KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

3 oktober 2021

Zondag 3 oktober
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Zondag 10 oktober
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Zondag 17 oktober
Voorgangers:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur 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

9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. L. van de Schootbrugge
Jaëlle Valk (1, 2, 3)
Erna Immink
Renske Immink, Judith Maneschijn
Miny Reimink

9.30 uur Ds. J. van Dalen, Nijverdal
19.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Dhr. R. Roelofs
Jeanine Bosch (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6)
Ina Immink, Marlies Bartels
Janny Reefhuis
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Zondag 24 oktober
Voorganger:

Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Gezamenlijke jeugddienst in Gereformeerde kerk
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Gijsbert Immink (1, 2, 3)
Anne Bargboer
Jeanine Bosch, Lotte Stokvis
Anja Valk - Bannink

Zendingszondag 31 oktober
Voorgangers:
9.30 uur Ds. E. van Beesten
15.00 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Sanne Kuilder, Jaëlle Valk
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis
Woensdag 3 november, Dankdag voor gewas en arbeid
Voorgangers:
9.30 uur Ds. E.J. Prins
Dienst van kerk en school in Hervormde kerk of in
de school (onder voorbehoud)
19.30 uur, Ds. B.J. Heusinkveld
Gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas:
Marlies Immink, iemand van de Herv. Kerk
Bloemen bezorgen: Dieks en Truus Heuver
Zondag 7 november
Voorgangers:
9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
15.00 uur Ds. Y. Breemes, Hollandscheveld
Jongerendienst
Organisten:
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3)
Kinderoppas:
Marieke Immink, Jacqueline Dubbink
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Diensten
Afgelopen week zijn de beide moderamina bij elkaar geweest om te
spreken over het verminderen van de coronaregels rond de diensten.
Omdat de coronacommissie van de herv. kerk nog apart vergadert, is er
op dit moment nog geen definitief besluit. Het lijkt zeer waarschijnlijk
dat verschillende regels komen te vervallen en dat inschrijven straks niet
meer nodig is. Het dringende verzoek zal zijn om meer dan vóór de
coronatijd VERSPREID OVER DE KERKZAAL TE GAAN PLAATSNEMEN,
graag eerst in de rijen met stippen en als die rijen vol zijn kan er
aangevuld worden in andere rijen.
Al vindt u het zelf geen probleem om weer dichter op elkaar te zitten,
uw zus of broer in de kerk kan daar nog wel moeite mee hebben, dus
even vragen of je ernaast kunt zitten is altijd goed, een beetje afstand
houden kan ook fijn zijn. In de tweede dienst is meestal ruimte te over.
Laten we met liefde en wijsheid met elkaar omgaan, zoals in de
Startdienst ook aan de orde kwam vanuit Galaten 6:2: ‘Draagt elkaars
lasten!’
Kinderen hoeven niet meer aangemeld te worden en kunnen dus weer
gewoon mee de kerk in. Vanuit de dienst kan wie wil naar de
nevendienst en komt daarna ook weer terug in de kerkzaal (zoals vóór
corona).
Op de ‘reserveringssite’ komt de laatste informatie te staan.
Catechisaties
Hoewel de Startzondag al geweest is, zijn de catechisaties nog niet van
start gegaan. Dat heeft verschillende redenen: o.a. de afwezigheid van
Hennie, eventuele samenwerking met de herv. kerk en de vraag hoe
verder na Corona.
Op de vraag uit het vorige kerkblad is door enkele jongeren positief
gereageerd. Zij denken mee in ons overleg en we zijn bezig om te kijken
hoe het voor de jongeren het beste en fijnste is om samen bezig te zijn
met de dingen van God. Elkaar ontmoeten, ‘erbij horen’, leren, goede
sfeer enz… We zijn op zoek naar een goede vorm.
Tegelijk willen we jullie graag weer zo snel mogelijk zien en spreken.
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Goede ideeën zijn nog steeds welkom bij de jeugdouderling Jan Wouter
Immink, mail: jw_immink@hotmail.com óf 06-12438714 (tel. of
whatsapp).
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.
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KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 01-07-2021
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest een stukje uit de bijbel.
Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Ondertekening formulier ambtsdragers:
Na de ambtsdragersbevestiging van januari hebben we nog niet fysiek
vergaderd.
De nieuw bevestigde ambtsdragers Gerco Stokvis, Esther Menkveld,
Gerdinand Valk, Gerben Bartels, Bert Kamphuis en Jan Wouter Immink
tekenen daarom nog ‘het boekje’ uit 1933 waarin sinds het bestaan van
de Gereformeerde Kerk te Daarle alle ambtsdragers hun bevestiging
schriftelijk bekrachtigd hebben met het ondertekenen van de ‘Drie
Formulieren van Enigheid’: De Nederlandse geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
Mededelingen
 Ds. Heusinkveld bedankt voor de receptie en het cadeau n.a.v. zijn
promotie en 25-jarig ambtsjubileum.
College van kerkrentmeesters
 In Daarle wordt glasvezel aangelegd bij voldoende afgesloten
abonnementen. Het goedkoopste internetabonnement is
afgesloten voor de kerk en de pastorie in afwachting of dit
doorgaat.
 Het spaargeld dat op de bank staat levert niets op en gaat zelfs geld
kosten per 1 juli 2021. Cvk gaat onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn. M.b.t. de bankkosten komt er nog de suggestie om een oproep
te doen om collectemunten te nemen. (Collecte)geld storten kost
ook geld. De vaste bankkosten per rekening zijn op jaarbasis € 150,-.
 De renovatie van de ramen zit in de eindfase.

