Kerkklanken 54e jaargang nummer 22 maandag 26 november
Preekbeurten
Zondag 2 december
10.00: ds. H.M. Burggraaf (bediening Heilig Avondmaal)
18.30: ds. H.M. Burggraaf (dankzegging Heilig Avondmaal)
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Zondag 9 december
10.00: ds. H.M. Burggraaf ( bediening Heilige doop )
18.30: ds. L. Plug, Barneveld
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Stichting Protestantse Begraafplaatsen)
Zondag 16 december
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. P.H. van Trigt, Ede
Coll.: 1.Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Orgel)
Kinderoppas
Zondag 2 december
Beneden: Bianca Bouter-van Kruistum, Sanne van den Top & Tamara Bruil
Opstap: Tineke Heij, Mirjam Ploeg
Zondag 9 december
Boven: Rianca Burggraaf-Heij, Larissa van den Hoek
Beneden: Jannie Teunissen-van de Brandt, Hadassa Kranendonk & Gerianne van Luttikhuizen
Zondag 16 december
Beneden: Jacolien van den Dikkenberg-Jonkers, Lize Hol & Caroline Blotenburg
Opstap: Wendy Heij, Diana Joosten
Zingen voor de dienst
Zondag 2 december
v.m.
Psalm 51:1 en 10
n.m.
Psalm 21:4 en 5
Zondag 9 december
v.m.
Psalm 52:6 en 7
n.m.
Gezang 4:1 en 2
Zondag 16 december
v.m.
Gezang 4:1 en 2
n.m.
Gezang 3:1 en 5
Agenda
01/12 Bezinningsuur Heilig Avondmaal
01/12 Aangifte dopen
06/12 Bijbelkring
12/12 Vrouwenvereniging
13/12 Mannenvereniging
19/12 Kerstfeestviering ouderen en alleenstaanden
Jarigen
07/12 Dhr. H. van Essen
08/12 Dhr. W. van Lambalgen
10/12 Mevr. N.J. van de Pol-Schreuder
11/12 Dhr. A.J. Kennis
11/12 Mevr. J. de Bruin-Hendriks
12/12 Mevr. H. van Omme-Bouw
13/12 Mevr. E. van den Berg-Theunissen
21/12 Dhr. W. van de Pol

Roekelseweg 48
Edeseweg 95
Edeseweg 15b
Wekeromsedijk 4a
Edeseweg 51 c 004
Edeseweg 28
Edeseweg 73 2
Edeseweg 15b

6733 BP
6733 AD
6733 AA
6733 BL
6733 AC
6733 AE
6733 AC
6733 AA

(75 jaar)
(84 jaar)
(88 jaar)
(87 jaar)
(79 jaar)
(81 jaar)
(76 jaar)
(89 jaar)

24/12 Mevr. G. van Roekel-van Beek
28/12 Dhr. J. Bettink

De Ring 48
Edeseweg 91

6733 EH
6733 AD

(84 jaar)
(78 jaar)

