De Kerkklok. Jrg.84;

nr. 02. februari 2019

DE
KERKKLOK
De Kerkklok, jrg.84; nr. 02,

februari 2019 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

MEDITATIE
Tekst: Lucas 10 vers 29:” wie is mijn naaste”.
Zondag 3 februari was het de zgn. zondag van het werelddiaconaat. Op
deze zondag staat centraal de verantwoordelijkheid die we hebben voor
onze naaste dichtbij en ver weg. Dat de zondag op deze datum valt heeft
te maken met het feit dat in de avond van zaterdag 31 januari 1953 er een
hevige noordwesterstorm boven het zuidwesten van Nederland wakkerde.
Rond half 11 die avond was het eb, maar het water stond nog op
vloedhoogte. De zware storm in combinatie met hoogwater en springtij
was fataal. Terwijl veel Zeeuwen sliepen, braken op tal van plaatsen de
dijken. Vele mensen en dieren verdronken. De hulp vanuit buitenland was
enorm.
Dit bracht ons toen tot het besef dat wij ook moesten collecteren voor
mensen die waar ook ter wereld slachtoffer waren van natuurgeweld of
ander geweld. Het bewust zijn dat zij onze naasten waren brak door.
In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan klinkt de vraag: Wie is mijn
naaste? Daar werd in die tijd heel erg over gediscussieerd - volgens de
één waren dat wel je volksgenoten maar anderen weer niet. Het
springende punt is nu dat Jezus de vraag: wie is mijn naaste omdraait in
de vraag: “Van Wie ben ik een naaste?” Zijn gesprekspartners willen het
begrip naaste bepalen vanuit de positie van de mens in nood. De ander is
de naaste van ons. Jezus zegt het andersom: Wij hebben de nááste te zijn
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van de anderen. Zo valt iedere beperking in het betonen van de naaste
liefde weg. Het gaat niet om het stellen van grenzen aan de naaste liefde,
het komt erop aan te ontdekken voor wie jij op een bepaald moment de
naaste hebt te zijn.
Ik denk hierbij aan het verhaal van een Drentse boer, die in de oorlog de
regeringskoerier – Beste – breurtje op zijn weiland vond. Hij was des
nachts uit een vliegtuig gedropt met een geheime missie en hij had bij het
landen zijn been gebroken. Een interviewer (Jan van Hillo) interviewde de
boer jaren na de oorlog en vroeg hem: “ Wat ging er door u heen op die
vroege morgen, toen u Beste Breurtje daar in het uw weiland zag liggen?
“Boer”: ‘Ik wou dat hij er niet gelegen had, maar toen hij er lag, lag hij er
voor mij’
Wie is mijn naaste? Een vraag die roept om onze invulling: voor wie kan ik
een naaste zijn!
Ds. Wijnand Sonnenberg.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Zondag 10 februari COLLECTE JEUGD- EN JONGERENWEK (JOP).
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen
kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere
groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep
uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score.
Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.
Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding,
groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-enklare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag
KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor
groep 7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven
ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.
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Zondag 10 maart voorjaarszendingsweek
Versterk de kerk in Pakistan: COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen
een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over
het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan
een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder
meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel schap en
theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het
toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun
geloof. Bouw met uw collecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk
in Pakistan.
========================================================
Zondag 17 maart collecte voor Glorie vd Libanon, Familie Van Saane.
Zie verder schrijven in de blad.
========================================================
Zondag 07 April collecte grip op de Knip
Stichting Grip op de Knip helpt je met behulp van vrijwilligers, met het
voorkomen óf oplossen van je financiële schuldproblematiek.
Samen lukt ’t, dat is waarin Grip op de Knip geloofd. Zeker als je in de
schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te
oordelen, maar samen met jou aan de slag gaat om weer financieel orde
op zaken te stellen. De maatjes van Grip op de Knip doen dat.
Het aanmelden van hulpvragers kan via onze coördinator Mw. F. van Holst
coordinator@gripopdeknip.nl en/of via het mobiele nr. 06-39023704
Meer info vindt u op: www.gripopdeknip.nl
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RONDOM DE KERKDIENST
KERK EN SCHOOL DIENST
We zien uit naar de komende kerk en school dienst. Elders in dit blad kunt
u daarover lezen. De bijbel lezing is uit 1 Samuel 16 de verzen 1-13.
========================================================

