KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

10 april 2022

Zondag 10 april, Palmzondag
Voorgangers:
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

Woensdag 13 april, Vesper
Voorganger:
19.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. E.J. Prins
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas:
Sanne Kuilder, Marlies Immink
Collecte:
NBG
Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen-Hospers
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Zondag 17 april, Eerste Paasdag
Voorgangers:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. J.W. Goossen
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
Kinderoppas:
Ina Immink, Jaëlle Valk
Collecte:
Diaconie

Maandag 18 april, Tweede Paasdag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Organist:
Dhr. L. van de Schootbrugge
Kinderoppas:
Lotte Stokvis, Renda Bartels
Collecte:
Jeugd
Bloemen bezorgen: Jenny Plaggenmars

Zondag 24 april
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst
Kinderoppas:
Collecte:
Bloemen bezorgen:

Zondag 1 mei
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Collecte:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. F.G. Immink, Woudenberg
Dhr. B. Scholten, dhr. L. van de Schootbrugge
Rianne Kamphuis (1, 2, 3)
Bert Dubbink
Jeanine Bosch, Jacqueline Dubbink
Diaconie
Jan-Henk Valk

9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
15.00 uur Tentdienst
Dhr. L. van de Schootbrugge
Jaëlle Valk (1, 2, 3) Wilma Bosch (4, 5, 6)
Marieke Immink, Eva Bartels
Kerk, onderhoud
Janny Bosch
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Zondag 8 mei
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Collecte:
Bloemen bezorgen:

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. A.P. Berensen, Voorthuizen
Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge
Jorinde Immink (1, 2, 3)
Erna Immink
Nienke Kamphuis, Aly Veurink
Kerk, diaconie
Janny Reefhuis

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Stille week…
U ontvangt dit kerkblad aan het begin van de Stille Week – de week die
start met de Palmzondag, een vesper kent op woensdag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen… Kernweek voor ons
christenen – de week die leidt/lijdt naar Getsemané, het kruis op
Golgotha, het graf en de opstanding uit het graf.
Een stille week omdat als we – te midden van oorlog en andere
chaos en rumoer – de stilte zoeken bij een open Bijbel, we als vanzelf stil
zullen worden als we zien op Christus die zijn leven heeft gegeven opdat
ons leven niet verloren zal gaan… Hij die het Woord is waardoor God
alles heeft gemaakt, is ‘vlees’ geworden, dat wil zeggen ‘mens’, maar
niet de mens van Genesis 1 en 2 in het paradijs, maar de mens zoals die
geworden is na Genesis 3. Zijn menselijke natuur maakt dat Jezus ook
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beperkt was in ruimte en tijd, dat hij als een mens kon communiceren
en handelen. Het enige wat aan Hem ontbrak in vergelijking met alle
andere mensen was de zonde.
Jezus is de mens zoals God die bedoeld had: in alles is Hij op
zoek naar de wil van de Vader en van harte bereid die vaderlijke wil uit
te voeren: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede!’ Jezus is in de woestijn
geweest waarin Hij door de duivel verzocht werd, maar gebruik makend
van Bijbelwoorden wist Hij de duivel van zich af te houden. Hij genas
mensen, onderwees hen over God en zijn Koninkrijk, heerste over de
natuur (liep op het water, gaf honderden mensen te eten van een paar
broodjes en visjes, en beval de storm dat hij moest gaan liggen – zoals
de mens bedoeld was om over de aarde te heersen).
‘Man van smarten’ – zijn pijn, lijden, verdriet, gemis, dragen van
onze zonde en het ondergaan van het kwaad… We zullen het nooit
helemaal kunnen begrijpen, we kunnen het/Hem (!) dankbaar
aanvaarden, geloven, vertrouwen, volgen, zélfs door de dood heen,
want het is Pasen (geweest). Laat de week van verstilling ons ook tot
stilte brengen, tot Christus brengen – zittend aan de voeten van Jezus
mediterend, dankend, biddend, lezend, luisterend… Om met Pasen de
glorie op deze Heer aan te heffen! Hem is de victorie, nu en
immermeer!
KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 08-02-2022
Opening
Ds. Heusinkveld heet iedereen welkom en leest een stukje uit de bijbel.
Hij geeft een korte uitleg en gaat voor in gebed.
Jeugdzaken
Ina Hoff en Geri Poorterman zijn gestopt met hun taak in de
oudercommissie. Géranda Kamphuis heeft te kennen gegeven in de
oudercommissie plaats te willen nemen, zij zal de taak van Geri
overnemen.
Voor de functie van secretaresse worden namen genoemd. Deze zullen
worden benaderd.
Catechese
Sinds 17-01-22 weer opgestart na een korte lockdown.
Sinds 04-02-22 is de 18+ groep ook weer opgestart.
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College van kerkrentmeesters
Gemeentegids wordt bijgewerkt, zal in september verschijnen.
Ouderlingenberaad
De veertigdagentijdkalender 2022 zal weer worden besteld en bezorgd
worden bij de gemeenteleden thuis.
Zendingscommissie
Diederik Voortman heeft aangegeven te willen stoppen met zijn taak in
de zendingscommissie. Nieuwe namen worden genoemd, deze
personen zullen worden benaderd. Paasgroeten kaarten zijn besteld.
Kascontroles
Er is een verdeling gemaakt, voor 1 maart zullen de diverse controles
worden uitgevoerd.
Corona-maatregelen
De speciale corona-commissie die aan het begin van de corona is
ingesteld, zal ontbonden worden.
Afscheid aftredende ambtsdragers
We nemen afscheid van André Kamphuis, Dianne Seigers en Wilma
Reefhuis. De dominee heeft voor ieder een persoonlijk dankwoord en
dankt hen hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet gedurende de
afgelopen 4 jaar.
Censura Morum
Op 13-02-22 hopen we het avondmaal te vieren, er zijn geen bezwaren
om als broeders en zusters het avondmaal te vieren.
Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met gebed.

