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12 juni 2022 

 
Zondag 12 juni 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. D.C. Hellinga, Urk 
 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 
Collecte: Kerk en Onderhoud 
 
Zondag 19 juni 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 

Voorbereiding Heilig Avondmaal en Openbare 
Belijdenis van het geloof 

 19.00 uur Ds. A.P. Berensen, Voorthuizen 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 
Kindernevendienst: Gijsbert Immink (1, 2, 3) 
Tienernevendienst: Wendy Mollink 
Kinderoppas:  Ina Immink, Lotte Stokvis 
Bloemen bezorgen: Geert Henk en Gea Wessels 
Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Zondag 26 juni 
Voorganger: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld  
 Viering Heilig Avondmaal 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. L. van de Schootbrugge 

KERKBLAD 
 
GEREFORMEERDE KERK 
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Kindernevendienst: Jorinde Immink (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Renda Bartels, Rianne Reefhuis 
Bloemen bezorgen: Alie Reimink 
Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Zondag 3 juli 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Overstapdienst 
 15.00 uur (voorganger?) 
 Uitzwaaidienst World Servants in Geref. kerk 
Organist: Dhr. R. Roelofs 
Kinderoppas: Jaëlle Valk, Jeanine Bosch 
Bloemen bezorgen: Erna Immink  
Collecte: Kerk In Actie en Diaconie 
 
Zondag 10 juli 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 19.00 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen 
 Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk 
Organisten: Dhr. L. van de Schootbrugge, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3), Jorinde Immink (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Anniek Immink, Marieke Immink 
Bloemen bezorgen: Aly Veurink 
Collecte: Kerk en Diaconie 
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
Examens 
De kopij voor dit kerkblad moet ingeleverd zijn nét voordat de uitslag 
van de examens van het voortgezet onderwijs binnen zijn. Er zijn bij de 
kerkenraad slechts enkele namen bekend van examenkandidaten, 
blijkbaar een kleine groep dit jaar. Mocht je het nog niet hebben 
gemeld: doe dat dan nog ff richting de jeugdouderling of richting mij. 
Hopelijk zijn de examens goed voor je verlopen en kan komende week 
de vlag uit: van harte gefeliciteerd dan. Mocht er een iets minder prettig 
bericht binnenkomen: niet teveel getreurd – balen, maar tegenslag kan 
je ook helpen om sterker te worden, ook in je geloof. We hebben altijd 
een Helper in de hemel (Jezus) én een Helper hier (de Heilige Geest). 
Voor nu en voor je toekomst: ‘Godspeed!’ (of: ‘Ga met God en Hij zal 
met je zijn’). 
 
Uit het verslag van de classispredikant van zijn bezoek aan onze 
gemeente 
Met waardering kijkt de classispredikant ds. Klaas van der Kamp terug 
op de vierjaarlijkse ontmoeting met predikant en kerkenraad van onze 
kerk op 28 februari jl., net na de Corona-periode waarin allerlei 
vanzelfsprekende contacten onder druk stonden. We spraken met 
elkaar over de betrokkenheid van dertigers, twintigers en teenagers. 
Het is een uitdaging om deze mensen te bereiken. We merken dat we in 
een samenleving belanden waar trouw aan een instituut minder 
vanzelfsprekend is. Dat hoeft niet per se in mindering te komen op 
verwondering over de liefde van God voor het leven en aanwezigheid 
van persoonlijk geloof. Het is wel in toenemende mate een uitdaging om 
bij teruglopende belangstelling mensen bij de kerk te betrekken.  
Dat geldt emotioneel en ook financieel. 
Ds. Van der Kamp sprak zijn waardering uit voor het feit dat wij met een 
relatief kleine kring in staat zijn om met een sluitende begroting te 
komen en een kerkelijk centrum te presenteren dat er spik en span 
uitziet. ‘Het is relatief een kleine kudde, wellicht was dat ook de reden 
om de kerk niet direct vanaf afscheiding of doleantie te stichten, maar in 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Tegelijk is de vertrouwdheid in eigen 
kring een sleutel voor de vitaliteit. Juist doordat je elkaar kent en op 
elkaar betrokken bent, is er ruggengraat in de gemeente en oriëntatie 
op het evangelie van Jezus Christus. Ik mocht een kerkenraad spreken 
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die nagenoeg compleet was qua samenstelling. (…) Er zijn volop 
elementen te noemen om dankbaar te zijn. Het antependium op de 
kansel laat zien hoe de gemeente zich afhankelijk weet van de Heer. Het 
kleurrijke kleed wijst op de tekenen die God zelf de gemeente aanreikt: 
de duif, het kruis, het vuur.’ 