Beleid
Ds. Heusinkveld heeft een stuk geschreven m.b.t. missie en visie.
We moeten beleid maken, er komen grote beslissingen aan. Het is niet
gewenst om weer voort te borduren op ons oude beleidsplan, er moet
helemaal een nieuw beleidsplan gemaakt worden. Missie en Visie is
5

hiervan het begin. Voor de verschillende onderwerpen moeten ‘frames’
gemaakt worden waaraan besluiten getoetst kunnen worden.
We beleggen hiervoor extra vergaderingen. De PKN heeft een leidraad
voor het maken van een beleidsplan. Deze kunnen we gebruiken.
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
DIACONIE
De afgelopen maand 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
maand op het collecterooster stonden. Daarnaast is er ook
gecollecteerd in de kerk
Opbrengst collectes over de maand
Kerk
Onderhoud
Diaconie

augustus
€ 910,31
600,96
443,61

Verjaardagfonds juli en augustus 2021
Voor de kerk
Voor de bloemen in de kerk
Voor de World Servants Daarle
Voor Jelle en Jody Maneschijn
Voor de jeugd

€ 505,15
65,00
40,00
10,00
5,00

Giften:
Voor de kerk
Voor de kerk
Voor het kerkblad
2x
Voor de World Servants Daarle

€ 250,00
100,00
15,00
5,00

Collectemunten
Omdat het steeds moeilijker wordt om geld te storten bij de bank en
omdat dit storten ook steeds duurder wordt, willen we u bij deze
verzoeken om gebruik te maken van collectemunten, voor de collectes
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die we houden in de kerk. Deze munten worden iedere 3e maandag van
de maand verkocht in Ruimte, tussen 19.30 en 20.30 uur.
Het is het handigst als u deze munten van tevoren besteld door een
bedrag over te maken naar IBAN NL52RABO0324828160 t.n.v.
Gereformeerde Kerk Daarle inz. collectemunten en daar bij de
omschrijving te vermelden welke munten u wilt hebben.
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.
Door de munten via de bank te bestellen heeft u gelijk een betaalbewijs
in de vorm van uw bankafschrift dat gebruikt kan worden als bewijs
wanneer u deze giften opgeeft bij de belastingaangifte.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor de medewerking.
KINDEROPPAS
14-11 Heilig Avondmaal Dinie Bartels
21-11
Aly Veurink
28-11
Zwanet BoeschenHospers
05-12
Rianne Reefhuis
12-12
Rolien Voortman

