Kerkklanken 55e jaargang nummer 8 maandag 15 april
Preekbeurten
Zondag 21 april (Eerste Paasdag)
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: P.B. Verspuij, Otterlo
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Maandag 22 april (Tweede Paasdag)
10.00: ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 28 april
10.00: ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
18.30: prop. J.P. Lensen, Oldebroek
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Wicherumloo)
Zondag 5 mei
10.00: ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst
18.30: ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Kinderoppas
Zondag 21 april (Eerste Paasdag)
Beneden: Jerina Schouwstra, Tamara Bruil & Tessa van den Top
Opstap: Wendy Heij en Diana Joosten
Maandag 22 april (Tweede Paasdag)
Boven: Rianca Burggraaf-Heij, Daniëlle van Heerikhuize
Beneden: Geri van Hunen-van de Beek, Caroline Blotenburg & Gerlise van Luttikhuizen
Zondag 28 april
Boven: Jacolien van den Dikkenberg-Jonkers, Renske van den Dikkenberg
Beneden: Bianca Bouter-van Kruistum, Marilène van Ginkel & Judith Breen
Zondag 5 mei
Beneden: Gerdie van Laar-Boon, Lize Hol & Marlou Heij
Opstap: Tineke Heij en Mirjam Ploeg
Zingen voor de dienst
Zondag 21 april (Eerste Paasdag)
v.m.
Psalm 139:1 en 8
n.m.
Psalm 67:1 en 2
Maandag 22 april (Tweede Paasdag)
v.m.
Psalm 37:2 en 3
Zondag 28 april
v.m.
Psalm 38:21 en 22
n.m.
Psalm 39:4 en 5
Zondag 5 mei
v.m.
Psalm 40:3 en 5
n.m.
Psalm 104:17 en 18
Agenda
25/04 Bijbelgespreksgroep
07/05 Gemeenteavond
Jarigen
01/05 Mevr. G. Mellink-de With

Wekeromseweg 36

6718 SE Ede

(82 jaar)

01/05 Mevr. A. van Beek-Roelofsen
04/05 Dhr. A. Kleijer
04/05 Mevr. N.E. van Heerikhuize-Elbertsen
08/05 Mevr. S. van Rees-Roosink
12/05 Mevr. J.M. Huibers-Besselsen
12/05 Mevr. B. Bruil-van Kruistum
12/05 Dhr. G.J. Bokschoten
13/05 Mevr. J. Broekhuizen-Mulder
16/05 Mevr. A. van den Berg-van den Brink
17/05 Dhr. J. Hek
18/05 Dhr. G. Beukhof
26/05 Mevr. A. Kelderman-van Donkelaar
30/05 Dhr. M.C. Floor
30/05 Mevr. M. Bruil-Elbertsen

Edeseweg 51C
6733 AC
A.G. Wijersweg 32
6733 AS
Lage Valkseweg 51
6733 GB
Roekelseweg 50A
6733 BP
Lage Valkseweg 28
6733 GC
Van Delenerf 21
6733 AZ
De Riemt 18
6733 EL
Evekinkweg 1D
6733 BA
Roekelseweg 10A
6733 BP
Edeseweg 129A 6732 DA Harskamp
Evekinkweg 46
6733 BC
De Riemt 8
6733 EL
Roekelseweg 68
6733 BR
Schoolsteeg 1
6733 AW

(83 jaar)
(77 jaar)
(77 jaar)
(83 jaar)
(75 jaar)
(76 jaar)
(75 jaar)
(81 jaar)
(86 jaar)
(76 jaar)
(76 jaar)
(81 jaar)
(90 jaar)
(76 jaar)

Zieken en zorgen
Dhr. G.J. Bokschoten (De Riemt 18) verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Ede. In datzelfde
ziekenhuis zijn in de afgelopen weken ook de broeders M. Heij (Edeseweg 21a) en A. Klok (Lage
Valkseweg 8) opgenomen geweest voor een operatie. Ook broeder J. Kranendonk (De Ring 142)
moest na een val opgenomen worden voor een operatie. Allen mochten inmiddels weer thuiskomen
om daar verder te herstellen, voor broeder Kranendonk wacht een tijd van revalidatie. 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 of verzorgd worden in verpleeghuizen? Aan rouwdragenden en
mensen in psychische nood, aan de eenzamen en (chronisch) zieken in de gemeente? Doe zoals de
apostel Jakobus ons zegt: Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16)
Overleden
Op vrijdag 5 april is in de leeftijd van 74 jaar overleden mevr. Maria Bleijenberg-Veldhuizen. Zij
woonde samen met haar man aan de Lage Valkseweg 61. De laatste periode van haar leven werd
getekend door zorgen en ziekte. Aan haar ziekbed hebben we samen gelezen uit Psalm 23, waarvan
de woorden van het eerste vers centraal stonden in de afscheidsdienst. Deze werd op 10 april
gehouden in de hervormde kerk van Otterlo, waarna aansluitend de begrafenis plaats heeft gevonden
op de gemeentelijke begraafplaats aldaar. Riet Bleijenberg zal als vrouw, moeder en oma gemist
worden. We wensen en bidden de familie de liefde en troost van de Heere God toe in dit verdriet.
Huwelijk
Op donderdag 2 mei hopen Siebe Mulder (Westenengseweg 9, Harskamp) en Helene Jonkers
(Edeseweg 12) te trouwen. We wensen hun samen met hun ouders en verdere familie een fijne en
gezegende dag toe. Een van de eerste plaatsen waar jullie als echtpaar naartoe gaan is het huis van
de Heere, om Hem om een zegen te vragen over jullie huwelijk. Een beter begin is er niet. We wensen
jullie van harte Gods zegen en nabijheid toe voor jullie huwelijk en huwelijksdag. Een dag om te vieren
en te danken. Nadat om 12.00 uur hun huwelijk voor de burgerlijke stand is voltrokken, willen ze om
14.15 uur Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in ons kerkgebouw. Ik hoop hierbij zelf
voor te gaan en ook u bent, als gemeente, van harte uitgenodigd. Siebe en Helene hopen ook na hun
huwelijk aan onze gemeente verbonden te blijven en gaan wonen aan De Hooyer 37, 6733 EM in
Wekerom.
Dopen
De eerstvolgende gelegenheid om uw kind(eren) te laten dopen zal zijn op zondag 19 mei in de
morgendienst. Er is gelegenheid om aangifte te doen op zaterdagmorgen 4 mei van 11.30 tot 12.00
uur bij de scriba aan de Houtwal 4. Daar wordt een van de ouders verwacht, en wilt u uw trouwboekje
mee brengen.
Bijbelgespreksgroep (BGG)
Op donderdagavond 25 april is er weer een Bijbelgespreksgroep. Jullie worden allemaal verwacht,
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?

