KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

7 november 2021

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)
Tienernevendienst: Agnes Dubbink
Kinderoppas:
Marieke Immink, Jacqueline Dubbink
Collecte:
Kerk, Diaconie
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis

Zondag 14 november
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Viering Heilig Avondmaal
Organisten:
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Jorinde Immink (1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Dinie Bartels, Eva Bartels
Collecte:
Kerk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink
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Zondag 21 november
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. E.J. Prins (ruiling)
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3)
Tienernevendienst: Wendy Mollink
Kinderoppas:
Aly Veurink, Géranda Kamphuis
Collecte:
Pastoraat, onderhoud
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink
Zondag 28 november, Eerste advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord
15.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Zwanet Boeschen-Hospers, Inge Reefhuis
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink
Zondag 5 december, Tweede advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3)
Tienernevendienst: Bert Dubbink
Kinderoppas:
Rianne Reefhuis, Nienke Kamphuis
Collecte:
Kerk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Jannie Rotmensen
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Pastoralia
Er zijn meerdere gemeenteleden die (bij voortduur) behandelingen
ondergaan. Er zijn ook gemeenteleden die afscheid moesten nemen van
familieleden en daar verdriet over hebben. Met hen delen we zorgen en
herinneringen – en dat alles in het licht van Gods Koninkrijk.
Huwelijksjubileum
Vrijdag 19 november zijn Deo Volente Dick en Ida Kamphuis-Uulders 45
jaar getrouwd. Hoe mooi is het om dat samen te mogen beleven en te
vieren. Zo veel jaren samen op pad en alles delen als het mee zit en als
het tegen zit. Dankbaar voor het vele goede dat is ontvangen, voor
kinderen en kleinkinderen, voor het leven samen. Ook dankbaar voor de
kracht die nodig is als de gezondheid te wensen over laat. In alles je
gedragen weten door de zegen van Hem die 45 jaar geleden die zegen
meegaf en niet los heeft gelaten. Van harte gefeliciteerd met dit
jubileum, een fijne dag en nog veel zegenrijke jaren samen toegewenst.
AMBTDRAGERSVERKIEZING
Zondag 14 november is er D.V. ambtsdragersverkiezing voor de
aanstaande vacatures van:
- 1 ouderling-scriba: zr. W. Reefhuis-Bonthuis, Watertorenweg 15
- 1 jeugddiaken: br. W.A. Kamphuis, Piksenweg 22
- 1 (wijk)diaken: zr. D. Seigers-Hofmeijer, Dalvoordeweg 38.
Bovengenoemde zusters en broeder hebben in de afgelopen vier jaar
beantwoord aan de roep die tot hen kwam en hebben zich ingezet voor
de Heer en zijn gemeente. We zijn de Heer dankbaar voor zijn zegen
door middel van deze ambtsdragers. De aftredende ambtsdragers
bedanken we heel hartelijk voor hun trouwe inzet, ook in de lastige
corona-tijd!!
We hopen en bidden dat er gemeenteleden zijn die zich geroepen
weten om het stokje over te nemen en zich in te zetten voor de
gemeente van Christus.
Het is de uitdaging om – geïnspireerd door de Geest – leiding te geven
aan en vormen te vinden voor gemeentezijn in deze tijd. Jezus Christus
dienen in het ambt is een voorrecht en soms ook wel eens een
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beproeving, maar we spannen ons als ambtsdragers in om voor God te
staan als mensen die betrouwbaar zijn (2 Tim. 2:15).
De kerkenraad roept u op om u te bezinnen op wie er geroepen moeten
worden voor de ambten. De ‘Gemeentegids’ kan u helpen om de juiste
belijdende leden te verkiezen. Wilt u daarbij letten op familierelaties
met reeds dienstdoende ambtsdragers én ook op de verhouding tussen