DOOPDIENST
Op10 maart staat er een doopdienst gepland.
Julia Bomhof, dochter van Rik en Mariëlla Bomhof, Veesserenkweg 3a,
hoopt dan het sacrament van de doop te ontvangen.
UIT DE PASTORIE
Terwijl ik een begin maak met het schrijven van deze kopij geniet ik van
het prachtige sneeuwlandschap om me heen. Is Veessen in de
zomermaanden schitterend, dit winterse landschap doet er niet voor
onder. Ik hoop dat we als inwoners van Veessen ons bewust blijven van
het uniek stukje schepping om ons heen. Dat moet niet gewoon worden,
we zijn wat dat betreft zeer bevoorrecht. Het water in de IJssel is weer flink
gestegen. Ik hoor zelfs om me heen geluiden die zeggen dat, gezien het
vele sneeuw in Oosterrijk e.a., er dit jaar weleens gebruik gemaakt zou
moeten worden van de rondom Veessen-Wapenveld gecreëerde water
overloop. Nou dat zijn natuurlijk nog maar speculaties. Laten we voor eerst
maar hopen dat ons pontje de hele zomer kan blijven varen.
Zoals u weet preek onze dochter Ronelle regelmatig in Veessen. Net als
onze andere kinderen komt ze hier graag. Vanaf 17 februari zal zij geen
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gemeente predikant meer zijn in Alphen aan de Rijn. Zij is benoemd tot
universitair docent aan de PTHU in Amsterdam en hoopt in die
hoedanigheid aanstaande predikanten op te leiden. Zij zal het predikant
schap gaan missen. Zij voelt zich erg met gemeente en werk verbonden.
Maar het leven neemt soms onverwachte wendingen.
Ontvang onze hartelijke groeten.
Wijnand en Miny Sonnenberg.

ZIEKEN
Mevr. R. Docter, Brinkhoven 5 in Heerde, is plotseling opgenomen in het
Isala ziekenhuis. Hoewel haar situatie gelukkig verbetert is zij inmiddels
voor Revalidatie opgenomen in IJsselheem (in Isala). Wij wensen haar van
harte beterschap toe.
MEELEVEN
Dat doen we ook met de eindredacteur en haar man van ons kerkblaadje
Willy Wullink, Veerstraat 5 in Heerde. Reeds lang tobt zij met haar
gezondheid en begrensdheid van haar mogelijkheden. De laatste weken
heeft ze een dagbehandeling voor pijnbestrijding gehad en is daar nog
steeds van aan het bijkomen. Het is afwachten hoe dit verloopt. Wij
wensen haar veel sterkte toe in deze tijd.

JUBILEUM
Henk en Ina Bomhof, Smeestraat 3, hopen op 15 februari te gedenken dat
zij 40 jaar geleden zijn getrouwd. De kerkelijke bevestiging van hun
huwelijk vond op die dag plaats in de kerk in Veessen onder leiding van
ds. Eveleens. Wij willen hen en allen die hen liefzijn van harte
gelukwensen met dit jubileum. Henk en Ina zijn geen onbekende in ons
dorp en onze gemeente. Henk trekt er elke dag nog op uit met zijn kraan.
Ina komen we op verschillende activiteiten tegen (schoonmaken kerk,
ouderen bezoek, leerhuis, wandelclub). Samen genieten ze van hun
kleinkinderen (één hoopt binnen kort gedoopt te worden) en van de
mogelijkheid in deze fase van hun leven erop uit te kunnen trekken met
hun camper. Wij hopen dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven. Wij wensen hen een fijne vierdag toe en een gezegende
voortzetting van hun huwelijk.
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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 februari
Er zijn deze maand geen verjaardagen van 75 jaar of ouder.
Maand maart
17-03
Dhr. A. Rave
23-03
Mevr. J.G. Tessemaker-Berends
28-03
Mevr. H. Docter-Grolleman

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING
Maandag 04 maart a.s.
=======================================================