Ds. Van der Kamp gaf toelichting op gemeenschappelijke 
ontwikkelingen in de kerk. De afdrachten voor een predikant zijn 
bijvoorbeeld per 1 januari gegroeid, door een doorvertaling van een 
inkomstenstijgingen over twee jaar en een verschuiving van kosten van 
vacante gemeenten naar gemeenten die invulling genieten van het 
pastoraat middels een predikant. ‘En we spraken over de vraag hoe 
kosten voor landelijke acties van Kerk in Actie zich verhouden tot 
revenuen. Ik vertelde dat de kerstactie – en inmiddels kunnen we daar 
de actie voor Oekraïne aan toevoegen – baat hebben bij een brede 
kerkelijke (en maatschappelijke) aanpak.’  

‘Ik mocht apart met ds. Bert-Jan Heusinkveld spreken. Ik heb 
hem en ons als kerk gefeliciteerd met zijn promotie op het mensbeeld. 
(…) Het is een bijdrage aan het geheel van de kerk, omdat we in 
Nederland behoefte hebben aan theologen die hun intelligentie 
ontwikkelen ten dienste van geloof en ethiek voor kerk en samenleving. 
Wellicht lukt het Bert-Jan Heusinkveld ook in de toekomst praktische 
toepassingen aan te reiken die voortvloeien uit zijn academische 
proefschrift. Een proeve daarvan kreeg ik van hem in handen: een 
artikel ‘Mensverbetering via een technologische booster’ in het blad 
Sophie. We spraken er over in het kader van de permanente educatie. 
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder meer: de 
biografie van hoe we geworden zijn wie we zijn en de verwachtingen die 
je hebt als predikant van geloof, kerk en leven. 
Dank, broeders en zusters, voor het gesprek. Dat God ons moge 
zegenen in het werk als ambtsdrager, elk in een eigen stukje van de 
wijngaard. Of om Bert-Jan te citeren: “Gods zegen maakt een 
ontwikkeling mogelijk waarin wij tot onze bestemming komen.  
Deze bestemming is God vertegenwoordigen en samen met Hem leven 
van alle goede dingen die Hij gegeven heeft”.’  
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KERKENRAAD 
Kort verslag kerkenraadsvergadering  21-04-2022 
Opening 
Ds Heusinkveld leest met ons 1 Timotheüs 4 vers 11 t/m 16. Dit gaat 
over de (jonge) ambtsdrager. Daarna zingen we gezang 303, vers 2, 4 en 
5 en vervolgens gaat de dominee ons voor in gebed. 
Preeklezer 
Wilma Reefhuis is bereid gevonden preeklezer te worden. Indien zij niet 
kan zal één van de kerkenraadsleden deze rol op zich nemen.  
Jeugdzaken 
De jeugddienst in Ruimte in de vorm van een maaltijd (zondag 20 maart) 
wordt geëvalueerd. Goede opkomst en veel positieve reacties. Wel 
jammer dat veel filmpjes in het Engels waren, niet voor alle kinderen 
even goed te volgen. De lijst met tips en tops worden meegenomen in 
het maken van het beleid voor de 2e dienst/jeugddiensten.  
Catechese 
Zondag 19 juni hopen 3 jongeren, Martijn Immink, Renske Immink en 
Marit Kamphuis, belijdenis af te leggen van hun geloof.  
College van Kerkrentmeesters: 
Samen met de Hervormde Kerk wordt er gesproken over het aanpassen 
van de website/realiseren nieuwe website. Wordt vervolgd.  
Ouderlingenberaad 20-04-22 
Evaluatie groothuisbezoeken: deze zijn als zeer positief ervaren.  
Ongeveer 1/3 deel v.d. gemeente heeft hier aan deelgenomen.  
Een gedeelte wil liever een bezoek aan huis en een gedeelte heeft geen 
behoefte aan een (groot)huisbezoek. Jong en oud vanuit de ver-
schillende wijken hebben bij elkaar gezeten (in totaal 10 verschillende 
avonden). De notulen van het beraad moeten nog verschijnen, de 
volgende kerkenraadsvergadering zullen deze worden besproken.  
Evangelisatiecommissie 
Zondagmiddag 28 augustus: openluchtdienst met m.m.v. Da. Winters.  
Raad van Kerken: 
- Vanuit de Raad van Kerken komt de vraag of wij lid willen worden of 
gastlid blijven. Deze vraag wordt meegenomen naar het gezamenlijk 
moderamen.  
- Vanaf nu zal (samen met de Hervormde Kerk) ook de paasactie voor de 
minima worden verzorgd. 
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Rondvraag: 
Nacht van het gebed voor vervolgden 17 - 18 juni. 
Sluiting: 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.   
 
