KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

11 juli 2021

Zondag 11 juli
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collectedoelen:
Zondag 18 juli
Voorgangers:

Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collectedoelen:
Zondag 25 juli
Voorgangers:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Yens Immink
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Lian Wetering (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Ina Immink, Jaëlle Valk
Edith Kamphuis
Kerk en diaconie

9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk
Dhr. L. van de Schootbrugge
Wilma Bosch (1, 2, 3)
Agnes Dubbink
Jeanine Bosch, Marlies Bartels
Anja Valk-Bannink
Diaconie en onderhoud

9.30 uur Ds. H. de Haan
19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk
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Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collectedoelen:
Zondag 1 augustus
Voorgangers:

Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen
Collectedoelen:
Zondag 8 augustus
Voorgangers:

Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collectedoelen:

Dhr. R. Roelofs
Jaëlle Valk (1, 2, 3), Gijsbert Immink (4, 5, 6)
Sanne Kuilder, Lotte Stokvis
Erna Immink
Kerk en onderhoud

9.30 uur Da. P.J. Krajenbrink-Bennink, Vorden
19.00 uur Ds. W. Kaljouw, Nijverdal
Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk
Dhr. L. van de Schootbrugge
Jeanine Bosch (1, 2, 3)
Erna Immink
Dinie Bartels, Jacqueline Dubbink
Jan en Martha Immink
Kerk en diaconie

9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
19.00 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
Gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk
Dhr. R. Roelofs
Dianne Seigers (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Aly Veurink, Marieke Immink
Jannie Rotmensen
Kerk en onderhoud

