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GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

5 december 2021

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: Wendy Mollink
Kinderoppas:
Rianne Reefhuis, Nienke Kamphuis
Collecte:
Kerk, onderhoud
Bloemen bezorgen: Jannie Rotmensen
Zondag 12 december, Derde Advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bediening Heilige Doop aan Duuk van der Velde
15.00 uur Ds. J.D. Th. Wassenaar, Hellendoorn
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3)
Hester Poorterman (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Roelien Voortman, Celine Valk
Bloemen bezorgen: Gea Wessels
Zondag 19 december, Vierde Advent
Voorgangers:
9.30 uur Ds. J. van Dalen, Nijverdal
15.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Organisten:
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
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Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Collecte:
Bloemen bezorgen:

Dianne Seigers (1, 2, 3)
Erna Immink
Mini Veldman, Anne Bargboer
Kerk, diaconie
Alie Reimink

Vrijdag 24 december, Kerstavond
Voorganger:
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Gezamenlijke zangdienst in Hervormde kerk
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
Voorganger:
09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kinderoppas:
Hester Poorterman, Marlies Bartels
Collecte:
Kerk in Actie, diaconie
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas:
Judith Maneschijn, Anniek Immink
Collecte:
Jeugd
Bloemen bezorgen: Erna Immink
Vrijdag 31 december, Oudejaarsdag
Voorganger:
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Collecte:
Kerk, diaconie
Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
Voorganger:
10.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Zondag 2 januari
Voorgangers:
Organisten:

9.30 uur Ds. H. de Haan, den Ham
15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs
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Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Zondag 9 januari
Voorgangers:

Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:

Wilma Bosch (1, 2, 3), Jaëlle Valk (4, 5, 6)
Anne Bargboer
Janien van de Schootbrugge, Franciska Willems
Aly Veurink

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Bevestiging ambtsdragers
15.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Anja Valk (1, 2, 3)
Wendy Mollink, Renda Bartels
Zwanet Boeschen-Hospers

