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13 november 2022 

 
Zondag 13 november 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 Viering Heilig Avondmaal 
Organisten: Dhr. D. ten Hove, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3) 
Kinderoppas: Franciska Willems, Minie Veldman 
Bloemen bezorgen: Janny Bosch 
Collecte: Kerk en Diaconie 
 
Zondag 20 november 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 15.00 uur Ds. E.J. Prins 
Organist: Dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis  (1, 2, 3), Jorinde Immink (4, 5, 6) 
Tienernevendienst: Sofia Bosch 
Kinderoppas:  Dinie Bartels, Dorien Kuilder 
Bloemen bezorgen: Janny Reefhuis 
Collecte: Pastoraat en Onderhoud 
 
Zondag 27 november, Eerste Advent 
Voorgangers: 9.30 uur J.A. Ds. Dekker, Lemele 
 15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden  
Organisten: Dhr. R. Roelofs, dhr. B. Jaspers 
Kindernevendienst: Anja Valk (1, 2, 3), Jeanine Bosch (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Sofia Bosch, Judith Maneschijn 
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Bloemen bezorgen: Miny Reimink 
Collecte: Kerk en Diaconie 
 
 
Zondag 4 december, Tweede Advent 
Voorgangers: 9.30 uur Mw. H.W. Schotanus 
 15.00 uur Ds. R. de Graaf, Den Ham 
Organisten: Dhr. B. Scholten, dhr. R. Roelofs 
Kindernevendienst: Rianne Kamphuis (1, 2, 3) 
Tienernevendienst: Wendy Mollink 
Kinderoppas: Desiré Bosch, Marlies Bartels 
Bloemen bezorgen: Henny Kamphuis 
Collecte: Kerk en Diaconie 
 
 
Zondag 11 december, Derde Advent 
Voorgangers: 9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
 15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden 
Organisten: Dhr. D. ten Hove, dhr. R. Roelofs  
Kindernevendienst: Hester Poorterman (1, 2, 3), Dianne Seigers (4, 5, 6) 
Kinderoppas: Wendy Reefhuis, Lotte Stokvis 
Bloemen bezorgen: Edith Kamphuis 
Collecte: Kerk en Onderhoud 
 
 
Zondag 18 december, Vierde Advent 
Voorgangers:            9.30 uur Ds. T. Veenstra 

           15.00 uur T.J. Oldenhuis, Coevorden  
Organist:            Dhr. R. Roelofs  
Kindernevendienst: Wilma Bosch (1, 2, 3) 
Tienernevendienst: Erna Immink 
Kinderoppas: Janien van de Schootbrugge, Renda Bartels 
Bloemen bezorgen: Anja Valk-Bannink 
Collecte: Kerk en Onderhoud 
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
VOLWASSENCATECHISATIE 
Donderdag 24 november is de volgende volwassencatechisatie in 
Ruimte bij de Geref. kerk. Aanvang 20.00 uur. We hebben het over de 
geschiedenis van Jozef (Gen. 37-50). De eerste avond van dit seizoen 
was mooi. Er hebben zich al meer mensen gemeld dan er de eerste keer 
bij konden zijn. Ook anderen zijn welkom (ook als je een keer wilt 
meemaken hoe zo’n avond gaat). De volgende avonden zijn gepland op 
de woensdagen 25-1, 22-2 en 29-3 2023. 
 
