Kerkklanken 55e jaargang nummer 17 maandag 2 september
Preekbeurten
Zondag 8 september
10.00: ds. H.M. Burggraaf (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30: ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 15 september
10.00: ds. H.M. Burggraaf (Heilig Avondmaal)
18.30: ds. H.M. Burggraaf (dankzegging Heilig Avondmaal)
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Kinderoppas
Zondag 8 september
Boven: Willie Waaijenberg-van Roekel, Rick van Kruistum
Beneden: Geri van Hunen-van de Beek, Tamara Bruil & Tessa van den Top
Zondag 15 september
Beneden: Dora Jansen-van Laar, Gerianne van Luttikhuizen & Tamara van den Hoek
Opstap
Zingen voor de dienst
Zondag 8 september
v.m.
Psalm 60:1 en 7
n.m.
Psalm 61:3 en 4
Zondag 15 september
v.m.
Psalm 62:4 en 5
n.m.
Psalm 63:2 en 3
Agenda
07/09 Gebedsgroep
09/09 Censura Morum
10/09 Doopzitting
11/09 Ouderenreisje
14/09 Bezinningsuur Heilig Avondmaal
18/09 Zendingsavond drie dorpen
19/09 Bijbelgespreksgroep
Zieken en zorgen
Dhr. Van Voorst, Evekinkweg 5d, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Thuisgekomen ontving
hij ongunstige uitslagen van de onderzoeken die in het ziekenhuis gedaan zijn.
We denken verder aan alle zieken in de gemeente, aan de rouwdragenden en eenzamen, aan hen die
worstelen met het leven of met een langdurige ziekte, aan degenen die in verpleeghuizen verpleegd
worden of in verzorgingshuizen verzorgd worden. Er is veel nood en zorg in de gemeente, zichtbaar
en onzichtbaar. Bid daarom voor elkaar, want het gebed is een machtig instrument, waar de Heere
Jezus Zelf van zegt: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u
opengedaan worden’ (Mattheüs 7:7).
Bijbelgespreksgroep (BGG)
Alle data voor het nieuwe seizoen van de Bijbelgespreksgroepen zijn in het jaarrooster opgenomen.
De eerste bijeenkomst is op donderdagavond 19 september. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Uiterlijk zondag 15 september kun je de Schriftlezing en de vragen vinden op de website.
Hoewel we tot onze verwondering in de afgelopen jaren velen op deze avonden hebben mogen
ontmoeten, bidden we om groei. We hebben de afgelopen seizoenen mogen ervaren dat de Heere
ook deze groepen zegent. Zijn er in uw omgeving of in uw vriendenkring geen mensen die u graag in
die zegen zou willen laten delen? Nodig hen dan uit om ook mee te doen.
Ook in dit nieuwe seizoen mag één ding zeker niet ontbreken, en dat is uw gebed. Ik wil u daar dan
ook heel nadrukkelijk om vragen. Bid voor deze gespreksgroepen of de Heere ze wil zegenen, of Hij

ze wil gebruiken om Zijn gemeente te bouwen.
Belijdeniscatechese
In het kerkblad voor mijn vakantie heb ik al een oproep gedaan om na te denken over het doen van
belijdenis. Ik heb al enige aanmeldingen mogen ontvangen. Mocht u/jij overwegen om deze stap te
nemen, dan nodig ik jullie bij dezen van harte uit voor de inloop- c.q. kennismakingsavond op
dinsdagavond 17 september, vanaf 20.30 uur in Elim. Juist bij twijfel zijn jullie van harte welkom.
Komen verplicht u tot niets, maar geeft wel de gelegenheid om eventuele vragen te stellen en zo
samen de weg van de Heere te zoeken. Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal
alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden (Romeinen 14:11).
Rondom het Heilig Avondmaal
Op zondag 8 september staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig
Avondmaal, dat op zondag 15 september bediend zal worden. Met het oog daarop zal er op
maandagavond 9 september van halfacht tot acht uur Censura Morum zijn in de consistorie.
