KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

16 mei 2021

De genoemde diensten zijn onder voorbehoud i.v.m. de
coronamaatregelen

Zondag 16 mei
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
Dhr. R. Roelofs
Wilma Bosch (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Aly Veurink, Jacqueline Dubbink
Jenny Plaggenmars

Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Gezamenlijke dienst Hervormde kerk
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Gijbert Immink (1, 2, 3)
Kinderoppas:
Geranda Kamphuis, Renda Bartels

Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kinderoppas:
Nienke Kamphuis, Marlies Immink
Bloemen bezorgen: Jan Henk Valk
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Zondag 30 mei
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Zondag 6 juni
Voorganger:

Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen
Zondag 13 juni
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. G. Diepenveen
Anja Valk (1, 2, 3), Lian wetering (4, 5, 6)
Zwanet Boeschen-Hospers, Celine Valk
Janny Bosch

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Viering Heilig Avondmaal
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Jaëlle Valk (1, 2, 3)
Anne Bargboer
Inge Reefhuis, Rolien Voortman
Miny Reimink

9.30 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
19.00 uur Da. B. van de Weg, Nijverdal
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs,
Wilma Bosch (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
Janien van de Schootbrugge, Mini Veldman
Janny Reefhuis
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Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Examens
Binnenkort beginnen de centraal schriftelijke eindexamens weer voor
veel middelbare scholieren. Een tijd van hard werken, rustig blijven, en
hopelijk goed genoeg presteren om het verlangde diploma te behalen.
Als je voor je examen staat, zul je zeker je best doen. Nu maar hopen
dat het voor dit moment voldoende is. We wensen jullie heel veel
sterkte, wijsheid, rust en kracht toe. Je weet waar je al deze dingen kunt
krijgen: bij Hem die je hemelse Vader wil zijn! Veel succes en een goede
examentijd gewenst!
Als jij één van die mazzelaars bent die examen mag doen, wil je dat dan
even aan de jeugdouderling laten weten: Jan Wouter Immink
(0612438714)!
Kerkdiensten en Heilig Avondmaal
Vanaf 1e Pinksterdag 23 mei gaan ook de tweede diensten weer van
start. Nu is dat 23-5 direct een gezamenlijke dienst in de Hervormde
kerk; daarna hopen we weer twee keer per zondag bij elkaar te kunnen
komen om God en elkaar te ontmoeten en God de lof te brengen.
Voorlopig nog met 30 aanwezige gemeenteleden, maar wie weet kan
dat aantal binnenkort worden opgeschaald.
D.V. 6 juni hopen we in beide diensten het Heilig Avondmaal te vieren.
In het gezamenlijk moderamen (en kerkenraad) is overlegd over hoe we
dat in deze tijd het best kunnen doen. Er is voor gekozen om het bij
twee vieringen te houden, met totaal dus 60 mensen. Voor degenen die
buiten Corona-tijd het avondmaal thuis vieren (en waarbij een
ambtsdrager aanwezig is), gaat het op dezelfde manier als altijd. Voor
anderen die normaliter aangaan en die thuis meevieren is er de
gelegenheid om met eigen brood en wijn mee te vieren.
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.
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Promotie ds. Heusinkveld
Op D.V. vrijdag 11 juni om 14.00 uur hoopt ds. Heusinkveld zijn
proefschrift getiteld: ‘De betere mens. Een medisch-ethisch kader voor
mensverbetering vanuit christelijk perspectief’ te verdedigen aan de
Theologische Universiteit te Kampen. Promotor is prof. dr. ir. H.
Jochemsen (Lindeboomleerstoel), copromotoren: prof. dr. G. Glas (VU)
en prof. dr. H.G.L. Peels (TUA).
De promotie vindt plaats in de ‘Nieuwe Kerk’, Broederweg 34 in
Kampen. Het is nog onbekend hoeveel mensen aanwezig mogen zijn. De
plechtigheid wordt live gestreamd via YouTube: TU Kampen en NGK
Kampen. Geprobeerd wordt een link op onze eigen site kerkdaarle.nl te
plaatsen.
Het proefschrift wordt uitgegeven door Eburon Academic Publishers en
is vanaf 11 juni te verkrijgen via de gebruikelijke verkooppunten. We
hopen en bidden dat de verdediging en promotie goed mogen verlopen
en dat het geheel behulpzaam mag zijn bij medisch-ethische
overwegingen, ten dienste mag staan van de kerken en vooral dat het
mag zijn tot eer van de Volmaakte Mens!