Zondag 15 augustus
Voorgangers:
9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele
19.00 uur Ds. H.J. Donken
Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3)
Tienernevendienst: Anne Bargboer
Kinderoppas:
Eva Bartels, Marlies Immink
Bloemen bezorgen: Gea Wessels
Collectedoelen:
Kerk en diaconie
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Zondag 22 augustus
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Vince Reimink
19.00 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
Gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3), Jaëlle Valk (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Géranda Kamphuis, Zwanet Boeschen-Hospers
Bloemen bezorgen: Alie Reimink
Collectedoelen:
Kerk en onderhoud
Zondag 29 augustus
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Openluchtdienst
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3)
Tienernevendienst: Agnes Dubbink
Kinderoppas:
Rianne Reefhuis, Inge Reefhuis
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink
Collectedoelen:
Kerk en diaconie
Zondag 5 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B. van de Weg, Nijverdal
19.00 uur Ds. J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn
Organisten:
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jorinde Immink (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Rolien Voortman, Nienke Kamphuis
Bloemen bezorgen: Aly Veurink
Collectedoelen:
Kerk in Actie en onderhoud
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Vakantie
Misschien hebben wel meerderen het hoofd nog niet staan naar
‘vakantie’ óf je ziet er juist reikhalzend naar uit. Het is in elk geval een
bijzonder jaar geweest: Corona leek het leven behoorlijk in de greep te
hebben. Hoewel een heel aantal Daarlenaren besmet is geraakt, zijn er
gelukkig bijna geen dodelijke slachtoffers te betreuren (al is zelfs één
broeder of zuster al verdrietig genoeg!). De afstand tot elkaar was
ongekend, werk en thuis raakten op een nieuwe manier verstrengeld,
scholen dicht en kinderen de hele dag thuis… Nieuwe mogelijkheden
deden zich voor, nieuwe frustraties maakten zich soms meester van de
situatie. ‘Met elkaar moesten we Corona eronder krijgen’ was de slogan.
Daar zit zeker een kern van waarheid in – maar als volgelingen van Jezus
kennen we ook een andere kant: de kant van de Heer in de hemel die
regeert, niet loslaat wat Zijn hand begon, maar ook de wereld roept om
zich tot Hem te bekeren om zó het echte geluk te leren kennen en te
(be)leven. De roep om terug te keren naar het oude normaal klinkt
volop. De Bijbel roept op om te komen tot een ‘nieuw normaal’, een
heilig normaal, dat wil zeggen om te komen tot een duurzame
verbinding met de Heer van alles wat er is. Die roep klinkt niet om het
leven te beknellen, om strakke regels in te voeren, maar juist om het
leven tot ontplooiing te kunnen laten komen, om tot een vruchtbaar
leven te komen in allerlei opzichten. In al die opzichten mogen we ‘met
elkaar’ als gemeente(n) van de Here Jezus Christus in Zijn voetsporen
gaan en van daaruit meehelpen aan het bouwen van het mooiste leven
dat er is: een Koninkrijksleven. Het leven van prinsen en prinsessen
heeft op velen een aantrekkingskracht. Dat leven wordt je aangeboden;
er is ook al voor betaald. Laat ‘Jezus volgen’ ons nieuwe normaal mogen
worden.
Hoe we dat vorm kunnen geven in Daarle in deze – snel
veranderende – tijd is een uitdaging, waartoe de kerkenraad als eerste
is geroepen, maar ook de hele gemeente. De vakantie kan een mooie
tijd zijn om je te bezinnen op je eigen relatie met Christus en op de
relatie van de hele gemeente met Hem en met elkaar en op onze plaats
in de gemeenschap van Daarle. Daarbij zijn niet de financiën leidend
(economisch), of wat wij wel of niet fijn of mooi vinden (esthetisch), of
een juridisch kader (PKN), maar het geloof!! Vanuit het geloof krijgen al
die andere aspecten dan hun plaats.
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Vakantie in een hectische tijd en een hectische samenleving.
‘Vakantie’ is afgeleid van ‘vacare’ – leeg zijn, vrij zijn; een tijd van rust,
van zoeken naar jezelf en naar God… Ik wens u allen een hele goede en
zegenrijke zomer toe.
Zelf heb ik vakantie van maandag 19 juli t/m zondag 15 augustus.
Dank
Dankbaar stemt het mij dat ik 11 juni jl. met succes mijn proefschrift kon
verdedigen. Ik dank onze Heer voor de kracht en gezondheid die Hij gaf
om het hele proces over vele jaren te doorlopen en nu af te ronden. Hij
heeft mij mede daardoor gevormd en zo ook mijn werk in en voor
de/Zijn gemeente geleid – een bijzondere ervaring dat Hij Zijn
aanwezigheid en leiding juist ook in deze weken rond 11-6 sterk liet
blijken. Hem zij de dank, de lof en de eer!
Het was fijn elkaar weer voor het eerst na de Corona-lockdown
te ontmoeten in en om de kerk op 19 juni tijdens de receptie, die de
kerkenraad aanbood in verband met de promotie én het 25-jarig
ambtsjubileum. Voor die mogelijkheid bedank ik de kerkenraad van
harte en ook u die in grote getale kwam. Je merkte hoezeer we elkaar
ook gemist hebben in een regelmatig contact ‘van aangezicht tot
aangezicht’. Heel hartelijk dank voor de versiering bij de pastorie, voor
alle felicitaties en de vele cadeaus! Ook hartelijk dank voor de podcastset die de kerkenraad heeft aangeboden en nog zal worden
geïnstalleerd: dat is een microfoon met software om radioprogramma’s
op te nemen die via internet beschikbaar zijn – te denken valt aan
catechisatie-momenten, bespreking van ethische onderwerpen,
meditaties: in elk geval het ‘gesproken woord’ en dat beschikbaar waar
en wanneer men wil. Daarmee kan dit geschenk ingezet worden voor
mijn kerntaak: de verkondiging van het evangelie! Hartelijk dank voor
alle vormen van meedenken, meeleven en meebidden.
Met hartelijke vredegroet vanuit de pastorie, Bert-Jan Heusinkveld
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KERKENRAAD
Kort verslag online kerkenraadsvergadering 29-04-2021 en 31-05-2021
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest een stukje uit de bijbel.
Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Zaken uit de notulen:
Alle kascontroles van 2020 zijn afgerond.
Mededelingen:
• Verdediging proefschrift ds. Heusinkveld – ‘De betere mens. Een
medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk
perspectief’ op D.V. vrijdag 11 juni a.s. om 14.00 uur in de Nieuwe
Kerk te Kampen, Broederweg 34. Dit wordt live uitgezonden via
YouTube. (YouTube TU Kampen of NGK Kampen, er komt ook een
linkje op de site kerkdaarle.nl.) Bij de promotie van ds. Heusinkveld
mogen maximaal 20 mensen aanwezig zijn i.v.m. de huidige
coronamaatregelen.
• Ds. Visser uit Uelsen viert zondag 2 mei zijn 50-jarig ambtsjubileum.
Hij krijgt namens de gemeente een kaart/brief en er wordt zondag 2
mei voorbede en dankzegging gedaan.
• De vakantiebijbelgidsen zijn weer rondgebracht.
Jaarrekening 2020:
Het college van kerkrentmeesters licht de jaarrekening toe. De actie
Kerkbalans is erg goed gegaan, wat dankbaar stemt. Het resultaat van
de jaarrekening is - €4409,- In het coronajaar zijn een aantal kosten
totaal anders dan in andere jaren. Er is minder uitgegeven aan
preekvoorziening door het wegvallen van een heel aantal 2e diensten.
Er is nieuwe streamapparatuur en een laptop aangeschaft. Ook is het
glas voor de ramen gekocht in 2020. Deze kosten zijn geactiveerd (dit
wil zeggen dat de kosten hiervan worden verdeeld over meerdere
jaren). De kosten van het kerkblad zijn hoger geworden. Dit komt
doordat het kerkblad rondgebracht wordt in plaats van mee te nemen
uit de kerk. Ook zijn er een aantal gezamenlijke kerkbladen huis-aanhuis bezorgd.
Het onderhoud van gebouwen kan in de toekomst een behoorlijke
kostenpost worden.
Het ledenaantal is licht gedaald. Dit betekent dat we met minder
mensen de kosten moeten opbrengen. Van alle levend geld moet een
percentage afgedragen worden aan de PKN (het quotum). Het college
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van kerkrentmeesters wordt bedankt voor de toelichting op de
jaarcijfers.
Jeugdzaken:
- Evaluatie (gezamenlijke) paaschallenge. Ongeveer 70 deelnemers het
weer zat niet mee. Verder goed verlopen. De paaschallenge van de
tienernevendienst was ook mooi. Dit is gedaan in combinatie met een
aantal groepen van de Hervormde club.
- Clubs: Het afgelopen seizoen is bijna alles online gedaan. Je mist dan
toch de interactie met de jongeren. Jongeren zitten voor school al veel
achter de computer door de online lessen. Het is moeilijk om ze voor
online club te enthousiasmeren. Er afgelopen seizoen o.a. gebruik
gemaakt van materialen van Youth for Christ.
- Interkerkelijk dovenpastoraat blijft het diaconaal project.
- Het weekend van 11-12-13 september wordt clubkamp gehouden in
het bos in Daarle in tenten.
- Geri Poorterman is gestopt als leiding van de kindernevendienst. Lian
Wetering stopt na dit seizoen. Hester Poorterman en Jorinde Immink
worden welkom geheten als nieuwe kindernevendienstleiding.
College van kerkrentmeesters:
• Er wordt weer gewerkt aan het vervangen van de kerkramen.
• Voor het beamerteam zijn bereid gevonden: Jeffrey Meinetten,
Marit Kamphuis en Marlies Bartels.
• Gert Diepenveen heeft bedankt als organist. De ingeplande
speelbeurten worden overgenomen door Lubbert van de
Schootbrugge en Robert Roelofs.
Sluiting:
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
Coronaprotocolcommissie: evalueren en vooruitkijken
We zijn dankbaar dat n.a.v. de versoepelingen van de coronaregels de
diensten weer toegankelijk zijn voor 70 gemeenteleden. Wel blijft voor
nu reserveren noodzakelijk. Dit kunt u vanaf donderdag t/m aanvang
van de diensten 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 (0546697101). De dienst online volgen kan via www.kerkdaarle.nl
(Gereformeerde Kerk).
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Ook mag er weer gezongen worden in de diensten. De
mondkapjesplicht is inmiddels vervallen. Als u dit prettiger vindt mag u
uiteraard een mondkapje blijven dragen.
Wel blijft de anderhalve meter afstand regel van kracht. Daarom wordt
u nog steeds als u de diensten bezoekt een plaats aangewezen. Er zijn
stippen op de banken aangebracht, iedere stip staat voor een zitplaats.
De stippen hebben een onderlinge afstand van een halve meter. Tussen
personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, moet dus 2
‘stippen’ afstand gehouden worden. Ook wordt er telkens een bank
overgeslagen en mag op de galerij de voorste bank niet gebruikt
worden. Dit zijn de banken zonder stippen.
Vanaf 13 augustus wordt, als de coronacijfers het toelaten, de
afstandsregel losgelaten en zouden we het reserveren en placeren
kunnen laten vervallen. Tot die tijd graag de aanwijzingen van de
coronaprotocolcommissie opvolgen. Dank u wel voor uw begrip en
medewerking.
KINDERNEVENDIENST
Vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode blijven we kindernevendienst geven in de
groepen die we, door corona, gewend zijn. Dat betekent dat groep 1, 2
en 3 elke week kindernevendienst heeft en groep 4, 5 en 6 om de week.
Zie hiervoor het schema bij de kerkdiensten.
We gaan hierbij uit van de groepen van school, zoals ze na de vakantie
zullen zijn. Via het kerkblad en/of de afkondigingen houden we jullie op
de hoogte, mocht er iets veranderen.
Afscheid leiding
In een eerder kerkblad schreven we al:
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.
Door alle coronamaatregelen hebben we dat in de afgelopen week pas
officieel gedaan. Geri, nogmaals hartelijk dank voor je werk voor de
kindernevendienst!
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Helaas gaat ook Lian Wetering ons verlaten. Lian en Jordi zullen gaan
kerken in Den Ham en daardoor zal Lian dus stoppen met het geven van
kindernevendienst. Lian, ook jou willen we heel erg bedanken voor je
inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren (ruim 3,5 jaar) voor de
kindernevendienst!
Nieuwe leiding
Gelukkig mogen we ook nieuwe leiding verwelkomen.
Jorinde Immink en Hester Poorterman zullen ons team komen
versterken. We willen hen hierbij Gods zegen toewensen bij het werk
dat ze gaan doen voor de kindernevendienst.
KINDEROPPAS
12 Sept Avondmaal
19 Sept Startzondag