GEMEENTEAVOND 
U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op donderdag 
17 november a.s. De koffie staat klaar om 19.45 uur en we beginnen om 
20.00 uur. Op de agenda staat ‘De toekomst van de kerk’ en daarmee 
bedoelen we in dit geval ‘onze’ kerk. De begroting voor 2023 zal worden 
gepresenteerd. Vooral ook de samenwerking met de hervormde 
gemeente komt aan bod. Zo ligt er 1) een voorstel om van 1 december 
t/m 31 maart op zondag slechts één kerkgebouw te openen i.v.m. de 
verwachte energiekosten. Dan zouden er diensten om 9.00 en 11.00 uur 
kunnen zijn en een gezamenlijke tweede dienst (om 19.00 uur?). 2) 
Gezamenlijke catechisaties. 3) Afkondigen overlijdens in beide kerken. 
4) Gezamenlijk kerkblad. 
 In een tijd waarin de ontwikkelingen heel snel gaan, is het lastig 
een nieuw beleidsplan te schrijven. Daarom gaan we graag met u in 
gesprek hoe u en zeker ook jij (!) de toekomst van de kerk ziet. Daarbij 
spelen financiën een faciliterende/ondersteunende rol, maar deze zijn 
niet bepalend voor de koers van de kerk. In een christelijke gemeente is 
namelijk ‘het geloof in Christus’ bepalend en leidinggevend. Ter 
vergelijking: in de medische praktijk zijn de financiën ook niet leidend 
voor medisch handelen, maar het welzijn van de patiënt. Het goede 
voor de patiënt (het morele aspect) bepaalt/leidt het handelen. In de 
kerk is het geloofs(aspect) leidend zijn voor de keuzes die we maken. 
Dus laten we alle aspecten van het gemeenteleven biddend met de 
Heer bespreken en vervolgens – bij voorkeur ook op de gemeenteavond 
– met elkaar!  
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KERKENRAAD 
Kort verslag kerkenraadsvergadering  01-09-2022 
Opening: 
Ds. Heusinkveld heet ons, na de zomervakantie, van harte welkom.  
Hij leest met ons 1 Timotheüs 6: 1-10, gaat ons voor in gebed en 
vervolgens zingen we gezang 313 vers 4, 5, 6 en 7. 
Er volgt een persoonlijk rondje ‘wel en wee’. 
Jeugdzaken 
Het diaconale project komende jaar is World Servants. 
Er zijn 2 nieuwe gemeenteleden bereid gevonden leiding te geven aan 
de club: Anne Bargboer en Martijn Valk.  
Catechisatie 
De catechisaties zullen direct na startzondag van start gaan.  
College van Kerkrentmeesters 
- Nieuwe gemeentegids zal halverwege september verspreid worden 
incl. een vrijwilligerslijst. 
- De energiecrisis wordt besproken, ook wij zullen hiermee te maken 
gaan krijgen. De verwachting is dat we minimaal gaan verdubbelen qua 
kosten. Dit punt zal de komende tijd op de agenda blijven staan hoe hier 
mee om te gaan.  
Verzorgen liturgieën  
Er is een aantal gemeenteleden bereid gevonden om, in geval van een 
overlijden, een liturgie te verzorgen. 
Contactdames 
Nu is de regel dat een verjaardag bezoek aan een gemeentelid vanaf 75 
jaar is. Besloten wordt om de leeftijdsgrens te verhogen naar 80 jaar.  
Diegene die nu al bezoek krijgen vanaf 75 jaar, worden gevraagd wat ze 
willen.  
Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten met het voorlezen van een gedicht.  
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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 oktober:
  
Kerk   € 382,82  
Onderhoud 333,95 
Diaconie 337,19 
Kerk en Israël 215,02 
Zending 234,08 
Jeugd 308,98 

 
Avondmaalscollecte 13-11 
De avondmaalscollecte van D.V. zondag 13 november is bestemd voor 
“Red een Kind”. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, 
hun familie en hun hele omgeving. Elk kind is een uniek en prachtig 
geschenk van God. God geeft ons aan elkaar om samen te ontvangen, te 
groeien en te geven. We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen 
op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust 
in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste 
plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in onze aanpak om te 
helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen 
ook de kans om uit armoede te groeien en verbindt hen met mensen in 
Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij 
hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met 
hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en 
Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten 
van hun inkomsten en het bouwen van sterke 
netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen 
leefomstandigheden verbeteren.  
Red een Kind werkt samen met christelijke, 
lokale partnerorganisaties. 
 
