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9 januari 2022 

 
Zondag 9 januari 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Bevestiging ambtsdragers 
Collecte:  Kerk, onderhoud 
Bloemen bezorgen:     Zwanet Boeschen-Hospers 
 
Zondag 16 januari 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. R. Fernhout 
 15.00 uur Ds. T. Veenstra, Kampen 
Organist: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Jorinde Immink (1, 2, 3) 
 Gijsbert Immink (4, 5, 6) 
Tienernevendienst:  Agnes Dubbink 
Kinderoppas: Ina Immink, Lotte Stokvis 
Collecte:  Kerk, onderhoud 
Bloemen bezorgen: Jenny Plaggemars 
 
Zondag 23 januari  
Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Dianne Seigers (1, 2, 3) 
Kinderoppas: Jeanine Bosch, Renske Immink 
Collecte: Kerk In Actie, diaconie 
Bloemen bezorgen: Jan-Henk Valk 
 

KERKBLAD 
 
GEREFORMEERDE KERK 

DAARLE 



2 

Zondag 30 januari 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo 
 15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Jongerendienst 
Organist: Dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3)  
 Rianne Kamphuis (4, 5, 6,) 
Tienernevendienst: Wendy Mollink 
Kinderoppas: Sanne Kuilder, Jacqueline Dubbink 
Collecte: Onderhoud, jeugd 
Bloemen bezorgen: Janny Bosch 
 
 
Zondag 6 februari 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele 
 15.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3) 
Kinderoppas:  Jaëlle Valk, Marlies Immink 
Collecte:  Kerk, diaconie 
Bloemen bezorgen: Janny Reefhuis 
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
Heil en goedertierenheid zullen mij volgen… 
Veel heil en zegen wens ik u toe voor het nieuwe jaar 2022! In Psalm 23 
klinkt de belijdenis dat heil en goedertierenheid (genade en geluk NBV) 
mij zullen volgen al de dagen van mijn leven. Wat een bemoediging en 
vertrouwen spreekt uit deze Herderspsalm. In de afgelopen jaren zijn 
veel dingen beïnvloed en beperkt door Corona en de daarbij horende 
maatregelen. Dat beperkte ons gemeenteleven meer dan ons lief is. Hoe 
mooi het ook is dat we diensten online kunnen meemaken, het is 
surrogaat vergeleken met de wekelijkse ontmoetingen waarbij je elkaar 
in de ogen kijkt, de hand drukt en even bijpraat. Een eredienst zonder 
de aanwezigheid van medebrusters geeft niet de beleving, concentratie 
en dynamiek die er normaliter zijn en als prediker krijg je niet de direct 
feedback die je normaal in een dienst krijgt ((de manier) van aanwezig-
zijn geeft al feedback: nadenkend, blij, vrolijk, klok kijkend, dromerig, 
onrustig omdat je je aangesproken voelt, kijkend wat de Geest aan het 
doen is). 

Elkaar bezoeken heeft ook duidelijke beperkingen. Voor 
pastorale bezoeken van het ene naar het andere adres gaan, kan 
verspreiding van het virus in de hand werken. We zullen zien wat het 
nieuwe jaar ons brengt. Per definitie tegen maatregelen van de overheid 
ingaan is niet de keuze die de kerkenraad maakt (Rom. 13). Tegelijk 
hebben we ook een eigen (geestelijke) verantwoordelijkheid die we 
proberen zo goed mogelijk na te komen. Zodra er meer mogelijkheden 
zijn, zullen we die snel gebruiken. Als u zélf ideeën hebt die goed passen 
bij ons leven als gemeente van Christus en die wilt helpen vorm te 
geven, heel graag! 

Psalm 23 roept op om niet bang te zijn, want de Herder – die 
zijn leven voor ons gaf en geeft – troost en leidt met zijn herderlijke 
liefde en geduld én behulp van zijn stok en staf. De zegen van deze 
Herder bid ik u allen toe! 

