Kerkklanken 56e jaargang nummer 4 maandag 17 februari
Preekbeurten
Zondag 23 februari
10.00: ds. H.M. Burggraaf
18.30: ds. M. Maas, Dordrecht
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 1 maart
10.00: prop. E. Meijer, Elspeet
18.30: ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten catechese en kringwerk)
Kinderoppas
Zondag 23 februari
Beneden: Geri van Hunen-van de Beek, Niels Jansen & Caroline Blotenburg
Opstap: Diana Joosten en Janienke Ebbers
Zondag 1 maart
Boven: Jacolien van den Dikkenberg-Jonkers, Fleur van de Brink
Beneden: Gerdie van Laar-Boon, Noa van Heerikhuize & Lize Hol
Zingen voor de dienst
Zondag 23 februari
v.m.
Psalm 117:1
n.m.
Psalm 99:2 en 8
Zondag 1 maart
v.m.
Psalm 84:4 en 5
n.m.
Psalm 85:3 en 4
Agenda
27/02 Mannenvereniging
04/03 Ouderenmiddag
04/03 Vrouwenvereniging
05/03 Bijbelkring
07/03 Gebedsgroep
08/03 Sing-out
Jarigen
01/03 Mevr. J.J.J. van der Hoef-van Heerikhuize A.G. Wijersweg 30
6733 AS
04/03 Mevr. J. Elbertsen-van Veldhuisen
Otterloseweg 6
6733 AM
06/03 Dhr. W. Ruiter
Edeseweg 59
6733 AC
10/03 Mevr. F. van Dam-van Hoeven
De Ring 46
6733 EH
10/03 Dhr. G. van de Munt
Lage Valkseweg 122 6741 GE Lunteren
15/03 Mevr. S. Roelofsen-van der Kleut
Edeseweg 75 2
6733 AC
17/03 Dhr. J. van Rees
Roekelseweg 50A/20 6733 BP

(81 jaar)
(82 jaar)
(75 jaar)
(76 jaar)
(76 jaar)
(91 jaar)
(84 jaar)

Zieken en zorgen
Op dit moment is er niemand uit de gemeente opgenomen in het ziekenhuis. Dat neemt niet weg dat
er verschillende zieken in de gemeente zijn, sommige ernstig en andere minder ernstig. We denken
aan hen, aan de rouwdragenden en aan de eenzamen en hen die in verpleeghuizen verpleegd of in
verzorgingshuizen verzorgd worden. Ook zijn er in onze gemeenten jonge en oudere mensen die
worstelen met het leven en staan huwelijken onder spanning. Laat het gebed in de gemeente daarom
vermenigvuldigd worden. Het gebed voor de gezinnen, voor mannen en vrouwen die worstelen met
Gods weg in hun leven. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw
oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. (Psalm 130:1-2) Bidt u mee?
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Overleden
Op dinsdag 4 februari is in de leeftijd van 85 jaar overleden Willem van Lambalgen (Edeseweg 95). De
laatste jaren was hij opgenomen in diverse verpleeghuizen. In de rouwdienst die plaatshad op
zaterdag 8 februari stond Psalm 68:4 centraal, de woorden die ook boven de rouwbrief stonden: Maar
de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van
blijdschap vrolijk. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats
in Otterlo. We wensen en bidden zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte Gods
liefde, troost en genade toe in dit verdriet. Van die God van Wie Psalm 68 in vers 20-21 zingt: Geloofd
zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van
volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.
Overleden
Op donderdag 13 februari is in de leeftijd van 60 jaar plotseling overleden Jacob Streefkerk
(Edeseweg 28). Op donderdag 20 februari zal er om 10.15 uur een rouwdienst plaatsvinden in ons
kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats in Otterlo.
We wensen en bidden zijn vrouw en kinderen van harte Gods liefde, troost en genade toe in dit
verdriet. Hij belooft te zorgen voor de weduwe en de wezen. Laat ons gebed voor hen zijn: Jezus,
Meester, ontferm U over hen. (Lukas 17:13)
Ouderen- en alleenstaandenmiddag
Op woensdag 4 maart hopen we u weer te ontmoeten op de ouderen- en alleenstaandenmiddag.
Deze middag is er een presentatie over vergeten groenten door Ella Halma. De koffie of thee staat om
halfdrie voor u klaar. We zien uit naar uw komst. Wanneer u problemen hebt met het vervoer bel dan
even naar Bep Blankespoor (461086) of Eefje Pol (461122).
Bijbelkring
Op donderdag 5 maart is er weer een Bijbelkring met als thema ‘Schatrijk in de hemel’. Vragen kunt u
tijdig op de website en standaards bij de ingang van de kerk vinden. We beginnen om 19.30 uur. Allen
van harte welkom.
Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
De diaconiecollecte op zondag 23 februari is bestemd voor Wicherumloo.
Verantwoording collecten
2 februari
Gevangenenzorg
9 februari
COE Comité Oost-Europa
Van de kerkrentmeesters
Verantwoording collecten
31 december/1 januari
Kerk
Ondersteuning pastoraat
5 januari
Kerk
Onderhoudsfonds
12 januari
Kerk
Kringwerk
15 januari
Kerk
19 januari
Kerk
Bibliotheek
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€ 446,75
€ 402,00

