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Meditatie
HOREN*
“Hoor je wel wat ik zei?”, vraagt je dochter met een lichte irritatie in haar
stem. “Hmm”, mompel je voor je uit, zonder op te kijken van je tablet.
“Nou, wat zei ik dan?”, vraagt ze uitdagend. Je kijkt op en ziet haar felle
blik, maar ook een lichte twinkeling in haar ogen. “Sorry, je hebt gelijk. Ik
hoorde niet wat je zei. Ik ben een en al oor!” Zo gaat het soms in onze
communicatie. We knikken of we hummen, maar we horen niet écht wat
de ander zegt. In de Bijbel lezen we keer op keer dat God mensen hoort.
Hij hoort de Israëlieten die lijden onder de slavernij in Egypte. Het horen
leidt tot de Exodus, de bevrijding uit Egypte. De dichter van Psalm 17
belijdt dat de HEER hem hoort en vertrouwt erop dat Hij hem zal redden.
Ook van Jezus horen we dat hij de roep van een melaatse hoort en met
ontferming bewogen is. De melaatse wordt weer rein, hij krijgt een nieuw
bestaan. Horen… dat wil zeggen: stil worden. Ontvankelijk worden voor
het grote Verhaal van God met mensen. Een Verhaal van bevrijding en
verzoening, genade en vergeving, vrede en gerechtigheid. Het Verhaal
van de Levende dat steeds verrassend is, steeds weerklinkt in je leven
van alledag. Horen… dat wil zeggen: ruimte maken. Letterlijk, in je
agenda. De Bijbel lezen en daarover mediteren gaat niet vanzelf. Dat
vraagt oefening, discipline en doorzettingsvermogen. Er zijn allerlei
dingen in je leven die om de voorrang strijden. Je werk, je sport, de
boodschappen, uitgaan… Als je maar doordraaft is de kans niet zo groot
dat je wat hoort. God spreekt tot ons in de stilte. Horen… dat wil zeggen:
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aandachtig luisteren. Wat de ander zegt niet meteen invullen met eigen
ideeën of persoonlijke opvattingen. Jezelf relativeren, die ander niet
omvormen zodat hij of zij in jouw straatje past. Jezelf laten verrassen en
misschien aangesproken of tegengesproken worden. Echt horen is een
waagstuk, mogelijk kom je tot de conclusie dat je een andere weg moet
inslaan. Horen… dat wil zeggen: ge-hoor-zamen. Je beantwoordt het
appèl van de ander: door te negeren, vergeving te vragen, te helpen,
tegen te spreken, met je mond vol tanden te staan. Niets is op voorhand
fout, het kan allemaal passend zijn. Maar niet iedere keuze doet evenveel
recht aan de ander én jezelf. Horen… dat wil zeggen: elkaar vertrouwen.
Jij met jouw verhaal en ik met het mijne. Wat is het mooi als je je
blijdschap en je verdriet kunt delen met die mens naast je. Wat een
wonderlijke rust te midden van alle hectiek als je erop vertrouwt dat God
jouw bidden hoort. Ongehoord… God hoort zijn Zoon die bidt aan het
kruis: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Levend vanuit het
geheim van Pasen belijden we zingend (Lied 647:3 NLB): Voor mensen
die vragen, wachtend en wakend door het leven gaan, weerklinken hier
woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan.
Ds. Wilbert van Iperen, classis predikant.
* Bovenstaande meditatie gaat over ‘horen’ en komt uit de nieuwsbrief
‘Ontmoeten op de Veluwe’. Ik vat de taak van de classispredikant samen
met het woord HOPEN. Iedere beginletter staat voor een of meer
aandachtsvelden: horen, ontmoeten, ondersteunen, prikkelen, pionieren,
enthousiasmeren, evalueren, namens… Daarmee zijn de thema’s voor de
komende meditaties gegeven.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
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.
========================================================
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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

Als maatje krijg je een opleiding en goede begeleiding

RONDOM DE KERKDIENST
KERK EN SCHOOLDIENST
We kijken met veel vreugde terug op de Kerk en Schooldienst. Dank voor
de leerkrachten die zich hiervoor ingezet hebben, dank voor de kinderen
die er waren en die een bijdrage leverden. Van harte hopen we dat de
band met school mag blijven bestaan.
========================================================
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DOOPDIENST
Op10 maart hoopt Julia Bomhof, dochter van Rik en Mariëlla Bomhof,
Veesserenkweg 3a, het sacrament van de doop te ontvangen.
Tekst voor de preek is dan: Mattheus 26 vers 63.