mannen en vrouwen in de kerkenraad? Het heeft de voorkeur dat
kandidaten die u voordraagt minstens 2 jaar uit de kerkenraad zijn.
Ook de vraag of u zelf ‘ja’ kunt zeggen als u geroepen wordt, willen wij u
vragen nu al te overwegen! Dan kan de bedenktijd – als u inderdaad
geroepen wordt – beperkt blijven tot maximaal twee dagen – dit ter
bevordering van de voortgang van het proces.
Het is goed om over de verkiezingen met de Here God, uzelf en uw
naaste(n) te spreken, opdat de juiste mensen op de juiste plek komen.
Bij dit kerkblad krijgen de belijdende leden hun stembiljet thuisbezorgd.
We willen u vragen biddend uw keuze te maken.
De stembiljetten kunt u zondag 14 november inleveren in de bus in de
kerk of bij één van de kerkenraadsleden in de brievenbus doen. Als dit
ook niet lukt, kunt u uw diaken bellen en wordt het biljet bij u
opgehaald. We hopen dat de vacatures weer vervuld worden.
CATECHISATIES – WE GAAN BEGINNEN!!
We gaan deze week van start met de catechisaties! Helaas kan Hennie
Veldhuis in elk geval de komende maanden geen catechisatie geven. We
zijn blij dat Jacqueline Dubbink de catechisatie voor de groep van 12 en
13 jaar wil verzorgen. Deze groep is van harte uitgenodigd op
maandagavond 8 november van 18.30-19.15 uur.
De groep van 14-15 jaar wordt voorlopig door ds. Heusinkveld geleid en
start woensdagavond 10 november, van 18.30-19.15 uur.
De gedachte is om de 16+ en/of 18+ groepen een vorm van alpha-cursus
aan te bieden. Dit hangt nog af van hoe de gevraagde leiding daar
invulling aan wil geven en jullie reactie daarop. In elk geval starten we
woensdag 10 november: de groep van 16-17 jaar van 19.15-20.00 uur
en de groep 18+ om 20.00 uur. We zien ernaar uit om jullie te
ontmoeten in Ruimte!!
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Kun je (nog) niet, laat het dan even weten aan Jacqueline (06-25173037
/ jacquelinedubbink@gmail.com), aan ds. Heusinkveld (06-22968867 /
b.j.heusinkveld@planet.nl) of aan de jeugdouderling Jan Wouter Immink
(06-12438714 / jw_immink@hotmail.com). Ook wie graag belijdenis wil
doen kan zich nog melden bij ds. Heusinkveld.
GEMEENTEAVOND
Donderdag 18 november is er een gemeenteavond. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur. Nadat eerst de
gebruikelijke onderwerpen de revue gepasseerd zijn – de financiële
begroting – willen we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze
kerk. De ontwikkelingen in de kerken gaan ook onze deur niet voorbij en
het lijkt de kerkenraad goed om met elkaar van gedachten te wisselen
over het te voeren beleid voor de komende jaren. Te denken is aan
vragen als:
• Wat is onze visie en onze missie?
• Hoe staat het ervoor met ons geloof(sleven)? Wat betekent God
voor ons? Welke plaats heeft Christus in ons (gemeente)leven?
Welke ‘status’ heeft de Bijbel in onze gemeente?
• In welke context (cultuur) leven we?
• Waarom/waardoor voel je je betrokken?
• Wat spreekt je aan in ons gemeente-zijn?
• Willen we een cultuur van gebed?
• Hoe willen we de erediensten inrichten? En hoe de tweede
dienst?
• Welk belang hechten we aan ‘belijdenis doen’?
• De plaats van kinderen en van jongeren in onze gemeente.
• Willen we in de toekomst een fulltime predikant (en zijn we
bereid daarvoor te betalen)?
• Hoe ziet u de samenwerking met de Hervormde gemeente?
Meer samen doen en waarom (niet)?
Er zijn nog veel meer vragen te stellen en vast nog hele andere
invalshoeken te noemen. We kunnen niet alles bespreken, maar hopen
dat u met velen naar de gemeenteavond komt en natuurlijk ook de
jongere gemeenteleden. Jullie zijn de kerk van de toekomst! Welkom!!
Mocht u of jij nog iets missen bij bovengenoemde punten en dat toch
graag bespreken – laat het even weten aan de scriba. Vanaf 7 november
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zal er een voorbereidingspaper zijn, die in de kerk kan worden
meegenomen of bij de scriba kan worden opgevraagd
(g-scriba@pkn-daarle.nl).

KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 31-08-2021
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest een stukje uit de bijbel.
Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Ingekomen stukken
Klaas van der Kamp: vierjaarlijkse ontmoeting: Dit betreft een bezoek
aan de predikant en aansluitend een bezoek aan de kerkenraad.
Voorheen was dit de visitatie. Het voorstel is om dit op maandag 28
februari te doen.
Diaconie
Het diaconaal quotum is omhoog gegaan. Dit komt door het aanleveren
van de cijfers in (boekhoudprogramma) Fris. Hierdoor heeft PKN meer
inzicht in de geldstromen.
College van kerkrentmeesters
 Organisten: Gerben Dubbink is bezig met het organistenrooster
voor 2022. Een dienst met liederen via de beamer zou ter
afwisseling ook kunnen.
 Glasvezel wordt t.z.t. aangelegd.
 Renovatie ramen: dit zit in de eindfase. Er wordt nog gevraagd
naar gordijnen, dit in verband met de lichtval op de
beamerpresentatie. De gordijnen worden meegenomen in het
plan.
 Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar
schoonmaaksters voor de kerk. Het gaat om ongeveer anderhalf
uur per week. Voor het schoonmaken van de kerk wordt een
(kleine) vergoeding betaald. Voor het schoonmaken van ‘Ruimte’
zijn meer personen die elkaar afwisselen. Wellicht kan daar nog in
geschoven worden.
Najaarsgemeenteavond
De gemeenteavond wordt gehouden op donderdag 18-11-2021.
Thema: de toekomst van onze kerk.
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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
KIA werelddiaconaat
Jaardoel Jeugd
De Wittenberg (HA)
Huwelijksdienst

september
€ 203,59
348,92
406,38
221,70
365,07
207,34
60,52

De avondmaalscollecte van D.V. zondag 14 november is bestemd voor
Interserve. Interserve is een internationale, interkerkelijke
zendingsorganisatie die mensen uitzendt naar Azië en de Arabische
wereld. In woord en werk getuigen Interserve-werkers van hun geloof in
Jezus Christus. Zo zijn er ook mensen in onze eigen regio werkzaam voor
Interserve die we willen steunen.
In dienst van de kerk, willen deze mensen, andere mensen kennis laten
maken met Jezus Christus.
Helpende handen
Als broers en zussen in Jezus staan we voor elkaar klaar om te helpen
waar nodig. Vervoer nodig? Hulp i.v.m. ziekte?
Hulp in welke vorm dan ook, laat het weten aan uw wijkouderling of
neem contact op met Henny Kamphuis telefoonnummer 06-12794201.
Wij regelen dat u hulp krijgt.
Hebt u wat tijd over en bent u beschikbaar om waar nodig te
helpen? Neem dan ook contact op met Henny Kamphuis of laat het
weten aan uw wijkouderling.
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Liedboeken & kussens
Beste gemeenteleden,
bij het plaatsen van de nieuwe ramen hebben wij de liederenbundels,
bijbels en kussens die op de banken lagen weggehaald i.v.m. met stof en
glas splinters. Een aantal gemeenteleden hadden hun naam in de
liederenbundel geschreven, deze zijn aan huis bezorgd.
Mocht u nog een bijbel, liederenbundel of een kussen missen neem dan
contact op met Diny Bartels tel: 697243 of Betty Valk tel: 697827.
VAN DE KINDERNEVENDIENST & TIENERNEVENDIENST
Tijdens de advent- en kerstperiode volgen we de verhalen van Bijbel
Basics, met als thema ‘Tel je mee?’. De bijbel vertelt dat iedereen
waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere
manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en
hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien
dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij
Hem hebben.
Hieronder een kort overzicht van de verhalen per zondag:
1e advent:
De volkstelling.
Op deze zondag staat Lucas 2:1-5 centraal: Jozef en Maria gaan op
reis naar Bethlehem vanwege een volkstelling.
2e advent:
Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk.
Op deze zondag staat Lucas 1:26-56 centraal: Maria dankt God dat Hij
haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel gewoon meisje is.
e
3 advent:
Wie is de belangrijkste?
Op deze zondag staat Marcus 9:33-37 centraal: wie de belangrijkste
wil zijn, moet anderen juist dienen.
4e advent:
Gods dienaar die door niemand werd gezien.
Op deze zondag staat Jesaja 53:1-6 centraal: Gods dienaar die door
niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht.
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Kerst:
De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders.
Met kerst staat Lucas 2:6-20 centraal: de geboorte van Jezus en het
bezoek van de herders.
Om samen, als gemeente, betrokken te zijn bij dit project, zullen we in
de morgendiensten ook aandacht schenken aan dit project, door middel
van een filmpje en een projectlied.
KINDEROPPAS
12 Dec
19 Dec
25 Dec
1e Kerstdag
26 Dec
2e Kerstdag
31 Dec
Oudejaarsdag
01 Jan
Nieuwjaarsdag
02 Jan

