Kerkklanken 55e jaargang nummer 11 maandag 3 juni
Preekbeurten
Zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag)
10.00: ds. H.M. Burggraaf (belijdenisdienst)
18.30: ds. P.B. Verspuij (Otterlo)
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag
9.30: ds. A. van Zetten, Bruchem-Kerkwijk
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Zondag 16 juni
10.00: ds. H.M. Burggraaf (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30: ds. H. Liefting, Gouda
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Orgel)
Kinderoppas
Zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag)
Boven: Gerrie Klok-Heij, Nathalie Bruil
Beneden: Mariëlle Blotenburg-van Luttikhuizen, Lize Hol & Marlou Heij
Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)
Boven: Eveline Jonkers-van Engelenburg, Larissa van den Hoek
Beneden: Marion van Kruistum-Hek, Lydia Breen & Daniëlle van Heerikhuize
Zondag 16 juni
Beneden: Alice Pors, Tamara Bruil & Tessa van den Top
Opstap: Wendy Heij en Diana Joosten
Zingen voor de dienst
Zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag)
v.m.
Psalm 86:5 en 6
n.m.
Psalm 119:3 en 6
Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)
v.m.
Psalm 43:4 en 5
Zondag 16 juni
v.m.
Psalm 44:2 en 14
n.m.
Psalm 45:6 en 8
Agenda
08/06 Gebedsgroep
17/06 Censura Morum
22/06 Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Zieken en zorgen
Mevr. H. van Omme-Bouw mocht na een operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Ook dhr. G.J. Bokschoten (De Riemt 18) mocht weer thuiskomen uit Norschoten, maar zal in de nabije
toekomst opnieuw een behandeling moeten ondergaan.
Mevr. J.J.J. van der Hoef-van Heerikhuize (A.G. Wijersweg 30) is voor een kleine ingreep opgenomen
geweest in het ziekenhuis.
Mevr. Kennis-Verhoef (Wekeromsedijk 4 A) revalideert na een operatie in Norschoten.
Denkt u ook aan de langdurig zieken en hen die verzorgd worden in verpleeghuizen? Draag hen
samen met de alleenstaanden, rouwdragenden en eenzamen in uw gebeden. En desgelijks komt ook
de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort,
maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. (Romeinen 8:26)
Jubileum

Op donderdag 30 mei was het 50 jaar geleden Sjaak en Annie Kranendonk (De Ring 142) elkaar het
jawoord gaven. Een bijzondere dag waarmee wij jullie van harte willen feliciteren. We willen jullie,
samen met jullie kinderen en kleinkinderen, van harte feliciteren met dit jubileum en wensen jullie nog
vele gezonde jaren toe, onder de zegenende handen van de Heere. In die 50 jaar worden wisselden
zegen, ziekten en zorgen elkaar af. Daarnaast mogen jullie al vele jaren dienstbaar zijn in het midden
van de gemeente. In jullie trouwdienst klonken de woorden Johannes 2: En Jezus was ook genood en
Zijne discipelen tot de bruiloft. Die woorden heeft Hij Zelf inhoud gegeven in de jaren die jullie samen
ontvangen hebben. De HEERE zegene en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Numeri 6:24-26)
Openbare belijdenis van het geloof
Dankbaar en met verwondering hebben wij als kerkenraad in mogen stemmen met het voornemen
van de volgende doopleden van onze gemeente, die het verlangen hebben uitgesproken om in de
morgendienst op Eerste Pinksterdag, 9 juni, belijdenis van hun geloof af te leggen.
Aart Jan Blankespoor (De Stomphorst 34)
Angelique Blankespoor-Hofman (De Stomphorst 34)
Jonathan Breen (Lage Valkseweg 64)
Jacobus Burggraaf (Edeseweg 89)
Evert Jan van Dreven (Heyenerf 23, Harskamp)
Hendrika Jacoba Ebbers (Hoge Valkseweg 28, Lunteren)
Johannes Anthonie Albertus Hendriksen (Edeseweg 78)
Wendy Heij (Westenengerdijk 10)
Luutje Gerritje Gerarda van Luttikhuizen (Lage Valkseweg 45)
Arend Hendrik Pors (De Hooyer 12)
Tessa van den Top (Roekelseweg 18)
Gerritje Rieke Versteeg (De Ring 144)
Jacobus Cornelis Johannes Versteeg (De Ring 144)
Wie zijn of haar geloof in de Naam van de Heere Jezus belijdt, kan ook tegenstand verwachten. Juist
dan kan een kaartje ter bemoediging en uw gebed voor hen veel betekenen. Ook met het oog op deze
catechisanten geldt de opdracht van Paulus. Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met
dankzegging. (Kol. 4:2)
Rondom het Heilig Avondmaal
De kerkenraad heeft besloten om de bewoners van Wicherumloo die niet meer in de kerk kunnen
komen, en de diensten in Wicherumloo bezoeken, de gelegenheid te geven gelijktijdig met de
gemeente in de kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Deze viering is nadrukkelijk alleen bestemd voor
de mensen die in Wicherumloo wonen, en voor de dienstdoende vrijwilligers. Deze viering zal
zondagmorgen 23 juni voor de eerste keer plaatsvinden.
Op zondag 16 juni staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal,
dat op zondag 23 juni bediend zal worden. Met het oog daarop zal er op maandagavond 17 juni van
halfacht tot acht uur Censura Morum zijn in de consistorie. Daarnaast willen we op zaterdagavond 22
juni als gemeente samenkomen in de kerk, om ons gezamenlijk een moment te bezinnen en voor te
bereiden op het Avondmaal. Deze bezinning is bedoeld voor de gehele gemeente, iedereen is daar
welkom. We beginnen om 19.00 uur in de kerk. We kijken ernaar uit om u en jullie daar te ontmoeten.
Eventuele vragen met betrekking tot het Heilig Avondmaal kunt u per e-mail (hmburggraaf@solcon.nl)
of via de telefoon of via de brievenbus in de pastorie kwijt. Waar mogelijk probeer ik deze tijdens het
bezinningsuur mee te nemen.

Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Zondag 16 juni is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk. SDOK zet zich
wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun
situatie. Deze collecte wordt specifiek bestemd voor vervolgde christenen in Noord-Korea. Denken wij
weleens na over de rijkdom waarin wij mogen leven, dat wij in vrijheid naar de kerk kunnen gaan en
hardop mogen en kunnen spreken over Gods liefde? Wereldwijd is er een toename van geweld tegen

christenen. U voelt zich als christen toch ook verbonden met hen? Daarom uw gebed en deze collecte
van harte aanbevolen.
Verantwoording collecten
19 mei
ZEC project Deelgenoten
26 mei
Wicherumloo

€ 614,40

Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
19 mei
Kerk
Onderhoud
26 mei
Kerk
Kerkradio/internetuitzending

€ 534,40
€ 531,45

€ 572,80

€ 520,35
€ 526,70

Giften
Op 30 mei via ds. Burggraaf € 50,00 en € 10,00 voor de kerk. Op 30 mei via ds. Burggraaf € 50,00 en
€ 10,00 voor de diaconie.
ZEC
Pinksterzendingscollecte
Op zondag 9 en maandag 10 juni wordt de Pinksterzendingscollecte weer gehouden. Deze collecte is
bestemd voor het project Deelgenoten en dan met name voor het werk van de familie Geluk in Costa
Rica. Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.
Nacht (avond) van Gebed voor de vervolgde kerk
Ook dit jaar willen we de Nacht van Gebed gezamenlijk doen met de gemeente van Harskamp.
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij
vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een
Nacht/Avond van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel
vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!
Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broeders en
zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?
Kom naar de Avond van Gebed voor de vervolgde kerk op 21 juni. De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot 22.00 uur, en wordt gehouden in Het Anker – achter de kerk in Harskamp.
Tijdens de avond horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika
en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht. Neem voor vragen contact op met Jacolien van den
Dikkenberg, tel. 308806 of Janny Russcher, tel. 461145.
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 15 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!
Algemeen
Oproep!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor Wicherumloo M/V
•
Chauffeurs die de deelnemers van de dagbesteding op dinsdag (om de week) weer thuis

willen brengen rond 16.00 uur (en eventueel ophalen rond 9.30 uur);
•
Om samen met onze bewoners en deelnemers van de dagbesteding een rondje te fietsen op
de duofiets, m.n. op dinsdag- of vrijdagmiddag;
•
Om gastvrouw te zijn in het restaurant op de zaterdag van 9.30-13.30 uur.
We zien uit naar uw reactie!
Willeke Bruil – tel. 06-20239356
Janny Russcher – tel. 0318-461145 (avond)