Met hartelijke groet vanuit de pastorie, Bert-Jan Heusinkveld. 
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KERKENRAAD 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 08-11-2021  
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:  
- 05-10-2021: Classis Scriba Overijssel, gelegenheid tot het voordragen 

van een ouderling-kerkrentmeester als afvaardiging van de classicale 
synode naar de generale synode.  

- 19-10-2021: NBG Kanselbijbel NBV21 is binnengekomen.   
- 26-10-2021: Roelf Menkveld, vraagt naar oude kerkbladen i.v.m. 

vastleggen jonge geschiedenis van Daarle van ongeveer 1945-1995. 
Dit wordt nagevraagd door het college van kerkrentmeesters.  

- 30-10-2021: Verzoek van Christelijk Boekenhuis ‘De Akker’ in 
Vriezenveen om een najaarsfolder te verspreiden via ons kerkblad.  

Voorbereiding gemeenteavond: 
- Begroting 2022, het begrotingsrapport en het verkorte overzicht van 

de begroting zijn bij de stukken gevoegd. Het verwachte 
begrotingstekort komt uit op ongeveer € 8000,- Het ledenaantal van 
onze kerk daalt, we hebben nu 470 leden. Vragen voor de 
gemeenteavond zouden kunnen zijn: Wat willen we met de 
predikantsplaats? Wat willen we met de pastorie? Wat doen we met 
de 2e dienst?  

- M.b.t. de gemeenteavond wachten we de persconferentie van a.s. 
vrijdag af.  

Voorbereiding en evaluatie kerkdiensten: 
- De jongerendienst met ds. Breemes was mooi. Zou mooi zijn als hij 

vaker komt preken.  
- Dankdag: Ds. Prins is naar school geweest. De opkomst ’s morgens bij 

de gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk viel mee. Voor een 
volgende keer wordt nog als optie genoemd om alleen de bovenbouw 
naar de kerk te laten komen op bid- en dankdag.   

College van kerkrentmeesters:  
- Bij het plaatsen van de nieuwe ramen zijn kussens en liedboeken uit 

de banken gehaald i.v.m. stof en glassplinters. Deze zijn op te vragen 
bij Diny Bartels of Betty Valk.   

- Storing van de kerkradio wordt naar gekeken.  
Sluiting: 
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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                    november december  
Kerk                                                                           € 759,13 819.01 
Onderhoud                                                                  506,47 259,67 
Diaconie                                                                       176,07 754,90 
Collecte Pastoraat                                                      210,31 
NBG                                                                              135,15 
Interserve HA collecte                                               256,17 
Dorcas   395,22 
KIA kinderen in de knel 236,34 
Jeugd 421,45 
  
Giften: 
Voor de kerk in november totaal        € 150,00 
Voor de kerk in december totaal 450,00 
Voor Jelle en Jody 50,00 
Voor het kerkblad 15,00 
 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Van 15 januari t/m 29 januari 2022 wordt de actie Kerkbalans 2022 
gehouden. De totale kosten voor het plaatselijke kerkenwerk voor onze 
gemeente zijn in 2022 begroot op €131.720,--. Onderdeel van die 
begroting 2022 is dat er een tekort is van € 8.225,--. Deze begroting 
2022 is in november door de kerkenraad en onderstaand college 
vastgesteld. Om het plaatselijke kerkenwerk in stand te houden doet 
het college van Kerkrentmeesters een beroep op u en jou om de actie 
Kerkbalans 2022 ruimhartig te ondersteunen en ons tekort zo klein 
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mogelijk te houden. De kerk krijgt geen subsidie. Het kerkenwerk kost 
geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan 
mee. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar. 
Samen kunnen we kerk blijven! De kerkenraad hoopt en bidt dat er bij 
de actie Kerkbalans gegeven wordt vanuit liefde voor God en zijn kerk 
en naar vermogen. Graag de toezegging in de bussen bij de 
kerk deponeren of bij de wijkdiaken in de brievenbus. 
College van Kerkrentmeesters 
 