========================================================
BIDDAG VOOR GEWAS
Op woensdag 13 maart worden we weer uitgenodigd voor de
biddagpreek. Tekst voor de preek is dan:1 Kronieken 4 vers 9-10.
========================================================
Zondag 21 april
Paaszondag
Zal het koor Double Four uit Hattem zijn medewerking verlenen.
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UIT DE PASTORIE
Dit keer volsta ik met een hartelijke groet.
Wijnand en Miny Sonnenberg.

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 maart
17-03
Dhr. A. Rave
23-03
Mevr. J.G. Tessemaker-Berends
28-03
Mevr. H. Docter-Grolleman
Maand april
02-04
20-04
22-04
24-04
25-04

Mevr. E. Ordelman-Mannessen
Dhr. J.H. Ordelman
Mevr. G. van den Berg-Jonker
Mevr. A.K. Bastiaannet- ter Riet
Dhr. D.J. van der Scheer

ZIEKEN
Mevr. R. Docter, Brinkhoven 5 in Heerde, is voor Revalidatie opgenomen
in IJsselheem (in Isala).
Wij wensen haar beterschap en Gods nabijheid toe.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING
Maandag 02 april a.s
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DATA KRINGEN
Kring van Burgeren
Onze volgende bijeenkomst is gepland op: Dinsdagavond 19 maart. Het
onderwerp is: De Bijbel, een bijzonder boek ’t Is niet te hoog ..p 78-87.
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.
07 maart
21 maart
04 april
18 april
16 mei
13 juni
27 juni
11 augustus

Gebedskringavonden
Deze zijn elke 2e maandag van de maand m.u.v. Juni i.v.m. Pinksteren
11 maart
08 april
13 mei
17 juni
08 juli

Leerhuis
Onze volgende bijeenkomst is gepland op de donderdag 21 maart.
Plaats van samenkomst zonder tegenbericht: de familie Nederveen.
Aanvang 20.00 uur.
We bespreken dan een gedeelte uit 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:
6
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Omdat de Boerbrink bezet is in verband met de verkiezingen, wordt de
koffieochtend van 20 maart verzet naar 27 maart.

17 april Paasmaaltijd
15 mei het jaarlijkse uitstapje
Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com
Groet Hennie

VOOR DE GEMEENTE
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
We nodigen alle senioren van harte uit tot het bijwonen van de
bijeenkomst van de PCOB in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde
op woensdag 20 maart om 14.30 uur.
Dan hoopt voor ons te spreken Dick Bronsink uit Wapenveld.
Voor velen geen onbekende. Dick was meer dan 30 jaar praktiserend
dierenarts in Hattem en Wapenveld.
Hij wil ons deze middag zijn levensverhaal vertellen en zijn keus om
dierenarts te worden.
Hij wil speciaal de nadruk leggen op de rol die zijn ouders en zijn vrouw
Jopie daarin gespeeld hebben.
Ook wil hij getuigen hoe de Heere situaties gebruikte om zijn gedroomde
doel te bereiken.
Hartelijk welkom en de toegang is gratis.
========================================================
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DAGTOCHT Dordrecht, zaterdag 23 maart 2019
Dit jaar is het 400 jaar geleden (1619-2019) dat de nationale Synode van
Dordrecht werd gehouden. Dat wordt gevierd! De reiscommissie van de
Hervormde Gemeente Heerde organiseert daarom op 23 maart a.s. een
dagtocht naar Dordrecht rond dit thema.
Het programma is als volgt samengesteld: Nadat we beginnen met
koffie en koek bezoeken we het Dordrechts Museum met de
tentoonstelling "WERK, BID EN BEWONDER, een nieuwe kijk op kunst en
calvinisme". Op de website lezen we hierover:
"De Nederlandse politieke elite bestond vanaf de 17de eeuw - de
Gouden Eeuw - uit calvinisten. Hun rijkdom en maatschappelijke status
etaleerden ze met grote huizen, chique interieurs én fraaie kunst. Maar
kunst en calvinisme; gaat dat wel samen? Calvinisme wordt immers
geassocieerd met sober, streng en spaarzaam. En kunst met rijkdom en
luxe. Maar wat was de werkelijke relatie van calvinisten tot kunst?"
Na de lunch is er een keuzeprogramma. Het is mogelijk te kiezen voor
een stadswandeling. De gids neemt ons mee voor een wandeling door
Hollands oudste stad met haar verleden en vertelt over de "Synode van
Dordt". Onderweg is er een kort bezoek aan de Grote Kerk waar een
tentoonstelling is van Henk Helmantel. Deze bekende fijnschilder heeft
een specifiek Synode-werk gemaakt van en in de Grote Kerk. De
wandeling (inclusief het bezoek aan de Grote Kerk) duurt circa twee uur.
De andere mogelijkheid is een wat rustiger programma met alleen
een rondleiding met gids (75 minuten) in de Grote Kerk van
Dordrecht. Naast de rondleiding is er het werk van Henk Helmantel en
ook nog een korte orgelbespeling, speciaal voor ons georganiseerd!
Voor meer informatie verwijzen we u naar:
www.gilde-dordrecht.nl/Stadswandelingen-Dordrecht,
www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen/werkbidbewonder en
https://grotekerkdordrecht.com
Het wordt een lange dag vanwege de reistijd naar Dordrecht. Exacte
informatie over de vertrektijd volgt. De kosten voor deze volledig
verzorgde dagtocht bedragen € 47,00 voor personen met een
8
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museumkaart en € 60,00 voor degenen die geen museumkaart hebben.
Het bedrag kan nog iets worden bijgesteld.
Vragen en of aanmelding (met voorkeurkeuze middagprogramma) graag
zo spoedig mogelijk bij "reiscommissie@hervormdheerde.nl"
telefoon 0578-695151 (na 18.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Namens de reiscommissie (onderdeel Raad voor Vorming en Toerusting)
Hennie de Vos.
========================================================
JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT VAN DE KERK
Beste gemeenteleden
Op vrijdag 12 april en eventueel ook op zaterdag 13 april willen wij
graag de kerk weer de jaarlijkse schoonmaakbeurt geven.
Wie kan en wil daarmee helpen?
Graag even een berichtje aan Hennie Mulder
Telefoon: 0578 631489 of email: henniemulder@gmail.com
Groet Hennie
========================================================
Uitnodiging Paasmaltijd
Namens de ouderen bezoeksters nodigen wij u uit om samen met ons
van een Paasmaaltijd te genieten. 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 17 april van 15.00uur tot 18.00 uur.
Graag aanmelden voor 14 april bij:
Ina Bomhof

