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13 maart 2022 

 
Zondag 13 maart 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord 
 15.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal 
Organisten: Dhr. D. ten Hove, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Agnes Dubbink 
Kinderoppas:  Celine Valk, Anne Bargboer 
Collecte:  Noodhulp Oekraïne 
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink 
 
Zondag 20 maart 
Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 12.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Dienst in Ruimte, zie pag. 6 
Organist: Dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3) Jaëlle Valk (4, 5, 6) 
Kinderoppas:  Mini Veldman, Hester Poorterman 
Collecte:  Onderhoud, jeugd 
Bloemen bezorgen:     Geert-Henk & Gea Wessels 
 
Zondag 27 maart 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele 
 19.00 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo 
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3) 
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Tienernevendienst Anne Bargboer 
Kinderoppas: Marlies Bartels, Franciska Willems 
Collecte:  Kerk, diaconie 
Bloemen bezorgen: Alie Reimink 
 
Zondag 3 april 
Voorgangers: 9.30 uur Da. P.J. Krajenbrink-Bennink, Vorden 
 19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst:  Jeanine Bosch (1, 2, 3) Jorinde Immink (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Anniek Immink, Wendy Reefhuis 
Collecte: Kerk In Actie – diaconaat, onderhoud 
Bloemen bezorgen: Erna Immink 
 
Zondag 10 april, Palmzondag 
Voorganger: 9.30 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen 
 19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk 
Organist: D. ten Hove 
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3)  
Tienernevendienst:  Wendy Mollink 
Kinderoppas: Janien van de Schootbrugge, Renske Immink 
Collecte: Kerk, onderhoud 
Bloemen bezorgen: Aly Veurink 
 
 
 

 

 



3 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE 

Onzekerheid troef… 
24 februari jl. was de ‘bevrijding’ van bijna alle coronamaatregelen én 
de start van een oorlog met de potentie uit te groeien tot een 
wereldoorlog. Dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze wordt 
opgediend, gaat hier niet zomaar op. Een miljoen mensen op drift, huis 
en haard verlatend, onderling ook nog weer uiteen gedreven omdat 
echtgenoten en vaders terug moeten om het land te verdedigen. 
Poetin lijkt te dromen van een herstel van het oud-Russische rijk 
waartoe dan de Oekraïne ook moet behoren en het liefst ook de 
Baltische staten en nog wat meer… Wellicht heeft Poetin gedacht dat hij 
in een week tijd de Oekraïense buit wel grotendeels binnen zou hebben 
gehaald. Mocht dat de gedachte zijn geweest, dan is deze duidelijk niet 
gerealiseerd. 
Net zomin als iedereen verstand heeft van hoe je een potentieel 
dodelijk virus moet bestrijden, heeft iedereen verstand van oorlog 
voeren en oorlogsrecht, van wat wijs is op dit moment te zeggen of op 
sociale media te plaatsen en wat niet… 

Laten we ook deze oorlog brengen voor de troon van Hem die 
Heerser is over hemel en aarde en over alles wat daar (niet) gebeurt. 
Het is de troon van de Genadige! Deze Heerser heeft zijn ambassadeurs 
op aarde – dat zijn wij. Laten wij doen wat God ons te doen geeft: 
waakzaam zijn, volhardend bidden, van onze rijkdom delen met hen die 
het zo hard nodig hebben, gastvrij zijn – misschien door zelfs 
vluchtelingen in huis op te nemen (zonder dat lichtzinnig te doen 
waardoor problemen alleen maar groter worden). Laten we om wijsheid 
bidden, om vriendelijkheid, om vrede in Europa en deze wereld, om 
kracht en mogelijkheden voor mensen in nood en om die nood te 
voorzien zo goed we kunnen. 

