Kerkklanken 55e jaargang nummer 10 maandag 20 mei
Preekbeurten
Zondag 26 mei
10.00: ds. H.J. Donken, Wierden
18.30: ds. A. Bloemendal, Ederveen
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten kerkradio en internetuitzending)
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
9.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Zondag 2 juni
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. J.P.J. Voets, Ridderkerk
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Kinderoppas
Zondag 26 mei
Boven: Bernette van den Brink-Jonkers, Imke van den Dikkenberg
Beneden: Tamara Bettink, Gerianne van Luttikhuizen & Tamara van den Hoek
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Boven: Wiltine Moerman-van de Brink, Tamar Klok
Beneden: Dittie van de Brink-van de Pol, Marilène van Ginkel & Judith Breen
Zondag 2 juni
Beneden: Jerina Schouwstra, Caroline Blotenburg & Gerlise van Luttikhuizen
Opstap: Tineke Heij en Mirjam Ploeg
Zingen voor de dienst
Zondag 26 mei
v.m.
Psalm 125:1 en 2
n.m.
Psalm 90:1 en 8
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
v.m.
Psalm 42:5 en 7
Zondag 2 juni
v.m.
Psalm 110:1 en 3
n.m.
Psalm 68:9 en 17
Agenda
06/06 Bijbelgespreksgroep
Jarigen
07/06 Mevr. T. van Omme-Schols
09/06 Dhr. D. van Dijk
10/06 Dhr. H. J. Ortse
23/06 Mevr. G. van den Berg-van der Hoef
28/06 Mevr. A. Kennis-Verhoef
30/06 Dhr. G. Bruil

Edeseweg 51C
Evekinkweg 1B
Evekinkweg 38
Roekelseweg 35
Wekeromsedijk 4A
Schoolsteeg 1

6733 AC
6733 BA
6733 BC
6733 BN
6733 BL
6733 AW

(82 jaar)
(76 jaar)
(80 jaar)
(77 jaar)
(79 jaar)
(78 jaar)

Zieken en zorgen
Dhr. G.J. Bokschoten (De Riemt 18) is na een kort verblijf thuis alsnog overgebracht naar Norschoten.
Mevr. J.J.J. van der Hoef-van Heerikhuize (A.G. Wijersweg 30) mocht gelukkig na een operatie weer
thuiskomen.
Ook Jantine Burgers-Hooijer (Het Veldje 1, 6741 HJ Lunteren) mocht na een hartoperatie weer
thuiskomen uit het ziekenhuis.
Mevr. Kennis-Verhoef (Wekeromsedijk 4A) is nog in het ziekenhuis in Ede.

Komende week moet ook mevr. H. van Omme-Bouw ( Edeseweg 28 ) voor een operatie worden
opgenomen.
Verder denken we aan mevr. T. Klok-Haverkamp (Edeseweg 51 kamer B 105) en andere, niet met
name genoemde, broeders en zusters die ernstig ziek zijn. Verder vragen we u om de alleenstaanden,
de rouwdragenden, de eenzamen in uw gebeden te gedenken. Samen met allen die langdurig ziek
zijn of verzorgd worden in verpleeghuizen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen,
en Zijn oren zijn gericht op hun gebed. (1 Petrus 3:12a)
Gedoopt
Op zondagmorgen 19 mei verzegelde de Heere in de doop Zijn verbond aan het voorhoofd van Rens
van Laar, Henk van Asselt, Rinze Waaijenberg, Ezra Waaijenberg, Milan Gort en Levi Adams. In deze
dienst stond de doortocht door de Rode Zee centraal, waardoor de doop wordt aangeduid. De uittocht
uit Egypte en de overgang naar het woestijnleven onder leiding van de Heere met als reisdoel het
Beloofde Land. Het spande erom, daar aan die zee. De zee vooruit, aan beide zijden ingesloten door
de bergen, was er eigenlijk maar één weg: de weg terug. En juist die weg werd afgesloten door het
leger van Farao. Het volk zat in de val, in de klem. Ze vergaten God en gaven Mozes de schuld. Maar
Mozes wees naar de Heere God en sprak: De HEERE zal voor u strijden en ú moet stil zijn. Zo kreeg
de verlossing van Israël vorm. En zo krijgt ook onze verlossing vorm. De Heere Jezus heeft voor ons
gestreden en wij moeten zwijgen.
Als gemeente waren we getuigen van de doop van deze kinderen. Daarmee hebben we ook de
verantwoordelijkheid op ons genomen om deze kinderen van de gemeente samen met hun ouders
met onze gebeden te omringen. Bid voor hen om wijsheid en om de Heilige Geest.
Bijbelgespreksgroep (BGG)
Op donderdagavond 6 juni is het alweer de laatste Bijbelgespreksgroep van het seizoen. Ik wil deze
avond aan de hand van Markus 14 stilstaan bij het Heilig Avondmaal. 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?
Belijdeniscatechisanten
Denkt u in uw gebeden aan de catechisanten die zich voorbereiden op het doen van openbare
geloofsbelijdenis? Maandagavond 27 mei is de aannemingsavond, de belijdenisdienst vindt plaats in
de morgendienst op Eerste Pinksterdag.
Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Op zondag 26 mei bestemmen wij de collecte voor Wicherumloo. Wij hopen dat u en jij deze collecte
opnieuw 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.
Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei is de diaconiecollecte bestemd voor Yad Elie. Dit is een
vrijwilligersorganisatie van Israëliërs die zich het lot aantrekt van een grote groep kwetsbare kinderen
in Jeruzalem, zowel Joodse als Arabische. Onder het motto ‘Geen kind mag honger lijden in het land
van melk en honing’ zorgt Yad Elie ervoor dat er op jaarbasis ruim 40.000 maaltijden worden verstrekt
op 14 Joodse én Arabische scholen in Jeruzalem. Door dit mooie werk mag er ook een toenadering
ontstaan naar elkaar. Wij vragen hiervoor uw en jouw gebed en financiële bijdrage.
De diaconiecollecte op zondag 2 juni is bestemd voor algemene diaconale zaken. Deze collecte voor
onze naaste ver weg, maar juist ook dichtbij opnieuw van harte in uw en jouw gebed en milddadigheid
aanbevolen.
Verantwoording collecten
5 mei
Trans World Radio m.n. t.b.v. Noord-Korea
12 mei
Bijbels voor Rwanda
Cadeau 700 jaar Sáromberke