GIFT
In december mochten we een gift van € 1.000 ontvangen van de familie
Bosch uit Heerde. Dit naar aanleiding van het overlijden van hun tante
(Fennigje Tessemaker-van de Mars). Joop schrijft onder andere:
“We hadden gedacht dat het passend zou zijn -zeker ook in de
handelswijze van tante Fenny- om onze dankbaarheid kenbaar te maken
naar de kerkgemeente van Veessen, voor de plek die u aan tante Fenny
altijd heeft geboden en vooral ook het omzien naar elkaar als leden van de
gemeente van onze Heer. Tante Fenny was altijd erg blij met kinderen om
haar heen. Wellicht kunt u met dit bedrag iets in relatie tot het kinderwerk
in de kerk doen.” We zijn erg blij met deze gift en zullen deze voor
Vakantie Bijbel Week en ander kinderwerk bestemmen.
De Kerkvoogdij.

================================================
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Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans 2019 is weer achter de rug. Wekenlang wapperde de
vlag voor de kerk om iedereen erop attent te maken dat de kerk
afhankelijk is van vrijwillige bijdragen. Velen hebben door hun
toezeggingen ook dit jaar laten zien dat zij in woord en daad betrokken zijn
bij onze kerk. De voorlopige toezeggingen voor 2019 zijn € 39.285,-.
Vorig jaar was dit € 43.725,- Dit is een mooi resultaat waar we het kerkelijk
jaar weer gerust mee in kunnen. Het geeft in elk geval de mogelijkheid om
na het vertrek van onze huidige predikant ds. Sonnenberg, de tweede helft
van dit jaar een nieuwe predikant te beroepen.
We danken iedereen die een bijdrage/toezegging heeft gedaan en hopen
u te blijven ontmoeten in onze prachtige kerk.
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Veessen.
========================================================

Ons kerkje in Veessen
Wat staat hij daar mooi centraal in Veessen. Je bent er zo aan gewent dat
hij er staat en dat de klokken luiden. De toren verlicht is en dat er iedere
zondag kerk is, het lijkt zo gewoon. Totdat er iets hapert, als b.v. de klok
stil gaat staan, of dat de klokken niet meer luiden. Dan wordt er vast
iemand opgebeld om het kenbaar te maken, zodat er dan zo spoedig actie
ondernomen kan worden om het te verhelpen. Zo kun je maar weer zien,
dat de kerk er hoort te zijn. Je hoort zelf van mensen die je jammer
genoeg bijna nooit in de kerk ziet, toch zeggen de kerk ja die moet er
blijven. Wat is een dorp zonder kerk denk ik maar. Ons kerkje, dat onder
monumenten zorg valt, is altijd wel wat onderhoud te doen. Gelukkig van
de buitenkant ziet alles er goed uit. Nu wel een muur die groen wordt, van
water dat over de dakgoot loopt. Daar wordt nu aan gewerkt. Kleine
dingen die we zelf kunnen doen wordt ook door ons zelf opgelost. Er
komen nu ook weer groot onderhoudswerk aan. We kregen een rapport
van monumentenzorg wat er in de nabije toekomst zou moeten gebeuren,
dus niet stel en sprong maar toch. Als kerk hebben we wel de taak om
goed onderhoud te plegen. Schilderwerk komt er ook spoedig aan vooral
de weerkant. Daar moet veel aan gebeuren stopverf die los zit. Er zitten
nog al wat kleine ramen in onze kerk, als het mocht zou ik zelf zeggen, zet
er mooie voorzet ramen voor. Maar helaas dat mag niet van
monumentenzorg, je bent aan heel veel regels gebonden. Maar samen
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komen we wel tot een oplossing. Heel mooi is het ook om b.v. de zolder te
zien. Je kunt wel zien dat de kerk 185 jaar oud is en dat de houtworm en
de boktor er aan hebben gevreten. Die zijn allemaal verdelgt. Vroeger
konden ze heel mooie dingen maken, die wij wel moeten onderhouden.
Ik wil ook iedereen bedanken die het afgelopen jaar, meegeholpen
hebben met schoonmaken, onderhoud begraafplaats, rondom de kerk.
Zonder al die hulp zou het ook niet goed komen, en we hopen ook van
harte dat U dat blijft doen. En dan nog al die mensen die zorgen dat de
boel draaiende blijft. Zo hebben zovelen een taak, een zorgt voor het
geluid, ander voor administratie, weer een ander voor het geld, organisten,
ouderen bezoeken, koffie ochtenden, jeugd vakantie bijbel week,
samenstelling kerkklok, begraafplaats. Ik zal er vast nog wel wat vergeten
zijn. MAAR ik zeg maar weer zo, en dan val ik wel in herhaling, in Veessen
bij de kerk, loopt alles op rolletjes, iedereen heeft een taak en het komt
allemaal goed .
namens kerk rentmeesters J.B.