Moge onze Heer vrede geven en rust herstellen. In het midden 
van allerlei onzekerheid is Hij onze zekerheid bij uitstek. Dat Jezus zelf 
ons heeft leren bidden om de komst van zijn Koninkrijk, is zeker in deze 
tijd en situatie een goede aansporing: dat Zijn rijk van vrede spoedig 
volledig gerealiseerd mag worden! 
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Gemeenteavond 
Donderdag 24 maart is er een gemeenteavond. Vanaf 19.45 staat de 
koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur. Nadat eerst gebruikelijke 
onderwerpen de revue gepasseerd zijn – de jaarrekening is dan helaas 
nog niet gereed – 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? 
• Welke plaats heeft Christus in ons (gemeente)leven? Welke 

‘status’ heeft de Bijbel in onze gemeente? 
• Wat spreek aan in ons gemeente-zijn?  
• Waarom/waardoor zijn we (niet) betrokken? 
• De tweede dienst 
• Eeuwigheidszondag / oudejaarsdienst 
• Willen we in de toekomst een fulltime predikant (en zijn we 

bereid daarvoor te betalen)? 
• Hoe zien we de samenwerking met de Hervormde gemeente? 

Meer samen doen en waarom (niet)?  
Als er aandachtspunten zijn die u/jij graag aan de orde wilt hebben – 
laat het even weten aan de scriba. Vanaf 19 maart zal er een 
voorbereidingspaper zijn, die in de kerk kan worden meegenomen of bij 
de scriba kan worden opgevraagd (g-scriba@pkn-daarle.nl). 
We hopen op een gesprek met gemeenteleden van jong en tot ouder. 
Welkom!!  
 

‘Dienst’ in Ruimte 
Op zondag 20 maart staat er ’s middags een jeugddienst gepland. In 
plaats van de jeugddienst om 15.00 uur willen we iedereen om 12.30 
uur uitnodigen in gebouw ‘Ruimte’. We beginnen dan met patat en 
(broodje) frikandel/hamburger. Tijdens de maaltijd laten we 
verschillende filmpjes zien met bepaalde onderwerpen waarover we 
aan tafel verder praten (niet met volle mond). Na het toetje zullen we 
nog wat zingen en de maaltijd afsluiten met Bijbellezen en gebed. We 
hopen dat iedereen, jong en oud, komt.  
 

mailto:g-scriba@pkn-daarle.nl
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KERKENRAAD 
Kort verslag online kerkenraadsvergadering  16-12-2021 
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:  
- 15-11-2021: PKN classis Overijssel-Flevoland: Uitnodiging voor 

webinar ‘solidariteit bij stijgende (energie)prijzen’ 8 december 2021, 
doorgemaild naar KR (datum is vóór de eerstvolgende KR 
vergadering)  

- 20-11-2021: Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn, brief met 
vragen. Deze brief is bij de stukken gevoegd. Dianne Seigers is 
afgevaardigde naar de Raad van Kerken. 

- 23-11-2021: PKN, FRIS-helpdesk, wijziging rekeningschema 
- 24-11-2021: CCBB Overijssel, indienen begroting 2022 
- 16-12-2021: Gemeente Hellendoorn: Noodplan Noaberzorg 

Hellendoorn, inventarisatie capaciteit. In geval van code zwart: zijn er 
bij ons vrijwilligers die zouden kunnen worden ingezet als het nodig 
is? In Daarle loopt deze hulp nog vaak via familie/buren. Hoever moet 
je daarin gaan? Wat ons betreft in principe voor mensen uit ons eigen 
dorp. Er komt hier een vraag vanuit Hellendoorn hoe we daar mee 
omgaan? Tot nu toe is het incidenteel. De hulpvraag verandert en 
komt ook van buiten de kerk. Bij acute financiële nood kunnen 
mensen worden doorverwezen naar het hulpfonds Hellendoorn.  

- Hierin wordt per inwoner door de gemeente een euro per jaar 
gestort. Ook de diaconieën dragen hieraan bij.   
 

- Voor nu is het idee om dit toe te voegen aan de opgavelijst voor 
vrijwilligers. Hiervan zal een nieuw geactualiseerde versie gemaakt 
worden. De huidige beschikbare lijst is niet zo groot en behoorlijk 
gedateerd. Alie Reimink heeft een lijstje van mensen die evt. ouderen 
willen bezoeken. 

Diaconie 
Verkort overzicht begroting is bij de stukken gevoegd. Er is voldoende in 
kas voor acute hulpvragen. 
Jeugdzaken 
Agnes Dubbink stopt als leiding van de tienernevendienst. Sofia Bosch is 
bereid gevonden dit over te nemen. 
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Catechese 
Catechese werd tijdens de lockdown gestopt, maar kon recent weer 
opgepakt worden.  
College van kerkrentmeesters:  
- Ventilatie/temperatuur kerk. Het was de laatste tijd (te) koud in de 

kerk. Essent is geweest, er bleek een defect te zijn. Dit is opgelost. Als 
het goed is zou het vanaf nu beter moeten gaan. 

