KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

13 juni 2021

De genoemde diensten zijn onder voorbehoud i.v.m. de
coronamaatregelen
Zondag 13 juni
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

Zondag 20 juni
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

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

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Da. P.J. Krajenbrink-Bennink, Vorden
Dhr. L. van de Schootbrugge
Jeanine Bosch (1, 2, 3)
Bert Dubbink
Anne Bargboer, Renske Immink
Janny Bosch
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Zondag 27 juni
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Zondag 4 juli
Voorganger:

Organist:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen
Zondag 11 juli
Voorgangers:
Organisten
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. H. de Haan
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. R. Roelofs
Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Gijsbert Immink (4, 5, 6)
Hester Poorterman, Franciska Willems
Henny Kamphuis

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Overstapdienst kindernevendienst
19.00 uur Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk
Dhr. L. van de Schootbrugge
Wendy Mollink
Judith Maneschijn, Anniek Immink
Dieks en Truus Heuver

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Lian Wetering (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Ina Immink, Jaëlle Valk
Edith Kamphuis

2

Sterk ons met de gave
van Gods Geest.
Ze leert ons lief te hebben
met de liefde van God.
Een liefde die ons over onze
zorgen heen doet stappen.
't Licht wordt milder,
niet meer omringd door muren.
De zomer - vol mitsen en maren,
hopen maakt ons sterk en dapper,
geloven geeft houvast,
genezing, heil, bevrijding.
't Gemoed van dankbaarheid,
vervuld,
liefdevol
en alles overstijgend.
Door een kier in de muur,
het weggevlogen duifje:
licht van vrede...,
licht van de Geest:
'Aan U, Heer, wijd ik levenslang
mijn psalmgezang...'

Psalm 84
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Examens
De examens zijn voor onze middelbare scholieren achter de rug, vorige
week hebben jullie de uitslag te horen gekregen. Wat een spannende
periode. We hopen natuurlijk dat iedereen het welverdiende papiertje
mocht behalen!
Voor diegene die in het (nog) niet behaald hebben of in aanmerking
komen voor een herexamen; voor nu even een tegenvaller, maar houd
vol, het gaat goedkomen!

KERKENRAAD
Beste gemeenteleden,
Zoals u allen weet heeft onze dominee op 11 juni zijn proefschrift ‘De
betere mens’ verdedigd en hoopt daarmee zijn studie af te ronden. Ook
was het 18 februari 25 jaar geleden dat ds. Heusinkveld in het ambt van
predikant bevestigd werd. Dat zijn momenten om te vieren, met dank
aan de Heer!
Daarom willen we, nu de corona-maatregelen het toelaten, alle
gemeenteleden de gelegenheid geven om de dominee te feliciteren met
zijn promotie en het 25-jarig ambtsjubileum.

Hiervoor organiseren we een felicitatie-moment op zaterdag 19
juni tussen 15.00u en 19.00u in Ruimte.
Via de kerk loopt u met mondkapje naar de consistorie, waar u de
dominee kunt feliciteren. Daarna is er in de verschillende zalen van
Ruimte mogelijkheid om op anderhalve meter afstand te gaan zitten
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onder het genot van een hapje en een drankje. Als we allemaal niet te
lang blijven zitten is er voldoende plek voor iedereen, er is begeleiding
om de weg te wijzen.
Wilt u komen, maar hebt u geen vervoer? Bel dan met uw ouderling en
we halen u op.
Uw kerkenraad
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. Daarnaast is er ook
gecollecteerd in de kerk.
Opbrengst collectes over de maanden
Kerk
Onderhoud
Diaconie
Collecte Jong Protestant
KIA Zending
Zending
Jeugd
NBG
Noodhulp Corona
Verjaardagfonds maart en april 2021
Voor de kerk
Voor de bloemen in de kerk
Voor Jelle en Jody Maneschijn
Voor de jeugd

Giften:
Voor de kerk
Voor de bloemen
Voor het kerkblad
Voor de kerk

april en mei
€ 927,55
470,15
1041,45
148,84
159,71
113,88
496,96
132,26
1134,85
€ 371,33
40,00
10,00
10,00

€ 50,00
25,00
20,00
15,00
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Verkoop Collectemunten
We willen met ingang van juni de verkoop van collectemunten weer
gaan opstarten.
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 juni
19 juli
16 augustus

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 er even bijzetten welke 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
makkelijker; wij kunnen dan alles vast klaarzetten en hebben niet zoveel
contanten meer in huis.
Neemt u, als u niet per bank kunt bestellen, gepast geld mee a.u.b.
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hervatting renovatie ramen in ons kerkgebouw.
We zijn weer bezig met het onderhoud van de ramen zoals al te zien is
en hopen dat deze zomer af te ronden.
De ramen die in behandeling zijn worden voorzien van
tijdelijke houtenplaten.
We rekenen op u begrip voor het tijdelijke ongemak.
Namens de kerkrentmeesters,
Geert Henk Wessels
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KINDERNEVENDIENST
Afscheid groep 6:
In de morgendienst van zondag 4 juli zullen Nanda Bartels, Wes Immink
en Bram Kuilder afscheid nemen van de kindernevendienst en de
overstap maken naar de tienernevendienst.
Deze dienst is mede door de kinderen zelf voorbereid. U/jij komt toch
ook?
Na deze dienst mogen zij instromen bij de tienernevendienst en, in het
nieuwe schooljaar, naar de kinderclub. De tieners van groep 7 en 8
mogen ook naar de tienernevendienst blijven komen, totdat het nieuwe
seizoen van de catechese begint.

KINDEROPPAS
18 Juli
Jeanine Bosch Marlies Bartels
25 Juli
Sanne Kuilder Lotte Stokvis
1 Augustus
Dinie Bartels
Jacqueline Dubbink
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DANKBETUIGING
Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties op welke manier dan
ook, die ik mocht ontvangen voor mijn 85ste verjaardag.
Hartelijke groet, Egbert KleinJan
-----------------------------------------------------------------------------------------------Het huis is stil, de stoel blijft leeg. We missen Jan ontzettend. In deze tijd
was jullie medeleven ons tot grote steun. We willen jullie dan ook
hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen of in welke vorm dan
ook tijdens het ziek zijn en het overlijden van mijn lieve man, vader en
opa. Dat heeft ons goed gedaan.
Betsie Spin, kinderen en kleinkinderen
-----------------------------------------------------------------------------------------------Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en
telefoontjes, die Hans mocht ontvangen na de opname in het
ziekenhuis. Het heeft ons goed gedaan.
Hartelijke groeten; Hans en Jenny Plaggenmars
-----------------------------------------------------------------------------------------------Beste mensen,
Hartelijk dank voor al uw medeleven, tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, in welke vorm dan ook.
Nogmaals hartelijk dank, ook namens mijn man.
Hartelijke groet van Willem en Dirkje Bartels
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AGENDA
Maandag 21-06

Verkoop collectemunten

19.30 uur

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 11 juli en 5 september.
Kopij kan tot zaterdag 3 juli en zaterdag 28 augustus 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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