
1 

 

 

 

                                      

 

 

 

 
8 mei 2022 

 
Zondag 8 mei 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 19.00 uur Ds. A.P. Berensen, Voorthuizen 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Jorinde Immink (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Erna Immink 
Kinderoppas: Nienke Kamphuis, Aly Veurink 
Bloemen bezorgen:     Janny Reefhuis 
 
Zondag 15 mei 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 

Bediening Heilige Doop aan Dean Bosch en Siebe 
Reefhuis 

 19.00 uur Ds. E.J. Prins (kanselruil) 
Organisten: Dhr. B. Scholten, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Dianne Seigers (1, 2, 3), Gijsbert Immink (4, 5, 6) 
Kinderoppas:  Géranda Kamphuis, Celine Valk 
Bloemen bezorgen: Miny Reimink 
 
Zondag 22 mei 
Voorgangers: 9.30 uur Da. J.C.M. Teding van Berkhout, Vr’hoop 
 19.00 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo 
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3) 
Tienernevendienst Anne Bargboer 
Kinderoppas: Mini Veldman, Judith Maneschijn 
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis 

KERKBLAD 
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Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag 
Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
Organist: Dhr. R. Roelofs 
Kinderoppas: Hester Poorterman, Wendy Reefhuis 
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis 
 
Zondag 29 mei 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep 
 19.00 uur Ds. J. de Kok, Wilsum 
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Marlies Bartels, Renske Immink 
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink  
 
Zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag 
Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Gezamenlijke dienst in Gereformeerde kerk 
Organisten: Dhr. D. ten Hove, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3) 
Tienernevendienst: Sofia Bosch 
Kinderoppas: Sanne Kuilder, Zwanet Boeschen Hospers 
 
Maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag 
Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
Organist: Dhr. R. Roelofs 
Kinderoppas:  Anne Bargboer, Dinie Bartels 
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink 
 
Zondag 12 juni 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham 
 19.00 uur Ds. R. Pasterkamp, Urk 
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Jaëlle Valk (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Janien van de Schootbrugge, Marlies Immink 
Bloemen bezorgen: Jan en Martha Immink 
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KERKENRAAD 
Kort verslag kerkenraadsvergadering  15-03-2022 
Opening 
Jannie Reefhuis is vanavond voorzitter, bij afwezigheid van ds. 
Heusinkveld. Zij leest met ons Mattheus 5, vers 13-15, een gedeelte uit 
de Bergrede en gaat ons voor in gebed. Vervolgens zingen we samen 
ELB 212, beide verzen. 
Jeugdzaken 
- Rolien Voortman wordt secretaresse van de oudercommissie, zij 
neemt deze taak over van Ina Hoff. 
- Er is samen met de Hervormde kerk een gesprek met school geweest 
over bid- en dankdag, over de ervaringen van de diensten tijdens de 
corona-periode. Er zijn verschillende ervaringen en wensen, de directeur 
neemt het mee naar zijn team. 
- Zondag 20 maart is er een jeugddienst in de vorm van een maaltijd 
(patat, frikandellen en broodjes hamburger en aan het eind een toetje). 
De kerkenraad zal de catering verzorgen. Jan-Wouter zal verschillende 
filmpjes laten zien waarna de jeugd aan de verschillende tafels daar over 
kan praten. Ook zal de jeugd gevraagd worden naar ‘tips en tops’. Ze 
krijgen post-its waarop ze kunnen invullen wat voor hen belangrijk is en 
welke diensten zij graag georganiseerd zouden willen hebben. Deze 
briefjes kunnen op een groot vel worden geplakt en zullen worden 
meegenomen naar de volgende kerkenraadsvergadering. 
Diaconie 
- Vooralsnog wordt er niet in de kerk gecollecteerd. De collectezakken 
blijven eerst nog bij de uitgang, de bovenste voor de 1e collecte, de 
onderste voor de 2e collecte. 
- Vanaf nu weer 3 diakenen aanwezig in de dienst. De diakenen doen nu 
ook mee aan het ‘welkom-heten’ bij de ingang van de kerk, voorafgaand 
aan de diensten.  
College van kerkrentmeesters:  
- Actie Kerkbalans: mooie opbrengst maar wel een tekort. 
- De jaarrekening zal niet op tijd klaar zijn voor de gemeente-avond. 
Kascontroles 
De diverse controles zijn gedaan en zullen bij de stukken voor de 
gemeente-avond worden gevoegd. 
Evangelisatiecommissie: 
- Woensdag 13 april: vesperdienst olv ds. Heusinkveld 
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- Zondag 1 mei: praisedienst in de tent. 
- Met Pinksteren zal de Elisabethbode worden uitgedeeld. 
Raad van Kerken: 
Er is een uitnodiging voor het tweejaarlijks gesprek over de relatie 
tussen aangesloten (lid- en gastlid-)kerken en de Raad van Kerken 
Nijverdal-Hellendoorn, op donderdag 7 april. De kerkenraad vindt het 
belangrijk dat we met de kerken in onze omgeving een goed contact 
onderhouden. Er wordt dan ook besloten om in te gaan op deze 
uitnodiging, Geri Poorterman en Esther Menkveld zullen deelnemen aan 
dit tweejaarlijks gesprek. 
Rondvraag: 
Waarom zijn de borden voor in de kerk niet altijd meer gevuld? Het 
blijkt dat de ordes van dienst vaak te groot zijn en dat deze niet op de 
borden passen. Toch is er wel behoefte aan om de orde van dienst ‘in 
beeld te hebben’ zodat je alvast een lied of schriftlezing kunt opzoeken. 
Inmiddels is besloten om de orde van dienst in de beamer-presentatie 
te verwerken.  
Sluiting: 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.   
 

