsen op een gebouw. De Gebarenboerderij is een
zorgboerderij waar dove cliënten komen. Zij komen speciaal naar de
Gebarenboerderij omdat de voertaal hier gebarentaal is. Nergens
anders is er een zorgboerderij waar iedereen gebarentaal kan.
www.worldservants.nl/NL1321
Herjan en Jeffrey (Zambia) gaan naar Zoetermeer. In de wijk
‘Oosterheem’ is de laatste tijd veel overlast, waardoor veel mensen in
angst leven. Daarnaast leeft 1 op de 5 bewoners onder de
armoedegrens. Door te klussen in de wijk en allerlei (kinder-)
programma’s op te zetten wordt er, samen met een buurtorganisatie,
gewerkt aan een veilige plek en een positieve verandering in deze wijk.
www.worldservants.nl/NL0921
Wij vinden het allemaal erg jammer dat de projecten in het buitenland
niet doorgaan, maar wij hebben ook heel veel zin om in Nederland onze
handen uit de mouwen te steken! Wij willen u allemaal hartelijk
bedanken voor uw steun in de afgelopen 2 jaar! Heeft u nog vragen
n.a.v. dit bericht, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen: worldservants@hotmail.com. Of kijk op de website van World
Servants: www.worldservants.nl
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DANKBETUIGING
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en
attenties tijdens mijn ziekenhuisopname, revaldiatieperiode en bij
thuiskomst.
Hartelijke groet, Janna Eshuis-Nagel
Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd na het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader Herman Lenderink
We waarderen het dat u de moeite heeft genomen om te bellen, een
berichtje, kaartje of bloemen te sturen of ons persoonlijk te condoleren.
De kinderen en ouders van groep 6/7 die een erehaag gevormd hebben
op de dag van de begrafenis, hartelijk dank hiervoor.
Het is fijn dat er ook nu nog mensen zijn die ons steunen met een
bezoekje of kaartje. Het doet ons goed dat mensen met ons meeleven.
Irma, Lisa, Matthijs, Lynn en Emma Lenderink

PASSAGE
Fietsen op woensdagavond.
Hallo allemaal,
Corona waart nog rond. Toch willen we starten met fietsen door Daarle
en omstreken op woensdagavond.
Gezien de omstandigheden proberen wij dit op een verantwoorde wijze
te doen. De fietsafstand is ongeveer 25 km. Elke week te beginnen vanaf
5 mei a.s.. Iedereen mag meefietsen. Tot dan.
Hartelijke groeten van Het bestuur Passage.

9

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 16 mei en 13 juni.
Kopij kan tot respectievelijk zaterdag 8 mei en zaterdag 5 juni tot 17.00
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

10

