Kerkklanken 55e jaargang nummer 9 maandag 6 mei
Preekbeurten
Zondag 12 mei
10.00: prop. E. Meijer, Elspeet
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Orgel)
Zondag 19 mei
10.00: ds. H.M. Burggraaf ( Doopdienst )
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Kinderoppas
Zondag 12 mei
Boven: Caroline Kampert-Bettink, Rick van Kruistum
Beneden: Gerjanne van Essen-Willigenburg, Fleur van den Brink & Noa van de Pol
Zondag 19 mei
Beneden: Dora Jansen-van Laar, Tamara Bruil & Tessa van den Top
Opstap: Wendy Heij en Diana Joosten
Zingen voor de dienst
Zondag 12 mei
v.m.
Psalm 108:1 en 2
n.m.
Psalm 41:6 en 7
Zondag 19 mei
v.m.
Psalm 115:6 en 7
n.m.
Psalm 85:3 en 4
Agenda
11/05 Gebedsgroep
12/05 Sing - Out
13/05 Kerkenraad
Zieken en zorgen
Dhr. G.J. Bokschoten (De Riemt 18) verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Ede.
Ook mevr. J.J.J. van der Hoef-van Heerikhuize (A.G. Wijersweg 30) is opgenomen in het ziekenhuis te
Ede.
Jantine Burgers-Hooijer (Het Veldje 1, 6741 HJ Lunteren) is met het oog op een operatie opgenomen
in het ziekenhuis in Nieuwegein.
Mevr. Kennis-Verhoef (Wekeromsedijk 4A) moet opnieuw worden opgenomen, nu met het oog op een
heupoperatie.
Arianne Mulder is na een auto-ongeluk opgenomen geweest in het UMC te Utrecht. Zij mag inmiddels
gelukkig weer thuis zijn.
Van mevr. Van Voorst-Joosten (Evekinkweg 5d) hoorden we dat de chemobehandeling is
aangeslagen.
Verder denken we aan mevr. T. Klok-Haverkamp (Edeseweg 51 kamer B 105), die zeer ernstig ziek is.
Er zijn ook andere zieken, die niet met name genoemd zijn. 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. (Jakobus 5:16)
Huwelijk
Op vrijdag 17 mei hopen Bart van Ee (De Schans 28) en Miranda Pol (Edeseweg 84) te trouwen. We
hopen en bidden dat jullie samen met jullie wederzijdse familie en vrienden een fijne en zegenrijke
dag mogen hebben. Dat het een dag zal zijn waar jullie met vreugde en in dankbaarheid aan terug
mogen denken. Van harte wensen we jullie de zegen en nabijheid van de Heere God toe op deze dag

en in jullie huwelijk. Bart en Miranda willen elkaar om 13.00 uur het jawoord geven in De Houtzagerij
te Otterlo. ’s Middags om 15.30 uur willen ze de Heere om Zijn zegen over hun huwelijk vragen in een
dienst in ons kerkgebouw, waarin ik hoop voor te gaan. U bent ook als gemeente van harte
uitgenodigd om deze eredienst bij te wonen. Hun toekomstige adres is: De Schans 28, 6733 ER in
Wekerom.
Geboren Milan
Op 15 april werd in het gezin van Aart Jan en José Gort een zoon geboren, Aalt Hendrik. ‘Een groot
wonder, een nieuw leven, door God aan ons gegeven.’ Milan is het broertje van Jinthe. We wensen
jullie van harte de zegen van de Heere toe in de opvoeding van Milan en Jinthe. Laat de Heere
vanwege dit wonder de lof ontvangen, zoals Psalm 9 daarover spreekt. Ik zal de HEERE loven met
heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. (Psalm 9:2)
Geboren Levi
‘Een vierde kindje ontvingen wij, stil verwonderd en weer blij, dankend de Schepper van dit leven, die
ons dit wonder opnieuw deed beleven.’ Dat is de belijdenis van Henk en Simone Adams, die op 23
april een gezonde zoon uit de handen van de Heere mochten ontvangen. Levi is het broertje van Cas,
Sanne en Jesse. Wij willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van jullie zoon en broertje en
bidden dat jullie mogen zeggen: Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot
tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion
woont. (Jesaja 8:18)
Belijdeniscatechisatie
Op het moment dat u dit leest, zijn de gesprekken met de belijdeniscatechisanten in volle gang. Velen
hebben al een besluit genomen, anderen zullen dat in de komende week aan mij kenbaar maken. Wilt
u hen met uw gebeden omringen? Met het oog op uw gebed noem ik u hierbij de namen van alle
belijdeniscatechisanten:
Bart Hendriksen
Edeseweg 78
Janienke Ebbers
Hoge Valkseweg 28, Lunteren
Job Burggraaf
Edeseweg 89
Arend Pors
De Hooyer 12
Wendy Heij
Westenengerdijk 10
Lucie van Luttikhuizen
Lage Valkseweg 45
Géke Versteeg
De Ring 144
Coen Versteeg
De Ring 144
Erwin van Dreven
Heyenerf 23, Harskamp
Sanne Simonsz
Hoeverweg 1 (herv. gemeente Lunteren)
Tessa van den Top
Roekelseweg 18
Jonathan Breen
Lagevalkseweg 64
Arjan Blankespoor
De Stomphorst 34
Angelique Blankespoor-Hofman
De Stomphorst 34
We noemen hun namen hier met blijdschap en zijn dankbaar dat de Heere ook in Wekerom aan Zijn
gemeente bouwt. We mogen daarin Zijn trouwe hand zien. Wilt u voor hen bidden, biddend een vurige
muur rondom hen vormen? Juist in een periode als deze komt er veel op hen af. Op maandagavond
27 mei is de zogenoemde aannemingsavond in Elim. De dienst waarin zij in het openbaar belijdenis
hopen te doen van hun geloof, vindt plaats in de morgendienst op Eerste Pinksterdag 9 juni.
Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Op zondag 12 mei bestemmen wij de collecte voor Bijbels voor Rwanda. Emeritus predikant ds. A.D.
Goijert uit Nijkerk heeft eind februari een bezoek gebracht aan Rwanda en heeft in het najaar, van 1628 september, een nieuw bezoek ingepland. Ze zijn aan het sparen en een groep van max. 10
personen aan het formeren. Sinds 2010 zijn er maar liefst 21.522 Bijbels uitgedeeld! Met de woorden
van ds. A.D. Goijert: ‘Fijn dat ik dit als emeritus mag en kan doen. Fijn dat veel mensen dit werk
mogelijk maken. Steeds meer belangstellenden volgen ons op Facebook: Bijbels voor Rwanda.’
Het doel is steeds opnieuw: christenen bemoedigen, Bijbels uitdelen in de Rwandese taal,
studiebijbels overhandigen aan pastors voor de voorbereiding van hun preken. Kinderbijbels geven
aan leiders van zondagsscholen. Deze Bijbels worden betrokken van het Rwandese