- Storing van de kerkradio is inmiddels opgelost.  
- Spaargeld: Er komt binnenkort een totaalvoorstel waarin ook de 

renovatie van de pastorie wordt meegenomen. 
- Typen liturgieën. Dit kan toegevoegd worden aan de vrijwilligerslijst. 
- Voorstel om lid te worden van energiek Daarle. Alles wat aan 

initiatieven komt in Daarle wordt door deze coöperatie beoordeeld 
en van advies voorzien richting gemeente. Lidmaatschap zou 
interessant kunnen zijn m.b.t. gezamenlijke aanschaf van 
zonnepanelen enz. Een meerderheid wil liever geen lidmaatschap 
voor de kerk. 

- De prijs voor een kopje koffie is verhoogd naar € 1,- 
- Het afkitten van de ramen staat op de planning voor komende week. 
- De gordijnen zijn opgehangen, ook aan de ouderlingenkant. Het beeld 

van de beamer aan die kant is daardoor ook beter. 
Ambtsdragersverkiezing 
Dankbaar zijn we dat de volgende zusters hun benoeming hebben 
aanvaard:  
Als ouderling scriba Ina Hoff en als wijkdiaken Geri Poorterman. 
De bevestiging heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 9 januari 
2022 in de morgendienst.  
Voor jeugddiaken ontstaat helaas een vacature.  
Er ligt komend jaar een grote uitdaging qua jeugd. We moeten als 
kerkenraad bijspringen. Ook kunnen mensen gevraagd worden om af en 
toe bij te springen bij jeugdactiviteiten. Hiervoor wordt ook ‘Helpen bij 
jeugdactiviteiten’ toegevoegd aan de vrijwilligerslijst. 
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 
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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                              februari
  
Kerk           € 441,01  
Onderhoud 633,62 
Diaconie 91,14 
KIA werelddiaconaat 253,28 
Jeugd 322,61 
HA voor Mensenkinderen 450,34 
 
Giften: 
Voor de kerk totaal  € 125,00 
Voor het kerkblad totaal 85,00 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Actie kerkbalans. 
We kregen aan toezeggingen €101.404,- voor dit jaar binnen en dat is 
een prachtig bedrag. Maar helaas moeten we ook constateren dat het   
ruim €5000 minder is dan vorig jaar en waar we dus in onze begroting 
rekening mee hadden gehouden. Onze begroting liet al een tekort van 
ruim €8000 zien wat nu oploopt naar €13.000. Wij vragen dan ook uw 
aandacht voor dit punt van zorg en hopen op extra bijdrages om het 
tekort zoveel mogelijk te beperken. 
Op donderdag 24 maart is er de gemeenteavond en dan willen we dit 
nader toelichten. 
 
Klusochtend/-dag 
Op zaterdag 23 april hopen we een klusochtend/-dag te houden. Hierbij 
valt te denken aan het schoonmaken van de zalen in Ruimte en van de 
boeien om Ruimte en het kerkgebouw, een stuk onderhoud aan de 
bestrating (vooral achter Ruimte) en eventueel wat grootonderhoud aan 
de tuin rond de pastorie. We hopen dat u deze datum wilt vrijhouden 
om mee te helpen. 
Graag aanmelden wanneer u meedoet bij Gerben Dubbink telnr. 0546-
807900 of een bericht per email: gerbendubbink@hotmail.com.  

mailto:gerbendubbink@hotmail.com
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Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van kerkrentmeesters 
 

 
KINDER- EN TIENERNEVENDIENST:  
Tijdens de 40-dagentijd zullen we bij de kinder- en tienernevendienst 
gaan werken met het project ‘Beloofd land in zicht’ van Bijbel Basics.  
 
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een 
tropisch eiland waar je kunt snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar 
de jungle waar je apen en slangen kunt spotten? In de Bijbel lees je dat 
de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, 
want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel 
hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. 
Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze 
voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan 
de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, gingen de 
Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een 
lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt. 
Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van 
bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn 
ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de 
reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land komen 
we meer te weten tijdens dit project. Ga je mee op reis? 
 
Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Oude en 
Nieuwe Testament:  

Zondag 6 maart: God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte (Exodus 
12:21-31 en 37-42)  
Zondag 13 maart: Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte 
(Exodus 13:3-10) 
Zondag 20 maart: De doortocht door de Rietzee (Exodus 14:5-22)  
Zondag 27 maart: Bijna in het beloofde land (Deuteronomium 8:7-
18)  
Zondag 3 april: Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan (Lucas 
22:7-8 en 14-20)  
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Zondag 10 april: Jezus het Paaslam (Lucas 23:32-49 en 1 Petrus 1:18-
19)  
Zondag 17 april: Gods nieuwe wereld (Lucas 23:50 – 24:8 en 
Hebreeën 3:1) 

 
Om ook thuis mee te kunnen doen met dit project, hebben alle kinderen 
van de kinder- en tienernevendienst (per gezin) het veertigdagenboekje 
voor gezinnen thuis gekregen.  
 
Als we terugkomen van de kinder-/tienernevendienst zullen we het 
project kort toelichten en ook een kijkplaat en een voorwerp dat past bij 
het verhaal van die zondag laten zien. We zullen dat afsluiten met het 
luisteren naar/zingen van het projectlied.  
 
We hopen dat we zo samen, groot én klein, op weg kunnen gaan naar 
Pasen met het beloofde land in zicht!  
 
 
CONTACTDAMES 
Martha Immink- Ploer en Rolien Voortman hebben beiden aangegeven 
te willen stoppen met hun werk als contactdame. De kerkenraad dankt 
beide dames voor hun tijd en inzet. 
Roelie Dubbink is bereid gevonden om de wijk van Martha over te 
nemen (reeds per 1-1-2022) en Erna Immink is bereid gevonden om de 
wijk van Rolien over te nemen. Tevens is zij het aanspreekpunt van de 
contactdames. 
 
 
PAASZANGDIENST  
Op zondagavond 10 april hopen wij de Paaszangdienst te kunnen 
houden. Ds. B.J. Heusinkveld zal in deze dienst voorgaan en onze fanfare 
zal haar medewerking verlenen. Deze dienst begint om 19.00 uur. 
Hopelijk tot dan!  
Bestuur Christelijke muziekvereniging EMOS  
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KINDEROPPAS 
15 april Goede Vrijdag Sanne Kuilder Marlies Immink 
17 april 1e Paasdag Ina Immink Jaëlle Valk 
18 april 2e Paasdag Lotte Stokvis Renda Bartels 
24 april  Jeanine Bosch Jacqueline Dubbink 
01 mei  Marieke Immink Eva Bartels 
08 mei  Nienke Kamphuis Aly Veurink 
 
 
WORLD SERVANTS DAARLE 
Groen licht! 
Op donderdag 3 maart kregen wij vanuit World Servants te horen dat de 
projecten officieel doorgaan. We mogen deze zomer dus gaan dienen in 
Brazilië, Rwanda en Zambia en daar zijn we heel erg dankbaar voor!  
 
Bedankt 
We hebben drukke weken achter de rug, waarin we veel actie hebben 
gevoerd. ‘Schijt je rijk’, het verkopen van potgrond, de Valentijnsactie, 
het stamppotbuffet en een autowasactie. Alle mensen die hebben 
deelgenomen aan een actie en onze sponsoren willen we hartelijk 
bedanken. 
 
Paasbakje 
Met Pasen genieten van een zelfgemaakt paasbakje? Woensdagavond 6 
april willen we u uitnodigen om samen met twee deelnemers, Leanne 
en Eva Bosch, een paasbakje te maken. Verdere informatie volgt via 
onze sociale media, maar bent u al enthousiast geworden en wilt u zich 
alvast opgeven? Dat kan via onze mail wsdaarle@hotmail.com of door 
te bellen naar 0639346076.  
 
Taarten 
Wij bakken graag weer taarten voor u. Bestellen kan via: 
www.geef.ws/taartenactiedaarle. Graag 1 week van tevoren uw taart 
bestellen. 

VOLWASSENCATECHISATIE 
Op dinsdagavond (!) 26 april zal er nog een keer een avond van de 
volwassencatechese zijn. We zullen tijdens deze avond verder gaan met 

mailto:wsdaarle@hotmail.com
http://www.geef.ws/taartenactiedaarle
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het thema 'veelkleurig christendom' en dan vooral kijken naar de 
protestantse en evangelische stromingen. Iedereen van harte welkom, 
ook als je de eerste avond over dit onderwerp gemist hebt. De 
avond vindt plaats in Rehoboth en begint om 20.00 uur. 

