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Meditatie
Lucas 2 ‘het geschenk’
In deze adventsweken bereiden we ons voor op het komende kerstfeest,
het feest waarop we vieren dat Jezus geboren is. Stel nou eens dat Jezus
niet geboren was? Stel eens dat er nooit die nacht was geweest in die stal
met Jozef en Maria...; in dat veld met de herders en de engelen; onder die
ster met de wijzen uit hun verre land?
Voor het jaaroverzicht van het jaar ‘nul’ zou het vrees ik weinig hebben
uitgemaakt.
Wij worden straks op de televisie weer overspoeld met jaaroverzichten.
Het belangrijkste wereldnieuws, de sport van het afgelopen jaar.
Als er zoiets had bestaan in de dagen van keizer Augustus, ik denk niet
dat ze ons verhaal uit Lucas 2 gemist hadden.
Het zou zijn gegaan over de belastinghervormingen die deze keizer in dat
jaar had doorgevoerd, en die het wereldtoneel tekenen waarop de
geboorte van Jezus plaatshad.
Maar zo’n kind geboren in een stal...
1

De Kerkklok. Jrg.83;

nr. 11.

december 2018

En toch...
De wereld zou er wel iets aan hebben gemist.
De wereld zou er een ‘geschenk’ aan hebben gemist.
Het grootste geschenk, het grootste cadeau dat je kunt bedenken.
God komt met dit cadeau toe naar mensen in nood.
Hoor wat de engel in die kerstnacht zegt: ‘vandaag is in de stad van David
een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer’.
Geweldige woorden zijn het. Geloofswoorden.
Woorden die dan toch vooral over geestelijke dingen gaan?
Niet alleen. In Jezus wil God én onze helper zijn én onze Redder. God
heeft weet van onze dagelijkse nood maar ook van onze geestelijke nood.
Jezus is gekomen om herstel te geven van de band tussen mensen en
God. In dit kind is er verzoening van de schuld. Door wat dit Kind gaat
doen als het een man geworden is.
Stel dat Jezus niet geboren was?
Dat Gods cadeau niet in die stal in Bethlehem geboren was die nacht?
Wat dan? We hadden geen toekomst, geen doel, geen perspectief.
Goed beschouwd, we hadden geen leven.
Maar Hij is geboren!
God gaf zijn Cadeau.
En Kerst vieren dat is: Jezus als Gods geschenk ontvangen. Daar mogen
we ons in deze adventsweken op voor bereiden.
Ds. Wijnand Sonnenberg.
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EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Dinsdag 25 DECEMBER COLLECTE KERK IN ACTIE
(KINDEREN IN DE KNEL)
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker
naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor
veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op
in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist
met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom
mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor
kinderprojecten!
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar.
We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare
kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een
uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met
de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in
Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij
weer kunnen stralen.
Zondag 13 januari collecte Ned. Bijbel Genootschap
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere
Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet
vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven
die bij bellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor
de Bijbel. Bij contextueel bij bellezen bij voorbeeld lezen mensen bij
belverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken.
Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de
Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de
Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is
tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd.
Zondag 20 januari, collecte Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen
met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies
die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende
gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.
Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in
crisissituaties, bĳ ziekte, ﬁnanciële zorgen, maar ook bĳ vragen over
geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel
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contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld
snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van
pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke
gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bĳvoorbeeld
luchthavenpastoraat.
Zondag 03 februari KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich
meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers
zonder dij ken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen
beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt
landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen!
Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen.
We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware
regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

RONDOM DE KERKDIENST
Deze kerkklok vermeldt een veelheid van diensten. Hij verschijnt midden
in advent. Afgelopen zondag (2 december ) hebben we met elkaar stil
gestaan bij de geboorte aankondiging van Jezus (Lucas 1, vers 35).
Zondag 9, december willen we met elkaar luisteren naar de adventshymne
van Elisabeth (Lucas 1, vers 43).
Tijdens de kerstnachtdienst is de Overdenking n.a.v. (Lucas 2, vers 15-20).
Thema: 'even ertussenuit… moment van bezinning en aanbidding'.
Het koor Double Four uit Hattem zal dan zijn medewerking verlenen.
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Op 1e kerstdag is de overdenking n.a.v. (Lucas 2, vers 9): ‘omgeven door
het stralende licht van de Heer’.
Thema: “Als God de hemel open doet”.
Vivo zal weer zijn medewerking aan deze dienst verlenen.