DATA KRINGEN
Kring van Burgeren
Onze volgende bijeenkomst is gepland op:
Dinsdagavond 12 februari (daarna: 19 maart).
Op 12 februari is het onderwerp: Het goede einde.
’t Is niet te hoog..p -.51-55 ).
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.
08 februari
22 februari
07 maart
21 maart
04 april
18 april
16 mei
13 juni
27 juni
11 augustus
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Gebedskringavonden
Deze zijn elke 2e maandag van de maand m.u.v. Juni i.v.m. Pinksteren
11 februari
11 maart
08 april
13 mei
17 juni
08 juli

Leerhuis
De volgende bijeenkomsten van ons leerhuis in 2019 is gepland op de
donderdag 14 februari (daarna: 21 maart). Plaats van samenkomst
zonder tegenbericht: de familie Nederveen. Aanvang 20.00 uur.
Op 14 februari zal het onderwerp zijn: Oog voor de schepping en
op 21 maart willen we luisteren naar de Jacobus brief (spits: arm-en rijk).

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:
20 februari
20 maart
17 april Paasmaaltijd
15 mei het jaarlijkse uitstapje
Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com
Groet Hennie.
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VOOR DE GEMEENTE

Kerk en School-dienst
‘Anders kiezen’ is het thema van de Kerk en School-diensten in de
verschillende kerken in Heerde en Veessen op zondag 10 februari 2019.
In de week voorafgaande aan deze dag, gaan de kinderen van GBS
Kristal, het Talent, Wereldwijs en de IJsselvallei luisteren en nadenken
over verhalen, waarin het gaat over anders kiezen. Alle kinderen zijn met
hun ouders en andere belangstellenden uitgenodigd om in één van de
kerken in Heerde/Veessen deze themaweek af te sluiten. De kinderen
zullen mee doen tijdens de verschillende onderdelen van de dienst.
Bent u benieuwd? U bent van harte welkom!
De kerkdienst in Veessen op 10 februari 2019 begint om half 10.
========================================================

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.
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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.
========================================================