Zieken en zorgen
De afgelopen weken zijn er diverse mensen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Mevr.
Hendriksen-van de Vendel (Edeseweg 78) moest opnieuw geopereerd worden. Zij mag inmiddels
weer thuis zijn. Mevrouw Van Voorst (Evekinkweg 5d) moest voor een operatie opgenomen worden in
het ziekenhuis. Ook mevr. D. Janssen-Brons (A.G. Weijersweg 16) moest voor een operatie worden
opgenomen. De operatie is inmiddels achter de rug. We wensen hun beiden een voorspoedig herstel
toe.
Verder denken we ook aan diegenen die al langer ziek zijn, ernstig of anderszins. Broeders en zusters
die niet langer thuis konden wonen, maar in verband met de zorg die ze nodig hebben in
verpleeghuizen of instellingen verzorgd worden. Ook de rouwdragenden, mensen in psychische nood,
eenzamen en (chronisch) zieken bevelen wij aan in uw voorbede. HEERE, ik roep U aan, kom
spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore, wanneer ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw
aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. (Psalm 141:1-2)
Huwelijksjubileum
Op dinsdag 27 november mochten onze oud-predikant ds. Meuleman en zijn vrouw (Diependorst 94,
3253 VC Ouddorp) samen met hun kinderen en kleinkinderen gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn.
We feliciteren hen met dit jubileum en wensen hun voor de jaren die voor hen liggen van harte Gods
zegen toe. Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen. (Psalm
90:16)
Bijbelkring
Op donderdagavond 6 december is er weer een Bijbelkring. We denken dan samen na over ‘God
leren kennen’. De vragen vindt u zondag 2 december bij de ingang van de kerk en op de website. We
beginnen om 19.30 uur. Allen van harte welkom.
Rondom het Heilig Avondmaal
Wanneer dit kerkblad in de bus valt, leven we weer in een week van voorbereiding op de viering van
het Heilig Avondmaal op zondag 2 december. Met het oog op het Heilig Avondmaal willen we op
zaterdagavond 1 december samenkomen in de kerk, om ons gezamenlijk een moment te bezinnen en
voor te bereiden op het Avondmaal. Deze bezinning is bedoeld voor de gehele gemeente, iedereen is
daar welkom. We beginnen om 19.00 uur in de kerk. We kijken ernaar uit om u en jullie daar te
ontmoeten.
Hebt u vragen met betrekking tot het Heilig Avondmaal, blijf daar dan niet mee lopen, maar stel ze.
Dat kan per e-mail (hmburggraaf@solcon.nl), via de telefoon of via de brievenbus van de pastorie. Ik
probeer deze vragen dan tijdens het bezinningsuur te beantwoorden.
Voorbede
Omdat er vragen leven over het hoe en wanneer van de voorbeden die in de gemeente gedaan
worden het volgende:
Als u de voorbede of dankzegging van de gemeente in de kerkdienst wenst, laat dit dan tijdig aan mij
als predikant of uw wijkouderling weten. Alleen wat op die manier bij ons gemeld wordt, kunnen we in
de voorbede opnemen.

Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Op zondag 2 december is de diaconiecollecte bestemd voor het steunfonds gemeenten van de
Gereformeerde Bond. Vanaf de oprichting van de Bond heeft men zich ingezet voor het stichten en in
stand houden van predikantsplaatsen, in verschillende delen van ons land. Waarom? Omdat door de
verkondiging van het Woord de gemeenten gebouwd worden. Die overtuiging is er nog altijd.
En daarom leven we ook in 2018 via de collecte voor het steunfonds mee met hervormde gemeenten
die niet (meer) op eigen kracht de predikantsplaats kunnen laten voortbestaan. Het zou geweldig zijn