Ook zal er weer een bijdrage zijn van de kinderen van de
kindernevendienst (met hun leiding).
De tekst voor de preek op oudejaarsavond is gekozen uit de brief van
Paulus aan de Filippenzen (tekst 3 vers 14). Marjon Buitendijk zal dan
weer voor ons zingen.
Dit dus over de diensten waar ik in voor mag gaan. Daarnaast zijn er nog
de nodige diensten met gastvoorgangers. Wij wensen u gezegende
diensten toe.
Nieuwjaarsdienst
Op zondag 6 januari a.s. hopen we de eerst kerkdienst in het nieuwe jaar
te hebben. Ds. Wijnand Sonnenberg zal dan voorgaan. De dienst begint
zoals altijd om 9.30 uur. Na de dienst is er koffie drinken in de Boerbrink
voor iedereen. We kunnen elkaar bij die gelegenheid veel heil en zegen
voor het nieuwe jaar toewensen, onder het genot van een kop koffie
thee, of limonade. Voor iets lekkers erbij wordt ook gezorgd. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd, dus iedereen van harte uitgenodigd!
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UIT DE PASTORIE
Deze Kerkklok is alweer de laatste van dit jaar. Wij hopen velen van u te
ontmoeten bij de kerstmiddag (zie elders), de kerst-in met mede werking
van Vivo en mevr. Potjes (zie elders) en bij de kerkdiensten (ze boven).
Rest ons u in deze laatste kerkklok van dit jaar gezegende kerstdagen en
een goede jaarwisseling toe te wensen. Omdat dit kerkblad toch al een
beetje in het teken staat van Bonhoeffer en we met verschillende van u in
dat kader een reis naar Berlijn hebben gemaakt sluit ik af met het bekende
lied van hem: Door goede machten trouw en stil omgeven.
Originele Duitse tekst: Von guten Mächten Gezang 398
(Liedboek voor de Kerken)
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

2
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
3
En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
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4
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
5
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
6
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
7
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
(Vertaling: J.W. Schulte Nordholt)

Lees ook: 'Wie ben ik?'
Ontvang onze hartelijke groeten.
Wijnand en Miny Sonnenberg.
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UIT DE GEMEENTE
JARIGEN
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder
degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.
Maand december
20-12
Dhr. S. Zwerus
27-12
Dhr. G. de Dhr. G. de Weerd
27-12
Dhr. L. Hanekamp

Maand januari
31-01
Dhr. G.J. Tessemaker
31-01
Mevr. J. van den Belt

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING
Maandag 07 januari a.s
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DATA KRINGEN
Kring van Burgeren
Deze kring hoopt weer samen te komen op dinsdag 11 december. We
gaan verder met de bespreking van het boekje: ’t Is niet te hoog…p 37-46
(Kruis en Opstanding).
Aanvangstijd: 20.00 uur. Info: Annelies van de Scheer en ondergetekende.
Zus en Zo
Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in
“De VERBINDING” te Vorchten.
13 december
10 januari
08 februari
22 februari
07 maart
21 maart
04 april
18 april
16 mei
13 juni
27 juni
11 augustus

Gebedskringavonden
10 december

Leerhuis
Onze volgende bijeenkomst dit seizoen is gepland op donderdag 13
december om 20.00 uur bij de familie Nederveen. Inmiddels hebben we
de bespreking van de 10 geboden afgerond. In aansluiting op dat thema
willen we op 13 december met elkaar nadenken over de Bergrede van
Jezus (Matheus 5-7) . Over de onderwerpen waar we na deze cyclus rond
de 10 geboden het over gaan hebben wordt nog nagedacht. We kunnen
daar op 13 december input voor geven.
Koffie ochtend
Een uitnodiging aan iedereen die het gezellig vindt om samen een kopje
koffie of thee te drinken. Er kan geknutseld worden, maar u kunt ook
komen om een praatje te maken. Wat aandacht te geven, of te krijgen van
elkaar. Vanaf half tien is de ”Boerbrink” open.
Kom geheel vrijblijvend bij ons langs op:
19 december (kerstmaaltijd) Zie stukje elders in deze kerkklok
16 januari
20 februari
20 maart
17 april Paasmaaltijd
15 mei het jaarlijkse uitstapje
Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com
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Op onze fijne en gezellige koffie ochtenden staat altijd een pot op tafel
waar iedereen geld in kan doen. Wij hebben besloten de inhoud hiervan
€ 137,00 te schenken aan het project van s’Heerenlo. Dit voor het
bekostigen van een duo-fiets.
We hopen dat onze dorpsgenoot Fulco en zijn medebewoners er van
zullen genieten.
Groet Hennie

