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9 oktober 2022 

 
Zondag 9 oktober 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 19.00 uur Ds. E.J. Prins 
 Gezamenlijke jeugddienst in de Hervormde kerk 
Organist: Dhr. D. ten Hove 
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6) 
Tienernevendienst: Bert Dubbink 
Kinderoppas: Jeanine Bosch, Anniek Immink 
Bloemen bezorgen: Alie Reimink 
Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Zondag 16 oktober 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. L. Kramer, Emmeloord 
 19.00 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen 
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. B. Jaspers 
Kindernevendienst: Jorinde Immink (1, 2, 3) 
Kinderoppas:  Marieke Immink, Eva Bartels 
Bloemen bezorgen: Erna Immink 
Collecte: Kerk en Onderhoud 
 
Zondag 23 oktober 
Voorganger: 9.30 uur Mw. H.W. Schotanus 
 19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld  
Organisten: Dhr. D. ten Hove, dhr. R. Roelofs  
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Nienke Kamphuis, Jacqueline Dubbink 
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Bloemen bezorgen: Aly Veurink 
Collecte: Diaconie en Jeugd 
 
 
Zondag 30 oktober, Zendingszondag  
Voorgangers: 9.30 uur Mw. Maryse van Balen, Jeugd met een  
  Opdracht  
 15.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham 
Organisten: Dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Dianne Seigers (1, 2, 3) 
Kinderoppas: Celine Valk, Aly Veurink 
Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen Hospers 
Collecte: Zending 
 
 
Woensdag 2 november, Dankdag 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Gezamenlijke dienst met school De Ark 
 19.30 uur Ds. E.J. Prins 
 Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk 
Organist: Dhr. B. Scholten  
Kinderoppas: Sanne Kuilder, iemand van de Hervormde kerk 
Bloemen bezorgen: Jenny Plaggenmars 
Collecte: Dorcas en Diaconie 
 
 
Zondag 6 november 
Voorgangers:            9.30 uur Ds. H. de Haan, Den Ham 
             Voorbereiding Heilig Avondmaal 
             15.00 uur Mw. H.W. Schotanus 
              Jeugddienst 
Organisten: Dhr. B. Scholten, dhr. Roelofs  
Kindernevendienst: Jeanine Bosch (1, 2, 3), Hester Poorterman (4, 5, 6) 
Tienernevendienst: Erna Immink 
Kinderoppas: Zwanet Boeschen Hospers, Géranda Kamphuis 
Bloemen bezorgen: Jan Henk Valk 
Collecte: Kerk en NBG 
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
BELIJDENISCATECHISATIE 
Woensdag 12 oktober 20.00 uur gaat de belijdeniscatechisatie van start 
in Ruimte. Er hebben zich al enkelen opgegeven. Wil je meedoen (en 
evt. later beslissen of je belijdenis doet): welkom! 
 
VOLWASSENCATECHISATIE 
Woensdag 26 oktober is er een volwassencatechisatie in Ruimte bij de 
Geref. kerk. Aanvang 20.00 uur. Zouden degenen die willen meedoen dit 
even willen melden (697109 / 06-22968867 (app) / 
b.j.heusinkveld@planet.nl – evt. is een andere datum mogelijk). Als er 
mensen zijn die graag een bepaald onderwerp besproken willen zien in 
de komende tijd, meld dat dan ook even. We hopen op een mooie 
avond! 
 
STAGE – EVEN VOORSTELLEN 
Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Heleen Schotanus en vanaf 
eind oktober loop ik tot begin december stage bij jullie predikant, ds. 
B.J. Heusinkveld. 
Sinds mijn huwelijk in 2002 woon ik in Sint Jansklooster. Inmiddels woon 
ik daar met mijn man en onze twee kinderen (resp. 16 en 12 jaar oud). 
Kerkelijk zijn wij meelevend lid van de Gereformeerde Kerk te 
Zwartsluis. 
In 2014 ben ik, naast mijn werk als raadsgriffier, in deeltijd begonnen 
met de studie Theologie. Al langere tijd had ik het verlangen om 
Theologie te studeren. Toen onze jongste naar de basisschool ging heb 
ik besloten om de studie maar gewoon te proberen. Inmiddels ben ik 
dankbaar dat ik deze stap heb gezet. Momenteel volg ik de Master 
Predikantschap aan de PThU en komt het einde van een lange studie 
steeds meer in zicht. 
Een belangrijk onderdeel van deze studie zijn stages met verschillende 
accenten. In deze periode gaat het met name om (s)preken. Daarom zal 
ik in de komende periode in twee reguliere diensten en één jeugddienst 
voorgaan. 
Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten én naar gezegende diensten. 
Een hartelijke groet, 
Heleen Schotanus 
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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 september
  