Eva Bartels
Géranda Kamphuis
Inge Reefhuis
Nienke Kamphuis
Celine Valk

Contributie clubseizoen 2021-2022
De contributie voor het clubseizoen 2021-2022 is € 15,- per kind.
Dit is om de onkosten van clubavonden voor een klein beetje tegemoet
te komen en de clubavonden ook leuker te maken met wat lekkere
dingen.
Vriendelijk verzoek aan alle ouders van de kinderen die naar club gaan,
om € 15,- per kind mee te geven, zodat deze betaald kan worden
rechtstreeks bij de clubleiding.
Het zou fijn zijn dat u dit bedrag gelijk al met de eerstvolgende
clubavond meegeeft.
Alvast hartelijk dank, mede namens de clubleiding.
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Donateurskaarten Jeugdwerk Gereformeerde Kerk Daarle
Binnenkort komt de jeugd weer langs met de donateurskaarten voor het
Jeugdwerk.
Dit jaar is het bedrag van de donateurs-kaartenactie € 10,--.
Doordat de jongeren het vorige seizoen niet bij u langs konden komen
en ook de bloemenactie in het voorjaar al twee jaar niet heeft kunnen
plaatsvinden is het bedrag van de donateurskaarten hoger dan vorige
jaren. Veel onkosten zijn wel doorgegaan tijdens Corona….
Wij hopen dus dat u deze actie met donateurskaarten voor het
Jeugdwerk van harte wil ondersteunen. Een vrije gift is uiteraard ook
van harte welkom; dit kan via het bankrekeningnummer van de
Oudercommissie Jeugd dat achterin het kerkblad staat.
Alvast hartelijk dank namens onze jeugd en oudercommissie.
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DANKBETUIGING
Graag willen we iedereen bedanken voor de kaarten, felicitaties en
bloemen die we mochten ontvangen i.v.m. ons 50-jarig
huwelijksjubileum.
Hartelijke groet, Henk en Rie Immink
Het was fijn te ervaren dat u zo met ons hebt meegeleefd, op welke
manier dan ook, na het overlijden van onze lieve, onvergetelijke vader
en opa Gerrit-Jan Valk.
Hiervoor onze hartelijke dank, we hebben dit zeer gewaardeerd.
Dankbaar zijn we dat hij, samen met onze moeder, zo lang in ons
midden mocht zijn.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Valk
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Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021
vindt de volgende editie van het Inspiratie-Festival plaats op
Terschelling.
Hoera, nu het weer kan kijken we uit naar een groot inspiratiefeest.
Elkaar weer zien en horen. Wij hebben er zin in: vieren, zingen, delen,
ontmoeten, inspireren, wandelen, fietsen, bezielen, beleven, verbinden
en nog veel meer. Heerlijk uitwaaien in de herfstvakantie op
Terschelling, het ei-land aan de overkant.
Jij komt toch ook (weer)?!
Ben je geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of op zoek naar
inspiratie? Dan mag je het landelijke Inspiratie-Festival 2021 niet
missen. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn, ervaringen willen
delen of zich verder willen ontwikkelen. Het is een uniek festival op het
mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat van bezinnen,
inspireren en ontmoeten. Samen op zoek gaan naar wat jou inspireert,
verbindt en bezighoudt.
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Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 27 oktober 2021
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door
enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt
plaats op DV woensdag 27 oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk
van Enter. Als spreker is uitgenodigd prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar
praktische theologie aan de TUA.
Thema:
Als de kerkbank geen knielbank meer is...
(N.a.v. Ez.15 en Joh. 15:1-8)
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten.
Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG
Open Doors-dag op 6 november 2021.
Dit jaar zal er ook weer een Open Doors-dag worden georganiseerd, in
de Midden Nederland Hallen in Barneveld, Thorbeckelaan 123. Wel is
iets veranderd met voorgaande jaren. Er zijn nu 2 dagdelen, met
dezelfde inhoud, ‘s middags van 13.00 tot 17.00 uur en ‘s avonds van
19.30 tot 22.30 uur.
Wil je live komen, dan graag via de website aanmelden i.v.m. de Corona
regels, dat kost dan 2.50 reserveringskosten.
Adres van de website is: https://Opendoors.nl/over-opendoors/evenementen/open-doors-dag/
Voor online volgen is aanmelden niet nodig, maar zet het wel in je
agenda, want hoe waardevol is het mee te leven en te bidden voor onze
vervolgde broeders en zusters.
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AGENDA
Dinsdag 5 oktober
Beleidsvergadering kerkenraad 19.45u
Donderdag 7 oktober Kerkenraadsvergadering
19.45u
Maandag 18 oktober Verkoop collectemunten
19.30 – 20.30u
VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 7 november en 5 december
Kopij kan t/m zaterdag 30 oktober en 27 november 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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