Daarnaast willen we op zaterdagavond 14 september 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.
Consulentschap Lunteren
Zondag 1 september heeft ds. Jongeneel intrede gedaan in de hervormde gemeente van Lunteren.
Dat betekent dat daarmee ook mijn werkzaamheden als consulent ten einde zijn. We wensen ds.
Jongeneel en de hervormde gemeente van Lunteren Gods zegen toe in de weg die ze vanaf nu
samen mogen gaan.
Afronden studie
In de afgelopen weken heeft broeder Ad Pors zijn studie aan de PTHU af mogen ronden. Alle
gesprekken zijn gevoerd. Nu is het wachten op de publicatie van de officiële beroepbaarstelling. Een
spannende tijd voor het hele gezin. Een oefening in afhankelijkheid. We feliciteren Ad met het
behaalde resultaat en wensen hem geduld en wijsheid toe voor de periode die nu aangebroken is.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de
HEERE toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen (Psalm 37:4-5).
Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
Op zondag 8 september is de diaconiecollecte bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde
Bond. Dit fonds heeft alles te maken met de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord
van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat
daarbij in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen en om het
helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden die voor
de preekvoorbereiding nodig zijn. Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de
zogeheten late roepingen, diegenen die de roeping tot predikant ervaren en daaraan gehoor willen
geven als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op
latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds een
mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Juist in deze tijd, waarin er veel op
aanstaande predikanten afkomt, zijn begeleiding en toerusting heel belangrijk! Daarom bevelen wij
deze collecte van harte aan in uw gebed en in uw bijdrage.
Zondag 15 september bestemmen we de diaconiecollecte 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.

De collecte aan de avondmaalstafel op zondag 15 september is bestemd voor stichting Gave. Deze
stichting maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te
ontvangen. Gave motiveert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met
asielzoekers en hun Gods liefde te laten zien. Door mensen die om hen geven, hen gastvrij tegemoet
treden. Hun Gods liefde willen doorgeven. Gods hart klopt vol liefde voor de vluchteling. Uw hart toch
ook?
Verantwoording collecten
11 augustus
Diaconie algemeen
€ 366,55
18 augustus
VBOK
€ 475,05
Ouderenreisje
Op 11 september is weer het jaarlijkse ouderenreisje. Heeft u zich al opgegeven? We verzamelen in
het Kulturhus aan het Dorpsplein om 10.15 uur, zodat we om 10.30 uur kunnen vertrekken. De dag
duurt tot ongeveer 19.30 uur. We zien uit naar uw komst en een fijne dag.
Van de kerkrentmeesters
Abonnementsgeld Kerkklanken
Binnenkort wordt het abonnementsgeld van Kerkklanken voor 2019 weer bij u in rekening gebracht.
Het postabonneetarief van € 35 zal automatisch worden geïncasseerd als u daarvoor eerder een
machtiging hebt gegeven. In andere gevallen ontvangt u een factuur.
Mutaties gemeentebestand
Verhuisd binnen onze gemeente:
Mevr. E.G. van Lambalgen-Beumer van Evekinkweg 2 naar Edeseweg 96C
Dhr. E. Bouw van Vijfsprongweg 3 naar Edeseweg 76
Nieuw in onze gemeente:
Uit Kootwijkerbroek: dhr. H.J. van Veenschoten, Roekelseweg 48-4
Uit Kootwijkerbroek: mevr. M.G.W. van Huigenbos, Roekelseweg 48-4
Vertrokken uit onze gemeente:
Naar Ede: dhr. G.J. Brandsen, Lage Valkseweg 126
Naar Harskamp: dhr. M. de Beaufort, A.G. Wijersweg 28
Naar Lunteren: fam. W.G. van de Kamp, De Hooyer 11
ZEC
Zendingsavond Harskamp, Otterlo, Wekerom
Woensdagavond 18 september is weer de traditionele gezamenlijke zendingsavond van Harskamp,
Otterlo en Wekerom, de zogenaamde driedorpenzendingsavond. Dit jaar wordt de zendingsavond
gehouden in de hervormde kerk van Wekerom.