DIACONIE 
Avondmaalscollecte 
Op 26 juni a.s. hopen we D.V. het Heilig Avondmaal te mogen vieren. De 
avondmaalscollecte willen we dan houden voor de “Together” 
organisatie die in 2014 en 2016 ook hier in het dorp is geweest om 
christelijke zomerkampen met kansarme jongeren uit 
probleemgezinnen te houden. Zeker in deze tijd kan deze organisatie 
onze steun goed gebruiken om het goede nieuws te verspreiden onder 
hun doelgroep. Van harte aanbevolen door de diaconie. 
 
Collectes 
De afgelopen maanden 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 
maanden op het collecterooster stonden. Daarnaast is er ook 
gecollecteerd in de kerk 
 
Opbrengst collectes over de maand                                     april               mei  
Kerk € 777,79 € 713,00 
Onderhoud 291,95 512,50 
Diaconie 544,03 638,71 
NBG 72,67 
Jeugd  171,42 
KIA Jong Protestant  231,88 
 
Verjaardagfonds maart en april 2022 
Voor de Kerk  € 218,20 
Voor de bloemen  40,00 
Voor Jelle en Jody Maneschijn  10,00 
 
Giften: 
Voor de Kerk  € 100,00 
Noodhulp Oekraïne 100,00 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
Jaarrekening 2021 
Op de gemeenteavond van dit voorjaar was de jaarrekening van 2021 
nog niet beschikbaar. Nu is de jaarrekening wel klaar en is deze in de 
vergaderingen van kerkrentmeesters en kerkenraad besproken en 
vastgesteld. We konden de jaarrekening met een positief saldo van ruim  
€ 5.000 vaststellen. 
Dit positieve resultaat is mede te danken aan de ruimere opbrengst van 
vrijwillige bijdragen en giften. Tevens zijn er een aantal kosten lager 
uitgevallen in verband met de mindere activiteiten en kerkdiensten door 
de invloed van corona. 
Tevens is er een herwaardering van ons gebouw Ruimte doorgevoerd 
wat ook een positieve invloed had op dit resultaat. 
Voor wie interesse heeft ligt de jaarrekening 2021 nu ter inzage bij de 
kerkrentmeesters en er kan contact worden opgenomen via  
g-kerkrentmeesters@pkn.nl. 

 

‘Geniet op alle dagen van je leven,  

die God je heeft gegeven’ 
                        Prediker 9:9 

 
 
KINDERNEVENDIENST 
Afscheid groep 6: In de morgendienst van zondag 3 juli zullen Niek 
Dubbink, Ruben en Maarten Harmsen, Thieme Stokvis en Merle 
Voortman afscheid nemen van de kindernevendienst en de overstap 
maken naar de tienernevendienst. Deze dienst wordt mede door de 
kinderen zelf voorbereid. U/jij komt toch ook? Na deze dienst mogen zij 
instromen bij de tienernevendienst en, in het nieuwe schooljaar, naar 
de kinderclub. De tieners van groep 7 en 8 mogen ook naar de 
tienernevendienst blijven komen, totdat het nieuwe seizoen van de 
catechese begint. Vakantierooster: In de vakantieperiode zal er elke 
zondag, voor wisselende groepen, kindernevendienst zijn. De middelste 
weken zullen we kindernevendienst aanbieden voor groep 1 t/m 6 in 
één groep. Zie het overzicht van de kerkdiensten voor meer informatie. 
We gaan hierbij uit van de groepen van school zoals ze na de vakantie 
zullen zijn.     