Collecte voor Glorie vd Libanon, Familie Van Saane
Ds. Wilbert van Saane en Rima Nasrallah zijn samen met hun kinderen
Christina en Pieter uitgezonden naar Libanon om daar te gaan werken.
Rima als docent praktische theologie bij de Near East School of Theology
en Wilbert als studentenpastor bij de Haigazian Universiteit in Beirut. Ze
zullen betrokken zijn bij de National Evangelical Church of Beirut en de
Middle East Council of Churches. De Lichtkring is bij deze familie en bij
hun opdracht betrokken als zendende gemeente.
Wij als Gemeente van Veessen steunen ook dit project.
Het is een zinderend hete julidag in de wijk Bourj Hammoud. Mannen in
mouwloze hemden zitten verveeld op stoeltjes voor hun werkplaatsen.
Voetgangers zoeken de schaduw van de haveloze gebouwen in de nauwe
straatjes. Uitlaatdampen van het drukke verkeer mengen zich met de hete
lucht. Maar op de binnenplaats van de Immanuelkerk klinkt het vrolijke
geroezemoes van spelende kinderen. Als ik de poort door kom, staan ze
in rijen opgesteld, klaar om naar verschillende activiteiten te gaan. Ze
doen mee aan de vakantiebijbelclub van de Immanuelkerk. Hier in
Libanon gaan de scholen ’s zomers bijna drie maanden dicht vanwege de
hitte. Dat klinkt mooier dan het in werkelijkheid is, vooral als je in een
armere wijk opgroeit. De meeste kinderen van Bourj Hammoud wonen in
piepkleine appartementen. Er zijn geen speeltuinen en parken. Bovendien
ontbreekt het de gezinnen aan geld voor recreatie. Voor de kinderen (en
voor de ouders) is de vakantiebijbelclub dus een welkome afwisseling.
Deze zomer zijn er 150 kinderen op de club van de Immanuelkerk
afgekomen. De leiding – zestien jongeren van de Immanuelkerk – biedt
een gevarieerd programma aan van sport, spel, zingen, een Bijbelverhaal
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en knutselen. Op sommige dagen kunnen de kinderen een workshop
kiezen: koken, schilderen, houtbewerking en dergelijke. Iedere week is er
een uitje naar een speeltuin of een zwembad. Voor de leidinggevenden is
het hard aanpoten. Ze zijn van 8:00 uur ’s morgens tot 18:00 uur ’s avonds
bij de kerk aanwezig en dat vier weken lang. Ze dansen, spelen en
sporten met de kinderen. Ze vertellen Bijbelverhalen en leren liedjes aan.
Ze plakken pleisters en praten met de ouders. Als de kinderen om 13:00
uur ’s middags naar huis gaan, blijven zij achter om op te ruimen, te
evalueren en de volgende dag voor te bereiden. Liza, die de algehele
leiding in handen heeft, vertelt: “Ik doe dit omdat ik van kinderen houd. Ik
ben docente op een Armeense Evangelische school in Beiroet. Maar ik wil
dit ook graag voor mijn kerk doen. We draaien de vakantiebijbelclub vier
weken lang. Wat de ouders betreft zouden we dit wel de hele zomer
mogen doen. Maar meer dan vier weken lukt ons niet.” “De meeste
kinderen komen omdat ze hier gewoon veel plezier hebben,” legt Liza uit.
“Maar we merken ook dat sommige kinderen aandachtig luisteren en laten
merken dat ze de Bijbelverhalen begrijpen. De verhalen zijn een ding,
maar de aandacht van de leiders is misschien nog belangrijker. We
proberen het evangelie te laten zien in wie we zijn en hoe we met de
kinderen omgaan.” Liza gaat dieper in op de relevantie van de
vakantiebijbelclub. “Dit jaar is het thema ‘overwinnen’. De verhalen gaan
over Bijbelse figuren die een overwinning haalden, zoals Gideon, Esther
en David. Aan de hand van deze verhalen denken we met de kinderen na
over hoe zij overwinningen kunnen behalen. Dat is belangrijk als je
bedenkt dat ongeveer de helft van de kinderen komt uit gezinnen met
sociale problemen, zoals werkloosheid, armoede en echtscheiding. Aan
het eind van de vier weken krijgen alle kinderen een
‘overwinnaarscertificaat’.” De Armeense Evangelische Kerken draaien
vakantiebijbelclubs op zeven verschillende plaatsen in Libanon en Syrië.
Zo bereiken ze enkele honderden kinderen. Dat is niet gering voor een
klein kerkgenootschap van tien plaatselijke gemeenten. Verschillende
studenten van de Near East School of Theology en Haigazian University
zijn als leidinggevenden betrokken. Ze offeren een maand van hun
zomervakantie op uit liefde voor kinderen, het evangelie en de kerk.
Wilbert van Saane.
========================================================
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Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van
de PCOB op woensdagmiddag 20 februari om 14. 30 uur in het Trefpunt
aan de Kanaalstraat in Heerde.
Op deze bijeenkomst is er eerst een huishoudelijk gedeelte waarin we de
jaarstukken van 2018 behandelen. Daarna geven we het woord aan An
Jansen, secretaris van de Vrijwillige Hulpdienst, zij zal ons het een en
ander vertellen over de werkzaamheden van deze organisatie.
belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