als ook door uw gaven nog meer gemeenten geholpen kunnen worden. Deze collecte en uw gebed
van harte aanbevolen.
De collecte aan de avondmaalstafel op zondag 2 december is bestemd voor de NPV. De Nederlandse
Patiënten Vereniging zet zich in als een landelijk werkzame organisatie voor de beschermwaardigheid
van het menselijk leven in Nederland, welk niet vanzelfsprekend is. Zo zijn abortus en euthanasie
geaccepteerde verschijnselen in onze samenleving. Ook komen er steeds meer behandelingen, zoals
xenotransplantatie en experimenten met embryo's, waar vanuit christelijk oogpunt vraagtekens bij te
zetten zijn. De NPV heeft uw steun hard nodig, omdat het werk voor de NPV toeneemt en ook de
nood in de samenleving stijgt. De NPV wil tegenwicht bieden, door op te treden als spreekbuis en
belangenbehartiger van mensen die het menselijk leven zien als gave van God geïnspireerd door
Gods Woord, de Bijbel. We hopen dat ook dit werk ondersteund wordt met uw gebed en gift. Van
harte aanbevolen!
Zondag 9 december willen wij de diaconiecollecte bestemmen voor de ZOA en dan met name voor
noodhulp vanwege de hongersnood in Jemen. We zien allemaal de schokkende beelden
voorbijkomen in het nieuws. In Jemen staan ruim 14 miljoen mensen – de helft van de totale bevolking
van het land – aan de rand van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste
humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Het betekent opnieuw een klap voor
de al kwetsbare bevolking van Jemen. Naast een langslepende en gewelddadige oorlog werd het land
namelijk eerder ook al getroffen door uitbraken van cholera en ernstige voedseltekorten. Tot nu toe
zorgde dit al voor duizenden slachtoffers. Zonder hulp dreigen dit er alleen maar meer te worden,
doordat veel Jemenieten volledig afhankelijk zijn van hulp van anderen. Als een van de weinige
organisaties is een ZOA-team van hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige situatie,
noodhulp te verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp laten we de kwetsbare Jemenitische
bevolking niet aan hun lot over. Om dat te kunnen blijven doen hebben ze – juist nu – uw en jouw
gebed en financiële steun hard nodig!
Op zondag 16 december is de diaconiecollecte bestemd voor de wintercampagne van stichting Kom
Over En Help die in het teken staat van de kerk in Armenië. Gaat u mee op bezoek bij een van de vele
gezinnen die wonen in een ijzeren container, die ze hebben omtimmerd met hout? De kamer wordt
multifunctioneel als woon- en slaapkamer gebruikt. Het toilet is buiten, en een douche is er niet. Vader
werkt in Rusland. Tien maanden per jaar. Veel liever zou hij bij zijn gezin blijven, vertelt hij, maar in
Armenië kan hij geen werk vinden. Elke keer weer is het moeilijk om voor zo’n lange tijd te vertrekken.
Ondanks dat het gezin hierdoor inkomsten heeft en een kleine bijdrage van de overheid krijgt, is het te
gering om eten voor het hele gezin te kopen. Daarom gaan de kinderen naar het dagopvangcentrum.
Ze krijgen daar een warme maaltijd, kleding en huiswerk begeleiding. Eén van de kinderen vertelt:
‘Toen ik naar de dagopvang ging, heb ik gemerkt dat mijn leven anders werd.’ De begeleiders van het
dagopvangcentrum helpen deze gezinnen. De diaconie wil graag de kerken in Armenië en andere
landen ondersteunen om deze kinderen in de winter te helpen. Helpen u en jij ook weer mee door uw
gift en ook middels uw en jouw gebed en laat u hen niet in de kou staan?
Verantwoording collecten
4 november
ZEC Najaarszendingscollecte
11 november
Diaconie algemeen

