Kerkklanken 55e jaargang nummer 7 maandag 1 april
Preekbeurten
Zondag 7 april
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten kerkradio en internetuitzending)
Zondag 14 april
10.00: ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Orgel)
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
19.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Kinderoppas
Zondag 7 april
Beneden: Mariëlle Blotenburg-van Luttikhuizen, Rick van Kruistum & Imke van den Dikkenberg
Opstap: Tineke Heij en Mirjam Ploeg
Zondag 14 april
Boven: Meta Huttinga-van Dam, Lydia Breen
Beneden: Alice Pors, Gerianne van Luttikhuizen & Tamara van den Hoek
Zingen voor de dienst
Zondag 7 april
v.m.
Psalm 95:2 en 4
n.m.
Psalm 102:15 en 16
Zondag 14 april
v.m.
Psalm 129:1 en 2
n.m.
Psalm 69:4 en 13
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
n.m.
Psalm 36:2 en 3
Agenda
06/04 Gebedsgroep
07/04 Afsluiting winterwerk/koffiedrinken na morgendienst
13/04 Rommelmarkt
Zieken en zorgen
Dhr. G.J. Bokschoten (De Riemt 18) is opgenomen en geopereerd in het ziekenhuis in Ede.
Verder denken we aan mevr. Van Voorst-Joosten (Evekinkweg 5d), die een chemobehandeling
ondergaat, en aan mevr. T. Klok-Haverkamp (Edeseweg 51 kamer B 105), die zeer ernstig ziek is.
Denkt u verder ook aan hen die langdurig ziek zijn, aan anderen die in verpleeghuizen verzorgd
worden, mensen in psychische nood, eenzamen en (chronisch) zieken? Juist deze periode van het
jaar, waarin de heilsfeiten worden herdacht in familiekring, is vaak een moeilijke periode voor zieken
en rouwdragenden. Daarom bevelen we hen in het bijzonder aan in uw voorbede. Ik roep er dan vóór
alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle
mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden,
in alle godsvrucht en waardigheid. (1 Timotheüs 2:1)
Huwelijk
Op vrijdag 5 april hopen Remi van Vulpen en Samantha Klok te gaan trouwen. We wensen hun
samen met hun ouders en verdere familie een fijne en gezegende dag toe. Jullie willen je huwelijk
beginnen in het huis van God, vragend om Zijn zegen. Een beter begin is er niet. Samen je voeten
zetten in het spoor van God, biddend om bewaring, zoals we met Psalm 17 zingen: Ik zet mijn treden

in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met Uw
heillicht voor. Remi en Samantha willen de Heere om Zijn zegen over hun huwelijk vragen in een
dienst in ons kerkgebouw, waarin ik zelf hoop voor te gaan. U bent van harte uitgenodigd om deze
dienst, die om 14.00 uur begint, bij te wonen. Remi en Samantha hopen ook in de toekomst met onze
gemeente mee te leven en gaan wonen aan de Lage Valkseweg 18 in Wekerom.
Stille Week
Samen een moment in stilte stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. In de jachtigheid
van het leven en de druk van de tijd is het waardevol om met mensen samen te komen in de Stille
Week. Het lijden en sterven van Jezus is net als Zijn opstanding zo groot dat een mens het in zijn
leven nooit helemaal kan bevatten. In de Stille Week bieden wij de mogelijkheid om maandag-,
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond een moment (van 19.30 uur tot uiterlijk 20.15 uur) samen te
komen in ons kerkgebouw voor een avondgebed. Een samenkomst met een eenvoudige liturgie kan
helpen om dichter bij het lijdensevangelie te komen. Van harte welkom!

Uit de kerkenraad

Ouderenbezoek
Voor het ouderenbezoek is broeder Henk van Roekel ( Edeseweg 68) bereid om de ds. en de
ouderlingen te gaan assisteren. We zijn dankbaar dat hij dat wil gaan doen, en we wensen hem daar
van harte Gods zegen bij. Ouderen vanuit onze gemeente kunnen dus ook door Henk worden gebeld
om een afspraak te maken voor een bezoek.
Gebedsgroep
Zaterdag 2 maart zijn we voor de eerste keer bij elkaar geweest als gebedsgroep. In
gemeenschappelijk gebed mochten we onze noden, in het bijzonder de zorg om onze gezinnen, voor
Gods aangezicht brengen. Zaterdag 6 april as hopen we om 7 uur weer samen te komen. Bidt u met
ons mee?