================================================

Filmavond Bonhoeffer
Zoals u weet zijn we met een hele groep uit ons midden (en enkele
anderen) naar Berlijn geweest. We hebben toen veel gehoord en gezien
van de Duitse verzetsstrijder Bonhoeffer. Op 6 maart hopen we in de
“Boerbrink” een filmavond over Bonhoeffer te geven. Een indrukwekkende
film over zijn leven. Omdat daar een korte passage over het eind van zijn
leven in voorkomt zou iemand het bezwaarlijk (te heftig) kunnen vinden te
komen. Daar moet ieder persoonlijk een eigen afweging in maken.
Inloop: 19.30 uur.
De film begint te draaien om 20.00 uur.
Iedereen is welkom, ook degene die niet mee naar de reis in Berlijn zijn
geweest.
INGEKOMEN EN VERTROKKEN GEMEENTE LEDEN

Ingekomen:

Dhr. H. J. Overmeen
Mevr. A. Overmeen - Veldman
Dochter Chr. Ch. Overmeen
Mevr. Alberta Nijmeijer

Vertrokken:
Reinier Alberts
================================================
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Totaal collecten Kerkrentmeester
Totaal collecten Diaconie

€
€

163,06
157,52

Extra collecte

Bijbelgenootschap
Voor de verwarming
Voor het Pastoraat

€
€
€

49,50
104,55
61,80

Verjaardagfonds

Januari via Dhr. W. van Dieren

€

101,25

Giften

Voor de kerk als dank voor de
bloemen
Via Dhr. W. van Dieren

€

5,00

€
€
€

10,00
12,50
665,18

Voor de kerk
Via Ds. W.G. Sonnenberg
Via Giro
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 28 februari 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
10/16 – 02
10/16 – 03
14/20 – 04

de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends
de dames Nederveen- Van Dalen/ Van der Scheer-Steenbergen
de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink

KERK SCHOONMAKEN
10/16 – 02
17/23 – 02
24-02 – 03
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04

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
de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
10/16 – 02
17/23 – 02
24-02 – 03
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04

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

RONDOM DE KERK
10/16 – 02
17/23 – 02
24-02 – 03
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04

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

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
24-02 – 03
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04

dhr. H. Bosman
dhr. W. Pieltjes
dhr. W. van Dieren
dhr. J. Bastiaannet
dhr. H. van Ommen
dhr. B. van der Scheer

___________________________________________________________

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur
Zondag
10 februari
Kerk en Schooldienst Veessen
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

16

: Dhr. M. Westenberg
: Miny
: Mevr. I. Bomhof
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: Groen
: Jeugd- en Jongerenwerk
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Zondag
17 februari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. R.A. Houtman
: Epe
: 0578-696084
: 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. A. van Dieren
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag
24 februari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J. Stap
: Kolderveen
: 06-45751180
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. J. Nederveen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. T. Hoogers
: Annelies
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 03 maart
1ste zondag 40 dagen tijd

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. G. Timmer
: Heerde
: 0578-693068
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. H. van Welsum

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

17

: Dhr. E. Luikens
: geen
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Paars
: Onderhoud algemeen
begraafplaats
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Zondag 10 maart
2de zondag 40 dagen tijd
Uitzending Radio 794
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

: Dhr. J. Smit
: Joukje
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Paars
: Voorjaarszendingsweek

Woensdag 13 maart
Biddag voor gewas
Aanvang dienst 19.30 uur
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

: Dhr. H.L. Dalhuisen
: geen
: geen
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 17 maart
3de zondag 40 dagen tijd
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J.P. van Ark
: Wapenveld
: 06-21879108
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

18

: Dhr. E. Luikens
: geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: Paars
: Glorie vd Libanon,
Familie Van Saane
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Zondag 24 maart
4de zondag 40 dagen tijd
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Schijve
: Miny
: Mevr. I. Bomhof
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 31 maart
5de zondag 40 dagen tijd
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. C.J. Kolijn
: Wezep
: 038-3758097
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Bosch
: Geen
: Mevr. A. van Dieren
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Paars
: Onderhoud en
stemmen orgel

Zondag 07 april
6de zondag 40 dagen tijd
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. J. Kroon
: Lunteren
: 0342-418485
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Visser
: Dhr. H. Bosman

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

19

: Dhr. M. Westenberg
: Annelies
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Paars
: Stichting Grip op de Knip
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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

20

0572 - 360262

