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DAARLE

5 september 2021

Zondag 5 september
Voorgangers:
9.30 uur Da. B. van de Weg, Nijverdal
Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
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
Zondag 12 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Viering Heilig Avondmaal
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3)
Tienernevendienst: Wendy Mollink
Kinderoppas:
Miny Veldman, Renda Bartels
Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen Hospers
Collectedoelen:
Kerk en diaconie
Zondag 19 september, Startzondag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
14.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
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Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collectedoelen:

Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
Celine Valk, Janien van de Schootbrugge
Jenny Plaggenmars
Jeugd

Zondag 26 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
19.00 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo
Organist:
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3)
Tienernevendienst: Bert Dubbink
Kinderoppas:
Anne Bargboer, Franciska Willems
Bloemen bezorgen Jan Henk Valk
Collectedoelen:
Diaconie en onderhoud
Zondag 3 oktober
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collectedoelen:

9.30 uur Ds. Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Jorinde Immink (1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6)
Hester Poorterman, Anniek Immink
Janny Bosch
Kerk & Israël, zending
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
De scholen beginnen weer – lager en hoger onderwijs. We mogen
dankbaar zijn voor een systeem waarin jongeren worden voorbereid op
leven en werken in de samenleving. Onderwijs is ‘vorming’ waarin ook
‘overtuigingen’ en ‘waarden’ worden doorgegeven en is daarmee dus
niet neutraal. We zijn dankbaar dat christelijk onderwijs in ons land
mogelijk is – al lijkt in de formatie art. 23 van de Grondwet aan discussie
onderhevig te worden. Kinderen mogen ‘hebben’ betekent dat je als
ouders ze mag voorgaan in een leven met Christus: een mooie roeping
én een behoorlijke verantwoordelijkheid. Wijsheid en zegen hierbij! Het
is goed als gemeente een familie te vormen waarin we elkaar kunnen
bijstaan met raad en daad.
We leven in wat men wel ‘een onzekere tijd’ noemt. Nu zijn alle tijden
even onzeker, maar door de verschillende crises in de wereld wordt de
onzekerheid meer voelbaar. Als christelijke gemeente zijn wij echter
getuigen van zekerheid: de zekerheid dat God alle macht in handen
heeft, dat zijn wil onder andere inhoudt dat er altijd een ‘familie van
gelovigen’ zal zijn; de zekerheid dat iedereen redding wordt
aangeboden en dat Gods Koninkrijk bezig is zich te vormen. ‘Gelukkig is
de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef
doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd
aan iedereen die Hem liefheeft’ (Jak. 1:12).
Catechisaties
Zondag 19 september is de startzondag voor het nieuwe seizoen. We
hopen daarna ook weer samen te komen voor catechisaties. Hoe we dat
kunnen doen is nog onderwerp van gesprek. We hopen dat Hennie
Veldhuis snel herstelt en we vragen ons – m.n. voor de oudere groepen
– ook af wat de beste manier is om samen iets te ‘leren’ van het
Evangelie. Want dat is de clou van catechisatie, wat iets anders is dan
bijvoorbeeld club. Het Evangelie leren kennen is belangrijk omdat het je
leven veel mooier en rijker maakt, omdat God je laat ziet wat goed en
mooi is én wat niet. Om in deze tijd een beetje rust, zekerheid en
stabiliteit in je leven te hebben is het goed om naar God te luisteren om
te horen hoe het zit – dan word je niet omver geblazen door alle info die
op je af komt, maar weet je ook welke richting je uit kunt…
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Als jullie goede ideeën hebben, worden jullie gevraagd contact op te
nemen met de jeugdouderling Jan Wouter Immink, mail:
jw_immink@hotmail.com óf 06-12438714 (tel. of whatsapp). Vooral ook
18+ wordt uitgenodigd om te reageren.
Wie graag belijdenis wil doen van het christelijke geloof kan zich melden
bij ds. Heusinkveld, mail: b.j.heusinkveld@planet.nl óf 06-22968867
(whatsapp) óf tel. 697109.
Startzondag
De Startzondag is dit jaar D.V. op zondag 19 september. Vanwege de
bekende maatregelen zal deze dag een verkort programma kennen. Het
programma van de ochtend- en middagdienst zijn inhoudelijk gelijk aan
elkaar, omdat we iedereen de mogelijkheid willen geven om deze
feestelijke dienst bij te wonen. Meer informatie vindt u in een flyer die
aan huis wordt bezorgd. We hopen jong en oud te ontmoeten bij dit
begin van het nieuwe kerkelijke jaar.
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 juni en juli
Kerk
€ 1376,03
Onderhoud
1304,08
Diaconie
992,38
KIA Diaconaat
256,65
Lindeboominstituut (HA)
379,60
Noodhulp Corona
240,00

