KERKBLAD
GEREFORMEERDE KERK
DAARLE

11 september 2022

Zondag 11 september
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Viering Heilig Avondmaal
Organisten:
Dhr. B. Scholten, dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3), Rianne Kamphuis (4, 5, 6)
Tienernevendienst: Wendy Mollink
Kinderoppas:
Marlies Immink, Lotte Stokvis
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink
Collecte:
Kerk en Onderhoud
Zondag 18 september, Startzondag
Voorganger:
9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
14.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Jongerendienst
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3)
Kinderoppas:
Anne Bargboer, Rianne Reefhuis
Bloemen bezorgen: Bertine Wassink
Collecte:
Jaardoel Jeugd
Zondag 25 september
Voorgangers:
9.30 uur Ds. T. Veenstra, Kampen
19.00 uur Ds. F.G. Immink, Woudenberg
Organist:
Dhr. R. Roelofs
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6)
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Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collecte:
Zondag 2 oktober
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collecte:
Zondag 9 oktober
Voorgangers:
Organisten:
Kindernevendienst:
Tienernevendienst:
Kinderoppas:
Bloemen bezorgen:
Collecte:

Erna Immink
Janien van de Schootbrugge, Ina Immink
Jan en Martha Immink
Diaconie en Onderhoud

9.30 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo
19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld
Dhr. B. Scholten, dhr. R. Roelofs
Jorinde Immink (1, 2, 3)
Renda Bartels, Jaëlle Valk
Geert Henk en Gea Wessels
Kerk en Israël, Zending

9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld
19.00 uur Da. H.J. Paas, Nijverdal
Dhr. D. ten Hove, dhr. R. Roelofs,
Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6)
Bert Dubbink
Jeanine Bosch, Anniek Immink
Alie Reimink
Kerk en Diaconie
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Catechisaties
Zondag 18 september is de startzondag voor het nieuwe seizoen. Dan
starten dus ook weer de catechisaties. We waren vorig jaar blij dat jullie
– na de coronatijd – weer kwamen om elkaar te ontmoeten, bij te
praten en iets te leren over God, Jezus Christus, de kerk en wat geloven
is/kan zijn en wat dat betekent voor wat je (wel/niet) doet.
We hopen jullie weer te mogen ontmoeten! Dingen waar jullie
het graag over willen hebben, kun je gewoon doorgeven – dan doen we
dat. We hebben ook al vaker aangegeven dat als jullie ideeën hebben
over (een andere vorm van) de catechisatie we graag meedenken en
veranderen. Meerderen van jullie hebben het afgelopen seizoen ook
aangegeven dat je wel blij bent met hoe het gaat. Laat van je horen!
We willen proberen om wat meer gemeenteleden te laten meewerken
bij het geven van catechisatie. Jacqueline Dubbink is vorig jaar
begonnen met de groep van 12-13 jaar en dat wil ze dit jaar ook weer
doen op de maandag. De andere groepen moeten nog ingedeeld
worden. Hennie Veldhuis hoopt dit jaar van de partij te zijn. Henriëtte
Valk wil meedoen en misschien nog andere gemeenteleden.
We gaan er vanuit dat jullie als ouders het er met de kinderen
over hebben, meeleven en stimuleren en dat als iemand zich voor het
hele jaar afmeldt vanwege bijvoorbeeld sport of andere reden, dat met
jullie gecommuniceerd is.
De indeling is als volgt:
Maandag 19 september 18.30 – 19.15 uur 12 & 13-jarigen o.l.v.
Jacqueline Dubbink
Dinsdag 20 september 18.45 – 19.30 uur 14 & 15-jarigen
Dinsdag 20 september 19.30 – 20.15 uur 16 & 17-jarigen
Woensdag 21 september 19.00 – 20.00 uur 18+
Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met de
jeugdouderling Jan Wouter Immink, mail: jw_immink@hotmail.com óf
06-12438714 (tel. of whatsapp).
Wil je graag belijdenis doen? Meld je bij ds. Heusinkveld – de eerste
heeft dat al gedaan, dus goed voorbeeld…
: mail:
b.j.heusinkveld@planet.nl óf 06-22968867 (whatsapp) óf tel. 697109.
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KERKENRAAD
Kort verslag kerkenraadsvergadering 23-06-2022
Opening:
Dominee leest met ons 1 Timotheüs 5 vers 17 t/m 25 en geeft hierover
een korte uitleg.
Vervolgens gaat hij met ons in gebed en zingen we Gezang 351.
Diaconie
Met avondmaal het verzoek om de kerkgangers om en om te laten
plaatsnemen in de banken, bank er tussen vrij laten. Zo hebben de
diakenen de gelegenheid om de wijn uit te delen, de kleine glaasjes die
tegenwoordig worden gebruikt kunnen nl niet worden doorgegeven
door de banken. Diegene van de kerkenraad die de mensen welkom
heet zal dit de kerkgangers vragen.
Jeugdzaken
Gijsbert Immink zal stoppen met het geven van kindernevendienst. Er
worden namen genoemd voor zijn opvolging. Voorkeur vanuit de KNDleiding voor een man.
Catechisatie
Er is een werkgroep gevormd die zich bezig houdt met de invulling van
de catechisaties het komende seizoen. Doel is dat direct aan het begin
van het nieuwe seizoen de catechisaties van start zullen gaan.
College van Kerkrentmeesters
- Achter in de kerk (bij het gedeelte met de stoelen) zijn de
verwarmingsbuizen weggehaald.
- Begin september komt er iemand van het archief in Zwolle; er zal
uitgezocht worden wat er bewaard moet blijven (aan oude notulen,
verslagen, etc) en dit gaat dan naar het archief in Zwolle.
Startzondag
De voorbereidingen voor startzondag op 18 september zijn begonnen.
Sluiting
We zingen Gezang 392 en vervolgens wordt de vergadering afgesloten
met gebed.
DIACONIE
De avondmaalscollecte van DV zondag 11 september is bestemd voor
Dorcas. Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en
internationale samenwerking, waar ook in Nederland tienduizenden
enthousiaste supporters bij betrokken zijn. Iedereen draagt op zijn eigen
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manier een steentje bij. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, partner of kerk,
door te bidden, te doneren of bij Dorcas te werken.
Samen komen wij in actie voor mensen in nood. Zie ook de website
www.dorcas.nl Doe je ook mee?
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die
achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we
mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus
Christus. Van harte bij u aanbevolen!