Van harte bij u aanbevolen! 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Hoe leggen we een vergaderruimte vast? 
We worden als beheerder(s) van Ruimte nogal eens verrast door een 
vergadering zonder dat het was besproken of was vastgelegd van te 
voren. Vanaf nu ligt er in de keuken een agenda waar de vergadering in 
kan worden vastgelegd en in welke ruimte, zodat er rekening mee kan 
worden gehouden. Graag uw aandacht hiervoor. 
De telefoonnummers zijn: dhr. E. Dubbink: 06-23378055 en mw. D. 
Bartels: 06-46578542 
 
Energiecrisis! 
De energiecrisis gaat aan niemand voorbij en dus ook niet aan onze 
kerk. Het zou een goede zaak zijn dat we zoveel mogelijk vergaderen op 
één avond, bijvoorbeeld na de catechisaties, om het energie verbruik 
zoveel mogelijk te beperken. Probeer zoveel mogelijk achter elkaar aan 
te sluiten. 
Bij voorbaat dank.  
 
Vrijwillige bijdrage 2022! 
Tot nu toe zijn alle toezeggingen voor dit jaar nog niet binnen. Graag 
aandacht hiervoor en mocht u via een automatische overschrijving dit 
doen kijk dan even of wel het juiste bedrag wordt overgemaakt. 
 
Archief van onze kerk. 
We hebben het oudste deel van ons archief ondergebracht bij Collectie 
Overijssel in Zwolle. Dit beslaat de periode van 1928 tot 1995. 
Nu zijn we bezig om ons “papieren” archief van 1995 tot heden zoveel 
mogelijk over te brengen naar Collectie Overijssel. Het meest recente 
archief en digitale bestanden blijven uiteraard hier.  
Mochten er nu nog ergens verslagen, notulen, aktes of andere stukken 
liggen, lever die dan bij ons in, dan kunnen we die ook archiveren. 
Graag melden bij Geert Henk Wessels 06-23260883 of via de mail:  
g-kerkrentmeesters@pkn.nl. 
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KINDEROPPAS 
25-12  1e Kerstdag Rianne Reefhuis Marlies Immink 
26-12 2e Kerstdag Sanne Kuilder Marieke Immink 
01-01  Anne Bargboer Ina Immink 
08-01  Jaelle Valk Jacqueline Dubbink 
15-01  Anniek Immink Aly Veurink 
22-01  Eva Bartels Geranda Kamphuis 
29-01  Nienke Kamphuis Zwanet Boeschen Hospers 
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WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 2023 
De World Servants groep Daarle is van start gegaan! Dit jaar bestaat de 
groep uit zes deelnemers. Zo gaan Jan Wouter Immink en Anniek 
Immink naar Nepal, Jorinde Immink naar Panama, Jeffrey Meinetten en 
Maud Burger naar Malawi en Mirthe Janssen naar Uganda. Iedereen zal 
tijdens zijn of haar project bouwen aan een basisschool om het 
onderwijs toegankelijk te maken voor de kinderen daar.  
 
Dit jaar moeten we als actiegroep €15.000 ophalen. Inmiddels zit de 
eerste actie, de autowasactie, er al weer op. We hebben een mooi 
bedrag van €390 opgehaald en bedanken een ieder die zijn of haar auto 
door ons heeft laten wassen! We hopen en bidden op een gezegend 
actieseizoen!  
 
Pietenactie  
De World Servants Pieten brengen dit jaar ook graag weer bezoekjes bij 
de mensen thuis! De WS-Pieten zijn op aanvraag in te huren op en 
rondom Sinterklaas (m.u.v. de zondag). Stuur hiervoor een berichtje 
naar wsdaarle@hotmail.com of bel naar 06-39346076. Aangezien 
Sinterklaas dit jaar erg druk is, moeten wij eerst inventariseren of er 
voldoende animo is om ook Sinterklaas bij de bezoekjes te huren of dat 
er alleen behoefte is aan een bezoekje van de Pieten. Verdere 
informatie volgt via onze sociale media.  
 
Kerstkaartenactie  
Dit jaar staat de kerstkaartenactie ook weer op het programma! U kunt 
uw kerstkaarten van 6 t/m 21 december inleveren bij onderstaande 
adressen of bij de algemene inleveravonden. Doe de te bezorgen 
kaarten en het te betalen bedrag hiervoor in een envelop of zak en wij 
zullen uw kaarten dan voor slechts €0,50 per kaart voor u bezorgen in 
Daarle, Den Ham, Daarlerveen, Vroomshoop, Vriezenveen, Westerhaar, 
Hellendoorn, Marle, Nijverdal, Wierden en Hoge Hexel. 

