Kerkklanken 55e jaargang nummer 1 maandag 7 januari
Preekbeurten
Zondag 13 januari
10.00: ds. H.M. Burggraaf (bevestiging ouderling L. Verhoeve)
18.30: prop. C. Hendriks, Ede
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten kringwerk)
Woensdag 16 januari
19.30: ds. A. Goijert, Nijkerk
Coll.: 1. Kerk
Zondag 20 januari
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Bibliotheek)
Kinderoppas
Zondag 13 januari
Beneden: Jacolien van den Dikkenberg-Jonkers, Helene Jonkers & Géke Versteeg
Opstap: Tineke Heij en Mirjam Ploeg
Zondag 20 januari
Boven: Meta Huttinga-van Dam, Rick van Kruistum
Beneden: Geri van Hunen-van de Beek, Caroline Blotenburg & Daniëlle Heij
Zingen voor de dienst
Zondag 13 januari
v.m.
Psalm 61:3 en 7
n.m.
Psalm 126:2 en 3
Zondag 20 januari
v.m.
Psalm 62:4 en 5
n.m.
Psalm 127:1 en 3
Agenda
16/01 Ouderen- en alleenstaandenmiddag
17/01 Bijbelkring
23/01 Vrouwenvereniging
23/01 Mannenvereniging
24/01 Bijbelgespreksgroep
Zieken en zorgen
Dhr. M. Heij is in de afgelopen weken in het ziekenhuis opgenomen geweest en inmiddels voor verder
herstel en revalidatie overgebracht naar Norschoten (Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld, Groep 2,
kamer 03-25).
De kleine Lana van Laar (De Stomphorst 46) is overgeplaatst naar het ziekenhuis in Ede. Ze
ontwikkelt zich goed, maar ze heeft nog wel veel zorg nodig.
Afgelopen week werd dhr. Henk van de Beek (Vijfsprongweg 10) opgenomen voor een operatie. De
verwachting is dat hij komende week weer naar huis mag.
Mevr. M.C. Hek-van Lambalgen (Evekinkweg 18) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis in
Arnhem.
Hennie Kelderman-van den Top (Edeseweg 15) en Wouter van Luttikhuizen (sr.) (Lage Valkseweg 45)
moesten voor een operatie naar het ziekenhuis, maar mochten na de behandeling weer naar huis.
Dhr. W. Top (Lage Valkseweg 80) hoopt deze week weer thuis te komen uit de Herberg in
Oosterbeek.
We wensen jullie allen een voorspoedig herstel toe. Laten we daarbij ook de andere zieken en zorgen
niet vergeten, ook al noemen we sommigen niet met name, ook zij hebben uw voorbede nodig. Er is
veel stil verdriet en zorg in de gemeente, denk aan de rouwdragenden, mensen in psychische nood,
eenzamen en (chronisch) zieken en die broeders en zusters die in verband met de benodigde zorg in

verpleeghuizen of instellingen verblijven. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en
Zijn oren zijn gericht op hun gebed. (1 Petrus 3:12a)
In 2018 overleden
In het afgelopen jaar overleden de volgende leden van de gemeente:
17 januari
Melis Hendrik Boonzaaijer
80 jaar
13 februari
Wijnand Duits
72 jaar
9 mei
Reijer Jan van Reenen
88 jaar
1 juli
Aaltje Veldhuizen - de Boer
79 jaar
26 augustus
Gerritje Top – Rozenboom
93 jaar
18 oktober
Hendrika van den Brink – Hofland
97 jaar
28 november
Grietje Kelderman - van Veenschoten
87 jaar
6 december
Gerritje Waaijenberg - van den Berg
83 jaar
In het noemen en gedenken van hun namen leven we mee met allen die in liefde aan hen verbonden
waren. De lege plaats die in gezin, familiekring en gemeente is ontstaan, ervaren zij het meest intens.
Vergeet degene die achterbleven niet in uw gebeden. Maar breng, ook als gemeente, in de praktijk
wat Jakobus ons leert: De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en
weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. (Jak. 1:27)
Ouderen- en alleenstaandenmiddag
Op woensdag 16 januari is er weer een ouderen- en alleenstaandenmiddag. De koffie of thee staat om
halfdrie voor u klaar. We zien uit naar uw komst. Wanneer u problemen hebt met het vervoer bel dan
even naar Bep Blankespoor (461086) of Eefje Pol (461122).
Bijbelkring
Op donderdag 17 januari is er weer een Bijbelkring. We denken dan samen na over ‘Wie is Jezus’. De
vragen vindt u bij de ingang van de kerk. We beginnen om 19.30 uur. Allen van harte welkom.
Bijbelgespreksgroep (BGG)
Op donderdagavond 24 januari is er weer een Bijbelgespreksgroep. Vanaf 19.45 uur staat de koffie
klaar. De Schriftlezing en de vragen kun je tijdig vinden op de website. Bidden jullie/u mee om een
gezegende bijeenkomst?
Kringwerk
De tweede helft van het winterseizoen is als u dit leest alweer begonnen. Wilt u allen die leidinggeven
en deelnemen in het bijzonder in uw gebeden gedenken? Bid de Heere om de krachtige werking van
Zijn Geest onder jong en oud. Want alleen door de kracht van die Geest en onder de zegen van de
Heere zullen al deze dingen meewerken aan de opbouw van het Koninkrijk van God.
Gemeentereis Israël-Jordanië
Tijdens de gezellige informatieavond met Arabische tintje hebben wij de informatie over de geplande
gemeentereis (23-9 t/m 4-10-2019) met u kunnen delen. Mocht u deze avond hebben gemist dan kunt
u een samenvatting van het reisprogramma vinden op de standaards in de kerk.

Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
De diaconiecollecte op zondag 13 januari is bestemd voor algemene diaconale zaken. Deze collecte
voor onze naaste ver weg maar juist ook dichtbij van harte in uw en jouw gebed en milddadigheid
aanbevolen.
Op zondag 20 januari bestemmen we de diaconiecollecte voor het project Deelgenoten van de ZEC.
Deze collecte van harte bij u aanbevolen.
Verantwoording collecten
16 december
KOEH Winterhulp
23 december

€ 572,30

Algemene diaconale zaken
€ 530,10
25 en 26 december
ZEC-collecte inwendige zending t.b.v. Noorderkerk Amsterdam € 604,92
25 december
Kerstfeestviering jeugdwerk t.b.v. fam. Den Hartog, Thailand
€ 501,03
Kerstmiddag ouderen en kerstattenties
Hierbij willen wij iedereen bedanken die geholpen heeft bij de kerstmiddag van de ouderen en bij het
wegbrengen van de kerstattenties naar onze ouderen en zieken. Wat is het mooi om deze
betrokkenheid naar en voor elkaar te mogen zien. Daarnaast ontvangen giften kerstattenties totaal à
€ 195,- t.b.v. de diaconie, waarvoor na de Heere u allen hartelijk dank.
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
2 december
Kerk
Onderhoud
9 december
Kerk incl. oppas/Bijbelkring
De Meenthof
16 december
Kerk
Orgelfonds
23 december
Kerk
Kerkradio/internet
25 en 26 december
Kerk
Onderhoud

€ 473,10
€ 494,80
€ 605,65
€ 515,90
€ 487,00
€ 488,30
€ 492,25
€ 517,10
€ 519,86
€ 504,91

Giften
Via ouderling J. van den Hoek € 10,00 voor de kerk. Via de bank € 2000,00 en € 200,00 voor de kerk.
Via de bank € 338 als nagekomen dankdaggift.
Opbrengsten collectebusjes kerkradioluisteraars
De collectebusjes van de kerkradioluisteraars zijn weer geleegd. De totale opbrengst hiervan in de
periode september t/m december is € 1127,85. Hiervan is € 751,90 bestemd voor de kerk en € 375,95
voor de diaconie.
Mutaties gemeentebestand
Vertrokken uit onze gemeente:
Naar Emmen: mevr. H. van Omme, Evekinkweg 51
Verhuisd binnen onze gemeente:
Dhr. P. Boer van Koperensteeg 23 naar Edeseweg 51 C 004.
ZEC
Opbrengst zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen over het vierde kwartaal bedraagt € 1153,75. Ook voor 2018 is
het toegezegde bedrag van € 15.000,00 weer overgemaakt naar de GZB, € 7500,00 voor ds. en mevr.
Schaafsma en ook € 7500,00 voor de fam. Geluk.
De opbrengst van de kerstfeestviering van de clubs en de zondagsschool van € 501,03 is voor
Deelgenoten overgemaakt voor de fam. Den Hartog. Pauline Pors geeft les aan de kinderen van de
fam. Den Hartog. Omdat voor Pauline het benodigde bedrag al binnen was, is de collecte hiervoor
bestemd.
Kerstpostactie
De kerstpostactie heeft het mooie bedrag van € 3282,37 opgebracht. Dit geld is bestemd voor
stichting Kimon, en dan met name voor het werk van Gerda Klaver in Guinee-Bissau. We zijn erg
dankbaar dat we weer zo’n mooie opbrengst bij elkaar hebben kunnen brengen!