De invulling van de avond is als volgt.
We beginnen om 19.30 uur. Ds. P. B. Verspuij zal de avond met ons openen. De meditatie wordt
verzorgd door ds. L. Schaafsma.
Voordat we pauzeren (ca. 20.15 uur) om met elkaar een kopje koffie, thee of fris te drinken, zal er een
collecte plaatsvinden met als bestemming het werk van Kees en Claudia Geluk in Costa Rica.
Aansluitend om ca. 20.30 uur zal ds. Schaafsma in de kerk een presentatie geven waarin het werk dat
hij en zijn vrouw in Malawi gedaan hebben centraal zal staan. Ds. Schaafsma en zijn vrouw zijn voor
een periode van ruim vier jaar door de GZB uitgezonden geweest naar Malawi. Eind vorig jaar hebben
zij deze periode afgesloten en zijn ze weer terug in Nederland.
Ds. M. C. Schreur uit Harskamp zal om ongeveer 21.15/21.30 uur de avond met ons afsluiten.
Het belooft weer een goede en interessante zendingsavond te worden. Wij verwachten u allen
woensdagavond 18 september om 19.30 uur in de hervormde kerk van Wekerom.
Hartelijke groeten ZEC
Workshops
Workshops voor het hele gezin in Elim
Na het succes van vorig jaar hopen we dit jaar weer op zaterdag 28 september van 13.30 uur tot
16.30 uur verschillende workshops te verzorgen in Elim. De opbrengst is voor de ZEC en bestemmen
we voor het project Deelgenoten van de GZB en dan in het bijzonder voor de familie Geluk.

Op de standaards bij de ingangen van de kerk liggen foldertjes met voorbeelden en prijzen. Indien u
interesse heeft wilt u zich dan in verband met de inkoop van de materialen vooraf aanmelden? Voor
opgave of andere vragen kunt u terecht bij: Ria Willemsen, tel. 06-27563182 of e-mail
riawillemsen@upcmail.nl, of bij Coby van Roekel, tel. 06-50121278 of e-mail
vanroekelcoby@gmail.com. Graag mailen of appen tot uiterlijk 21 september.
Wij zoeken nog mensen die ons eventueel willen helpen bij de workshops en ook mensen die wat
lekkers willen bakken voor bij de koffie of thee.
Wij hebben er heel veel zin in. We hopen u en jullie ook!
Wij hopen tot ziens, Ria en Coby
Zondagsschool
Zondag 8 september start de zondagsschool weer. Om 14.00 uur beginnen we met de opening van dit
jaar in de grote zaal in Elim. Vervolgens gaan de kinderen allemaal naar hun eigen groep. Om 15.00
uur is het weer afgelopen. Elke zondagmiddag horen de kinderen een Bijbelverhaal op hun niveau,
zingen ze liederen en maken ze een verwerking. Een hele mooie manier voor de kinderen om zo
steeds meer erachter te komen Wie God is en Wie Hij voor hen wil zijn. Zien we uw kind
zondagmiddag in Elim? We zien ernaar uit!
Jeugdraad
Zomerkamp
Het zomerkamp van de clubs en TOV! ligt al weer enkele weken achter ons. Dankbaar mogen we
terugzien op een prachtige week zonder ongevallen. Door het warme weer hebben we hier en daar
onze planning wat aangepast en wat extra verkoeling opgezocht.