Groot huisbezoek
Inmiddels zijn de groothuisbezoeken afgerond. Met dankbaarheid
kunnen wij terugkijken op 10 fijne avonden. Aan de hand van een
gespreksdoos met vragen, kwamen de gesprekken goed op gang.
Enkele vragen waren:
-

Wie is God voor jou?
Waarin en/of wanneer heb je God het meest dichtbij ervaren?
Hoe zou jij relatie met God omschrijven?
Wat versta jij onder Jezus volgen?
Wie heeft het meeste invloed gehad op jouw geloofsleven?
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Alle groepen waren positief over deze avonden. Men vond het zeker
voor herhaling vatbaar.
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
Maart
Kerk
€ 637,00
Onderhoud
226,78
Diaconie
546,22
NBG
205,38
Noodhulp Ethiopië en Kenia
970,90
Noodhulp Oekraïne
3297,00
Verjaardagfonds januari en februari 2022
Voor de Kerk
Voor de Jeugd
Voor World Servants Daarle

€ 205,00
5,00
5,00

Giften:
Voor de Kerk totaal
Voor Mensenkinderen

€ 110,00
10,00

Energiecompensatie door de overheid
Er bestaat een mogelijkheid voor energiecompensatie naast de € 400,compensatie voor alle huishoudens in Nederland via belastingverlaging.
Het gaat om € 800,- compensatie voor huishoudens met een
bijstandsuitkering of een loon niet hoger dan 120 % van het sociaal
minimum. Deze compensatie wordt aan huishoudens die van een
bijstandsuitkering moeten leven automatisch eind april uitbetaald. Ook
huishoudens die bij de gemeente bekend zijn omdat zij gebruik maken
van de minimaregelingen krijgen automatisch het bedrag uitgekeerd.
Huishoudens die geen uitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen
hebben (tot 120 % van het sociaal minimum) kunnen de toeslag
aanvragen van 1 mei t/m 31 december. 2022. Vanaf 1 mei staat het
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aanvraagformulier op de site van de gemeente: www.hellendoorn.nl.
Deze informatie staat al in de huis-aan-huis-bladen en op social media.
Het sociaal minimum is niet hetzelfde als een bijstandsuitkering en ook
niet hetzelfde als het minimumloon. Minimumloon is altijd per persoon.
Bijstandsuitkering en sociaal minimum worden vastgesteld per éénheid;
b.v. voor alleenstaanden, gehuwden of gehuwden met kinderen
enzovoorts. Let ook op weduwen/weduwnaars met alleen AOW. Om
een voorbeeld te geven: het sociaal minimum voor een alleenstaande
van 21 jaar of ouder is: € 1.250,19 (bruto) en een alleenstaanden AOW
is: € 1.316,77 (bruto). 120 % van € 1.250,19 = € 1.500,23. Dus iemand
met een alleenstaanden-AOW komt in aanmerking voor de
energiecompensatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw
diaken.