Paaskaars 2021 
Zoals ieder jaar is op 1e Paasdag 2022 weer een nieuwe paaskaars 
aangestoken in onze kerk.  
Volgens goed gebruik wordt de vorige paaskaars geschonken aan een 
persoon of familie die deze graag in bezit wil krijgen. Dit kan zijn omdat 
in het voorbije jaar iets bijzonders heeft voorgedaan of om andere 
redenen. Indien u belangstelling heeft voor de paaskaars 2021 wilt u dit 
dan s.v.p. doorgeven aan Ina Hoff, scriba. Tel 06-20061485 of via de mail 
g-scriba@pkn-daarle.nl.   
In het geval dat meerdere personen de paaskaars wensen te ontvangen 
zal deze worden verloot onder de belangstellenden.  
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         Dit is de dag die de Heer ons 

geeft,  

 Weest daarom blij en zingt 

verheugd! 

 
 
 
JEUGD 
Bloemenactie Jeugdwerk 
De bloemenactie voor het Jeugdwerk van de Gereformeerde kerk die 
gehouden is op vrijdag 8 april heeft het mooie bedrag opgebracht van  
€ 1545,60. We willen iedereen hartelijk bedanken voor het kopen van 
de bloemen en paasstukjes en ook dank voor de vrije giften die aan de 
deur zijn ontvangen.                                                                                                                                 
Verder dank aan allen die hebben meegeholpen deze actie tot een 
succes te maken.      