Verjaardagfonds mei en juni 2021
Voor de kerk
Voor de bloemen in de kerk
Voor het kerkblad
Voor Jelle en Jody Maneschijn

€ 316,49
55,00
10,70
10,00
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Giften:
Voor de kerk
Voor de kerk
Voor de bloemen
Voor de kaars in de kerk

€ 100,00
30,00
20,00
10,00

Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van zondag D.V. 12 september is bestemd voor
Stichting de Wittenberg.
Stichting De Wittenberg werd in 1972 opgericht als Stichting
Reformatorische Bijbelschool en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige
pand aan de Krakelingweg in Zeist. Grondslag van de Wittenberg is het
Woord van God, zoals dat tot ons is gekomen in de Bijbel.
De stichting weet zich verbonden aan de wereldwijde kerk door de
Apostolische Geloofsbelijdenis en vervult haar werkzaamheden vanuit
de Protestantse traditie.
De Wittenberg biedt een tussenjaar Inside-out aan voor jongeren van 17
tot 25 jaar. Twee maal per jaar is er een instapmoment voor dit vijf
maanden durende traject. Studenten en de andere bewoners van het
gebouw (17 tot en met 35 jaar) vormen een christelijke
leefgemeenschap.
De Wittenberg is ook een gastvrije plek voor wie rust, stilte en bezinning
zoekt. Daarvoor zijn retraitekamers beschikbaar.
Gasten zijn hartelijk welkom om de dagelijkse gebedsmomenten bij te
wonen.
Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels een opleiding bij de Wittenberg
gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een
christelijke organisatie in binnen- of buitenland.
KINDEROPPAS
10 Oktober
17 Oktober
24 Oktober
31 Oktober
3 November Dankdag

Renske Immink
Ina Immink
Jeanine Bosch
Sanne Kuilder
Marlies Immink
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Judith Maneschijn
Marlies Bartels
Lotte Stokvis
Jaëlle Valk
Iemand v.d. hervormde kerk

Het actieseizoen van 2019/2020-2021 zit er bijna op! Herjan, Jeffrey,
Leanne en Eva hebben hun project er al op zitten. Zie verder in dit stukje
voor hun ervaringen. HarmJan is op het moment van schrijven nog bezig
met zijn project in Den Helder. www.worldservants.nl/NL2221 Hierover
meer in het volgende kerkblad.
Dit seizoen is bijna ten einde, na de zomer begint het nieuwe seizoen.
Lijkt het jou ook interessant en leuk om een keer mee te gaan maar heb
je nog vragen, twijfel je of wil je meer informatie? Op 23 september
zullen wij een voorlichtingsavond organiseren. Dan komt Willem-Jan van
World Servants om meer te vertellen over de organisatie World
Servants. Wat zij doen, wat het doel is en wat jij gaat/kan doen. Wat ga
je doen in het buitenland, wat houdt het programma in en wat kun je
allemaal leren.
De voorlichting begint om 19.00 uur in Rehoboth met een inloop, hier
kun je tevens al wat informatie boekjes/flyers bekijken. Om 19:30 begint
de voorlichting. Na afloop is er nog tijd voor vragen en kun je je direct
aanmelden als je dat wil!
Graag willen we je vragen om even door te geven als je komt. Neem
gerust je ouder/broer/zus/vriend/vriendin mee. Mail
naar wsdaarle@hotmail.com en dan zien wij je de 23ste!
Ervaring van Herjan en Jeffrey: Van 23 juli tot en met 2 augustus
mochten we aan de slag gaan in hartje Amsterdam! Handen uit de
mouwen steken en dienstbaar zijn voor de minder bedeelden in onze
hoofdstad. Bijzonder en confronterend dat er relatief dicht bij huis
mensen geen sociaal netwerk hebben en het met een stuk minder
middelen moeten doen dan ons. Tof om juist hun dankbaarheid te zien
en daar doe je het uiteindelijk voor. Een mooie 10 dagen in
Nederland! www.worldservants.nl/NL0721
Ervaring van Eva en Leanne: Wij mochten 10 dagen naar de
gebarenboerderij in Scherpenzeel, de groep bestond voornamelijk uit
dove deelnemers dus de voertaal deze dagen was gebarentaal.
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De gebarenboerderij is ook een zorgboerderij waar dove cliënten
werken. Deze hebben wij geholpen met hun dagelijkse bezigheden, dit
konden we gewoon doen zonder taalbarrière. Het was heel mooi om
ons hier in te kunnen zetten voor onze dove medemens! Een goede
eerste ervaring van een World Servants
project. www.worldservants.nl/nl1321