Bericht Pauline
Hallo allemaal,
Allereerst enorm bedankt voor alle steun, zowel financieel als door middel van kaartjes en berichtjes.
Ik wil een gesprekje tussen Atie en Annelies met jullie delen.
Atie is een vriendje van Daniel en Benj, de jongens die ik met veel plezier lesgeef. Hij komt de laatste
tijd mee naar de kerk, hoewel hij boeddhistisch opgevoed wordt. Tijdens de dienst hebben we altijd
zondagsschool voor de kinderen. Tijdens de zondagsschool vroeg Annelies naar de ketting die hij
droeg. Het bleek een amulet te zijn. Dit moest hem bescherming bieden. Annelies vroeg: ‘En wat als je
die ketting niet om hebt?’ ‘Dan heb ik geen bescherming’, was het antwoord. ‘En als je de ketting wel
omhebt en ik ben bij je, krijg ik dan ook bescherming?’ ‘Nee, alleen als je hem zelf om hebt zul je
bescherming krijgen’, vertelde Atie. Daarop vertelde Annelies over onze God Die altijd en overal is.
Die bescherming wil bieden en ons redt. Die er niet afhankelijk van is of wij aan Hem denken. Hij is er
altijd en voor iedereen die gelooft. De vraag is alleen: vertrouw je op Hem? Ik wens je een gezegend
nieuwjaar dicht bij de God Die ons echte bescherming biedt.
Groetjes Pauline
Catechese
Inmiddels is de tweede helft van het catecheseseizoen begonnen. We zijn blij en dankbaar dat we de
afgelopen maanden zo veel jongeren trouw op de catechisatie konden ontmoeten!
De jongeren vragen we om mee te nemen: Bijbel, boekje, bijdrage en balpen en dat doen ze trouw!
We hebben u als ouders gevraagd om te bidden. Wilt u dat blijven doen? We vragen u als ouders en
gemeenteleden om voor en met ons te bidden, voor de catecheten en voor het werk dat op
catechisatie gebeurt!
De bijdrage die de jongeren meenemen was de eerste helft van het seizoen bestemd voor het werk
van Pauline Pors in Thailand. Aangezien er voor Pauline inmiddels al genoeg geld binnen is gekomen,
besteden we de collecteopbrengst vanaf de kerstvakantie aan de familie Den Hartog. Deze familie
woont en werkt in Thailand en Pauline geeft les aan de kinderen van de familie Den Hartog. De familie
Den Hartog leeft al twaalf jaar volledig op basis van giften. Voor het jaar 2019 kunnen zij nog
financiële middelen gebruiken. Door de collecteopbrengst aan hen te besteden, kunnen wij ons
steentje bijdragen aan het werk van de zending.
Presentatie MAF
Op vrijdag 18 januari komen Piet en Marijke Muilwijk naar Wekerom om te vertellen over hun werk
voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Piet en Marijke zijn begin 2017 vanuit de hervormde
gemeente van Lunteren uitgezonden naar Arnhemland (Australië). Piet is daar actief als piloot en
Marijke zorgt voor de kinderen (dagelijkse zorg en onderwijs). Op dit moment zijn zij op verlof in
Nederland. Na het verlof zullen zij hun uitzending vervolgen in Papoea-Nieuw-Guinea.
De avond begint om 19.30 uur in Elim en zal naar verwachting rond 21.00 uur afgelopen zijn. Vanaf
19.00 uur is er koffie en thee. Voor meer informatie zie www.flyingmuilwijk.nl/nieuws of
www.facebook.com/flyingmuilwijk.
N.B. voor de mensen die hier graag bij willen zijn maar 18 januari niet uitkomt: een week later
(donderdag 24 januari) zullen Piet en Marijke een presentatie verzorgen in de hervormde gemeente
van Harskamp.
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 19 januari a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
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!