Bijbelgenootschap. Bidt en geeft u ook, zodat ook daar het Evangelie in de eigen taal mag worden
gelezen en doorgegeven?
Zondag 19 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het ZEC-project Deelgenoten voor de fam. Geluk
in Costa Rica. Ook deze collecte van harte in uw en jouw gebed en milddadigheid aanbevolen.
Verantwoording collecten
7 april
ZEC-project Deelgenoten
14 april
Diaconie algemeen
19 april
Gevangenzorg Nederland
21/22 april
GZB bedreigde kerk Midden-Oosten
28 aprl
Wycliffe
Wicherumloo
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
5 april
Kerk huwelijk Van Vulpen-Klok
7 april
Kerk
Kerkradio/internetuitzending
14 april
Kerk
Orgelfonds
19 april
Kerk
Ondersteuning pastoraat
21/22 april
Kerk
Ondersteuning pastoraat
28 april
Kerk

€ 561,05
€ 551,40
€ 240,50
€ 738,76
€ 545,86
€ 500,55

€ 261,25
€ 546,27
€ 500,02
€ 524,75
€ 504,65
€ 213,55
€ 210,35
€ 651,60
€ 640,30
€ 479,49

Klok
Op 13 mei willen we de wijzerplaten en de wijzers van de kerktoren demonteren, dit om de verlichting
van de plaat en wijzers te repareren. Ook worden de wijzers op nieuw gemonteerd zodat deze bij
sneeuw en hagel niet meer achter zullen gaan lopen zoals het de laatste jaren een aantal keer is
voorgevallen.
We denken dat dit een week of drie in beslag zal nemen om vervolgens begin juni weer bij de tijd te
zijn.
Sing-Out
Welkom allemaal bij de aankomende Sing-Out op zondag 12 mei. Iedereen is van harte uitgenodigd
om na de kerkdienst koffie of thee te drinken, waarna we om 20.15 willen beginnen. De Sing-Out zal
rond 21.00 uur afgelopen zijn. We willen u en jou nog herinneren aan de Op Toonhoogte-boekjes.
Mocht u of jij thuis meeluisteren en nog geen boekje hebben dan kunt u dit doorgeven door te mailen
naar singoutwekerom@gmail.com. We hopen u en jou op 12 mei in de kerk te ontmoeten.
Groeten,
Sing-Out
Jeugdraad
ZJW

Het aftellen is weer begonnen. Met een enthousiaste club van 24 ZJW’ers gaan we er een paar dagen
tussenuit. De dagen rond Hemelvaartsdag zitten we met elkaar in het Tipidorp op het terrein van de
Betteld in Zelhem.
We zijn samen bezig met sport en spel, maar naast deze lichamelijke inspanning rekenen we ook op
geestelijke inspanning! Rondom het thema ‘Onderweg met Jezus’ staan we in een aantal Bijbelstudies
stil bij thema’s als: ‘Woorden én daden’, ‘Echte vrienden’ en ‘Jezus sterft’.
Bidt u met ons mee voor een aantal gezellige, maar bovenal gezegende dagen?
Alice, Jan, Rijk, Rolinda en Rosalie.
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 18 mei 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!
Algemeen
Oproep vrijwilligers VOOR ELKAAR vakantieweken
Ben je al eens mee geweest als vrijwilliger met een vakantieweek voor gasten met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking van de Hervormde Vrouwenbond? Ieder jaar organiseren we weken voor
gasten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook voor de komende zomer hebben zich
veel gasten hiervoor aangemeld.
Voor diverse vakantieweken zijn we op zoek naar vrijwilligers (en vrijwilligers voor op de reservelijst)
om de gasten een fijne, verzorgde week te bezorgen.
Voor jezelf is het een mooie en onvergetelijke ervaring. Zie voor meer informatie, actuele vacatures en
aanmelden www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken.