PASSAGE
Passage komt woensdag 29 september om 19.30 uur bijeen in
Rehoboth. Er komt iemand vertellen over het werk van Open Doors, een
internationale organisatie die werkt in ca. 50 landen en opkomt voor
vervolgde en bedreigde christenen. Open Doors smokkelde Bijbels naar
landen achter het IJzeren Gordijn, China, naar islamitische en vele
andere landen. Christenen lijden onder verdrukking en ongelijke
behandeling. Open Doors ondersteunt met gebed, met praktische hulp
en zorg. Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden.
Iedereen, ook gasten, hartelijk welkom.
DANKBETUIGING
Dankbaar kijken wij terug op ons 40-jarig huwelijk.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en cadeaus én de mooie boog gemaakt door de buurtjes. Het
heeft ons bijzonder goed gedaan.
Hartelijke groeten Henry en Hennie van Ulst
Bij dezen wil ik iedereen bedanken!
Wat fijn dat zovelen van jullie aan mijn 80ste verjaardag hebben gedacht.
Voor de vele kaartjes, bloemen, bezoek en telefoontjes, nogmaals
hartelijk bedankt.
De groeten van Janny Oldegbers.
Heel veel dank voor uw belangstelling, de vele kaarten, telefoontjes en
lieve woorden die we mochten ontvangen na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma Dinie Lamberts-Oudelaar.
Het heeft ons goed gedaan.
Met een hartelijke groet, Jan Lamberts, kinderen en kleinkinderen.
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We willen graag iedereen bedanken voor de vele kaartjes, bloemen,
telefoontjes en belangstelling tijden het ziek zijn van Marten.
En voor de vele felicitaties met ons 55-jarig huwelijk. We zijn heel
dankbaar dat we dit mochten beleven.
Hartelijke groeten van Marten en Hettie KleinJan
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
bloemen, telefoontjes en bezoekjes rondom ons 25-jarig
huwelijksjubileum. Het heeft ons blij verrast en we hebben ervan
genoten.
Hartelijke groeten van Jan Henk en Gerda Valk.
Beste mensen,
Hartelijk dank voor al uw felicitaties vanwege ons 55-jarig
huwelijksjubileum, in welke vorm dan ook. Nogmaals hartelijk dank.
Vriendelijke groeten Willem en Dirkje Bartels
Gezocht: vrijwilligers voor Dagbesteding Uit en Thuis.
M.i.v. 8 april heeft Dagbesteding Uit en Thuis haar deuren ook op de
donderdag geopend.
Dat betekent dat we nu op ma-wo-do en vr cliënten ontvangen in
’n Kadiek. We kunnen zeggen dat het erg goed gaat met de Daarlese
dagbesteding. Veel mensen voelen zich er thuis en ook voor
mantelzorgers is het een mooie uitkomst.
Voor de maandagmiddagen 1x in de 14 dagen en de donderdagochtend
en -middag zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Vind u/je het leuk om een verse maaltijd te koken voor onze cliënten?
Reageer dan via onderstaand emailadres of telefoonnummer.
Ook ondersteuning bij activiteiten wordt gevraagd, of een beetje extra
aandacht voor een individuele cliënt.
Als vrijwilliger bent u/ ben je ‘de kers op de taart’!
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om te reageren.
Tel: 06-55698465
Email: dagbesteding.uitenthuisdaarle@zorgaccent.nl
Vriendelijke groet; Meta Kamphuis, Betsy Kappert en Mirjam Valk
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Ter info: onderstaande uitnodiging hebben de jeugdleden ontvangen
voor opgave van het clubkamp:

Clubkamp 2021
Hey jeugdleden!
Goed nieuws…
Ook dit jaar is er weer een clubkamp. Ondanks de corona
maatregelen hebben we weer iets leuks kunnen organiseren.
Het thema van dit jaar is: samen sterk