Vakantie ds. Heusinkveld
In verband met bovenstaande neemt ds. Heusinkveld vakantie op van
maandag 7 t/m zondag 13 juni.
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KERKENRAAD
Kort verslag online kerkenraadsvergadering 15 maart 2021.
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest met ons Psalm 149. Hij
geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Zaken uit de notulen:
Uitzending HOi TV. HOi TV wil onze opname van de dienst van zondag
20 juni gebruiken voor de uitzending van maandag 21 juni.
Beleid/visie:
Er zijn al een aantal stukken en losse ideeën bij ds. Heusinkveld
binnengekomen. Het is de bedoeling nog voor de zomer een
visiedocument te schrijven. Hiervoor kunnen nog
ideeën/toekomstdromen/schetsen van ideaalbeeld enz. worden
aangeleverd bij ds. Heusinkveld.
Diaconie:
Invulling neventaken diakenen:
Raad van kerken: Dianne Seigers (incl. kerstpakkettenactie)
Evangelisatie commissie: Bert Kamphuis
Commissie welzijn ouderen: Gerrit Boeschen Hospers
Zendingscommissie: Gerrit Boeschen Hospers
Penningmeester diaconie: Gerben Bartels.
College van kerkrentmeesters:
- Han Bartels is gestopt als kerkrentmeester. Harry Kamphuis heeft
toegezegd dit over te nemen.
- Beamerteam: Er is een oproepje geplaatst in het kerkblad voor
uitbreiding van het beamerteam.
- Er is een extra lamp geplaatst op de preekstoel.
Sluiting:
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
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DIACONIE
De avondmaalscollecte van zondag D.V. 6 juni is bestemd voor Het
Lindeboom Instituut.
Het Lindeboom Instituut wil een bijdrage leveren aan het doordenken
van medisch-ethische thema’s vanuit een christelijk perspectief. Het
doet dat door middel van cursussen, bijdragen in de media, lezingen en
adviezen en wetenschappelijk onderzoek, resulterend in publicaties.
Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen en artsen in
opleiding, andere zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij
ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg.
Collectedoelen
16 mei

Diaconie

Onderhoud

23 mei

Kerk in Actie Zending

Zending

24 mei

Jeugd

Jeugd

30 mei

Kerk

Diaconie

06 juni

Kerk

Onderhoud

13 juni

Kerk

Diaconie

20 juni

Kerk

Onderhoud

27 juni

Diaconie

Onderhoud

04 juli

Kerk in Actie diaconaat

Onderhoud

11 juli

Kerk

Diaconie

18 juli

Diaconie

Onderhoud

25 juli

Kerk

Onderhoud

01 aug

Kerk

Diaconie

08 aug

Kerk

Onderhoud

15 aug

Kerk

Diaconie

22 aug

Kerk

Onderhoud
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KINDEROPPAS
20 Juni
27 Juni
4 Juli