• Kerstkaarten inleveren Rehoboth: 14 december, 18.30 t/m 19.30 uur 

• Kerstkaarten inleveren Ruimte: 21 december, 18.30 t/m 19.30 uur 

• Van 6 t/m 21 december bij ons in de brievenbus aan de: Broekweg 36 
en Huttensingel 19  

 
 

mailto:wsdaarle@hotmail.com
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PASSAGE 
Op woensdag 23 november, om 19.30 uur, komt Passage bijeen in 
Rehoboth. Het thema van deze avond is ‘luisterend bidden’.  
Da. M. Winters komt deze avond vertellen, omdat bidden vaak 
eenrichtingsverkeer lijkt. Maar wij mogen verwachten dat God ook tot 
ons spreekt. Er is een inleiding en tussendoor kan men in gesprek gaan 
met vragen die aan de orde komen.  
Leden en belangstellenden, welkom.  
 
Woensdagavond 14 december, aanvang 18.00 uur, houden wij onze 
kerstavond. Samen gaan wij van een broodmaaltijd genieten. Een avond 
met afwisselend zang, gedichten en lezingen over de geboorte van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus. Er wordt een kerstverhaal verteld.  
Wij hopen op een fijne avond. Welkom in Rehoboth.  
 
WELZIJN OUDEREN 
Welzijn ouderen hoopt samen met ‘Uit en Thuis’ het kerstfeest te vieren 
op D.V. Vrijdag 16 december om 14.30 uur in Rehoboth. Ds Heusinkveld 
zal de meditatie verzorgen en Ina Kleinjan het Kerstverhaal.  
Wij zouden het fijn vinden als u zich opgeeft i.v.m de inkoop van de 
boodschappen, dit geldt ook voor de bezoekdames. U kunt zich, ook 
indien u vervoer nodig heeft, tot maandag 12 december 12.00 uur 
opgeven bij Martha Immink, tel: 0548 681631.  
Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.  
 
OUDERENSOOS 
Verkoopavond ouderensoos Daarle 
Het is weer zover! Op D.V. dinsdagavond 22 november hopen de leden 
en leiding van de Soos haar jaarlijkse verkoopavond te houden in 
Rehoboth. De verkoop begint om 19.30 uur. Er worden weer leuke 
spullen verkocht en er zijn volop spelletjes te doen, zoals sjoelen, 
kegelspel, raden prijs van een levensmiddelenmand etc.. Voor elk wat 
wils dus! Verder is er een loting met aantrekkelijke prijzen. Hiervoor 
worden door de leden van de Soos vooraf loten verkocht, ook op de 
avond zelf zijn loten te koop. Mocht er bij u niemand zijn geweest met 
loten, neem gerust contact op. Rond 21.00 uur zal de trekking van de 
verloting plaatsvinden. Iedereen van harte welkom om onze 
verkoopavond te bezoeken. U/jij komt toch ook? Alvast hartelijk dank! 



10 

DANKBETUIGING 
Wij bedanken u hartelijk voor uw medeleven in de afgelopen jaren en 
na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, tante en 
over-oma, Hennie Immink-Meijer. Wij waarderen dit enorm.  
Nogmaals dank, mede namens de families Hekman en Immink. Jan en 
Ina Kleinjan en kinderen, Bruineveld. 
 
  ------------------------------------------------------- 
 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties die we 
mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. 
Hartelijke groeten, Johan en Willy Willems  
 
 
KWF kankerbestrijding 
In de week van 5  september is er gecollecteerd voor de 
kankerbestrijding. De KWF heeft ervoor gekozen om alleen digitaal te 
collecteren d.m.v. een QR code. Hierdoor is het niet geheel meer 
inzichtelijk welk bedrag er in Daarle is opgehaald. Van het deel wat wel 
inzichtelijk is, kan ik u informeren dat dit zeker niet tegenvalt! Ca. 85 
procent van de opbrengsten heeft het mooie resultaat van €1299 euro 
opgeleverd. Mede door uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe 
doorbraken in kankeronderzoek. Namens het KWF, hartelijk bedankt. 
  
