Kerkklanken 56e jaargang nummer 5 maandag 2 maart
Preekbeurten
Zondag 8 maart
10.00: ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
18.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Onderhoud)
Woensdag 11 maart (Biddag)
10.00: ds. H.M. Burggraaf
19.30: ds. H.M. Burggraaf
Coll.: 1. Kerk
Zondag 15 maart
10.00: ds. L. Plug, Barneveld
18.30: ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Zondagsschool)
Kinderoppas
Zondag 8 maart
Beneden: Dora Janssen-van Laar, Bernadette Heij & Judith Breen
Opstap: Tineke Heij en Mirjam Ploeg
Woensdag 11 maart (Biddag)
Beneden: Dittie van de Brink-van de Pol, Caroline Blotenburg & Gerlise van Luttikhuizen
Zondag 15 maart
Boven: Caroline Kampert-Bettink, Renske van den Dikkenberg
Beneden: Marion van Kruistum-Hek, Melanie Heij & Tessa van den Top
Zingen voor de dienst
Zondag 8 maart
v.m.
Psalm 124:1 en 4
n.m.
Psalm 112:3 en 5
Woensdag 11 maart (Biddag)
v.m.
Psalm 86:3 en 6
n.m.
Psalm 87:4 en 5
Zondag 15 maart
v.m.
Psalm 141:2 en 3
n.m.
Psalm 120:1 en 4
Agenda
07/03 Gebedsgroep
08/03 Sing-out
12/03 Mannenvereniging
18/03 Vrouwenvereniging
18/03 Doopzitting
Zieken en zorgen
Ilse van Leijenhorst (Lage Engweg 18, Harskamp) is voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis.
Ook mevr. J. van Lambalgen-van de Pol (Edeseweg 51 B108) is opgenomen in het ziekenhuis. Naast
hen zijn er in de gemeente meerdere zieken die niet met name genoemd worden, sommigen van hen
zijn ernstig ziek. In deze tijd is het onze taak als gemeente om te bidden voor de vele mensen die
geraakt worden door het coronavirus. Laten we ook die taak verstaan door voor de wereld bidden om
genezing van ziel en lichaam. Ook zijn er in de gemeente die eenzaamheid ervaren, sommigen door
verdriet en rouw, anderen omdat ze hun vertrouwde omgeving moesten achterlaten en niet langer
zelfstandig kunnen wonen. Denk daarbij aan hen die in verpleeghuizen verpleegd of in
verzorgingshuizen verzorgd worden. We leven in een tijd waarin wijsheid en volharding nodig zijn om
onze kinderen christelijk op te voeden, om hen voor te leven wat het betekent om christen te zijn. Bidt
u mee om wijsheid voor opvoeders en jongeren, om bewaring en heling voor gezinnen, voor mannen,
vrouwen en kinderen die worstelen met Gods weg in hun leven? Bid zonder ophouden (1 Thess.

5:17). Bid terwijl en omdat wij mogen weten dat de Heere Jezus voor ons gebeden heeft: Ik bid niet
dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze (Joh. 17:15).
Biddag voor gewas en arbeid
Op woensdag 11 maart is het weer biddag. Een dag in het voorjaar om de Heere God te bidden om
Zijn zegen over het werk van onze handen. We bidden met elkaar in het bijzonder om Gods zegen
voor de oogst en het werk en voor het welzijn in familie en gemeente, de economie, de samenleving
en de wereld. Op biddag vragen we om Gods zegen voor ons leven en werk en dat van anderen. We
belijden daarmee dat Hij de bron van al het goede in de wereld is en dat wij mensen afhankelijk zijn
van Zijn genade.
Het is ook een dag van bewustwording en getuigenis naar de wereld om ons heen. Van persoonlijke
bezinning door stil te staan bij de goede dingen die Hij heeft gegeven, in ons leven en aan deze
wereld. Redenen om te danken, maar tegelijkertijd ook een aansporing om te bidden. Om in onze
gebeden ook voor het komende jaar weer om Gods genade en goedheid te vragen, voor de wereld en
voor onszelf. Daarmee erkennen we dat het niet vanzelfsprekend is dat wij het zo goed hebben. En
verwonderen we ons over het onderscheid dat in de wereld zichtbaar wordt. Velen in deze wereld
leven immers in armoede en onzekerheid, ervaren onrecht. Daarom vragen we God in onze gebeden
op biddag ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en om voorspoed voor de
minderbedeelden.
We hopen elkaar in gezondheid in beide diensten te ontmoeten, ’s morgens richten we ons speciaal
op de kinderen, ’s avonds is er een gewone eredienst.
Uit de kerkenraad
Van de diaconie
Collecten
De diaconiecollecte op zondag 8 maart is bestemd voor algemene diaconale zaken. De
diaconiecollecte op zondag 15 maart is bestemd voor St. Hulp Oost-Europa en dan met name voor
kinderbijbelverspreiding.
Kerk schoonmaken
Mannen en vrouwen,
Vrijdagavond 27 en zaterdagmorgen 28 maart hopen we de kerk te gaan schoonmaken. We kunnen
dit niet alleen. Helpt u mee zodat we zondags weer in een schone kerk kunnen zitten?
Graag opgeven bij j.bruil5@chello.nl of 06-20239356.
ZEC
GZB-zendingsdag
Op zaterdag 14 maart is weer de jaarlijkse zendingsdag van de GZB. Deze dag wordt gehouden in de
Midden Nederland Hallen in Barneveld. Thema van de dag is ‘Geef het door!’ Ds. Jonathan Soro laat
zien hoe zijn kerk in de heftige situatie van Zuid-Sudan toch het Evangelie bij jongeren weet te
brengen, Gert-Jan Segers vertelt hoe jongeren zijn hart hebben gekregen in Egypte en welke
uitdagingen hij voor de kerk in Nederland ziet. Voor het verdere programma, zie gzb.nl. U kunt uzelf
aanmelden via gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-512444.
Ga mee op reis – GZB
Onder de naam Experience biedt de GZB onvergetelijke ervaringsreizen (jongerenreizen,
vrouwenreizen en gemeentereizen) met ontmoetingen die je leven verrijken. Deze reizen brengen de
zending dichtbij, door o.a. zendelingen te ontmoeten en mee te leven in de plaatselijke gemeente. De
GZB zegt het volgende hierover: ‘We bezoeken de projecten en ontmoeten lokale christenen, ter
bemoediging voor hen, maar zeker ook voor jezelf. En natuurlijk ontdekken we ook het land en de
vaak prachtige natuur. Ga mee over de grens en ontdek meer over God, de ander en jezelf!’ Voor
meer informatie, zie: www.gzbexperience.nl of neem contact op met de ZEC (Bianca Bouter, 0683974138).
Jeugdraad
Oud papier
Zaterdag 7 maart staat de container voor de oudpapierinzameling weer voor u klaar. De container
staat op de Kerkweg naast de kerk. We zamelen net als vorige keren ook nu weer oud papier in. Van

9.00 uur tot 10.30 uur staan de helpers klaar om uw papier 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 14 maart 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!