Rolien Voortman
Mini Veldman
Hester Poorterman
Judith Maneschijn

Celine Valk
Anne Bargboer
Marlies Bartels
Anniek Immink

Janien van de
Schootbrugge

Franciska Willems

ZENDINGSCOMMISSIE
Veel mensen hebben hun zendingsbijdrage over 2021 al overgemaakt,
helaas nog niet iedereen.
Zou u alsnog de zendingsbijdrage binnenkort willen overmaken?
Het richtbedrag van deze vrijwillige bijdrage is €15 per belijdend lid.
Graag het adres vermelden bij uw betaling.
De zendingscommissie.

VOLWASSENCATECHISATIE
De volgende bijeenkomst van de volwassencatechese is op
donderdagavond 2 december, 20.00 uur in Rehoboth. We hopen deze
avond stil te staan bij de veelkleurigheid van het christendom. Overal op
de wereld kom je mensen tegen die Jezus Christus willen volgen. Dat is
iets wat ons met deze mensen verbindt. Tegelijk zijn de verschillen vaak
groot. Door de eeuwen heen zijn er vele kerken ontstaan. Op deze
avond willen we kijken naar de ‘hoofdstromingen’ van het christendom
(o.a. Rooms-katholicisme, Oosterse orthodoxie, Protestantisme,
Pinksterbeweging) en naar wat kenmerkend is voor deze verschillende
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stromingen. Allen hartelijk welkom, ook als u/jij nog niet eerder bent
geweest!
WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 2022
Daar zijn we weer! De actiegroep World Servants 2022 is van start
gegaan. Dit jaar gaan we met maar liefst negen jongeren bouwen aan
verandering in een derdewereldland.
We willen u graag voorstellen aan de deelnemers en de projectlanden
waar zij komende zomer naar toe zullen gaan:
• Herjan Immink en Jeffrey Meinetten gaan naar Brazilië (16 juli
t/m 5 augustus) om te bouwen aan een gemeenschapscentrum;
• Leanne Bosch, Renske Immink en Lotte Stokvis gaan naar
Zambia (16 juli t/m 5 augustus) om te bouwen aan
lerarenwoningen;
• Harm Jan Bosch gaat naar Ethiopië (23 juli t/m 12 augustus) om
te bouwen aan een trainingscentrum voor zelfhulpgroepen;
• Eva Bosch, Jorinde Immink en Joanne Meinetten gaan naar
Rwanda (1 augustus t/m 20 augustus) om te bouwen aan een
kleuterschool.
Dit jaar moeten wij als actiegroep ongeveer €25.000 gaan ophalen. Wij
hopen en bidden dat dit een voorspoedig jaar mag gaan worden, waar
wij ook mogen rekenen op uw steun als dorp.
Het bedrag hopen wij door middel van acties bij elkaar te brengen. De
eerstvolgende actie die wij gaan houden is de welbekende
autowasactie.
Op zaterdag 13 november staan wij bij de Gereformeerde kerk van
8.00-12.00 uur klaar om uw auto te wassen.
Daarnaast kunt u ook alvast in uw agenda schrijven dat u uw kerstpost
van 6 t/m 21 december bij ons kunt inleveren zodat wij als postbodes
uw kerstkaarten rond kunnen brengen.
Wij hopen u allen te zien bij een van onze acties komend seizoen. U kunt
onze sociale media in de gaten houden voor updates:
• Facebook: https://www.facebook.com/wsdaarle
• Instagram: https://www.instagram.com/worldservantsdaarle/
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Via de volgende link kunt u onze actiepagina bezoeken en een eventuele
bijdrage leveren: https://www.worldservants.nl/daarle of via ons
rekeningnummer NL03 RABO 0337 6519 57
Wij willen u allen alvast hartelijk bedanken voor uw steun.
WELZIJN OUDEREN
Wij als commissie zouden graag, als de coronaregels het toelaten, de
kerstviering houden. Nadat we lange tijd niets konden vanwege de
corona, zien we er naar uit.
De viering zal gehouden worden op D.V donderdag 16 december om
14.30 uur in Rehoboth.
PASSAGE
Onze volgende vergadering is woensdag 24 november om 19.30 uur in
Rehoboth. Spreker is deze avond Harry Woertink uit Ommen. Hij heeft
als onderwerp ‘Kasteel Eerde’. Het kasteel staat ook bekend als