Prinses Beatrix Spierfonds 
De collecte in september voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft het 
mooie bedrag van € 812,50 opgeleverd. 
Alle gevers en collectanten heel hartelijk bedankt. 
 
Collecte HandicapNL 
We hebben in de week van 26 september de collecte voor HandicapNL 
gehad. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 1067,72 opgebracht 
in Daarle. Een heel mooi bedrag waar we  erg blij mee zijn. Er is ook in 
de plaatsen Daarlerveen en Marle gecollecteerd. De helft van deze hele 
opbrengst samen gaat naar de stichting “RuimvolKOENde”.  Er is  
bekend gemaakt dat er vanaf deze 3 plaatsen een bedrag van € 1071,20 
naar “RuimvolKOENde” gaat. Dit bedrag zal in november aan de 
stichting worden overgemaakt.  Allemaal heel erg bedankt! 
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Lichtjesavond 2022 Begraafplaats Daarle 
Op donderdag 29 december om 19.00 uur wordt er, na twee jaar in verband 
met corona een online editie, weer een Lichtjesavond georganiseerd op de 
Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in Daarle.  
Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een sfeer van lichtjes 
en warmte iedereen, jong en ouder, groot en klein, in de gelegenheid wordt 
gesteld om overleden dierbaren te gedenken. 
Er wordt samen stil gestaan bij het gemis van degenen die niet meer bij ons 
zijn. 
Een dierbare verliezen kan heel kort geleden zijn, maar ook iets langer of 
misschien al heel lang. Het is een avond om te herdenken, stil te staan, 
herinneringen op te halen. 
Voor velen is het fijn, vooral in de donkere dagen van december, te ervaren dat 
ze niet alleen zijn in hun verdriet, dat ze verbonden zijn met elkaar. Deze avond 
is de begraafplaats verlicht met fakkels en kaarsen. 
Belangstellenden ontvangen bij aankomst een kaars, met het aansteken van 
deze kaarsen houden we de herinnering aan overleden dierbaren levend. Met 
muziek en woorden worden overleden dierbaren herdacht. Deze herdenking 
zal ongeveer een half uurtje duren. 
Aan het eind van de herdenking kan het kaarsje op het graf van de overleden 
dierbare neer gezet worden of meegenomen naar een elders gelegen 
herdenkingsplek.  
Iedereen, jong en oud,  is van harte welkom! 
Het is eventueel handig om een zaklamp mee te nemen. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Bent u slecht ter been of kunt u niet zolang staan en wilt u graag bij 
de herdenking aanwezig zijn, dan kunt u dit van te voren melden, dan zullen er 
stoelen klaar staan. 
Om 19.00 uur begint de herdenking, vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom. 
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en eventueel 
samen na te praten. 
Draagt u Lichtjesavond Daarle een warm hart toe en wilt u helpen met de 
voorbereidingen op donderdagmiddag 29 december, dan kunt u zich opgeven 
bij Gerrit Kamphuis (06-53574877) of Hilje Immink (06-57330188). 
Wilt u op een andere manier het 
voortbestaan van Lichtjesavond Daarle 
steunen, dan stellen wij een vrije gift zeer 
op prijs. Bij de uitgang is er gelegenheid een 
vrijwillige bijdrage te geven voor de 
gemaakte kosten. 
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AGENDA  
Ma 14-11 Kerkenraad       19.45 uur 
Do 17-11 Gemeenteavond      20.00 uur 
Ma 21-11 Verkoop collectemunten              19.30u - 20.30 uur 
Di 22-11 Gezamenlijke vergadering kerkenraad      20.00 uur 
Do 24-11 Volwassencatechese Ruimte     20.00 uur 
Do 15-12 Kerkenraad       19.45 uur 
Vrij 16-12 Kerstmiddag ‘Welzijn ouderen’     14.30 uur 
 
 
VERSCHIJNING KERKBLAD 
De volgende kerkbladen zullen verschijnen op: 18 december en  
15 januari. Kopij kan t/m zaterdag 10 december / 7 januari 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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Op U, Mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

En wil, o Heer, Uw tempel zijn. 

 

O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 

Verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 

 

Kom met Uw zachte glans doordringen, 

O zon van liefde, mijn gemoed! 

 

 
 
 
 