Net als voorgaande jaren staat er weer een divers programma voor
jullie klaar. Deze zal bestaan uit allerlei activiteiten waaronder een
bonte avond en een dropping, vrije tijd en uiteraard zullen we ook tijd
vrij maken om te praten over het geloof.
Waar gaan we naar toe? Camperplaats Marleseveld.
Wanneer? Vrijdag 10 t/m zondag 12 september.
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Bericht van Together Groep uit Belarus-Minsk.
Hierbij een kort verslag en een bedankje van Andrei Shaitar en zijn
groep Together, voor de giften van de plaatselijke kerken en voor hun
werk o.a. voor de chr. kinderkampen in Belarus.
Berichtje van Andrei:
Dag mensen uit Daarle,
De situatie in Belarus wordt steeds meer gespannen. Veel mensen,
waaronder voorgangers van verschillende kerken, verlieten het land.
Vanwege de politieke situaties zitten meer dan 4000 onschuldige
mensen als criminelen in de gevangenis.
Een andere kerk werd uit het gebouw gezet, dat ze de afgelopen 10 jaar
24/7 huurden.
We hebben echter onze kampen geleid en God doet geweldig werk. Op
dit moment runnen we 2 evangelisatie kampen in de dorpen Disna en
Chist. Je leest hierover meer in onze nieuwsbrief van Juni 2021. Veel
zegen gewenst, groet Andrei Shaitar.

In de loop van de zomer zijn er meerdere kampen geweest;
evangelisatie-kampen/kinderkampen/tienerkampen/gezinskampen, de
verslagen staan in de nieuwsbrief.
Als werkgroep lijkt het ons niet verstandig om de link van deze
nieuwsbrief hier te melden, ook staan vaak berichten van Andrei en de
Together groep uit Minsk, op een facebook pagina.
Wie meer wil weten kan deze lezen.
Je kan voor linkadres Jan Kleinjan t. 0655473868, of M. Veldman t.
0620776487 vragen.
Namens werkgroep Belarus-Daarle

10

Open dag hospices Twente op zaterdag 2 oktober 2021
In het kader van de jaarlijkse ‘Dag van de Palliatieve Zorg’ wordt
aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen.
Dit jaar organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente een ‘Open
dag hospices’ op zaterdag 2 oktober tussen 11.00 – 14.00 uur.
Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Voor
zowel de zieke als de naasten.
Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor palliatieve
zorg. Met aandacht voor niet alleen de lichamelijke kant (fysieke
dimensie), maar ook voor de emotionele (psychische dimensie), sociale
en de spirituele kant (aandacht voor zingeving en levensvragen).
Inmiddels is er meer mogelijk dan veel mensen weten, zowel thuis als in
gespecialiseerde voorzieningen.
Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice en horen hoe mensen
daar de laatste fase van hun leven doorbrengen? In Twente openen de
volgende acht hospices hun deuren:
Buurtzorghuis Haaksbergen
Aaftinksweg 17, 7481VV Haaksbergen Tel: 06-30732101
Hospice Enschede
Het Bijvank 155, 7544DB Enschede Tel: 053-4753040
Hospice Geesteren
Dorpsstraat 10, 7678AW Geesteren Tel: 0546-631338
Hospice Holos
Monnikstraat 33, 7571CW Oldenzaal Tel: 06-22572319
Hospice Het Meulenbelt Almelo
Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo Tel: 0900- 2453 453
Hospice De Reggestroom
Groeneweg 5, 7461 RA, Rijssen Tel: 010-3200789
Hospice TMZ Hengelo
P.C. Borstlaan 123, 7555 SL Hengelo Tel: 0900- 2453 453
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Leonardus Hospice
Drilscholtenstraat 32, 7556 NP Hengelo Tel: 074- 2434 589
Tevens zal in alle hospices ook algemene informatie over palliatieve zorg
aanwezig zijn, waaronder de mogelijkheden voor (vrijwilligers)
zorg/ondersteuning in de thuissituatie. Meer informatie over de open dag en
de netwerken kunt u ook vinden op de netwerkwebsite.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

AGENDA
Maandag 20 september Verkoop collectemunten
Maandag 18 oktober
Verkoop collectemunten

19.30 – 20.30 uur
19.30 – 20.30 uur

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 3 oktober en 7 november
Kopij kan tot 25 september en 30 oktober tot 17.00 uur worden
ingeleverd bij:
Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a.
E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl
BANKREKENINGNUMMERS VAN DE KERK
Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Kerk Collectemunten
Diaconie
Zending
Oudercommissie Jeugd
World Servants Daarle
Website van de kerk:
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NL52RABO.032.48.05.268
NL52RABO.032.48.28.160
NL77RABO.032.48.14.712
NL94RABO.032.48.15.182
NL69RABO.032.48.24.750
NL05 RABO 0173 6571 25
www.pkn-daarle.nl
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