Internationale school. Hierover, met de bossen eromheen met zijn
boerderijen en landerijen, kan hij boeiend vertellen. Iedereen wordt
hartelijk uitgenodigd om deze avond mee te maken.
Dorcas voedselactie: iedereen kan meedoen
Beste gemeenteleden,
De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit
Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro.
Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die ze moet
gebruiken voor hartproblemen.
Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is
belangrijk in de wintermaanden als er geen groente verbouwd kan
worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar
ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten
dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht.
Erg belangrijk is we helpen Drande, haar familie en het hele dorp aan
een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de
ontwikkeling van mensen zijn de voedselpakketten en hulp straks niet
meer nodig.
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Hoe doet Dorcas dat? Ze stimuleren contacten tussen de inwoners van
het dorp door activiteiten te organiseren en laten mensen met elkaar
samenwerken. Maatschappelijke werkers brengen een bezoek. Jonge
mensen die nog kunnen werken geven ze landbouw trainingen, zodat ze
zelf een groentekas kunnen beginnen. Dorcas werkt aan een gezonde
toekomst. Dit voor duizenden families in Oost-Europa. Een
voedselpakket kost 30 euro maar ook kleinere geldbedragen zijn meer
dan welkom.
U kunt mee doen met de voedselactie door geld te doneren op
rekeningnummer:
NL04 RABO 0106 2500 00 ten name van: Voedselactie 2021
Helpt u mee? Namens Dorcas alvast bedankt!
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet en neem contact met ons op.
Namens Dorcas Daarle, Henny Kamphuis tel: 0546-697482 en Betty
Valk tel: 0546-697827
Lezen wat je écht boeit
Dit najaar kunt u heel voordelig kennis maken met het Gezamenlijk
Zondagsblad. Een gevarieerd en boeiend blad over geloof, kerk en
samenleving. In dit blad wordt bovendien extra aandacht besteed aan
de protestantse gemeenten in onze regio. Daarom treft u bij dit
kerkblad een informatiefolder aan over het Gezamenlijk Zondagsblad. U
kunt het nu 3 maanden op proef thuis ontvangen voor slechts € 4,95. Ga
daarvoor naar: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/actie
Van harte aanbevolen!
“Kerstpakkettenactie voor de Minima 2021”
Dinsdag 21 december a.s. organiseert de Raad van Kerken t.b.v. de
minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 28ste keer, een
“Kerstpakkettenactie voor de Minima”.
Dit jaar gaat het om een Kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen.
Vorig jaar besloot de Raad van Kerken om in verband met de
Coronaproblematiek de Kerstactie voor de Minima ingrijpend te
wijzigen. In plaats van een Kerstpakket ontvingen de aangemelde
minimagezinnen een levensmiddelenbon.
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Gezien de vele reacties van zowel de gezinnen als de sponsoren is de
Kerstactie in deze gewijzigde vorm bijzonder gewaardeerd. Heel
begrijpelijk, het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een
levensmiddelenbon zelf inkopen te doen t.b.v. een op het gezin
afgestemd Kerstpakket.
Als gevolg van de nog steeds aanwezige Coronaproblematiek is door de
Raad van Kerken besloten de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” te
organiseren op de wijze van vorig jaar. In de plaats van een door derden
samengesteld Kerstpakket, ontvangen de aangemelde gezinnen een
kerstenveloppe met daarin een Kerstgroet, een toelichting op de actie
en een levensmiddelenbon voor het samenstellen van een Kerstpakket.