Het laatste kerkblad van 2021
Al weer het laatste kerkblad van dit jaar. Hoe snel gaat een jaar voorbij!
Donkere dagen vóór Kerst, het Licht ván Kerst, terugkijken op het
afgelopen jaar, vooruit kijken naar een nieuw jaar…
En dan je situatie, gedachten, gevoelens en geloof daarbij… Het
was opnieuw een pandemisch jaar; met een gedeeltelijke lockdown om
het jaar af te sluiten. Wat dat met ons doet, is voor een ieder
verschillend. De een brengt het tot wat meer rust, de ander wordt er
een stuk onrustiger van. In de zorg loopt men te rennen en te
organiseren om de zorg voor wie dat nodig hebben mogelijk te houden,
terwijl de gevolgen van corona vooral op de ic schrijnend zichtbaar
worden. Een oversterfte (=extra sterfte) afgelopen week van 900
mensen lijkt dan wel mee te vallen op 16 miljoen, totdat je 900 lijkauto’s
bij elkaar zet…; los nog van het verdriet van betrokkenen. Oversterfte
kan ook mede veroorzaakt worden door het niet-doorgaan van
noodzakelijke andere operaties, waardoor veel levensjaren verloren
kunnen gaan.
Wel of niet vaccineren is een persoonlijke keuze, een
gewetensvolle keuze. Vaccinatiedwang is uit den boze, maar nietvaccineren kan ook uit de boze zijn als er allerlei aantoonbaar onjuiste
argumenten meespelen of een sfeer wordt gecreëerd alsof er een
complot zou worden gesmeed tegen de mensheid. Onze overheid is
verre van volmaakt, net zoals een ieder van ons, maar we leven gelukkig
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niet in een dictatuur. (Dat de zorg/angst voor een eventuele
toekomstige dictatuur een rol speelt, is te begrijpen, maar deze is nu
niet aan de orde.) Voorbede voor de overheid is een goddelijk gebod,
opdat wij ‘rustig en ongestoord kunnen leven’ (1 Tim. 2:2). Achter deze
woorden staat echter geen punt, maar er staat ‘in alle vroomheid en
waardigheid’. Dus we bidden voor de overheid met als doel rustig en
ongestoord te leven – maar niet in het wilde weg, maar vroom en
waardig… Laten we onze keuzes en ons gedrag daaraan meten: passen
onze woorden, daden, keuzes in een vroom en waardig leven? We
bidden vooral voor de overheid opdat wij God kunnen dienen en door
goede daden Jezus Christus zichtbaar kunnen maken.
Met Kerst heeft Christus zichzelf zichtbaar en tastbaar gemaakt:
als een Kind in een voederbak, onverwacht, ongedacht en door velen
ongewenst.
Maar Hij is het Licht in de duisternis, vandaag nog steeds. Hij is de
duisternis ingegaan en de duisternis is Hem niet de baas geworden. Dat
kan ook niet want het is levend Licht – het licht van de opgestane Heer;
het is het licht van de Schepper, die alles gemaakt heeft en sterker is
dan alles wat Hij gemaakt heeft; het licht is God, de Almachtige.
Dus, wees blij!! Christus heeft de wereld van de duisternis
overwonnen! Advent is de tijd om met Jezus bezig te zijn en de
grootheid van zijn liefde te gaan begrijpen. We hebben tijdens Advent
ook een opdracht, zoals Christus zei tegen Paulus: ‘Ik stuur je om hun
ogen te openen, zodat zij van de duisternis naar het licht keren en van
de macht van Satan naar God’ (Hand. 26:18). Christus maakt ons tot
lampen voor anderen. Advent kijkt de duisternis recht in de ogen en
houdt vast aan het werk van Christus die de duisternis heeft
overwonnen. Het is alleen nog maar een kwestie van tijd!
En met die tijd gaat het snel. Oudejaarsdag met het gedenken
van overleden gemeenteleden… En dan staat er een nieuw jaar voor de
deur. Ondertussen klopt Christus aan de deur, de deur van je hart (Op.
3:20; vgl. Hooglied 5). Doe open! Belijd je liefde – en het wordt in alles
en ondanks alles een goed jaar van onze Heer (anno Domini) 2022!
Van harte Gods rijke zegen toegebeden, lichtvolle Kerstdagen,
een goede jaarwisseling en een Liefdevol nieuwjaar! Met vredegroet
vanuit de pastorie, Bert-Jan Heusinkveld.
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Coronamaatregelen
In verband met de nieuwe richtlijnen van de overheid gelden de
komende tijd voor ons de volgende maatregelen:
• Beide zondagse diensten gaan door. Verplicht op 1,5 meter (dus
een bank tussen andere aanwezigen), verplicht mondkapje bij
binnenkomst en vertrek, handen ontsmetten bij binnenkomst,
geen handen geven, hoesten in ellenboog. Bij klachten blijft u
thuis.
• Aanmelden – op dit moment is dat nog niet nodig. Het kan zijn
dat het wordt ingevoerd (bijv. voor de Kerstdagen).
• Kerk wordt bank voor bank verlaten.
• Collecten bij de uitgang.
• Vergaderingen zijn in principe online.
• Catechisaties en clubs komen de rest van het jaar te vervallen
(als we nog wat kunnen doen wordt dat via de groepsapps
kenbaar gemaakt)
• Als er op Kerstavond (24-12) nog een lockdown geldt, zal er een
dienst online beschikbaar zijn.
• Pastoraat wordt beperkt tot 1 bezoek per dag en na overleg of
op verzoek (voel u vrij om u te melden!).
Dit alles onder het bekende voorbehoud: ‘zo de Heer wil zullen wij leven
en dit of dat doen’ (Jak. 4:15) en het voorbehoud van snel wisselende
omstandigheden. Zie voor tussentijdse wijzigingen: www.kerkdaarle.nl.
KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 07-10-2021
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest een stukje uit de bijbel.
Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Mededelingen
Martha Immink stopt als contactdame van wijk 4. Roelie Dubbink neemt
dit over.
Jeugdzaken:
- Het clubkamp is goed verlopen. Het filmpje dat getoond werd in
de dienst op startzondag was heel leuk gemaakt. Mooi om als
gemeente op deze manier hierbij betrokken te worden.
- De catechisaties zijn weer begonnen.
Voorbereiding en evaluatie kerkdiensten:
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Gemeentezondag. Het was ook een mooie dienst. Het
zanggroepje was mooi. Fijn dat we weer konden koffiedrinken
na de dienst.
Zendingszondag was mooi. Voorganger was ds. van Beesten
(Mensenkinderen). Er was koffiedrinken na de dienst.
Dankdag. School kwam altijd naar de kerk op bid- en dankdag.
De afgelopen 2 x is ds. Heusinkveld naar school geweest. In alle
groepen heeft hij (op alle verschillende niveaus het betreffende
Bijbelverhaal verteld en hierbij uitleg gegeven. Dit is school goed
bevallen, zij willen in plaats van de dienst op dankdag in de kerk,
dit graag weer op school vieren. (met instemming van de
ouderraad). Ds. Prins gaat ’s ochtends naar school. Ook is er ’s
ochtends een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk en ’s
avonds een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk.