Uit de kerkenraad
Gemeenteavond 7 mei
Dinsdagavond 7 mei is er weer de gemeenteavond. Tijdens deze avond zullen de diverse colleges en
commissies hun jaarverslagen presenteren, na de pauze hebben we Trans World Radio ( TWR )
uitgenodigd om een presentatie te geven, met name over hun werk in Noord – Korea. Voor deze
avond zijn alle leden van onze kerkelijke gemeente uitgenodigd. De avond begint om 19.30 uur in
Elim.
Van de diaconie
Collecten
De diaconiecollecte op Goede Vrijdag 19 april is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland.
Deze organisatie biedt gevangenen en hun familie een helpende hand bij het vinden van hun
levensbestemming en er wordt gezamenlijk gewerkt aan een zinvolle toekomst. Ook worden
gevangenen bezocht in navolging van de oproep van Jezus Christus. Wij vragen uw steun en gebed
voor dit belangrijke werk.
De collecte op Eerste en Tweede Paasdag op 21 en 22 april is bestemd voor de GZB en dan met
name voor de bedreigde kerk in het Midden-Oosten. De bakermat van het christelijk geloof ligt in het
Midden-Oosten. Nu is deze regio overwegend islamitisch. In bijna alle landen is de christelijke
gemeenschap een minderheid en worden christenen achtergesteld, gediscrimineerd of zelfs vervolgd.
De recente onlusten in deze regio hebben het er niet beter op gemaakt. Heel veel christenen zijn
inmiddels de afgelopen jaren gevlucht. Zendingswerkers van de GZB rusten gemeenteleden die
achterblijven toe om staande te blijven en ondanks hun bedreigde minderheidspositie relevant te zijn
voor hun omgeving. Bidden en geven u en jij ook?
Zondag 28 april is de diaconiecollecte bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Deze organisatie heeft
als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, ieder in zijn eigen
taal. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen bijna 1800 talen
spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze
het best begrijpen. De taak is enorm en er zijn hiervoor heel veel mensen nodig.
Gaan, geven, bidden. Niet iedereen kan gaan, maar misschien kunt u het werk toch daadwerkelijk
ondersteunen door uw gift en door uw gebed?
De extra collecte op zondag 28 april is opnieuw bestemd voor Wicherumloo. Wij hopen dat u en jij
deze collecte een warm hart blijven 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.
De diaconiecollecte op zondag 5 mei is nu bestemd voor TWR Trans World Radio, met name voor
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
kunnen lezen op https://transworldradio.nl/project/brief-uit-noord-korea-help-ons. Trans World Radio
zendt uit in meer dan 230 talen. Bid en helpt u mee om meer Noord-Koreanen te bereiken met de
liefdevolle boodschap van het Evangelie?
Verantwoording collecten
24 maart
Stichting Hulp Oost-Europa kinderbijbelverspreiding
31 maart
Noodhulp zuidelijk Afrika via Kerk in Actie
Wicherumloo

€ 580,66
€ 1720,55
€ 536,73

Giften
Ontvangen giften à € 450,00 voor noodhulp Malawi en via ouderling Jonkers € 25,00 voor de diaconie,
waarvoor na de Heere u hartelijk dank.
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten

24 maart
Kerk
Onderhoud
31 maart
Kerk

€ 520,30
€ 511,05
€ 538,45

Giften
Op 27 maart via ds. Burggraaf twee keer € 20,00 voor de kerk.
Jaarrekeningen kerkrentmeesters en diaconie
De jaarrekeningen 2018 liggen ter inzage in de periode van maandag 22 april tot en met maandag 29
april 2018.
Als u de stukken in wilt zien bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met: Alex
Waaijenberg (Diaconie), telefoonnummer 701282 of Peter van de Bruinhorst (Kerkrentmeesters),
telefoonnummer 456774. Een samenvatting zal gepresenteerd worden op de gemeenteavond van 7
mei.
Dodenherdenking Wekerom
Op zaterdag 4 mei hopen we de doden te herdenken die gevallen zijn als gevolg van de Tweede
Wereldoorlog en de diverse vredesmissies. Deze herdenking vindt plaats bij het monument bij het
Kulturhus.
Aanvang 18:45 uur.
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 4 mei a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
Vanuit de pastorie
Van harte Gods zegen toegewenst voor de dagen rondom het paasfeest.
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!