De Raad van Kerken gaat wil met alle samenwerkende organisaties en
vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de Kerstactie opnieuw te laten
slagen.
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen
indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten
onze actie financieel te steunen via bankrekening:
NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.
Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen
helpen om de Minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in
zicht “een steuntje in de rug” te geven.
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!
\Namens de Kerngroep Kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken
Nijverdal-Hellendoorn:
Gerrit Pastink: telefoon: 0548-613824 / 06-51 35 07 87 / E.mail:
g.pastink1@kpnplanet.nl
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KWF kanker bestrijding
In de week van 6-11 september is er ook in Daarle gecollecteerd voor de
KWF kankerbestrijding. Er is het fantastische bedrag van €1662,52
opgehaald. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe
doorbraken in kankeronderzoek, zodat we samen de dag steeds
dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.
Namens het KWF heel hartelijk bedankt.
Prinses Beatrix Spierfonds
De collecte in september heeft het mooie bedrag van € 896,48
opgeleverd.
Alle gevers en collectanten heel hartelijk bedankt.
HandicapNL
De collecte HandicapNL heet dit jaar het mooie bedrag van €883,98
opgebracht. Een heel mooi bedrag waar ze heel blij mee zijn.
Hartelijk dank aan allen die gegeven hebben en speciaal aan onze
collectanten.
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DANKBETUIGING
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, na
het overlijden van mijn lieve man, onze papa en opa.
Met hartelijke groet, Hermannie Bakhuis-ter Harmsel, kinderen en
kleinkinderen.
Bedankt voor de warme zorg en aandacht tijdens de laatste jaren en na
het overlijden van onze vader, opa en overgroot opa Gerhard
Stoevelaar.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, persoonlijke
berichten, bloemen, telefoontjes en steun tijdens het ziekbed en na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Gé BraakmanRensink.
Geert Braakman, kinderen en kleinkinderen
Hierbij zou ik graag iedereen willen bedanken voor de kaarten, appjes,
bezoekjes en bloemen na mijn heupoperatie.
Het was hartverwarmend!
Dankjewel en hartelijke groeten,
Dinie de Jager
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten en
telefoontjes die we mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk en
tijdens de ziekenhuisopnames van Klaas.
Hartelijke groet, Klaas en Sientje van Lenthe
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Kom tot Mij
Heer dat ik zo komen mag
met al mijn fouten, al mijn zonden
met al mijn pijn, al mijn wonden
die niemand in mijn leven zag.
Heer dat ik zomaar komen mag
met wat ik niemand durf te zeggen
met wat ik niemand uit kan leggen
U weet er alles van.
Heer dat U mij in Christus ziet
al had ik nimmer kwaad bedreven.
Dat U mij in Uw gunst doet leven
ik weet het - maar begrijp het niet.
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AGENDA
Maandag 8 november
Donderdag 10 november
Maandag 14 november
Donderdag 18 november

Kerkenraadsvergadering
Voorgangersoverleg Ruimte
Kerkenraadsvergadering i.v.m.
ambstdragersverkiezing
Gemeenteavond

19.45u
10.00u
19.45u
20.00u

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 5 december en 9 januari.
Kopij kan t/m zaterdag 27 november en maandag 3 januari tot 12.00
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

NL03 RABO 0337 6519 57

Website van de kerk:

www.pkn-daarle.nl
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