€ 559,50
€ 582,17

De hervormde gemeente van Wekerom draagt middels de COE bij aan een cadeau voor het 700-jarig
bestaan van de gemeente van Sáromberke. Een delegatie vanuit de COE hoopt rond Hemelvaartsdag
van 30 mei tot 4 juni een bezoek te brengen en een cadeau te overhandigen namens de hervormde
gemeente van Wekerom aan onze contactgemeente Sáromberke. Wij wensen vanaf hier heel
Sáromberke Gods zegen toe, een mooie, gezegende ontmoeting en de COE-delegatie een behouden
terugkeer in Wekerom.
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
2 mei
Kerk (huwelijk S. Mulder en H. Jonkers)
5 mei
Kerk
Onderhoud
12 mei
Kerk
Orgelfonds

€ 321,45
€ 493,20
€ 481,55
€ 471,20
€ 458,50

Giften
Op 6 mei via ds. Burggraaf € 20,00 en € 50,00 voor de kerk.
Opbrengsten collectebusjes kerkradioluisteraars
De collectebusjes van de kerkradioluisteraars zijn weer geleegd. De totale opbrengst hiervan in de
periode januari t/m april is € 754,95. Hiervan is € 503,30 bestemd voor de kerk en € 251,65 voor de
diaconie.
Solidariteitskas
Binnenkort ontvangen alle belijdende leden weer de jaarlijkse acceptgiro van € 10,00 voor de
solidariteitskas. Als gemeente dragen wij verplicht een vaste heffing af van € 5,00 per belijdend lid aan
de landelijke kerk. Het resterende bedrag van € 5,00 komt ten bate van de eigen gemeente. Vanuit de
solidariteitskas worden gemeenten geholpen die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben om
vitaal te blijven en wordt ook bijzonder pastoraat bekostigd voor o.a. doven, studenten en in de
koopvaardij- en binnenvaartsector. Van harte aanbevolen om deze bijdrage over te maken! U helpt
daarmee naast onze eigen gemeente dus ook andere gemeenten die het hard nodig hebben.
Mutaties gemeentebestand
Vertrokken uit onze gemeente:
Naar Ngk Ede: fam. Adams, Hermeijesteeg 15a, Ede
Naar Harskamp: dhr. E. Boon, Evekinkweg 45
Verhuisd binnen onze gemeente:
Dhr. A.W.G. Ortse van De Hooijer 37 naar De Ring 10
Mw. P.A. Pors van De Hooijer 12 naar Roekelseweg 29
Nieuw ingekomen in onze gemeente:
Uit Kootwijkerbroek: fam. Broekhuizen, De Folmer 20
Uit Nunspeet: mevr. T. Klok-Haverkamp, Edeseweg 51 B 105
Zondagsschool
Op zondagmiddag 2 juni is voor de zondagsschool de pinkster-/afsluitingsviering van dit seizoen. De
kinderen uit groep 8 nemen deze middag afscheid. Ouders van de kinderen die afscheid nemen zijn
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De middag is van 14.00 tot 15.00 uur.
Jeugdraad
Oud papier
Zaterdag 1 juni staat de container voor de oudpapierinzameling weer voor u klaar. De container staat
op de Kerkweg naast de kerk. Van 9.00 uur tot 10.30 uur staan de helpers klaar om uw papier en
karton in ontvangst te nemen. Wij hopen natuurlijk weer veel in te zamelen, om het jeugdwerk binnen
Wekerom in stand te houden. De jeugd is u zeer dankbaar dat u de voortgang van het jeugdwerk op
deze manier wilt steunen en rekent ook deze keer weer op u.

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 1 juni 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!