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
Kerk en Israël
Jeugd
Zending

oktober
€ 514,74
327,11
327,96
514,74
260,73
788,23

Verjaardagfonds
Voor de kerk
Interserve
Voor de bloemen in de kerk
Voor de World Servants Daarle
Voor de jeugd

september en oktober 2021
€ 307,10
30,00
25,00
15,00
10,00
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Giften:
Voor de kerk

€ 50,00

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
HERINNERING VRIJWILLIGE BIJDRAGE !

- Van de door u en jullie allen toegezegde vaste vrijwillige bijdrage is op
dit moment 75 % binnengekomen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw
bijdrage binnenkort, maar in ieder geval voor het einde van het jaar
over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!
- De bespreking van de begroting op de gemeenteavond is, evenals vorig
najaar, niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. Wel is de
begroting in de vergaderingen van kerkrentmeesters en kerkenraad
besproken en vastgesteld. Hieruit is gebleken dat we helaas opnieuw
geen sluitende begroting kunnen presenteren voor het jaar 2022. Het
tekort dat we op basis van onze huidige financiële situatie hebben
doorgerekend komt op 7% uit. Eén van de oorzaken is dat de jaarlijkse
kosten voor het overgrote deel hetzelfde zijn gebleven, echter zijn de
inkomsten achtergebleven ten opzichte van de opbrengsten. Deze
ontwikkeling hebben we meegenomen in de begroting voor 2022. Voor
wie interesse heeft ligt de begroting 2022 nu ter inzage bij de
kerkrentmeesters en er kan contact worden opgenomen via
g-kerkrentmeesters@pkn.nl.
College van kerkrentmeesters