KINDEROPPAS 
19-06   Ina immink  Lotte Stokvis 
26-06   Renda Bartels   Rianne Reefhuis 
 
WELZIJN OUDEREN 
Nu de corona maatregelen voorbij zijn, organiseert de commissie een 
autotocht op D.V woensdag 18 mei, We vertrekken om 13.30 uur vanaf 
Rehoboth. We rijden langs een mooie toeristische route naar Erve 
Brooks in Gelselaar waar we worden ontvangen met koffie en gebak. 
We brengen een bezoek aan de Museum boerderij en er is muziek met 
de boerendansers. Daarna gezellig samen soep en pannenkoeken eten 
met ijs of koffie na, kosten 35 euro incl. 2 consumpties. 
We hopen op een gezellige middag met dezelfde grote belangstelling als 
voor de corona, ook al ben je nog geen 65. 
Van harte welkom! Opgeven kan tot maandag 16 mei tot 12.00 uur bij 
Martha Immink tel. 0548 681631.     
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PASSAGE 
Op 14 juni gaan we met elkaar een halve dag op de fiets weg. Ook is er 
de mogelijk om met de auto mee te gaan. In Ommen stappen we op de 
boot en wat we verder gaan doen hoort u nog van ons. Noteert u de 
datum alvast? 
Hartelijke groeten van het bestuur van Passage.  
 
DANKBETUIGING 
“Groot is Uw trouw, o Heer” 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, in welke vorm 
dan ook, voor ons 25-jarig huwelijk. We kijken terug op een 
fantastische, zonnige dag!  
Hartelijke groeten van Jan & Erna Immink 

 
 
Oproepje van de ‘bloemendames’ 
Elke week staat er een bloemstuk of boeket voor in de kerk. Deze 
bloemen gaan na afloop van de diensten als groet van de gemeente 
naar een gemeentelid/gemeenteleden die ziek zijn of juist iets te vieren 
hebben. Met een groep van acht dames zorgen wij voor deze bloemen. 
Nu is onze vraag of er ook mensen zijn die onze groep willen komen 
versterken. Lijkt je dit leuk, bel of mail me dan. Hartelijke groet,  
Ina Hoff, 06-20061485 of E-mail: g-scriba@pkn-daarle.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:g-scriba@pkn-daarle.nl
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Lezing “Geef leven aan verlies en verdriet” 
Op vrijdagavond 13 mei hebben de 3 kerken van Den Ham de Emeritus-
hoogleraar Manu Keirse uitgenodigd voor een lezing over hoe we elkaar 
kunnen helpen bij verlies en verdriet. We krijgen allemaal wel eens te 
maken met ernstig verlies, zowel in ons eigen leven als in de 
onmiddellijke omgeving. We denken dan vooral aan het verlies door een 
sterfgeval, maar ook een echtscheiding, een miskraam, een 
ongeneeslijke ziekte of verlies van ons werk kunnen een vorm van 
verlies zijn. Hoe gaan we daar zelf mee om en hoe kunnen we familie, 
vrienden en collega’s ondersteunen?  
Mensen in verdriet en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: is het 
ooit weer mogelijk om van het leven te genieten? Reageert ieder mens 
op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd ‘alle wonden heelt’? Hoe kun 
je iemand in verdriet helpen en troosten? Hoe benader je een collega op 
de eerste werkdag nadat deze een dierbare heeft verloren? Deze en 
vele andere vragen komen voor bij mensen in verdriet en hun 
omgeving. Toch blijkt dat velen niet naar mensen in verdriet durven te 
gaan of verkeerd reageren omdat ze niet goed weten hoe ze het beste 
om kunnen gaan met mensen met verdriet.  
Op deze avond zal Manu Keirse ingaan op deze vragen. Hij doet dit 
vanuit zijn achtergrond als Emeritus-hoogleraar verliesverwerking aan 
de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit te Leuven (B) en 
als schrijver van diverse boeken over rouwverwerking. 
Er worden tips aangereikt om zowel mensen in verdriet zelf, als hun 
familie en omgeving te leren wat helpt en niet helpt om een verlies te 
overleven. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en 
gevoelens te verstaan, maar je ook beter voor te bereiden op moeilijke 
momenten wanneer anderen verdriet of verlies meemaken.  
De avond begint om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de 
Ommerweg 27 te Den Ham. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie. Na 
de lezing van ruim een uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Ook is er na afloop gelegenheid om mensen te spreken, informatie- 
stands te bezoeken. Er is een mogelijkheid om boeken van Manu Keirse 
in te zien en aan te schaffen. De avond is vrij toegankelijk met een vrije 
gift. Kom op tijd want vol is vol. 
 