Collectes
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
Kerk
Onderhoud
Diaconie
KIA zending
Zending
Jeugd
HA voor Together
Huwelijksdienst
KIA diaconaat
World Servants
Openlucht dienst

juni
€ 689,80
182,79
409,69
386,03
203,49
170,06
366,88
210,72

juli
590,51
440,85
459,84

augustus
574,01
267,40
476,38

154,54
316,90
145,11

Giften:
Voor de Kerk totaal
Voor Kerkblad totaal
Voor de bloemen

€ 435,00
25,00
15,00

Verjaardagfonds mei en juni 2022
Voor de Kerk
Voor de bloemen

€ 220,05
40,00
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COLLEGE VAN RENTMEESTERS

Klusochtend
Op zaterdag 24 september hopen we een klusochtend te houden. We
willen dan graag grote schoonmaak houden in de zalen van Ruimte en
wat onderhoud aan de bestrating achter de kerk. We hopen dat u deze
datum wilt vrijhouden om mee te helpen en zo te zorgen voor een frisse
start van het winterwerk seizoen.
Graag aanmelden wanneer u meedoet bij Gerben Dubbink, telnr.
0546-807900 of een bericht per email: gerbendubbink@hotmail.com.
Alvast bedankt.
College van rentmeesters
STARTZONDAG
Zondag 18 september is het weer zover… de startzondag!
Dit jaar met als thema ‘Aan tafel’.
We hopen er met elkaar (jong en oud) een leuke dag van te maken
waarbij geloof, samenzijn, lekker eten en
een klein beetje competitie centraal staan.
We zullen de dag starten om 9.30 uur met
een kerkdienst. Na de dienst wordt u allen in
ruimte uitgenodigd voor koffie met wat lekkers. Daarna komt de
competitie om de deur kijken. Belangrijk hierbij is dat u uw telefoon
mee brengt. Rond de middag is het de bedoeling dat we (hopelijk lekker
buiten) wat gaan eten. Dit zal in de vorm van een high tea zijn, waarvoor
we iedereen willen vragen om wat lekkers mee te brengen. Graag waar
mogelijk in hapklare stukjes.
Nadat iedereen is verzadigd zal de telefoon nog even weer voor de dag
komen voor het finale stuk van de competitie. Als uiteindelijk de
winnaars bekend zijn hopen we om 14.30 uur de startzondag af te
sluiten met een kerkdienst.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op zondag 18 september!
Namens de organisatie:
Jacqueline Dubbink, Geranda Kamphuis, Marijke Horstink,
Jan Henk Valk, Gert-Jan Valk, Jan Wouter Immink en Anne Bargboer
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JEUGDCLUBS
Startavond clubseizoen
Op vrijdag 30 september is het weer zover. Het clubseizoen gaat weer
beginnen met een leuke startactiviteit! (Wat we gaan doen blijft voor
jullie nog een verrassing…)
We gaan om 19.00 uur verzamelen bij Ruimte. Kom op de fiets en trek
kleren aan die vies mogen worden.. Het is voor alle jeugd vanaf de 1e
klas. Dus welkom allemaal!
Op vrijdag 7 oktober is de eerste clubavond in Rehoboth om 19.30 uur.
Groeten van de clubleiding.

‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.’
Psalm 90:12

KINDEROPPAS
16-10
23-10
30-10
02-11 Dankdag

Marieke Immink
Jacqueline Dubbink
Celine Valk
Sanne Kuilder

06-11

Zwanet Boeschen
Hospers
13-11 Heilig Avondmaal Franciska Willems
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Eva Bartels
Nienke Kamphuis
Aly Veurink
Iemand v.d. Herv.
kerk
Géranda Kamphuis
Minie Veldman

Bloemengroet
Wekelijks is er een bloemengroet. De vazen mogen teruggebracht
worden bij diegene die de bloemen heeft verzorgd, onderop de vaas
kunt u de naam vinden. Mocht dit voor u lastig zijn dan kan de vaas ook
ingeleverd worden bij de kerk.

Ouderensoos - Daarle
Het begin van het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Onze eerste
bijeenkomst houden we op dinsdag 13 september a.s. van 14.30 tot
16.30 uur in gebouw Rehoboth. Wij komen eens in de 14 dagen bijeen
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Onderling praten we bij en verder doen we vaak spelletjes met elkaar,
zoals rummikub, darten sjoelen of biljarten. Soms zijn we creatief bezig
voor onze jaarlijkse verkoopavond in november. Inmiddels ligt er alweer
heel wat klaar voor de genoemde avond. We hopen aan het begin van
het nieuwe seizoen ook weer nieuwe leden te mogen verwelkomen,
momenteel hebben we 14 leden. Heeft u interesse, kom dan eens een
middag meemaken, dit is geheel vrijblijvend. Vervoer hoeft geen
probleem te zijn, hiervoor kan worden gezorgd. Voor eventuele vragen
kunt u ons bereiken via telefoonnummer 842106.

Passage
Op woensdagavond 28 september reist de heer Rob van Eck eerst met
ons langs de zeven klassieke wereldwonderen. De zeven triomfen van
de oudheid komen weer tot leven middels schitterende afbeeldingen.
Na de pauze neemt hij ons mee op wereldreis van Zuid en Midden
Amerika naar Europa, Azië en China. We komen dan langs de zeven
nieuwe wereldwonderen. Wij zien en horen dan alles over deze
prachtige door mensenhanden gemaakte bouwwerken. Het belooft een
boeiende avond te worden. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in
Rehoboth.

HandicapNL Collecte.
In de week van 26 september tot en met 1 oktober 2022 is er weer de
collecte voor HandicapNL. De helft van de opbrengst van deze collecte
mag besteed worden aan een goed doel in je omgeving. Daar gaan we
dit jaar gebruik van maken voor de stichting “RuimvolKOENde”.
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De stichting “RuimvolKOENde” zamelt geld in om voor Koen KleinJan
een prikkelarme bus aan te kunnen schaffen, wat Koen mogelijkheden
biedt om ergens naar toe te gaan. En zo is er meer nodig om zijn
ontwikkeling (blijvend) te kunnen ondersteunen.
We hopen op een hele mooie opbrengst van de collecte van
HandicapNL. Meer indrukwekkende achtergrondinformatie over Koen
kunt u lezen op de website van Stichting “RuimvolKOENde.nl”.
De collecte willen wij van harte bij u aanbevelen,
Namens de collecte-organisatoren van Daarlerveen, Marle en Daarle
Willemien Hekman en Alie Reimink.

Religie bij HOi-FM
Vanaf september kunt u elke zondag luisteren naar een nieuw
programma bij uw lokale omroep “Ekklesia”: een programma
Nederlandse en Engelse kerk- en koormuziek met regelmatig informatie
van de Raad van Kerken van onze gemeente. Dat houdt in: een half uur
koormuziek uit Engeland en een half uur kerkmuziek van nu uit ons
eigen land. We denken dan bijv. aan nieuwe liederen uit het Liedboek
2013.
Het programma Pastorale wordt dan alleen op zondagavond
uitgezonden.
Programma-overzicht :
08.00-09.00 uur : Ekklesia
20.00-21.00 uur : Ekklesia ( herhaling )
21.00-22.00 uur : Pastorale

AGENDA
Ma 19 september

Verkoop collectemunten

19.30u - 20.30u

VERSCHIJNING KERKBLAD
Het volgende kerkblad zal verschijnen op zondag 9 oktober.
Kopij kan t/m zaterdag 1 oktober 17.00 uur worden ingeleverd bij:
Jacqueline Dubbink, Dalvoordeweg 24a.
E-mail: g-kerkblad@pkn-daarle.nl
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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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