Samen kerk zijn / Schoonmaak(st)ers gevraagd…...
Je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil dat de kerk en bijbehorende
gebouwen iedere week schoon gemaakt moeten worden. We zijn als
gemeenteleden samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
binnen de kerk. Gebouw Ruimte en de kerk worden schoon gemaakt
door vrijwilligers.
Gebouw Ruimte: Iedere week zorgen 2 gemeenteleden ervoor dat
gebouw Ruimte schoon gemaakt wordt. Dit doen ze met een groep van
10 gemeenteleden, zodat je eens in de 5 weken aan de beurt bent om
schoon te maken. Dit is goed te doen volgens deze groep vrijwilligers.
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Kerk: De kerk echter wordt wekelijks schoon gemaakt door 3
gemeenteleden. Momenteel doen deze 3 gemeenteleden dat elke
week! Het zou geweldig zijn wanneer we ook voor het schoonmaken
van de kerk een grotere groep gemeenteleden bij elkaar krijgen. Bij
voldoende extra gemeenteleden ga je dan om de 4 à 6 weken schoon
maken. Binnenkort willen we hiervoor meerdere gemeenteleden
benaderen. Het schoonmaak werk is niet moeilijk, wèl geeft het
voldoening wanneer je met elkaar iets voor de kerk kunt betekenen. Het
schoonmaken is niet gebonden aan vaste tijden. Je kan dus zelf
afspreken met de andere schoonmaak(st)ers wanneer je de kerk
schoonmaakt. Dit kan ‘s-morgens maar ook bijvoorbeeld ’s-avonds als
dat beter uitkomt.
We hopen dus dat we óók voor de kerk een wat grotere groep
vrijwilligers kunnen vormen, waardoor het schoonmaak werk meer
verdeeld kan worden onder de gemeenteleden. Veel handen………
Mocht u naar aanleiding van dit stukje denken, ik wil best wel
meehelpen, neem dan contact op met Gerben Dubbink tel: 0546807900. Alvast hartelijk dank.
KINDEROPPAS
16 Jan
Ina Immink
Lotte Stokvis
23 Jan
Jeanine Bosch Renske Immink
30 Jan
Sanne Kuilder Jacqueline Dubbink
VAN DE KINDERNEVENDIENST & TIENERNEVENDIENST
Tijdens de advent- en kerstperiode volgen we de verhalen van Bijbel
Basics, met als thema ‘Tel je mee?’
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van
groeicurven tot Cito-scores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het
lijkt soms alsof je overal mee moet scoren. Dat kan bij ons allemaal – en
misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik
eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd,
machtig of slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale
media? De bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het
verhaal over de geboorte van Jezus 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’
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mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. In
de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het
Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen
misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak
of een bijzondere rol kregen.
1e advent:
De volkstelling
Op deze zondag staat Lucas 2:1-5 centraal: Jozef en Maria gaan
op reis naar Betlehem vanwege een volkstelling.
e
2 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.
3e 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.
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.
Alle kinderen van de kinder- en tienernevendienst hebben een poster
met bijbehorend boekje van dit project thuisgekregen, om zo ook thuis,
als gezin, samen op weg te gaan naar Kerst.
Om samen, als gemeente, betrokken te zijn bij dit project, zullen we na
terugkomst van de kinderen van de kindernevendienst samen het
projectlied luisteren én zingen.
De morgendienst op 2e Kerstdag zal een kinderdienst zijn, waarin we
samen het Kerstfeest vieren.
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WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 2022
Bedankt
Zaterdag 13 november hebben we onze eerste actie van dit seizoen
gehouden, met een opbrengst van ruim €700,00. Heel hartelijk dank