 
 



8 

Stichting Helpt Roemenië 
Bedankt! 

Bedankt…, de mensen die ooit de ontbijtactie bedacht hebben. 
Bedankt…, de mensen die de bestelformulieren hebben 

gemaakt, hebben uitgedeeld en verzameld. 
Bedankt…, alle sponsoren die voor het eten hebben gezorgd, de 

mensen die alles hebben ingepakt en natuurlijk de bezorgers. 
Bedankt…, de kopers en de gevers en een ieder die een 

ontbijtje met een dankbaar gevoel heeft opgegeten. 
 

Geven en eten met een warm hart, wat is er nog mooier? 
Eten, iets wat we elke dag nodig hebben. En werd ons tijdens het eten 
ruim 2000 jaar geleden, op de donderdag voor Pasen, niet iets heel 
belangrijks verteld? Mensen, laten we allemaal elkaar in ons hart 
bedanken voor dit mooie gevoel.  
Namens Stichting Helpt Roemenië, Jans Kamphuis 
 
Op zaterdag 9 april zijn zo’n 650 personen ’s ochtends vroeg verrast met 
een ontbijtje. Gezien de reacties is deze actie zeker ‘in de smaak’ 
gevallen! De opbrengst, ruim € 4.000, wordt gebruikt voor het 
vervangen van het folie van de kassen waarin kansarme jongeren in 
Roemenië aan het werk zijn.  
Mocht u de ontbijtactie hebben gemist, maar toch ons project willen 
ondersteunen? 
www.stichting-helpt-roemenie.nl, bankrekeningnummer NL93ABNA049 
43 78 301. 
 
Zomerweek bij de Ontmoeting in Almelo! 
Speciaal voor jongeren van 18 tot 25 jaar. 
Lijkt het jou gaaf om sport- en 
spelactiviteiten te organiseren voor 
kinderen met verschillende etnische achtergronden? Sta jij open om te 
vertellen over Jezus? Heb je een week in de zomervakantie beschikbaar? 
Dan zoeken we jou! Geef je op als lid van een DABAR-team. Van 13 tot 
en met 20 augustus 2022 worden sport- en speldagen georganiseerd 
door een team van Dabar (IZB) bij De Ontmoeting in Almelo. Doel is om 
kinderen een fijne week te bezorgen, ze iets van het evangelie mee te 
geven, én contacten te leggen met (groot)ouders.  
Je wordt ondersteund door een lokale Dabar-commissie. 
Gemeenteleden en leden van het pioniersteam verlenen hand- en 

http://www.stichting-helpt-roemenie.nl/
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spandiensten, zorgen zo nodig voor heerlijke maaltijden en geven een 
vervolg aan de contacten.   
Wil je meer weten, neem dan contact met ons op! Meer informatie 
en/of aanmelden kan via de website van IZB/Dabar: 
https://www.izb.nl/dabar/camping?relation_id=47874 
Pioniersteam Almelo  
 
 
AGENDA  
Donderdag 12 mei Gezamenlijk moderamen in Rehoboth    20.00u 
Vrijdag 13 mei ‘Omgaan met verlies en verdriet’ met dr. Manu 

Keirse (zie voor info pagina 10) 
Maandag 16 mei  Verkoop collectemunten              19.30u - 20.30u 
Dinsdag 24 mei  Vergadering Kerkenraad     19.45u 
 
 
VERSCHIJNING KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 12 juni. 
Kopij kan t/m zaterdag 4 juni 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 
 

https://www.izb.nl/dabar/camping?relation_id=47874
mailto:g-kerkblad@pkn-daarle.nl
http://www.pkn-daarle.nl/