Mini Veldman
Celine valk

26 Sept
03 Okt
10 Okt

Anne Bargboer
Hester Poorterman
Renske Immink
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Renda Bartels
Janien vd
Schootbrugge
Franciska Willems
Anniek Immink
Judith Maneschijn

AANMELDEN CURSUS THEOLOGISCHE VORMING.
Gezien de huidige omstandigheden mogen we er vanuit gaan dat de
cursus TVG eind augustus weer van start kan gaan. Helaas is de cursus
afgelopen jaar na enkele lessen gestopt door de Corona
omstandigheden. Wij zijn dankbaar dat het weer mogelijk is.
Wat is de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden?
Dit is een cursus voor iedereen die meer willen weten over het
christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken op
zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. De
volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens
voor een jaar.
TVG is vooral een informatieve cursus waarin mensen wegwijs worden
gemaakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie
en de toepassing in de dagelijkse praktijk, zoals in de vakken Ethiek
(door Ds. Heusinkveld), Gemeente-opbouw en Pastoraat/diaconaat. Ook
worden de vakken Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis,
Dogmatiek en Catechetiek gegeven.
Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten die hun vakgebied willen delen
met anderen. Het is duidelijk: meedoen doet wat met mensen. “Het
verrijkt, verrast en inspireert”.
De lessen worden op zaterdagmorgen van 9 uur tot 12.15 uur gegeven
in het kerkelijk centrum Sion in Rijssen.
De eerste les dit jaar is op DV. 21 augustus 2021.
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op met
een van de onderstaande adressen. Bij deze adressen kunt u zich ook
opgeven.
Opgave en info bij: de cursusleider Ds K.A. Hazeleger, tel 0529-467745,
email k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse Ria Harbers, tel
0548-515929, email tvgrijssen@gmail.com
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OPENLUCHTDIENST
Op zondagmiddag 29 augustus 2021 vieren we samen een
openluchtdienst op de evenementenweide aan de Zandkuilenweg. De
dienst begint om 15.00 uur. Wij vragen een ieder zo veel mogelijk zijn
eigen stoel mee te brengen.
Bij regenachtig weer, gaat de dienst in de openlucht niet door. We
hopen samen op een gezegende dienst onder de leiding van Gods
Heilige Geest.
Evangelisatiecommissie gezamenlijke kerken Daarle.

DANKBETUIGING
Dankbaar kijken we terug op ons 50 jarig huwelijk.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en
bloemen. Het heeft ons bijzonder goed gedaan.
Hartelijke groet, Bert en Ria Weenink
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes, bloemen en belangstelling tijdens ons ziek zijn en de vele
felicitaties in verband met ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Wij zijn dankbaar dat wij dit mochten gedenken.
Hartelijke groeten van Henk en Dinie Ruiterkamp
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AGENDA
Dinsdag 31-08
Maandag 19-07, 16-08

Vergadering kerkenraad
Verkoop collectemunten

19.45 uur
19.30 - 20.30 uur

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 5 september en 3 oktober.
Kopij kan tot zaterdag 28 augustus en 25 september 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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Een zomergebed
O God,
waarmee Gij mij niet verrast –
licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.
O God, geprezen zijt Gij
om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg –
traktaties van U,
blijken van uw genegenheid.
Als ík niet van geluk mag spreken.
- Hans Bouma
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