Anne Bargboer
Hester Poorterman
Judith Maneschijn

Renske Immink
Franciska Willems
Anniek Immink

AFSLUITING CLUBWERK
Wat een bijzonder clubjaar is het voor jullie geweest, we gingen
‘normaal’ van start, maar helaas liepen de coronacijfers al snel op
waardoor ‘normaal’ club niet meer door kon gaan.
Samen op zoek naar een andere oplossing.. dat was even schakelen voor
jullie maar ook voor ons als clubleiding. Wat is het dan fijn dat er
hulpmiddelen bestaan zoals Teams.
Live verbonden met elkaar én met God.
Samen hebben we er met elkaar het beste van gemaakt.
Hopelijk mogen we volgend clubseizoen weer ‘normaal’ van start.
We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten.
Hartelijke groet van de clubleiding:
Eline, Gert-Jan, Willeke, José, Jev, Alwin, Wout en Wilco.
P.s.: Om alvast te noteren zodat je deze datum vrij kunt houden:
10, 11 en 12 september, 2021.
OPEN DOORS – NACHT VAN GEBED, 4 – 5 JUNI.
‘Blijf voor ons bidden!’
Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt.
Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bid je, samen met andere
christenen, een nacht lang of een gedeelte, voor de vervolgde kerk.
Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde
christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.
Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd.
Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de avond/nacht van vrijdag
4 op zaterdag 5 juni van 20.00 tot 06.00 uur.
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Het bijbehorende boekje kan gebruikt worden met gebedspunten zoals
ook andere jaren gebruikelijk was, met uitzondering van vorig jaar, toen
was het via livestream en in kleine groepjes, verspreid door heel
Nederland, België en andere landen heen.
Lijkt het je mooi om zelf ook met een groepje te bidden en samen te
komen in een huiskamer, geeft je dan aub op.
I.v.m. mogelijke coronaregels moet nog even een slag om arm worden
gehouden, met hoeveel je kan samenkomen.
Je bent welkom voor een gedeelte van de avond, op 4 juni Open Doors Nacht van gebed aan Kotterskamp 2, tel: 06-20776487.
Aanvang 20.00 – 21.30 uur. Koffie/thee aanwezig.
Mochten er meer adressen beschikbaar komen voor Nacht van Gebed
van Open Doors, dan wordt dit tijdig bekend gemaakt.

PAASCHALLENGE
We willen nog even terugblikken op het QR code wandelspeltocht
‘de PaasChallenge’, die in de week voor Pasen al begon. Zo’n 70
deelnemers hebben deelgenomen aan de wandeltocht door een
virtueel Jeruzalem. Door opdrachten uit te voeren en antwoorden
te geven kwam je verder in het Paasverhaal. Soms door weer en
wind! Aan het eind kwam je erachter welke rol je had gespeeld en
wat daarin de bijdrage was aan de kruisiging. Hopelijk vieren we
volgend jaar weer Pasen net als anders, maar wie weet krijgt het
een vervolg.
We willen iedereen die mee heeft geholpen aan het organiseren
van de PaasChallenge hiervoor hartelijk danken!

Deze PaasChallenge was gebaseerd op het werk van de Britse
theoloog Tom Wright 'Broken Signposts'. In dit boek wijst Wright
erop dat ieder mens verlangt naar liefde, schoonheid, orde of
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spiritualiteit, maar dat deze zaken vervormd zijn en vragen om
herstel.
In het paasverhaal kwam je deze vervormingen tegen in het
karakter dat je speelde. De ontmoeting met Jezus geeft je de
mogelijkheid om de weg naar heelheid in te slaan.
Aan het eind kreeg iedereen bloemzaadjes mee om thuis te
zaaien. We hopen dat deze zaadjes mooie bloemen gaan worden
waarbij we eraan herinnerd worden dat Jezus Leeft!
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DANKBETUIGING
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele bezoekjes, kaarten en
telefoontjes na het onverwachte overlijden van mijn lieve man
Gerrit Derk Valk.
Hartelijk dank, mw. H. Valk-Veurink
=========================================================
Je bent rijk wanneer je gezond bent,
mensen om je heen hebt die van je houden,
en kunt genieten van de kleine dingen.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken die, op welke manier dan
ook, met ons heeft meegeleefd, vanaf het moment dat Bertus ziek
werd. Dit wordt enorm door ons gewaardeerd.
We hopen, we bidden en we hebben er vertrouwen in, dat het herstel
zich voorzet.
Een hartelijke groet van Willy en Bertus Schutmaat.
==========================================================
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en
het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.
Hartelijke groet, Gerrit Jan Valk
==========================================================
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AGENDA
Kerkenraad

maandag 31 mei ’21

19.45 uur

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 13 juni en 11 juli.
Kopij kan tot zaterdag 5 juni en zaterdag 3 juli 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
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Als een windvlaag…
Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft,
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop van al wat leeft.
Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.
Als een windvlaag die ons uittilt,
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen,
die wij samen kunnen gaan.
Gedeelte uit: ‘Jaarringen’ van Greet Bookerhof-van der Waa
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