€ 632,65
€ 632,65

Kerstviering ouderen en alleenstaanden
Op woensdag 19 december is er weer de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen en alleenstaanden uit
de gemeente. U bent van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren met aansluitend een diner.
Deze viering begint om halfelf en omdat we graag willen weten hoeveel er komen in verband met het
eten, vragen we u om uzelf op te geven bij de dames Eefje Pol (461122) of Bep Blankespoor
(461086).
Van de kerkrentmeesters

Verantwoording collecten
4 november
Kerk
€ 534,86
Onderhoud
€ 490,61
11 november
Kerk incl. Bijbelkring
€ 586,95
Onderhoud
€ 523,13
Giften
Op 5 november via bloembezoek zieken € 10,00 voor de kerk. Op 9 november via ds. Burggraaf €
10,00 voor de kerk. Op 9 november via ds. Burggraaf € 100,00 voor de kerk. Op 12 november via ds.
Burggraaf € 100,00 voor de kerk. Via de bank is er een extra gift binnengekomen voor de kerk van €
1000,00.
Dankdagcollecte
Dankbaar en verwonderd mogen wij u meedelen, dat de dankdagcollecte van 7 november het mooie
bedrag heeft opgebracht van € 12.727,82. Na de Heere, zeggen wij alle gevers en geefsters hartelijk
dank voor hun bijdragen. Ook hierin mogen we opnieuw zien dat Hij doorgaat met Zijn werk, ook in
Wekerom.
Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters.
ZEC
Kerstpostactie
Van vrijdag 14 december tot en met vrijdag 21 december kunt u ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur
en ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur (de zaterdag en vrijdag de 21e alleen ’s morgens) uw
kerstkaarten zonder postzegels in Elim inleveren. U betaalt het PostNL-tarief van 78 cent per kaart (of
meer bij zwaardere kaarten of kaarten voor het buitenland). De kaarten worden door vrijwilligers
bezorgd in een groot aantal plaatsen in de omgeving of verzonden via PostNL. De postzegels die wij
plakken, kopen we in met korting, dus ook hiervan is een deel bestemd voor het goede doel! Deze
actie wordt georganiseerd door de zendingscommissie en de opbrengst willen we dit jaar bestemmen
voor stichting Kimon. Kimon richt zich op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en
hulpverlening wil Kimon de nood van deze kinderen verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding
van Gods Koninkrijk. Het geld is bestemd voor een project in het Afrikaanse land Guinee-Bissau.
Gerda Klaver is hiernaartoe uitgezonden via Kimon. Het team dat hier werkzaam is, wil zorg dragen
voor de lichamelijke, geestelijke en materiële noden van de gehandicapte kinderen en jeugd in de
zuidelijke provincies. Dit vindt plaats door voorlichting, zorg en revalidatie. Het team traint ook lokale
vrijwilligers om de kinderen te kunnen helpen. We hopen op een mooie opbrengst!
Bericht Pauline
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle steun die ik krijg. Financieel, maar ook door alle appjes en
kaartjes die ik krijg van mensen uit de gemeente. Een enorme bemoediging, elke keer weer!
Graag wil ik weer een moment van verwondering met jullie delen. Een paar weken geleden kwam ik in
een kerk waar zes volwassen mensen in zaten. Je vraagt je dan af hoe dat zal gaan met bijvoorbeeld
het zingen. We zaten in het zicht en gehoor van de voorbijgangers. Zouden ze zachtjes zingen, zodat
anderen maar geen last van hen zouden hebben? Of misschien omdat ze er niet zeker van waren of
ze wel mooi zongen? Of misschien omdat anderen hen voor gek zouden verklaren dat ze, als een van
de weinigen, naar de kerk gingen in plaats van naar de tempel? Nee, het ging zo: Ieder gemeentelid
kreeg een taak. De één had een trommel, de ander een gitaar en zo waren er verschillende
instrumenten aanwezig. Vooraan stonden de drie vrouwen die het zanggedeelte leidden en er zaten
dus nog maar drie gemeenteleden op hun stoel. Het eerste lied werd genoemd, iedereen zocht het op.
Een vrouw speelde een akkoord op de gitaar als voorspel en toen begon het: Oorverdovend zo hard
zongen en speelden zij! Al het vuur van hun geloof stopten zij in de muziek en het maakte niets uit al
zouden omstanders het horen. Het maakte niets uit al zongen ze niet zuiver, het maakte niets uit al
speelden ze niet volgens het ritme. Het maakte niets uit al zouden anderen hen voor gek
verklaren. Het enige wat uitmaakte was dat zij samen als gemeente God aan het loven en prijzen
waren. Als ik in een kerk met 600 mensen zit durf ik ook wel zo hard te zingen, met iedereen mee. Ik
zou niet opvallen. Maar zou ik dat ook durven als ik met vijf andere mensen een kerk vormde en
iedereen om me heen, zelfs mijn familie, niet in God zou geloven?
Ik vraag u om gebed voor de mensen hier. Om volharding voor de mensen die in God geloven en om

inzicht en een openbaring van God voor de mensen die nog in een afgod geloven. Ik wil vragen om
gebed voor de zendingswerkers. Zij zitten jarenlang in het buitenland, ver weg van hun vrienden en
familie, om in het Koninkrijk van God te werken. Bid om zegen over hun werk en volharding in hun
werk. Bedankt voor alle steun!
Jeugdraad
Oud papier
Zaterdag 1 december staat de container voor de oudpapierinzameling weer voor u klaar. De container
staat op de Kerkweg naast de kerk. We zamelen net als vorige keren ook nu weer oud papier in. Van
9.00 uur tot 10.30 uur staan de helpers klaar om uw papier in ontvangst te nemen. Wij hopen
natuurlijk weer veel in te zamelen, om het jeugdwerk binnen Wekerom in stand te houden. De jeugd is
u zeer dankbaar dat u de voortgang van het jeugdwerk op deze manier wilt steunen en rekent ook
deze keer weer op u.
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 15 december a.s.
voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
Foto- en informatieavond Israël/Jordanië
Van 13 tot en met 17 november ben ik samen met Liesbeth in Jordanië geweest. Zoals ik in het
kerkblad schreef was deze reis bedoeld ter voorbereiding op een gemeentereis in 2019 (23-9 t/m 4
oktober 2019).
Het was opnieuw een prachtige reis waarin de Bijbelse geschiedenis weer op een heel andere manier
tot ons kwam. Die ervaring willen we graag met u delen. Daarom nodigen we u uit voor een foto- en
informatieavond op vrijdag 4 januari 2019. We beginnen om 19.45 uur. We zullen daar niet alleen
foto’s van onze reis tonen maar tegelijkertijd het voorlopige reisprogramma van de gemeentereis in
september/oktober 2019 bekendmaken.
Iedereen is van harte welkom, ook als u uit Harskamp of Otterlo komt. Het verplicht u tot niets.
Vanuit de pastorie
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Fam. ds. H.M. Burggraaf
Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