Kerk                                              € 257,81  
Onderhoud 416,34 
Diaconie 411,08 
KIA werelddiaconaat 270,65 
Jaardoel Jeugd, World Servants Daarle 467,98 
Dorcas HA 411,03 
 
Verjaardagfonds juli en augustus  
Voor de Kerk € 360,00 
Voor de bloemen 38,00 
Voor Jelle en Jody Maneschijn 10,00 
Voor de Jeugd 5,00 
Voor World Servants Daarle 5,00 
 
Giften: 
Voor het kerkblad € 15,00 
Voor de Kerk  3,00 

 
‘Weinig te besteden’  
Helaas kunnen er veel zorgen zijn om de eindjes aan elkaar te knopen in 
deze tijd van hoge energierekeningen, duurdere boodschappen etc. 
Maar weet dat er hulp is! Bij de gemeente Hellendoorn, maar ook als 
kerken/diaconie willen we u helpen als het nodig is! Schroom niet, trek 
aan de bel bij uw wijkouderling of dominee, zij zullen u vertrouwelijk 
helpen waar het kan! Maar laten we bovenal met én voor elkaar bidden 
om wijsheid en kracht in deze bijzondere tijd. Ook liggen er de komende 
maand folders achter in de kerken in Daarle, van Hellendoorns 
minimaatje en van Gemeente Hellendoorn (met info tips).  
Diaconie PKN Kerken Daarle 
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Ledenadministratie 
De ledenadministratie van onze kerk wordt bijgehouden in de LRP, het 
ledenregistratie programma van de Protestantse Kerk. Deze gegevens 
zijn ook gebruikt voor de gemeentegids die u onlangs hebt ontvangen. 
Mocht u correcties hebben op uw gegevens in de gemeentegids, wilt u 
dit dan doorgeven? Vriendelijk verzoek om ook andere wijzigingen die 
vastgelegd moeten worden in de LRP,  zoals een geboorte of een 
huwelijk, door te geven. 
U kunt mailen naar g-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of bellen naar 
telnr. 0546-697858. Alvast bedankt. Agnes Dubbink 
 
JEUGDWERK 

Contributie clubseizoen 2022-2023 
De contributie voor het clubseizoen 2022-2023 is € 15,- per kind.  
Dit is om de onkosten van clubavonden voor een klein beetje tegemoet 
te komen en de clubavonden ook leuker te maken moet wat lekkere 
dingen. Vriendelijk verzoek aan alle ouders van de kinderen die naar 
club gaan om € 15,- per kind  mee te geven. Het bedrag kan betaald 
worden rechtstreeks bij de clubleiding. Het zou fijn zijn dat u dit bedrag 
gelijk al met de eerstvolgende clubavond meegeeft. 
Alvast hartelijk dank, mede namens de clubleiding. 
 

Donateurskaarten Jeugdwerk Gereformeerde Kerk Daarle 
Binnenkort komt de jeugd weer langs met de donateurskaarten voor het 
Jeugdwerk. Dit jaar is het bedrag van de donateurs-kaartenactie € 5,--.  
Wij hopen dus dat u deze actie met donateurskaarten voor het 
Jeugdwerk van harte wil ondersteunen. Een vrije gift is uiteraard ook 
van harte welkom; dit kan via het bankrekeningnummer van de 
Oudercommissie Jeugd dat achterop het kerkblad staat.  
Alvast hartelijk dank namens onze jeugd en oudercommissie.  
 
ZENDINGSCOMMISSIE 
Veel mensen hebben hun zendingsbijdrage over 2022 al overgemaakt, 
helaas nog niet iedereen. Zou u alsnog de zendingsbijdrage binnenkort 
willen overmaken? Het richtbedrag van deze vrijwillige bijdrage is € 15 
per belijdend lid. Graag het adres vermelden bij uw betaling. 
De zendingscommissie 

mailto:g-ledenadministratie@pkn-daarle.nl
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KINDEROPPAS 
13-11 Heilig Avondmaal Franciska Willems Minie Veldman 
20-11  Dinie Bartels Dorien Kuilder 
27-11  Sofia Bosch Judith Maneschijn 
04-12  Desire Bosch Marlies Bartels 
11-12  Wendy Reefhuis Lotte Stokvis 
18-12  Janien v.d. 

Schootbrugge 
Renda Bartels 

 

 
 
DANKBETUIGING 
Na het overlijden van Janna Eshuis-Nagel, onze lieve moeder en oma op 
27 juli 2022, willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle reacties. De 
belangstelling was overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons 
goed om te weten dat onze moeder en oma door zovelen werd 
gewaardeerd om wie zij was. 
Kinderen en kleinkinderen. 
 
Het was fijn te ervaren dat u zo met ons hebt meegeleefd, op welke 
manier dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa 
Dieks Heuver. Het heeft ons goed gedaan. Hartelijk dank.  
Truus Heuver, kinderen en kleinkinderen. 
 