KINDEROPPAS 
13-02 Heilig Avondmaal Marieke Immink Nienke Kamphuis 

20-02  Eva Bartels Aly Veurink 

27-02  Géranda Kamphuis Dinie Bartels 

06-03  Zwanet Boeschen-

Hospers 

Rolien Voortman 

09-03 Biddag Judith Maneschijn Iemand v.d. Herv. kerk 

VOLWASSENCATECHISATIE 
Helaas kon de volwassencatechisatie van 2 december jl. niet doorgaan. 
Deze is nu (voorlopig) verzet naar donderdag 27 januari.  

BLOEMENACTIE 
Helaas gaat de bloemenactie van het Jeugdwerk van de Hervormde 
Gemeente in januari 2022 niet door.  

STICHING HELPT ROEMENIË 
Gastgezinnen gevraagd. 
Stichting Helpt Roemenië wil graag opnieuw kinderen uit Roemenië 
uitnodigen voor een zomervakantie in Nederland. Een aantal jaren kon 
dit niet, maar we hopen dat het zomer 2022 wel weer door kan gaan. 
We gaan het in elk geval organiseren, want deze kinderen hebben een 
paarweken vakantie echt nodig. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
gastgezinnen. Mocht u gastgezin willen worden, neem dan contact op 
met Bea Dekker (tel 0610175828 of mail janbeadekker@gmail.com). 
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Raad van kerken 
Kerstactie RvK 2021 “Kerstactie voor de Minima” van de Raad van 
Kerken is met een groot succes afgesloten !! De “Kerstactie voor de 
Minima” van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn is, dankzij de 
steun van heel veel particulieren, bedrijven, scholen en instellingen, een 
overweldigend succes geworden. Dankzij de financiële steun was het 
mogelijk om met de feestdagen in zicht, aan de bij de Raad bekende 
minimagezinnen Kerstgroeten en totaal 696 levensmiddelenbonnen te 
overhandigen, elk met een waarde van € 50,=, bestemd voor een 
Kerstpakket naar eigen keus. De hulp van de vele sponsoren hebben wij 
ervaren als “Noaberschap op zijn best”. Met een deel van de ontvangen 
giften, is nu al de basis gelegd voor het opstarten van de 
Kerstpakkettenactie in 2022. De Raad van Kerken spreekt ook zijn 
waardering uit richting de media voor alle steun bij de PR-activiteiten. 
Die waardering geldt ook voor de vrijwilligers die geholpen hebben bij 
het bezorgen van de Kerstattenties. 
 

                                                                                      

                              
 

 

Week van Gebed 2022   
Van 16 t/m 23 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in 
Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het 
thema ‘Licht in het duister’, voor bezinning en gebed voor elkaar, ons 
land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn 
er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte 
welkom.  
 
We blijven nauwgezet de corona ontwikkelingen volgen en treffen 
maatregelen op basis van de op dat moment geldende 
overheidsadviezen om alles veilig te laten verlopen. Dit kan betekenen 
dat onderdelen uiteindelijk in een andere (bv. digitale) vorm zullen 
plaatsvinden en fysieke aanwezigheid wellicht beperkt of niet mogelijk 
zal zijn. 



8 

Zondag 16 Januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de 
aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt.  

Kijk voor meer informatie op de website van de Raad van Kerken: 
http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/ 

DANKBETUIGING 
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik 
heb ontvangen voor kerst en nieuwjaar. Het heeft mij goed 
gedaan. Een hartelijke groet vanuit de Weemelanden.  
Andri Harmsen. 
 
AGENDA (beide data onder voorbehoud) 
Donderdag 11-01 Kerkenraadsvergadering (online) 19.45u 
Maandag 17-01        Verkoop collectemunten      19.30 – 20.30u 
 
VERSCHIJNING KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 6 februari. 
Kopij kan t/m 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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