VOOR DE GEMEENTE
Geboren
Op 13 november 2018 is Julia geboren. Zij is de dochter van Rik en
Mariëlla Bomhof. Zijn wonen Veesserenkweg 3a. Rik en Mariëlla zijn geen
onbekenden binnen ons dorp. Fijn dat zij hun pas betroken huis aan de
Veesserenkweg op orde hadden zodat Julia in hun nieuwe woning in alle
rust en veiligheid geboren kon worden. Wij willen Rik en Mariëlla van harte
gelukwensen met dit hun toevertrouwde geschenk. Graag betrekken we
ook de grootouders bij onze felicitatie. Op het geboortekaartje staat:
“je hebt twee kleine handjes, geef ons er allebei één. Dan leiden we je
rond, totdat je zegt: ik kan het wel alleen”. Wij wensen Rik en Mariëlla een
fijne kraamtijd toe en heel veel sterkte bij de opvoeding tot het moment dat
ze zegt: ik kan het wel alleen. Ook wensen wij hen de Zegen van God toe.
Dat Julia op mag groeien tot eer van de God en Vader van onze Here
Jezus Christus.
========================================================

Laatste zondag kerkelijk jaar.
In de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar kregen de
rouw dragende families onderstaand gedicht mee naar huis. Via deze
kerkklok willen we meerderen van u met de inhoud van dit gedicht op de
hoogte stellen.
Gedicht Dietrich Bonhoeffer Als je van iemand houdt…
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‘Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar
gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand, die de leegte
van de afwezigheid kan vullen.’ Zo begint Dietrich Bonhoeffer zijn
aangrijpende gedicht over gemis. Lees hieronder de volledige tekst.
Als je van iemand houdt
Als je van iemand houdt,
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.
11
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Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog,
verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken.
Geboren in 1906 en overleden op 9 april 1945 in het Duitse Flossenbürg.

================================================
Uitnodiging Kerst middag.
Namens de ouderen bezoeksters nodigen wij u uit, om samen met ons
een kerstmaaltijd te vieren.
Iedereen die zin heeft, om van deze gezellige middag gebruik te maken,
is van harte welkom.
Dit wordt gehouden in "De Boerbrink"
En wel op woensdag 19 december van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Er kan voor vervoer gezorgd worden.
Als u zin heeft te komen, bel dan wel even voor 15 december met:
Ina Bomhof

telefoon 0578-631345

of met
Ans Pleiter

telefoon 0578-694793

========================================================
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Kerstkuier Basisschool “ De IJsselvallei”
Op donderdag 20 december organiseert basisschool De IJsselvallei een
kerstkuier in ons dorp.
Binnen deze kerstkuier wordt het kerstverhaal weergeven. U bent van
harte welkom om dit met ons mee te beleven.
De avond start om 18.30 uur bij school. Vanaf daar vertrekken om de vijf
minuten de groepjes voor een wandeling met lichtjes langs de
verschillende scenes van het kerstverhaal.
In verband met de vertrektijden per groep is het wenselijk om u vooraf aan
te melden. Dit kunt u doen bij bertharmsen@stichtingcambium.nl
Namens het team van harte welkom, wij hopen u allen te mogen
verwelkomen.
========================================================
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Kerstkaartenactie
Stichting Woord en Daad (Heerde/Wapenveld) houdt weer de jaarlijkse
Kerstkaartenactie, waarbij uw kerstkaarten in Heerde, Veessen, Vorchten
en Wapenveld worden bezorgd voor 60 cent per kaart. De opbrengst van
deze actie is bestemd voor de kerstcampagne ‘wonderschoon‘, waarbij
wordt ingezet op verbeterde hygiëne, goed sanitair en schoon drinkwater
voor iedereen.
Hoe kunt u meedoen?
1. U doet de kerstkaarten die u wilt laten bezorgen in een
pedaalemmerzak.
2. U doet het bezorggeld, 60 eurocent per kaart, in een envelop en plakt
die dicht.
3. De pedaalemmerzak met daarin de kaarten en de envelop knoopt u
goed dicht.
4. U kunt deze vanaf 6 december inleveren bij:
* Limburgia Heerde, Dorpsstraat 36, Heerde
* Plus Supermarkt, Brandstraat 1, Heerde
* Boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36b, Wapenveld
Voor de eerste bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m
donderdagmorgen 13 december (uiterlijk 12.00 uur).
Voor de tweede (laatste!) bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m
donderdagmorgen 20 december (uiterlijk 12.00 uur).