Met elkaar hebben we nagedacht over het thema ‘Onderweg met Jezus’. Tijdens de kampweek lazen
we uit Markus en leerden we hoe de discipelen achter Jezus aan gingen en mochten we de
deelnemers zelf laten ontdekken Wie Jezus voor hen wil zijn. Door de Bijbelgedeelten heen ontdekten
we dat we vaste grond onder onze voeten hebben als Jezus met ons meegaat. Bij Hem zijn we veilig
en Hij is altijd bij ons! We leerden het lied: Jezus is (OTH 533).
We denken terug aan de mooie avondsluitingen, de fijne zondagse diensten en de goede onderlinge
gesprekken tijdens stille tijd en daarbuiten.
Al onze kinderen en tieners danken we voor hun enthousiasme, sportiviteit en de gezellige week.
Onze complimenten, super!
Bijzonder was het afscheid van twee jongeren uit de derde klas. Hartelijk dank voor de mooie jaren die
we samen hebben gehad. We wensen jullie Gods zegen toe en hopen jullie te ontmoeten op het ZJW.
Alle mensen en bedrijven die hebben bijgedragen aan deze kampweek willen we heel hartelijk
bedanken!
Op www.zomerkamp.hervormdwekerom.nl kunt u onze verslagen lezen en enkele foto's bekijken. De
foto/filmavond is op dinsdag 10 september om 19.00 uur in Elim. We zullen van 19.00 tot 19.15 uur
foto’s kijken en om 19.15 uur de film starten. Op deze avond krijgt iedereen een link, waar de foto’s,
film en kampkrant zijn te downloaden. Een papieren uitgave van de kampkrant is die avond te
bestellen tegen een betaling van € 5,00.
Alice, Arie, Arjan Blankespoor, Arjan Morren, Elma, Hendri, Lennard, Liza, Lucie, Matthias, Pauline,
Rosalie, Ruben, William en Wouter.
Oud papier
Zaterdag 7 september 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.
Sing-Out
Welkom allemaal bij de aankomende Sing-Out op 8 september. Deze Sing-Out heeft als thema ‘Sing
me in’. Na de avonddienst willen we met elkaar bekende liederen zingen uit Op Toonhoogte. Na de
dienst zal er eerst koffie zijn, waarna we om 20.15 uur willen beginnen. De Sing-Out zal om 21.00 uur
afgelopen zijn. We willen iedereen die thuis meeluistert met de Sing-Out en nog geen Op Toonhoogte
heeft, eraan herinneren dat deze bij u of jou thuisbezorgd kan worden. U kunt dit doorgeven door te
mailen of te bellen naar singoutwekerom@outlook.com en/of 06-36256909. We ontvangen hierop ook
graag tips en verzoeknummers. We hopen u en jou op 8 september te ontmoeten.

Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 14 september a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
Ten slotte
Wanneer deze Kerkklanken door de bus valt, zijn de scholen inmiddels weer begonnen. Laten we als
gemeente ook biddend om hen heen staan. Om de kinderen op de basisschool en de scholieren op de
middelbare school, maar ook om diegenen die gaan studeren. We wensen onze jongeren en hun
leerkrachten een goede tijd op school toe, onder de zegenende handen van onze God. Vergeet nooit
wat de Bijbel zegt in het boek Spreuken: De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap
(Spreuken 1:7).
Vanuit de pastorie
Na een periode van rust en bezinning mochten we elkaar alweer ontmoeten onder het Woord van
onze God. Fijn om weer thuis te zijn, in de vertrouwde Wekeromse omgeving. We hopen dat ook u
thuis of elders een goede vakantie gehad hebt. We zijn dankbaar dat de Heere ons allemaal gespaard
en bewaard heeft. Laten we onze God daarvoor erkennen en danken. Dat wordt meer een wonder
wanneer je ziet dat anderen door natuurgeweld of ongevallen geconfronteerd zijn met de
kwetsbaarheid van het leven.
Inmiddels zijn de voorbereidingen op het nieuwe winterseizoen in volle gang. Wilt u ons met het oog
daarop in het bijzonder in uw gebeden gedenken?
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!