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten en telefoontjes 
die we hebben ontvangen voor ons 55-jarig huwelijksjubileum op 24 
augustus. Een dag om dankbaar op terug te zien! 
Een hartelijke groet, Alie en Piet van der Schaaf.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
telefoontjes die wij hebben gekregen voor ons 50-jarig 
huwelijksjubileum. 
Hartelijke groeten van Freek en Riek Jansen 
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Koffiedrinken 
Op zondag 6 november is er gelegenheid om een kop koffie te drinken 
na de morgendienst. Natuurlijk is er ook thee of fris met wat lekkers. 
In ‘Ruimte’ zal alles klaarstaan en we hopen elkaar daar te ontmoeten. 
Wees welkom! 
 
 

Passage 
Mw. Anneke Schep uit Raalte wil met ons ‘de bloemetjes buitenzetten’. 
Zij laat ons op humoristische wijze anekdotes en gedichten horen.  
Deze ledenvergadering is op woensdag 26 oktober ’s avonds om 19.30 
uur in Rehoboth. Leden en ook gasten hartelijk welkom.  
 
 

Zorgboerderij de “Es Hoeve” 
“Een luisterend oor is vaak een kleine moeite maar wel een groots 
gebaar”. Heb je af en toe een moment over? Dan zijn we op zoek naar 
jou! 
Op woensdagmiddag 19 oktober houden wij een vrijwilligersmiddag en 
graag willen we jullie de plannen en toekomst van de “Es Hoeve” laten 
zien. Ben je nieuwsgierig en wil je hier ook meer over weten?  
Kom dan ook vrijblijvend langs of dit wat voor je is.  
Wat bieden wij die middag?   

• Een lekker bakje koffie met iets lekkers. 

• Introductie van wie wij zijn en wat we gaan doen. 

• Rondleiding door ons nieuwe gebouw. 

• Kennis maken met jou!  

Je bent van harte welkom aan de Esweg 10 a in Daarle. 
Mailadres: info@deeshoeve.nl 
We beginnen om 14.00 uur.    
Vriendelijke groeten: Zorgboerderij de “Es Hoeve”. 
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Dorcas voedselactie 2022 
Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In de week van 23 tot 28 
oktober ontvangt u in de brievenbus een flyer voor de voedselactie in 
Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele 
wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen 
kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf 
is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en 
Roemenië weten soms niet wat ze moeten doen. De prijzen voor 
voedsel stijgen enorm. En dat als je een inkomen hebt van slechts een 
paar tientjes per maand! Het is maar de vraag of er dan eten op tafel 
komt... In heel Nederland doen vrijwilligers mee aan de Dorcas 
Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral de ouderen te helpen. Dorcas 
koopt ter plekke voedsel en maakt er pakketten van. Die zijn bedoeld als 
eerste stap, maar ook daarna laat Dorcas mensen niet los. Ze helpen 
mensen bij het vinden van nieuwe doelen en bouwen samen met hen 
aan een gezonde toekomst. Ook zorgt Dorcas voor trainingen en nieuw 
werk. Zo groeien de inkomsten en zijn voedselpakketten uiteindelijk niet 
meer nodig. De nood is hoog... . 
Helpt u mee zodat er voedsel is voor de winter? Mocht u geen flyer 
hebben ontvangen, dan liggen  achterin de kerk nog flyers. Of kijk 
op www.dorcasvoedselactie.nl of neem telefonisch contact met ons op. 
 
Alvast hartelijk dank, namens Dorcas en de kwetsbare mensen in Oost-
Europa. Namens Dorcas Daarle: Henny Kamphuis tel: 697482 
                                           Betty Valk  tel: 697827 
 

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 26 oktober 2022 
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door 
enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd.  
Deze vindt plaats op DV woensdag 26 oktober om 19.30 u. in het 
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsstraat 80 te Enter.  
Als spreker is uitgenodigd prof. dr. F.G. Immink. Hij hoopt te spreken 
over 'Het Heilig Avondmaal in gereformeerd perspectief'. 
 
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. 
Van harte welkom! 
 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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AGENDA  
Ma 17-10      Verkoop collectemunten         19.30u - 20.30 uur 
Woe 12-10      Start belijdeniscatechese      20.00 uur  
DO 13-10       Gezamenlijk moderamen in Ruimte      20.00 uur 
Woe 26-10      Start volwassencatechese     20.00 uur 
Zo 30-10      Start wintertijd 
Do 10-11      Kerkenraad       19.45 uur 
Do 17-11      Gemeenteavond      20.00 uur 
 
VERSCHIJNING KERKBLAD 
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op 13 november en  
18 december. Kopij kan t/m zaterdag 5 november / 10 december 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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