mailto:g-kerkrentmeesters@pkn.nl
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KINDEROPPAS 
17 juli  Géranda Kamphuis Eva Bartels 
24 juli  Nienke Kamphuis Dini Bartels 
31 juli  Aly Veurink Mini Veldman 
07 aug  Jacqueline Dubbink Celine Valk 
14 aug  Zwanet Boeschen Hospers Franciska Willems 
21 aug  Judith Maneschijn Desire Bosch 
28  aug  Wendy Reefhuis Marlies Bartels 
 
 
UPDATE WORLD SERVANTS DAARLE 
Autowasactie 
In het vorige kerkblad stond dat onze autowasactie op 21 mei werd 
gehouden. Echter, deze is toen niet doorgegaan i.v.m. een trainingsdag 
van de World Servants. Daarom hebben wij de autowasactie verplaatst 
naar zaterdag 2 juli. Wij staan die ochtend van 8:00-12:00 uur voor u 
klaar bij de Gereformeerde kerk Daarle om uw auto te wassen. 
 
Mocht u slecht ter been zijn of niet in staat zijn om uw auto bij ons te 
brengen dan willen wij u de mogelijkheid geven dat wij uw auto 
ophalen, wassen en weer terugbrengen. Als u hier gebruik van wilt 
maken kunt u dit doorgeven via wsdaarle@hotmail.com of bellen naar 
06 39 34 60 76.  
 
Actieseizoen 
Afgelopen jaar hebben wij veel actiegevoerd om het bedrag voor onze 
projecten op te halen, bijvoorbeeld de autowasacties, een 
pannenkoekenbingo, de potgrondactie, Schijt je Rijk of de 
kerstkaartenactie. We willen u allen hartelijk danken voor de steun die u 
ons afgelopen jaar heeft gegeven, want mede dankzij u kunnen wij deze 
zomer bouwen aan verandering in derdewereldlanden. 
We hebben al heel veel geld opgehaald, maar zijn er nog niet helemaal… 
We moeten nog €3648,33 ophalen. De laatste maand van actievoeren 
gaan we met vol vertrouwen tegemoet. We hopen u te zien bij de 
autowasactie of op andere evenementen waarbij wij zullen 
ondersteunen of bij onze uitzwaaidienst op 3 juli. 

mailto:wsdaarle@hotmail.com
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Mocht u ons nog financieel willen steunen dan kan dat eventueel via: 
ttps://www.worldservants.nl/daarle of via ons rekeningnummer NL03 
RABO 0337 6519 57 
 
Terugkomwandeling 
Om het actieseizoen van 2021-2022 af te sluiten willen wij op 28 
augustus een terugkomwandeling organiseren. Verdere informatie zal 
volgen in komende kerkbladen en via onze sociale media. 
 
Actieseizoen 2022-2023 
Inmiddels zijn de nieuwe projecten van 2023 te vinden op de website 
van World Servants. Ben je nu geïnteresseerd om volgend jaar mee te 
gaan op project? Maak dan gerust een praatje met de huidige 
deelnemers vanuit Daarle en geef je vooral op! 
 
 

Paaskaars 
De Paaskaars van 2021 gaat naar de familie Kamphuis, Watertorenweg. 
 