PASSAGE 
Woensdag 30 maart komt Passage om 19.30 uur bijeen in Rehoboth.  

De heer H. Berkhof uit Vriezenveen vertelt over Pasen, een feest van 
hout en steen. Een houten kruis als symbool voor verlossing en 
uiteindelijk onze redding. De steen die weggerold was als symbool voor 
de bevrijding. In deze lijdenstijd willen wij stilstaan bij: ‘Waar het donker 
is, komt het licht’. Met elkaar hopen wij een fijne avond te hebben. 
Hartelijk welkom. Komt u ook? 

DANKBETUIGING 
We willen u graag allemaal bedanken voor het overweldigende 
meeleven na het overlijden van onze kleindochter Tara.  
Daar zijn we heel dankbaar voor. 
Roel en Annie Fransen 
 
Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaartjes en de felicitaties 
op welke manier dan ook, die we hebben gekregen voor ons 40-jarig 
huwelijks jubileum. Bovenal zijn we onze Hemelse Vader dankbaar voor 
liefde en zoveel zegeningen in al die jaren.….. Groot is Zijn trouw!! 
Hartelijke groet, Henk en Ria Maneschijn. 
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Stichting Helpt Roemenië 
Goedemorgen!   
Zou je niet eens iemand 's ochtends vroeg willen 
verrassen? Als bedankje ergens voor, als felicitatie 
ergens mee, of zomaar! Of zou je zelf niet eens 
lekker verwend willen worden met een kant-en-
klaar ontbijtje? 
 
Op zaterdag 9 april kan dit met een ludieke actie van "Stichting Helpt 
Roemenië". De opbrengst gaat dit jaar naar het vervangen van het folie 
van de kassen waarin kansarme jongeren aan het werk zijn. 
 
Wat is precies de bedoeling? 
Door € 7,50 per ontbijtje per persoon te betalen kun je jezelf of iemand 
anders opgeven, alwaar op zaterdag 9 april tussen 7.30 en 9.30 uur een 
overheerlijk ontbijtpakket wordt gebracht. Om er een extra attentie 
waarde aan te geven, kan dit vergezeld gaan met een wens of een 
boodschap. In verband met de bezorging is het de bedoeling dat de 
ontvanger woont in de regio Daarle, Den Ham, Geerdijk of Vroomshoop. 
En…., een ontbijtje is natuurlijk lekker, maar het gaat vooral om het 
idee. Dit is een originele manier om een bijdrage aan het goede doel te 
geven en om te laten merken dat er aan een ander wordt gedacht!  
 
Hoe werkt het? 

- Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze 
informatie samen met het geld in een envelop. Deze envelop 
kunt u in de bus doen bij fam. Plaggenmars Piksenweg 9a Daarle 
of Lekker makkelijk supermarkt Harrie Maneschijn 

- Opgave via mail: hans.plaggenmars@outlook.com 
- Telefonische opgave & vragen: 0546-697714. 
- Internet: vul het formulier in op www.stichting-

helpt-roemenie.nl. 
 

Opgeven kan tot en met zaterdag 2 april.  
 
 
Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in Roemenië een kans te 
geven op een volwaardige plaats in hun samenleving! 
Stichting Helpt Roemenië, Bankreknr. NL93 ABNA 0494 3783 01 
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- Ontbijtje is voor:………….……………………………………………….. 
- Adres en plaats :……………………………………………………………. 
- Aantal ontbijtjes op dit adres: …… personen 
- Tekst voor op het kaartje:  : 
- Afzender:……………………………………………………………….. 
- Telnr. afzender (altijd vermelden):………………………………… 

 
 
 
AGENDA  
Dinsdag 15-03          Vergadering Kerkenraad 19.45u 
Maandag 21-03        Verkoop collectemunten      19.30u – 20.30u 
Donderdag 24-03    Gemeenteavond – thema ‘Toekomst van onze kerk’ 
                      20.00u 
VERSCHIJNING KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 10 april. 
Kopij kan t/m zaterdag 02 april 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 
 

 
 

mailto:g-kerkblad@pkn-daarle.nl
http://www.pkn-daarle.nl/