0578-631345

of

Ans Pleiter 0578-694793

U kunt dan tegelijk aangeven of u vervoer nodig heeft.
Dan kunnen we dat voor u regelen.
Groet,
Ina en Ans

================================================
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CLASSIS PREDIKANT
Zoals u zich misschien nog herinnert heeft er in onze kerk een gigantische
operatie plaats gevonden. De 75 bestaande classes (meerder regionale
vergaderingen) zijn terug gebracht tot 11. Aan elke classicale vergadering
is een classis predikant verbonden. Wij vallen als gemeente onder de
classis predikant Wilbert van Iperen. De bedoeling van een classis
predikant is dat hij/zij naast allerlei organisatorische zaken geestelijk
leiding zal geven aan gemeenten en predikanten. Op 6 mei hoopt onze
classis predikant onze kerkenraad te bezoeken. Hieronder wat gegevens
waarin Wilbert van Iperen zich voorstelt en de brief die wij als kerkenraad
ontvingen. Wij wensen onze en andere classis predikanten Gods Zegen
toe bij hun taak.

Wilbert van Iperen:

Kort wat feitjes over mijzelf: Ik ben geboren en getogen in HardinxveldGiessendam, een langgerekt dorp aan de Merwede. Na de studie HEAO
(commerciële economie) in Rotterdam ben ik in 1993 theologie gaan
studeren aan de Universiteit van Utrecht. Mijn hoofdvak was Nieuwe
Testament. In mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de doorwerking
van oudtestamentische teksten in het evangelie van Johannes (Geen
been van hem zal verbrijzeld worden - Wilbert van Iperen).
Van 2005 t/m 31 augustus 2018 was ik als predikant verbonden aan de
Protestantse gemeente Barneveld. Daarvoor was ik vanaf 2000 predikant
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in het dorpje Ommeren in de Betuwe. In 2014 ben ik gepromoveerd op
een theologisch-sociologisch onderzoek naar de plek van het Evangelisch
Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland (voor de digitale
versie van mijn dissertatie: Balanceren in de kerk - Dissertatie PDF).
Ds. Wilbert van Iperen 06 - 31 99 14 77 w.vaniperen@protestantsekerk.nl
Classispredikant op bezoek
Een van de hoofdtaken van de classispredikanten is het bezoeken van de
predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in zijn/haar gebied. Iedere
vier jaar hoop ik u allen in uw ‘huis’ te ontmoeten.
Wat is mijn drijfveer om u te bezoeken? De ontmoeting is gericht op
onderlinge inspiratie en bemoediging, geïnspireerd door het Evangelie. Ik
zie er naar uit om van u te horen wat het voor u betekent om ‘gemeente
van Christus’ te zijn op uw plek. Startpunt is daarbij het samen horen naar
de Schrift. Daaruit volgt de vraag hoe u als kerkenraad / ambtsdrager
handen en voeten geeft aan de dienst aan God, de dienst aan de
gemeenschap en de dienst aan de wereld? Wat draagt bij aan het inhoud
geven aan deze roeping en zijn er ook belemmeringen?
Verder ga ik graag met u in gesprek over uw drijfveren. Wat inspireert u,
waar gaat uw hart sneller van kloppen? Welke v/Verhalen of ervaringen
wilt u met uw mede-ambtsdragers en mij delen? Heeft u een inspirerend
en bemoedigend verhaal te delen? Of: maakt u zich ergens zorgen over?
Zijn er verbindingen met andere gemeenten?
Ik zie uit naar goede bijeenkomsten waar we elkaar over en weer horen,
ontmoeten, ondersteunen, prikkelen en enthousiasmeren. Een
inspirerende ontmoeting waar u als kerkenraad en ambtsdrager verder
mee kunt.
Ds. Wilbert van Iperen, classispredikant Veluwe.
========================================================
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Het wondere Ambt.....
Het waardig ambt van dominee, valt ongetwijfeld lang niet mee.
Wat dominee ook zegt of doet, hoe hij ook preekt ’t is zelden goed.
Neemt hij A voortdurend in, B doet hij niet vaak naar de zin.
Is hij wat levendig van aard, dan wordt hij ras nerveus verklaard.
Doch is hij rustig, nimmer boos, dan heet het; Hij is levenloos!
Indien zijn haar is peperzout, dan vindt men dominee te oud.
Is hij jong en jeugdig man, ervaring, die ontbreekt hem dan.
Werpt hij van het oude iets omver, dan is hij revolutionair.
Heeft hij daartegen, het oude lief, dan heeft hij geen initiatief.
Hij preekt vervelend wanneer bleek, dat hij niet houdt uit ’t hoofd zijn preek.