€ 441,20
€ 398,05
€ 479,35
€ 460,85
€ 485,77
€ 469,10
€ 71,60
€ 575,50
€ 547,44

26 januari
Kerk + oppas
2 februari
Kerk
Onderhoudsfonds

€ 588,30
€ 524,40
€ 516,40

Toezeggingen vrijwillige bijdrage
In de afgelopen week hebben we als kerkrentmeesters de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage
geteld. Verwonderd en dankbaar zagen we de teller uiteindelijk stilstaan bij het prachtige bedrag van €
95.936. Dat is bijna 4 procent hoger dan begroot. Alle gevers hartelijk dank voor uw toezegging of
bijdrage. Bovenal dank aan God, Die u de mogelijkheid en bereidheid gaf om royaal te geven voor
onze gemeente. Ook alle ‘lopers’ die de enveloppen hebben weggebracht en/of opgehaald willen we
hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp hadden we deze actie niet kunnen organiseren.
Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u
dat alsnog wilt doen. U kunt de retourenvelop in de brievenbus doen aan de Edeseweg 86.
Mutaties gemeentebestand
Verhuisd binnen de gemeente:
Mevr. J. Beumer van Dorpsplein 9 naar Edeseweg 51 B105
Nieuw ingekomen in de gemeente:
Dhr. en mevr. Van Omme-Bettink, Damakkerweg 7a
Vertrokken uit de gemeente:
Naar Otterlo: dhr. A. van der Heijden, A.G. Wijersweg 31
Naar Ter Apel: dhr. M. van Butselaar, Roekelseweg 68
ZEC
Voorjaarszendingscollecte
Op 1 maart is weer de jaarlijkse Voorjaarszendingscollecte, waarvoor u op zondag 23 februari een
foldertje in de kerkbank aantreft. De opbrengst van deze collecte is voor het project Deelgenoten, voor
het werk van Kees en Claudia Geluk in Costa Rica. Van harte aanbevolen!
Jeugdraad
Rommelmarkt Wekerom maakt doorstart
Aan een jarenlange traditie van de jaarlijkse rommelmarkt voor het jeugdwerk en Woord en Daad in
april in de straten rond de hervormde kerk van Wekerom komt een einde. Het evenement wordt
dermate groot dat de huidige commissie de verantwoordelijk niet langer wil dragen. De risico’s worden
steeds groter en dat heeft de commissie doen besluiten om een doorstart te maken naar een vast
verkooppunt met regelmatige openstelling. We zijn inmiddels al gestart met een zogenaamde
voormarkt op de eerste zaterdagmorgen van iedere maand in de schuren van Tonnie van de Berg. Dit
is een goed begin naar een mogelijk vervolg in een hal/winkel in het dorp Wekerom. Daarvoor worden
de komende maanden nieuwe plannen gesmeed. Maar eerst is op 25 april a.s. voor de laatste keer
nog de traditionele rommelmarkt zoals u dat al jarenlang gewend bent. We gaan er een waardige
slotmarkt van maken in het vertrouwen dat de Heere ons leidt in alle dingen en dat Zijn bewarende
hand ons zal blijven beschermen.
De rommelmarkt is op 25 april opnieuw van 10.00 uur tot 15.30 uur, waarbij de opbrengst dit jaar
(naast het jeugdwerk) wordt bestemd voor een waterproject van Woord en Daad in Ethiopië.
Binnenkort leest u meer informatie.
Potgrondactie
Op zaterdag 15 februari was de jaarlijkse potgrondactie. De opbrengst van deze actie bedraagt het
prachtige bedrag van € 2823,50. Dit bedrag komt ten goede aan stichting ‘Geef Hoop' in Mozambique.
We zijn de Heere dankbaar dat alles goed mocht verlopen en dat we dit prachtige bedrag mochten
ophalen.
Kinderen en vrijwilligers, heel hartelijk dank voor jullie inzet.
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 29 februari a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
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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!
VOOR ELKAAR Vakantieweken
Vrijwilligers gevraagd!
Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je
dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.
Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. “Het is
verslavend”, zegt de één, of “Het verrijkt m’n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef”,
zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken
meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring.
Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.
Op zoek naar een mooie vakantieweek?
Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongeren met ASS? Kent u
mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én
andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun
eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd.
Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet
in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.
Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer
informatie.

4