voor uw komst allemaal bij de autowasactie!
Sinterklaasacties
Afgelopen week hebben we enkele Sinterklaasacties in en rondom
Daarle gehad. Zo hadden we een heuse chocoladeletterspeurtocht, kon
er een videoboodschap van Sinterklaas worden ingesproken en liepen er
twee pieten rond. We willen iedereen bedanken die op wat voor manier
hier ook aan bij heeft gedragen!
Kerstpost
U kunt uw kerstkaarten van 6 t/m 21 december inleveren bij ons in de
brievenbus of bij de algemene inleveravonden. Doe de te bezorgen
kaarten en het te betalen bedrag hiervoor in een envelop of zak en wij
zullen uw kaarten dan voor slechts €0,50 per kaart voor u bezorgen in
Daarle, Den Ham, Daarlerveen, Vroomshoop, Vriezenveen, Westerhaar,
Hellendoorn, Marle, Nijverdal, Wierden en Hoge Hexel.
• Kerstkaarten inleveren Rehoboth: 14 december, 18.30 t/m
19.30 uur
• Kerstkaarten inleveren Ruimte: 21 december, 18.30 t/m 19.30
uur
• Van 6 t/m 21 december bij ons in de brievenbus aan de:
Broekweg 36, Dalvoordeweg 18, Esweg 15b en Huttensingel 19.
MANESCHIJN MISSIONS
Beste gemeenteleden,
Het is alweer even geleden dat we wat in het kerkblad hebben
geschreven. Dus tijd voor een korte update. Op het moment van schrijven
zitten wij thuis in quarantaine omdat Jelle corona heeft, we zijn blij dat
hij niet heel erg ziek is (geweest). Het afgelopen seizoen zijn we met
verschillende dingen bezig geweest, Jody heeft de afgelopen maanden
gewerkt met de Discipelschap Training School (DTS). Hierin mag ze
medewerkers en studenten begeleiden in discipelschap, het is mooi om
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met mensen mee te mogen lopen en ze te zien groeien in onder andere
leiderschap, identiteit en evangelisatie.
Jelle is met verschillende dingen bezig geweest, hij is bezig met contacten
leggen in landen in Europa waar nog geen DTS wordt gegeven, één van
deze contacten was in Slovenië en daar werden we als DTS uitgenodigd
om te komen evangeliseren, Jelle leidde deze groep van de DTS en mocht
daar ook les geven over evangelisatie. Daarnaast is hij mentor van een
student en coacht hij verschillende mensen op onze afdeling die werken
met de DTS. Verder overziet Jelle promotie op Heidebeek, één van de
dingen die ze daarmee doen is naar jeugdgroepen gaan om daar input te
geven. Het is mooi om jongeren aan het denken te kunnen zetten over
zending, maar ook om in hun leven in te kunnen spreken over
bijvoorbeeld wie ze zijn in Christus of over hoe ze Gods stem kunnen
verstaan.
Met onze jongens gaat het ook goed, Daan geniet van school, hij speelt
graag met vriendjes. Een tijdje geleden werden we uitgenodigd in Daan
zijn klas om iets over ons werk te vertellen, heel leuk om te doen. Gideon
begint sinds kort steeds liedjes te zingen en hij geniet ervan om mee te
gaan naar Heidebeek en daar te spelen met wie er dan ook maar
aanwezig is.
Zo worden studenten vaak door Daan en Gideon gestrikt om bijvoorbeeld
een hut te bouwen. Het is mooi om te zien dat ook zij, hoe klein ze ook
zijn, deel kunnen zijn van het uitdelen van de liefde van Jezus. Toen we in
Amsterdam in oktober aan het evangeliseren waren, gingen Daan en
Gideon mee en deelden chocolaatjes uit. Daan zei tegen iedereen die hij
een chocolaatje gaf ‘Jezus houd van jou’, simpele woorden, maar zo
krachtig!
Bedankt voor uw betrokkenheid. We wensen u alvast hele fijne en
gezegende feestdagen,
Jelle, Jody, Daan en Gideon
WELZIJN OUDEREN
Het Kerstfeest van Welzijn Ouderen gaat niet door vanwege de corona
maatregelen. We willen de vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het
afgelopen jaar. We hopen dat de kerken wel open blijven.
Wij als commissie welzijn ouderen wenst iedereen Gezegende
Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.
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Christelijk boekenhuis De Akker
STEUN DE AKKER – KOOP LOKAAL!

