Kerkklanken 55e jaargang nummer 6 maandag 18 maart
Preekbeurten
Zondag 24 maart
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Zondag 31 maart
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Wicherumloo)
Kinderoppas
Zondag 24 maart
Beneden: Dittie van de Brink-van de Pol, Marilène van Ginkel & Gerlise van Luttikhuizen
Opstap: Wendy Heij en Diana Joosten
Zondag 31 maart
Boven: Diana de Ruiter-van de Kamp, Géke Versteeg
Beneden: Marion van Kruistum-Hek, Lize Hol & Marlou Heij
Zingen voor de dienst
Zondag 24 maart
v.m.
Psalm 132:5 en 12
n.m.
Psalm 82:1 en 2
Zondag 31 maart
v.m.
Psalm 72:8 en 11
n.m.
Psalm 84:1 en 2
Agenda
28/03 Bijbelgespreksgroep
30/03 Echtparendag
02/04 Afsluitingsavond jeugdwerk en catechese
03/04 Paasviering ouderen en alleenstaanden
Jarigen
05/04 Mevr. N. Brobbel-Dorsman
06/04 Dhr. H. van Voorthuizen
17/04 Dhr. E. van Butselaar
18/04 Mevr. E. Ortse-Rothuizen
18/04 Dhr. A. van den Berg
22/04 Dhr. T. van der Wal
28/04 Mevr. W. Huijsman-van Wikselaar

Evekinkweg 41
A.G. Weijersweg 6
Edeseweg 69
Evekinkweg 38
Roekelseweg 10A
Edeseweg 67
Evekinkweg 44

6733 BA
6733 AS
6733 AC
6733 BC
6733 BP
6733 AC
6733 BC

(80 jaar)
(75 jaar)
(80 jaar)
(77 jaar)
(89 jaar)
(82 jaar)
(75 jaar)

Zieken en zorgen
Mevr. A. Theunissen-van de Berg (Koperensteeg 33) mocht na een korte periode van revalidatie weer
terug naar haar eigen huis.
Karin Roelofsen (De Ring 12) mocht na een gezegend verblijf in de Herberg weer thuiskomen.
Mevr. Bleijenberg-Veldhuizen (Lage Valkseweg 61) is na een korte tijd in het ziekenhuis weer
opgenomen in Norschoten.
Mevr. Kennis-Verhoef (Wekeromsedijk 4 A) is na een knieoperatie voor revalidatie opgenomen in
Norschoten.
Verder denken we aan mevr. Van Voorst-Joosten (Evekinkweg 5d), die een chemobehandeling
ondergaat en aan mevrouw T. Klok-Haverkamp (Edeseweg 51 kamer B 105), die zeer ernstig ziek is.
Naast deze met naam bekende, zijn er ook niet bij name genoemde zieken. We denken daarbij ook
aan broeders en zusters in verpleeg- en verzorgingshuizen, aan ouderen en eenzamen in de
gemeente. De zorgen en noden gaan ook onze gemeente niet voorbij. Laat het voor ons een reden
zijn om te blijven bidden voor elkaar, voor de gemeente. Waar de Heere Jezus ons ook toe opwekte

door de gelijkenis waar we op biddag bij stilstonden, en die Hij vertelde ‘met het oog daarop dat men
altijd moet bidden en niet de moed verliezen.’
Geboren
Op dinsdag 5 maart zijn in het gezin van Alex en Willy Waaijenberg twee zonen geboren, Rinze
Marcus en Ezra Alex. Rinze en Ezra zijn de broertjes van Bram, Jelle en Coen. De woorden op het
geboortekaartje spreken voor zich: ‘Twee pareltjes, kostbaarder dan goud, uit Gods hand aan ons
toevertrouwd. Om te koesteren, om voor te zorgen, houdt U ze in Uw Vaderhand geborgen.’ We
feliciteren jullie van harte met hun geboorte en wensen jullie veel liefde en wijsheid toe om jullie weg,
samen met jullie zonen, in afhankelijkheid van de Heere te gaan. Bij de Heere is wijsheid en macht;
Hij heeft raad en inzicht. (Job 12:13)
Bijbelgespreksgroep (BGG)
Op donderdagavond 28 maart 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?
Paasviering ouderen en alleenstaanden
Op woensdag 3 april is het alweer de laatste ouderen- en alleenstaandenmiddag van dit seizoen. We
hopen u allen weer te kunnen ontmoeten en samen stil te staan bij Pasen. Na de meditatie is er een
programma van zingen en muziek. We beginnen weer met koffie en thee om halfdrie. We sluiten af
met een gezamenlijke broodmaaltijd. Belt u bij problemen met vervoer even naar Bep Blankespoor
(461086) of Eefje Pol (461122).
Echtparendag
Deze week de laatste kans om je op te geven voor de echtparendag op zaterdag 30 maart. De flyers
met informatie liggen op de standaards in de kerk. Ons huwelijk is de investering waard!

Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Zondag 24 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa t.b.v. het project
(kinder)Bijbelverspreiding. Een Bijbel en kinderbijbel hebben is voor ons vanzelfsprekend. Vaak
hebben we zelfs meerdere exemplaren tot onze beschikking. Tot op de dag van vandaag zijn er nog
veel christenen in Oost-Europa die geen Bijbel of kinderbijbel hebben. Ze hebben het geld niet om er
een te kopen of ze hebben geen mogelijkheden naar een grotere stad te reizen waar ze er een
kunnen kopen. Zij zien ernaar uit om een Bijbel te ontvangen. Helpt en bidt u ook mee om het Woord
van God te verspreiden?
De diaconiecollecte op zondag 31 maart is bestemd voor TWR (Trans World Radio) met name t.b.v.
Noord-Korea. Radio is voor Noord-Koreanen vaak de enige manier om het Evangelie te horen. Velen
hunkeren naar Gods Woord. Dat lezen we in een bijzondere brief van een luisteraar, die u en jij kunt
lezen op https://transworldradio.nl/project/brief-uit-noord-korea-help-ons. Helpt u mee de radiouitzendingen van TWR mogelijk te maken? Zo proberen zij de wereld te bereiken met het Evangelie
van Jezus Christus door middel van radio en andere media. Trans World Radio zendt uit in meer dan
230 talen. We willen u en jouw ook wijzen op de open dag op zaterdag 6 april bij TWR in Barneveld.
Aanmelden vooraf via de site van TWR. Bidt en helpt u mee om meer Noord-Koreanen te bereiken
met de liefdevolle boodschap van het Evangelie?
Op deze laatste zondag van de maand, 31 maart, is de extra collecte bestemd voor Wicherumloo. Wij
hopen dat u en jij deze collecte een warm hart toedragen, om zo samen als gemeente de toegezegde
gelden bijeen te brengen en ouderenzorg in Wekerom mede te ondersteunen door uw en jouw gift en
gebed.
Verantwoording collecten
24 februari
Wicherumloo
3 maart
ZEC Voorjaarszendingscollecte t.b.v. Deelgenoten

€ 555,95
€ 565,30

ZEC
Pauline
Na een verblijf van ongeveer zes maanden in Thailand is Pauline Pors weer thuis. We willen vanaf
deze plek nogmaals iedereen die haar uitzending naar Thailand mede mogelijk heeft gemaakt, door
welke bijdrage dan ook die u geleverd hebt, hartelijk bedanken.
Op dinsdag 2 april staat de afsluitingsavond van de jeugdclubs en de catechese gepland. Pauline zal
dan een presentatie geven van haar verblijf in Thailand. In overleg met de jeugdraad hebben we
besloten om ook u als geïnteresseerde en meelevende leden van onze gemeente uit te nodigen. Bent
u nieuwsgierig hoe Pauline deze periode heeft ervaren, of wilt u weten hoe het zendingswerk gestalte
krijgt, kom dan gerust naar deze afsluitingsavond.
De indeling van de avond is als volgt:
19.00 uur: opening van de bijeenkomst met een korte meditatie door ds. Burggraaf.
19.15 uur: presentatie Pauline.
19.45 uur: overhandigen opbrengst potgrondactie en opbrengst catechisatie.
19.55 uur: sluiting met zingen en gebed.
Na afloop van het officiële gedeelte is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot
van een kopje koffie, thee, of een glaasje fris. Wij hopen op een goede opkomst.
Met een hartelijke groet, de ZEC
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 30 maart a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
Vanuit de pastorie
Hartelijk dank voor de felicitaties, de kaarten en de goede wensen die we mochten ontvangen in
verband met ons 30-jarig huwelijk. We kijken met onze kinderen en kleinkinderen terug op een
bijzondere reis door het land van de Bijbel, Israël. Een bijzondere herinnering voor ons allemaal.
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!