TIENERNEVENDIENST
In 2017 zijn we gestart met de tienernevendienst, voor kinderen van
groep 7 en 8. In de tienernevendienst staat de bijbel centraal. We lezen
uit de Bijbel in Gewone Taal, die de kinderen met de “Overstapdienst”
uitgereikt hebben gekregen.
De verdere invulling is heel divers en afhankelijk van de leiding. We gaan
in gesprek met de kinderen over het onderwerp. Knutselen staat hier
niet meer op het programma, wel maken we soms een puzzel of zingen
we samen. We hebben nu een wisseling in de leiding: Agnes Dubbink is
gestopt en Sofia Bosch is gestart.
De tienernevendienst wordt gehouden op zondag in de ochtenddienst,
om de week. Alle kinderen van groep 7 en 8 zijn van harte welkom!
Namens de leiding Erna Immink, Bert Dubbink, Wendy Mollink, Anne
Bargboer en Sofia Bosch.
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KINDEROPPAS
15-05
22-05
26-05 Hemelvaartsdag
29-05
05-06 1e Pinksterdag
06-06 2e Pinksterdag
12-06
19-06
26-06

Géranda Kamphuis
Celine Valk
Mini Veldman
Judith Maneschijn
Hester Poorterman
Wendy Reefhuis
Marlies Bartels
Renske Immink
Sanne Kuilder
Zwanet B. Hospers
Anne Bargboer
Dinie Bartels
Janien vd Schootbrugge Marlies Immink
Ina immink
Lotte Stokvis
Renda Bartels
Rianne Reefhuis

GEBEDSGROEP
Beste gemeenteleden,
al jaren is er een gebedsgroep in onze gemeente. In het begin waren er
best wel veel die daar aan mee deden. Door omstandigheden is dat
minder geworden. In deze moeilijke tijd voel je je vaak machteloos en
samen bidden is het beste wat je kunt doen. Door de coronaperiode zijn
we minder bij elkaar geweest en nu willen we heel graag weer een
actieve groep hebben waarmee we 1x per maand ongeveer een uur bij
elkaar komen. We lezen meestal eerst een stukje uit de bijbel, soms
zingen we een lied. Daarna schrijven we gebedspunten op en iedereen
die dat wil kan mee bidden. Je hoeft niet hardop mee te bidden, het is al
fijn als je er bent. Ook nu er in onze kerk veranderingen staan aan te
komen is het goed om dit in gebed te brengen. We zien je graag op de
volgende bijeenkomst, de 2e dinsdag van de maand om 19.30 uur.
Voor vragen of opmerkingen bel Janny Bosch 06 20693792 of Jenny
Plaggenmars 06 10706440
WORLD SERVANTS DAARLE
Actiegroep en financiën
In verband met het wonen en werken in Zwolle heeft Joanne Meinetten
helaas moeten besluiten om aankomende zomer niet meer mee te gaan
op project. De actiegroep bestaat hierdoor nog uit 7 jongeren en ons
einddoel is daarom ook bijgesteld naar €20.000. Hiervan hebben wij
inmiddels €15.000 opgehaald, wat betekent dat wij nog €5.000 moeten
ophalen. Wij zijn in ieder geval heel erg dankbaar voor het voorspoedige
verloop van dit actieseizoen en kijken uit naar de acties die nog volgen!
8