Van de diaconie
Collecten
Op zondag 7 april bestemmen we de diaconiecollecte voor het ZEC-project Deelgenoten, voor het
werk van Kees en Claudia Geluk in Costa Rica. Deze collecte van harte bij u aanbevolen.
De diaconiecollecte op zondag 14 april is bestemd voor algemene diaconale zaken. Deze collecte is
speciaal bestemd voor onze naaste juist dichtbij en hierbij willen wij de bestemming een keer iets
breder omschrijven. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te
delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Jezus was onder ons als Eén Die dient, daarom
mogen wij Zijn voorbeeld volgen. Als één lid lijdt, lijden we allemaal mee, omdat we deel uitmaken van
één lichaam, met Jezus Christus aan het hoofd. Diaconaat is niet alleen een taak voor diakenen, maar
van ieder gemeentelid persoonlijk. Wij willen met u en jou naast en rondom de mensen staan die hulp
nodig hebben. Dit kan praktische maar ook financiële hulp zijn. Denk aan een klusjesdienst oppakken,
mensen die geen netwerk hebben op te zoeken en te helpen, omzien naar vluchtelingen in onze regio,
de Voedselbank, onderhuidse armoede, het begeleiden van iemand met schulden, het verstrekken
van een overbruggende lening. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. We vinden het allemaal, ook
wijzelf, vaak zo gewoon hoe goed wij het hebben, maar God is de Gever, daar moeten we steeds
opnieuw op gewezen worden ten opzichte van anderen die minder bedeeld zijn. Daarom deze
speciale collecteoproep voor onze naaste dichtbij van harte in uw en jouw gebed en milddadigheid
aanbevolen.
Verantwoording collecten

10 maart
Diaconie algemeen
17 maart
Missionair diaconaal centrum de Herberg

€ 541,75
€ 581,95

Ontvangen gift à € 1000,00 voor de noodhulp in Malawi, waarvoor na de Heere u hartelijk dank.
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
24 februari
Kerk
Kringwerk
3 maart
Kerk
Ondersteuning pastoraat
Catechese
10 maart
Kerk
Onderhoud
17 maart
Kerk incl. Bijbelkring
Onderhoud

€ 504,30
€ 478,80
€ 504,84
€ 494,00
€ 211,22
€ 495,00
€ 473,77
€ 523,50
€ 503,40

Via ouderling J. Hendriksen ontvangen € 20,00 waarvan € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor de
kerk.
Biddagcollecte
De biddagcollecte heeft € 8437,63 opgebracht.
Mutaties gemeentebestand
Vertrokken uit onze gemeente:
Naar gereformeerde kerk Lunteren: fam. Van den Top-Blankespoor, Heivelderweg 12, Lunteren
Naar Ede: dhr. W. Timmer, Roekelseweg 48
Verhuisd binnen onze gemeente:
Mevr. M.B. Elbertsen, Hindelaan 12, Lunteren naar Harskamperweg 48, Otterlo
Mevr. Waaijenberg-van den Berg, Edeseweg 115 Harskamp naar de Stomphorst 12
Nieuw ingekomen in onze gemeente:
Uit Otterlo: dhr. A.G. Bos, Willinkhuizersteeg 2
Uit Harskamp: dhr. T. van Luttikhuizen, De Hooyer 39
Uit Ede: dhr. G. van den Top, A.G. Wijersweg 15
ZEC
Opbrengst zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen van het eerste kwartaal van 2019 is € 1249,30. Dit bedrag is
bestemd voor het werk van de familie Geluk in Costa Rica. Wij danken u hartelijk voor dit mooie
bedrag.
Jeugdraad
D.V. zaterdag 13 april 2019 vindt voor de 42e keer de regionaal bekende rommelmarkt voor Woord en
Daad en het plaatselijke jeugdwerk plaats.
De opzet is traditiegetrouw met kramen met allerlei spullen, veel speelgoed, meubels en boeken, en
natuurlijk ook dit keer weer de veiling.
Het deel van de opbrengst voor Woord en Daad is dit jaar bestemd voor het ‘Agri Job’ project met als
doel het verbeteren van de werkgelegenheid van jongeren in Benin.
De markt is opgebouwd op de Kerkweg, A.G. Wijersweg, De Ring en het Dirkjeserf.
Parkeren kan heel goed op het nieuwe bedrijventerrein Het Laar.
Er is ook gedacht aan de inwendige mens; met koffie, snacks, oliebollen en gebak is er voor elk wat
wils.

Tussen 10.00 uur en 15.30 uur bent u van harte welkom.
We hopen u op deze dag te ontmoeten. Tot dan!
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 13 april a.s. voor
12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
Vanuit de pastorie
Toelevend naar de indrukwekkende heilsfeiten van Goede Vrijdag en Pasen, wensen we u en jullie
een gezegende tijd toe. Een tijd van bezinning en inkeer, van het opzien naar het kruis en het kijken
naar die afgewentelde steen bij het lege graf van Jezus. Om dan in verwondering uw hart en leven in
Zijn hand te geven.
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!