Omzien naar elkaar. 
Samen gemeente zijn betekent ook omzien naar elkaar. Door er voor 
elkaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door eens een bezoek te brengen aan 
iemand in een verpleeghuis, ziekenhuis of gewoon thuis. We hebben 
een lijst met vrijwilligers die dit graag voor een ander doen. Wilt u ook 
iemand een keer bezoeken of wilt u graag een bezoekje ontvangen 
van iemand uit ons dorp dan mag u zich opgeven bij: Henny Kamphuis, 
tel. 0546-697482 / 0612794201 hennykamphuis1952@gmail.com  
Alie Reimink, tel. 0546-697875 / 0612946699 aliereimink@hotmail.com  
  

Koffiedrinken in Ruimte 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we samen een kopje koffie 
konden drinken na de morgendienst. Dit hopen we na de zomer weer te 
organiseren, want het is toch een fijne manier om elkaar te ontmoeten. 
Op zondag 4 september zal de koffie, met wat lekkers, weer klaar staan 
in Ruimte. 
 
 

https://www.worldservants.nl/daarle
mailto:hennykamphuis1952@gmail.com
mailto:aliereimink@hotmail.com


10 

DANKBETUIGING 
Het heeft ons bijzonder getroost en gesterkt dat er zovelen betrokken 
waren bij dit grote verlies. Hartverwarmend. 
Dat Bertus nog lang in herinneringen mag blijven voortleven. 
Willy Schutmaat, kinderen en kleinkinderen. 
 
 -------------------------------------------------------------- 
 
Graag willen we iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. 
Allen hartelijk dank. Hartelijke groeten, Henk en Minie Kerkdijk 
 
 --------------------------------------------------------------- 
 
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele felicitaties en goede 
wensen die we kregen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. 
Roelof en Jenny Menkveld 
 
 --------------------------------------------------------------- 
 
Dankbaar en blij mochten wij samen met onze kinderen en klein-
kinderen ons 40 jarig huwelijk gedenken en vieren. 
Wij werden verrast door heel veel felicitaties die wij, in welke vorm dan 
ook, van jullie mochten ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor! 
Vriendelijke groet, Dinand en Janny Bosch 
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Nacht van gebed 2022 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in 
de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te 
geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland. Doe mee met de Nacht van Gebed voor de 
vervolgde kerk, vrijdag 17 op zaterdag 18 juni, van 20.00u tot 02.00u, 
in kerkgebouw de Schaapskooi, Kuperserf 49 te Nijverdal. Tijdens de 
Nacht horen en zien we tijdens de gebedsblokjes verhalen uit onder 
andere Noord-Korea, Afghanistan, Djibouti en Colombia. Het is ook 
mogelijk om een deel van de Nacht mee te bidden, schuif gerust aan 
wanneer het u past. 
De Nacht van Gebed volgt traditiegetrouw op de Zondag voor de 
Vervolgde Kerk, zo 12 juni.  
In diverse kerkdiensten zal ook dan aandacht voor de vervolgde 
christenen worden gevraagd. Voor verdere informatie: zie de website 
van Open Doors of voor vragen over de plaatselijke Nacht van Gebed: 
Marcel Ticheler, tel.nr. 0548-619647 of via e-mailadres 
tichelermarcel@gmail.com  

U kunt ook mee doen op 17 juni in ons eigen gebouw RUIMTE. We 
starten om 20.00 u. tot ca. 22.00 u. Schuif gerust aan!!! 
Neem voor vragen contact op met: Janny Bosch 06-20693792 
                                                                Jenny Plaggenmars 06-10706440 
 
 
 
AGENDA  
Di 14 juni      Vergadering Kerkenraad Herv./Geref. in Ruimte         19.45u 
Ma 20 juni    Verkoop collectemunten                                  19.30u - 20.30u 
Do 23 juni     Vergadering Kerkenraad       19.45u 
Do 30 juni     Bezinningsavond Kerkenraad      19.45u 
 
 
  

mailto:tichelermarcel@gmail.com
https://www.opendoors.nl/
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VERSCHIJNING KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 10 juli. 
Kopij kan t/m zaterdag 2 juli 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/
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"De toekomst is, van alle dingen, het minst als een 

eeuwigheid. Het is het meest tijdelijke deel van de tijd 

– want het verleden is bevroren en stroomt niet 

langer, en het heden wordt helemaal verlicht met 

eeuwige stralen.” 
          C.S. Lewis  

 
 
 
 
 
 