Helaas heeft de Corona-crisis voor de
Akker op alle activiteiten en resultaten
van 2021 geleid tot een aanzienlijk
negatiever resultaat. Bijna 5 maanden
winkelsluiting, sinds medio december 2020 heeft de organisatie heftig
geraakt, in omzet, in bedrijfsresultaat en in morele veerkracht. De
Akker is als vrijwilligersorganisatie met relatief veel oudere
medewerkers hierbij steeds extra kwetsbaar. Het gemis aan verkoop
rondom Pasen, Pinksteren, doop en belijdenis is later helaas niet meer
goed gemaakt. Dankbaarheid is er voor verkoop van kaarten ter
bemoediging en voor meeleven bij ziekte en condoleance. Ook voor de
start van de verkoop van IPC- Israel producten, sinds Israelzondag 2020.
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Uiteraard ook voor de fantastische inzet van een kleinere groep trouwe
vrijwilligers, om de Akker zowel in beperkte vorm als opnieuw in huidige
vorm zonder personeelskosten open te houden. Hopelijk kan het 4e
kwartaal 2021 alsnog wat recht trekken. Dat wordt gezien de huidige
onzekere CORONA omstandigheden nog een hele klus. Veel mensen
blijven helaas elders online kopen i.p.v. bij De Akker. Daarom treft u in
deze kerkbode de najaarsfolder aan, gericht op komende feestdagen.
Ongetwijfeld treft u een leuk cadeau, dagboek of kinder-bijbel aan, die
bij u past. Deel de Blijde Boodschap van het Evangelie, ook in uw eigen
omgeving. Welkom in de Akker en op www.akkerboek.nl- Steun de
Akker, koop lokaal!
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Financiële problemen oplossen
Zie je dat mensen in jouw omgeving het
financieel erg moeilijk hebben? En zou je ze graag
willen helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij de
Stichting Hulpfonds Hellendoorn.
Het Hulpfonds ondersteunt inwoners van de gemeente Hellendoorn die
(tijdelijk) tegen financiële problemen aanlopen. Dat kan zijn in de vorm
van goederen, een eenmalige gift of een lening. Iedereen kan
rechtstreeks contact opnemen met het Hulpfonds. Vrijwilligers
bezoeken de mensen thuis om inzicht te krijgen in de problematiek.
Vervolgens wordt gezamenlijk bekeken welke oplossingen er zijn en
welke het beste past bij iemands persoonlijke situatie. Is er sprake van
een noodsituatie, dan probeert het Hulpfonds direct te helpen. Hiervoor
wordt nauw samengewerkt met o.a. Stichting BOOM en de
Voedselbank.
Soms kunnen mensen een beroep doen op één van de gemeentelijke
regelingen, zoals de Gebruiksgoederenregeling of het Kindpakket. Via de
Gebruiksgoederenregeling kunnen mensen een financiële bijdrage
aanvragen als zij geen geld hebben om bijvoorbeeld een kapotte
wasmachine of ander noodzakelijk huishoudelijk apparaat te vervangen.
Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien
in een situatie dat er weinig geld is. De jaarlijkse ouderbijdrage van
school, nieuwe (sport)kleding of een fiets zijn voorbeelden van
noodzakelijke uitgaven, die (deels) via het Kindpakket vergoed kunnen
worden. Deze regelingen worden eveneens uitgevoerd door vrijwilligers
van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Zij verzorgen o.a. de intake en
bekijken samen met de hulpvrager waar behoefte aan is en hoe
betrokkene daarvoor in aanmerking kan komen.
Ter versterking van het team zoekt het Hulpfonds nieuwe vrijwilligers. Je kunt
je hiervoor aanmelden door een berichtje met je naam, telefoonnummer en
motivatie te sturen naar hulpfondshellendoorn@outlook.com o.v.v. vacature
vrijwilliger Hulpfonds.
Meer informatie over wat het Hulpfonds doet en voor wie, is te vinden op
www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl.
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Online concert Looft den Heer
Voor iedereen die graag zingt of luistert naar mooie geestelijke liederen
heeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter
een online concert opgenomen. Een opname met oude en nieuwe
liederen, geheel ondertiteld, om heerlijk mee te zingen.
Medewerkers aan de opname zijn André van Vliet (orgel), Jan Lenselink
(piano) en Noortje van Middelkoop (panfluit). Het concert staat onder
leiding van onze dirigent Jan Quintus Zwart.
Zingt u met ons mee? Op onze site www.looftdenheer.nl kunt u de link
naar de uitzending vinden en heeft u daarna de smaak te pakken? U
bent van harte welkom tijdens onze repetities op maandagavond vanaf
20.00 uur. Momenteel repeteren wij in de Dorpskerk in Wierden, zodat
iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden en wij toch
gezamenlijk kunnen repeteren voor het kerstconcert dat wij hopen te
kunnen uitvoeren aan het eind van dit jaar.
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Reveil: Onafhankelijk, kritisch, scherpzinnig en interkerkelijk
Soort blad:
Vanuit het geloof in Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan de Bijbel legt Reveil
verband tussen leer en leven, tussen geloven en doen. Reveil schuwt de confrontatie
niet en gaat deze aan op het gebied van maatschappij en kerk. Dat maakt Reveil voor
sommige mensen lastig en moeilijk te plaatsen. En dat klopt eigenlijk wel.
Wat wil Reveil:
Reveil wil christenen ondersteunen bij het innemen van hun positie in gezin,
maatschappij en kerk.
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DANKBETUIGING
Voor ons 40-jarig huwelijk mochten wij vele kaarten en felicitaties
ontvangen. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.
Groeten Bertus en Marry Hogenberk.
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes voor ons
60-jarig huwelijksjubileum.
We zijn dankbaar dat we dit samen mochten beleven.
Hartelijke groet, Henk en Diny Valk

AGENDA
Donderdag 16 december
Maandag 20 december

Kerkenraadsvergadering (online) 19.45u
Verkoop collectemunten 19.30 – 20.30u

VERSCHIJNING KERKBLAD
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 9 januari en 6 februari.
Kopij kan t/m maandag 3 januari tot 12.00 uur en zaterdag 29 januari
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

NL03 RABO 0337 6519 57

Website van de kerk:

www.pkn-daarle.nl
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