Taarten
Wilt u met Pasen ook genieten van een heerlijke zelfgebakken taart van
de World Servants? Bestellen kan via: www.geef.ws/taartenactiedaarle.
Graag 1 week van tevoren uw taart bestellen.
Pannenkoekenbingo
Op vrijdagavond 6 mei gaan wij een pannenkoekenbingo-avond
organiseren. Vanaf 18 uur zullen overheerlijke zelfgebakken
pannenkoeken voor u klaar staan, waarna om 19.30 uur de bingo-avond
zal starten. Er zullen tien bingo rondes plaatsvinden, waarbij mooie
prijzen voor jong en oud zijn te winnen. U kunt natuurlijk ook bij een van
de twee onderdelen aanwezig zijn, vandaar dat we de kosten alvast
even voor u op een rijtje zetten:
• Pannenkoeken eten: €5
• Bingo (t/m 12 jaar): €7,50
• Bingo (vanaf 12 jaar): €12,50
• Pannenkoeken en bingo (t/m 12 jaar): €10
• Pannenkoeken en bingo (vanaf 12 jaar): €15
We hopen u allen te zien tijdens de avond. Opgeven kan t/m 2 mei via
wsdaarle@hotmail.com of door te bellen naar 06-39346076.
Voorbereidingsweekend
Op 23 en 24 april zal het voorbereidingsweekend plaatsvinden. Dit
weekend zullen wij kennismaken met alle andere deelnemers van onze
projecten. We hebben hier heel veel zin in!

WELZIJN OUDEREN
We zien het nog niet zitten om iets te doen.
We proberen in de loop van het jaar iets te organiseren.
Alvast Gezegende Paasdagen in deze zorgelijke tijd.
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PASSAGE
Onze volgende vergadering is woensdag 20 april om 19.30 uur in
Rehoboth. Spreker deze avond is de heer Rang van de Hammer
Apotheek. Het onderwerp is ‘medicijnen’. Daar is veel over te vertellen
zoals: wees wijs met medicijnen – hoe ermee om te gaan – waar moet
men zoal op letten – wat zijn de risico’s van eventuele bijwerkingen. Een
onderwerp waar bijna iedereen wel mee te maken krijgt. Het wordt een
leerzame en gezellige avond. Welkom.
De eerste woensdag dat wij gaan fietsen is op 4 mei. We starten om
19.00 uur bij Rehoboth. Iedereen is van harte welkom om mee te
fietsen. Halverwege de route is er een pauze met koffie of iets anders.
De route is ca. 25 km. We hopen op een mooie opkomst op deze
woensdagavonden. Tot dan.
Bestuur Passage

DANKBETUIGING
Dank u wel voor gewoon er zijn,
de vele kaarten,
de bloemen,
de telefoontjes,
de armen om ons heen,
de betrokkenheid,
de gebeden,
de bemoedigende woorden,
de aanwezigheid bij het afscheid van Hendrikus.
Het heeft ons heel goed gedaan!
Jannie Kamphuis-Willems en kinderen
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Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten,
bloemen, telefoontjes en cadeaus voor ons 40-jarig huwelijksjubileum.
Het maakte dat het voor ons een hele bijzondere dag werd.
Heel erg bedankt.
Marinus en Hermien KleinJan
Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de felicitaties, in welke
vorm dan ook, in verband met ons 55-jarig huwelijk.
Marten en Alie Poorterman

Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.
“ Paasgroetactie voor de Minima “
Pasen, het feest van de hoop, is voor de Raad van Kerken een belangrijk
moment om aandacht te vragen voor een groot aantal gezinnen en
alleenstaanden, die leven in moeilijke omstandigheden. Uit
bewogenheid met deze mensen en om hen een hart onder de riem te
steken is door de Raad besloten om woensdag 13 april a.s. een
“Paasgroetactie” te organiseren voor de bij de Raad bekende
minimagezinnen.
Aangezien de Raad bij het organiseren van de Paasactie (nog steeds)
wordt geconfronteerd met een groot aantal coronabeperkingen,
ontvangen de gezinnen op de actiedag dit jaar niet het bekende
Paasbrood als groet, maar een Paas-enveloppe met daarin: een
Paasgroet, een levensmiddelenbon, een zoete attentie en het
Paasnummer van het maandblad “Open Deur”. Middels de waardebon
wordt het minimagezin in de gelegenheid gesteld om zelf, naar eigen
keuze, een Paasinkoop te doen bij een supermarkt in Nijverdal of de
Kruidenwijk.
De Raad hoopt dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief
dit voorbeeld gaan volgen en een Corona verantwoorde Paasgroet
brengen aan een familielid, buur of een onbekende, als teken van
medeleven en als “ruggensteun”. Een klein gebaar kan al veel
betekenen voor een ander.
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Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken
geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie- en Caritasinstellingen en
de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds
Hellendoorn, Vluchtelingwerk Hellendoorn-Nijverdal, Stichting
Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank Hellendoorn,
Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers.
Met vriendelijke groet,
Kerngroep “Paasgroetactie Raad van Kerken
Nardi Benneker, Gerrit Pastink, Bennie Brandwacht en Gerrit Berends.
Dodenherdenking op 4 mei (Raad van Kerken)
Woensdag 4 mei 2022 worden de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten
gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zij die
vielen in het voormalig Ned. Indië en tijdens conflicten en vredesmissies
nadien. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de plaatselijke
Raad van Kerken Nijverdal – Hellendoorn. Zij worden gehouden in de
Vrije Evangelische Kerk aan de Grotestraat te Nijverdal en in de
Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Hellendoorn.
Jaarthema:
De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appél op
iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het
comité onder de titel “Vrijheid in verbondenheid”.
Informatie herdenkingsbijeenkomst Protestantse Kerk te Hellendoorn:
Voorganger dit jaar is Ds. J.D.Th.Wassenaar van Protestantse Gemeente
te Hellendoorn. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door leden van
de Hellendoornse Harmonie. Verder zal een gelegenheidskoor haar
medewerking verlenen. De lezing in de dienst wordt verzorgd door Dinie
Daggert. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.
Informatie herdenkingsbijeenkomst Vrije Evangelische Kerk te
Nijverdal:
Voorganger in de Vrije Evangelische Kerk is Ds. B.van de Weg predikant
van de Protestantse Gemeente te Nijverdal. De Chr. Muziekvereniging
Advendo zorgt voor de muzikale omlijsting.
Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.
Informatie Stille Tocht:
Het vertrekpunt van de Stille Tocht uit Hellendoorn is de Protestantse
Kerk. Daar vertrekt de stoet om 19.20 uur. De route vanuit Hellendoorn
gaat ook langs het Indië monument, waar een krans wordt gelegd. De
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stoet vervolgt haar weg richting het Monument voor Gevallenen. In
Nijverdal is het vertrekpunt de parkeerplaats bij de Evenementenweide
aan de Meester Ponsteenlaan. Daar vertrekt de stoet om 19.35 uur
richting het Monument voor Gevallenen.
Bij het monument wordt het programma van de gemeente Hellendoorn
gevolgd. Het begint met een welkom en toespraak van de
burgemeester. Na twee minuten stilte en het spelen van ons volkslied,
worden bij het monument, namens diverse organisaties, kransen
gelegd. De kranslegging wordt afgesloten met een openbaar defilé.
De Raad van Kerken hoopt dat velen uit onze gemeente de
bijeenkomsten gaan bijwonen. Op ouders wordt een beroep gedaan
om ook de kinderen bij de herdenking te betrekken.
AGENDA
Maandag 18 april
Donderdag 21 april

Verkoop collectemunten
Vergadering Kerkenraad

19.30u - 20.30u
19.45u

VERSCHIJNING KERKBLAD
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 8 mei.
Kopij kan t/m zaterdag 30 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
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