Preekt hij uit het hoofd -als hij dat kan-, dan is hij “n een oppervlakkig man.
Maakt hij bij “preken veel gebaar, dan is hij acteur, zowaar.
Doch houdt hij de armen strak aan ‘t lijf, dan is hij droog en saai en stijf.
“Hij schreeuwt” zo zegt men, als hij spreekt luid, is ’t zacht ‘t komt er
eentonig uit.
Is hij veel thuis (werkt aan zijn preek ). “Hij geeft om huisbezoek geen
steek!”
Doch gaat hij dikwijls op bezoek, dan staat hij weer als “drijver “te boek.
Bezocht hij veel de arme man, een socialist noemt men hem dan.
Wendt hij tot de rijken echter zijn schrede, dan is hij een geld dominee.
Men merkt dus wel: ‘t valt lang niet mee, het wondere ambt van dominee.
Het bevalt wel enige lering, daar de zaak nog steeds actueel is zou echter
in alle tijden, de predikant niet meer ons gebed behoeven, dan onze
kritiek?
J.B.
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Totaal collecten Kerkrentmeester
Totaal collecten Diaconie

€
€

204,92
196,37

Extra Collecte

Werelddiaconie
Vluchtelingenwerk
Van Saane, Syrië

€
€
€

162,35
219,45
47,10

Giften

voor de kerk als dank voor de bloemen
Via Mevr. I. Bomhof € 5,00 en € 10,00 €

15,00

Voor de kerk
via Ds. W.G. Sonnenberg

€

20,00

€

865,19

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 maart 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 – 03
14/20 – 04
12/18 – 05

de dames Nederveen- Van Dalen/ Van der Scheer-Steenbergen
de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof

KERK SCHOONMAKEN
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05

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
de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05

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

RONDOM DE KERK
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05

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

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
03/09 – 03
10/16 – 03
17/23 – 03
24/30 – 03
31/06 – 04
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05

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

3de
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

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

Zondag 17 maart
zondag 40 dagen tijd

: 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
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: Dhr. E. Luikens
: geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk
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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

6de
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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
zondag 40 dagen tijd

: 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

17

: Dhr. M. Westenberg
: Annelies
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Paars
: Stichting Grip op de Knip
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Zondag 14 april
Palmzondag
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. H. Hakkert
: Geen
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk

vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

18

: Dhr. H. Schijve
: Geen
: Geen
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 21 april
Paaszondag
m.m.v. Double Four uit Hattem
Gezinsdienst
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. E. Luikens
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 28 april
Beloken Pasen
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. Zoeteweij
: Lemele
: 0572-331322
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. G. Pleiter

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. T. Hoogers
: Geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 05 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. J. Bredenhoff
: Wapenveld
: 038-7850197
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. W. van Dieren

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

19

: Dhr. J. Bosch
: Joukje
: Mevr. I. Bomhof
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: wit
: Onderhoud Gebouwen
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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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0572 - 360262