========================================================
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AED-reanimatiecursus
Attentie allemaal,
Ook komend jaar 2019 in februari weer de AED-reanimatiecursus in
"De Boerbrink" achter de kerk.
Het is van levensbelang dat u deze cursus doet en elk jaar herhaalt.
Er mogen per avond maximaal 10 personen deelnemen, zodat elke
deelnemer aan bod komt.
U hebt een cursusboekje nodig, dat u voor die avond door dient mee
te nemen, zodat u goed voorbereidt kunt beginnen. De boekjes zijn
verkrijgbaar bij Hannie Noordman.
De kosten voor deelname zijn € 12,50. Dit kunt u die avond contant
afrekenen bij onze instructrice Hannie Noordman.
Voor koffie en koek wordt gezorgd.
Van harte welkom.
Opgeven bij Dicky en/of Willem Pieltjes.
Tel: 631483 en/of 06-19202062.

De avonden zijn op:

di. 05 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur
do. 07 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur
di. 12 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur
do. 14 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur

Groet,
Dicky Pieltjes.

========================================================
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Totaal collecten Kerkrentmeester
Totaal collecten Diaconie

€
€

242,92
256,80

Dankdag

€

150,75

Extra collecte

Jeugd- en Jongerenwerk
Kerk in Aktie (KIA) 11-11
Najaarszending

€
€
€

93,35
49,40
62,20

Verjaardag fonds

Oktober, door dhr. G.J. Tessemaker

€

161,25

Giften

voor de kerk als dank voor de bloemen
Via Dhr. G.A. Pleiter
€
Via Dhr. H. Bosman
€
Via Dhr. G.A. Pleiter
€

8,50
10,00
5,00

€

100,00

€
€
€

20,00
50,00
1.210,17

Collecten

Voor dankdag via de bank
Voor de kerk
via Ds. W.G. Sonnenberg 2 x € 10,=
Voor de kerk via de bank
Totaal Collecten en giften
Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK
De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.
Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud,
er kunnen na uitgifte van de kerkklok wijzigingen optreden.
E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 03 januari a.s.
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl
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COLLECTEMUNTEN
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten
ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.
•

girorekening:

•

bankrekening: NL71RABO0326546464

NL10INGB0004482210

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden
van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.
De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks
75 stuks

€
€

18,75 50 stuks
56,25 100 stuks

€
€

37,50
75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”,
worden de munten bij u thuis bezorgd.
Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de
belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.
Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een
fiscale aftrekpost.

ROOSTERS
BOERBRINK SCHOONMAKEN
04/10 – 11
09/15 – 12
07/13 – 01
10/16 – 02

de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends

KERK SCHOONMAKEN
02/08 – 12
09/15 – 12
16/22 – 12
23/29 – 12
30/05 – 01
06/12 – 01
13/19 – 01
20/26 – 01
27/02 – 02

de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
02/08 – 12
09/15 – 12
16/22 – 12
23/29 – 12
30/05 – 01
06/12 – 01
13/19 – 01
20/26 – 01
27/02 – 02

dhr. G. Wonink
de heren G. Booy / J. Booy
de heren G. Karrenbeld / W. Schoonhoven
de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
dhr. W. Wullink
de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
dhr. G. Wonink
de heren G. Booy / J. Booy

RONDOM DE KERK
02/08 – 12
09/15 – 12
16/22 – 12
23/29 – 12
30/05 – 01
06/12 – 01
13/19 – 01
20/26 – 01
27/02 – 02

dhr. G. Wonink
dhr. W. Schoonhoven
dhr. G.J. Tessemaker
dhr. H. v. Welsum
dhr. J. Nederveen
dhr. W. Wullink
dhr. H. Bos
dhr. G. Wonink
dhr. K. Witman

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK

Gedicht
Wanneer ik naar de hemel kijk, wat voel ik mij dan klein.
Maar U zegt HEER dat ik op U lijk, mijn vader wilt U zijn.
O, GOD wat is een mensenkind dat U hem zo geweldig vind.
En dat U steeds weer naar hem vraagt, en hem op handen draagt.
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ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur
Zondag 09 december
2de Advent
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Miny
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 16 december
3de Advent
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. Mevr .P.M. Sonnenberg
: Utrecht
: 06-27878914
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Dhr. J. Bastiaannet

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Hakkert
: Joukje
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 23 december
4de Advent
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. B. van ‘t Veld
: Vaassen
: 0578-570995
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. E. Luikens
: Annelies
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Maandag 24 december Kerstnachtdienst
m.m.v. Double Four uit Hattem
Aanvang dienst 22.00 uur
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Visser
: Dhr. H. Bosman

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Mevr. T. Visser
: Geen
: Geen
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Dinsdag 25 december
1ste Kerstdag
Gezinsdienst
m.m.v. VIVO
Aanvang dienst 10.00 uur
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. G. Visser

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Bosch
: Geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: Wit
: Kinderen in de knel

Zondag 30 december
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J.H. van Wijk
: Zwolle
: 06-36500228
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. J. Nederveen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. J. Nap
: Geen
: Mevr. I. Bomhof
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Maandag 31 december
Oudejaarsavond
m.m.v. Marjon Buitendijk
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. H. van Welsum

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. T. Hoogers
: Geen
: Geen
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Wit
: Oudejaarscollecte

Zondag 06 januari
Na de dienst koffie drinken in de “Boerbrink”
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. G. Pleiter

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Mevr. T. Visser
: Geen
: Mevr. A. van Dieren
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Groen
: Verwarming

Zondag
13 januari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. W. van Dieren

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. T. Hoogers
: Annelies
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag
20 januari
Heilig Avondmaal
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Geen
: Mevr. A. Witman
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Wit
: Pastoraat

Zondag
27 januari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. C. Hendriks
: Ede
: 06-55746410
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Dhr. J. Bastiaannet

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Joukje
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag
03 februari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Mevr. T. Visser
: Geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. W. van Bessen
: Dhr. W. van Bessen
: Groen
: KIA-Werelddiaconaat
Bangladesh
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COLOFON
Predikant:

Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl
Ouderlingen:

Administratie:

Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren
0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp
0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ledenadministratie:
Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
e-mail:
leden@kerkveessen.nl

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:
Dhr. G. Pleiter
Dhr. J. Bastiaannet

0578 - 694793
0578 - 692916

Kerkrentmeester:
Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654
e-mail:
kerkvoogdij@kerkveessen.nl
Diaconie:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum
0578 - 631285
Mevr. H. Mulder
0578 - 631489
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl

Boekhouding:
Mevr. J. Witman

0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):
Mevr. A. Buitendijk
0578 - 641889
e-mail:
scriba@kerkveessen.nl
Coördinatie organisten:
Mevr. T. Visser
0578 - 631654
Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. J. Bastiaannet

0578 - 692916

Kerkklok:

Administratie:
Dhr. G. Kouwenhoven
0578 - 631778
Email:
verhuur@kerkveessen.nl

Mevr. W. Wullink
e-mail:
willywullink@hotmail.com

Grafdelver:
Regratec

Collectebonnen / Giften
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:
Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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Kerst-Inn Veessen
Op maandag 24 december, ‘Midden in de winternacht’ of eigenlijk op de
vooravond van het Kerstfeest…is er een gezellig dorpsgebeuren op het
kerkplein naast de kerk.
Vanaf 18.15 uur tot ongeveer 19.15 uur is er een Kerst-Inn op het
Kerkplein in Veessen waarbij we met elkaar een aanvang willen maken
voor de ‘Stille Nacht’ van de komende Kerstdagen.
Er zullen vuurkorven branden, er is gezellig samenzijn met ‘soep & zopie’
en een inspirerend verhaal door verhalenvertelster mevr. Potjes.
Maar dat niet alleen, want: zoals elk jaar zal Muziekvereniging VIVO hun
kerstavond rondgang in Veessen maken en zij zullen rond 18.50 uur op
het Kerkplein arriveren om daar het ‘Ere zij God’ en andere kerstliederen
te komen spelen.
Benieuwd? ‘
Komt allen tezamen’ op 24 december om 18.15 uur naar het Kerkplein.
Wees Welkom en vier Kerst-Inn Veessen!
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