De Kerkklok. Jrg.86;

nr. 1. januari 2021

DE
KERKKLOK
De Kerkklok, jrg. 86; nr. 1, januari 2021 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Een hek op je dak
Als u een huis bouwt, moet u het voorzien van een balustrade…
(Deuteronomium 22:8)
Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar waarin de vaccinatie van miljoenen
Nederlanders tegen het coronavirus van start zal gaan. De reacties die ik
om me heen hoor zijn verschillend. Er is een grote groep die op de vraag
of ze zich laten vaccineren volmondig ja zegt. Daarnaast hoor ik ook
nogal wat mensen aarzelen. Is het wel veilig? Wie zegt dat er op langere
termijn toch geen bijwerkingen optreden? Sommigen weten van zichzelf
dat ze allergisch op medicijnen reageren. Ik hoor ook van mensen dat ze
het helemaal niet vertrouwen. De vaccinatie past voor hen in een
complottheorie. Ik spreek ook christenen die zeggen dat we met het
vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13 ingespoten
krijgen.
Liever zie ik het vaccin in het licht van bovenstaande tekst in
Deuteronomium. Als je een huis bouwt moet je het dak voorzien van een
omheining. ‘Anders bent u aansprakelijk wanneer iemand eraf valt’, staat
er ook nog achter. Anders dan in Nederland, hadden bijna alle huizen in
Israël platte daken. Met een trap aan de zijkant van het huis kon je op het
dak komen. Je ziet het voor je in de geschiedenis van de vier vrienden
die hun verlamde vriend bij Jezus willen brengen (Markus 2: 1-5). Jezus
staat in een huis te vertellen. Er zijn veel mensen die naar Hem luisteren.
Het is onmogelijk om door de mensenmassa met hun vriend bij Jezus te
komen. Daarom klimmen ze via de trap het dak op. Ze halen de
dakbedekking weg en laten hun vriend voor Jezus’ voeten zakken.
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De omheining op een dak staat voor de verantwoordelijkheid die je voor
een ander hebt. Zo praktisch en zorgvuldig is de Bijbel. Het past
helemaal in het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf. Ik zou de
vaccinatie in hetzelfde kader willen zien. Niet eens in de eerste plaats
voor je eigen veiligheid maar voor de bescherming van de (kwetsbare)
ander. En zou je dan een (klein) risico op een akelige bijwerking in het
belang van de ander niet op de koop toe moeten nemen?
Ondertussen is het ook niet verkeerd om de gevaren van totalitaire
systemen waar het in Openbaring 13 over gaat onder ogen te zien. Maar
laten we het vaccin daar buiten laten en er dankbaar voor zijn.
ds. Bert Lammers

RONDOM DE KERKDIENST
Helaas moesten we weer online gaan door de afgekondigde lockdown.
Wel fijn om te constateren dat er best veel thuis geluisterd en gekeken
wordt. Hoe lang deze situatie duurt zullen we zien. Gezien de huidige piek
in de ziekenhuisopnames zou het me niet verbazen wanneer we een nog
langere periode voorzichtig moeten zijn.
Ik vind het mooi dat er door een aantal gemeenteleden gezongen wordt.
Het klinkt thuis ook heel goed vind ik. Onze kerk heeft een geweldige
akoestiek waardoor het fijn zingen is. Dank aan de zangers die zich
durven laten horen!
Omdat ik 3 januari niet kon voorgaan blijft alleen 24 januari nog over.
Waarschijnlijk ga ik het rooster weer volgen. Of ik me op de lezing uit het
Oude Testament concentreer of juist de nieuwtestamentische weet ik op
het moment van schrijven nog niet. Van harte gezegende diensten
toegewenst.
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EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
10 januari collecte Ned. Bijbel Genootschap
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2020/2021 is ‘Een
goed verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel
ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de
dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op
andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse
Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden
andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld
symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het
ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de
kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.
========================================================
17 januari collecte Pastoraat
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk
gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van
diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers
trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel
professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met
de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op
en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!
========================================================
07 februari collecte overstroming Bangladesh
Bangladesh Beter bestand tegen het water Bangladesh is vaak in het
nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die
helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van
de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun
levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een
ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming
kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die
beter bestand zijn tegen storm en regen.
========================================================
14 februari Jeugd- en Jongerenwerk, Kinderen in de Knel
Sirkelslag: interactief bijbelspel Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk
en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens
Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie
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een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met
wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag
staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn
jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

UIT DE PASTORIE
Ik schrijf de kopij voor deze Kerkklok op oudejaarsdag. Anno Domini 2020
is bijna voorbij. Wat een jaar. Niet eerder heb ik in een jaar zoveel lijden,
ziekte en dood meegemaakt. Waar in het voorjaar in het verpleeghuis in
Nunspeet veel mensen ziek werden en overleden is dat nu het geval in ’t
Harde. Ook in Veessen horen we weer van besmettingen en ontviel ons
mevr. Docter door het coronavirus.
Ik merk dat ik er minder goed tegen kan dan in het voorjaar. Het feit dat
mensen die je goed gekend hebt en waarmee je soms diepe dingen
gedeeld hebt overlijden grijpt me nog meer aan. Ook de onlinediensten
vind ik lastiger dan in het voorjaar. Ik denk dat veel mensen dat
herkennen. Het heeft vast ook te maken met het jaargetijde, het donkere
weer, de beperkingen qua ontmoetingen juist op de bijzondere momenten
in december. Houd vol zeggen we tegen elkaar. En zie op Jezus zeg ik er
bij. Want juist door Hem kunnen we zeggen Anno Domini 2020 en 2021.
Toch een jaar van onze Heer. We hebben Kerst gevierd. Hij is gekomen in
onze geschiedenis. En verandering gebracht. Want mensen veranderen
als ze Jezus (beter) leren kennen.
Steeds zijn er dan ook weer mooie dingen. Ontmoetingen. Opmerkingen.
Liederen. Uitspraken. Mooi vond ik wat ds. Wijnand Sonnenberg vertelde
over de aankomende president in de Verenigde Staten Joe Biden. Een
door het leven en lijden getekende man. Op zijn spiegel heeft hij een
uitspraak van Kierkegaard geplakt: ‘Geloof ziet het best in het donker’.
Ik schrijf deze kopij terwijl Meta en ik in quarantaine zitten. Meta testte
positief op het coronavirus. Ze nam de test bij zichzelf af. De mevrouw van
de GGD die belde voor het bron- en contactonderzoek zei dat ze voor het
eerst hoorde dat iemand zichzelf getest had. Wat een dappere vrouw heb
ik toch! Gelukkig is ze niet heel erg ziek tot nu toe. Zelf testte ik voor de
vierde keer negatief. Ik vind het wel bijzonder dat, terwijl ik zoveel contact
heb gehad met besmette mensen zelf niet besmet ben geraakt. We zijn
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bevoorrecht. Jammer is wel dat ik door de quarantaine niet fysiek in de
kerk kan zijn. Juist aan het eind van een jaar èn aan het begin ben ik er
niet. Hopelijk kwam de opgenomen overdenking nog een beetje over.
‘Gewoon’ live in de kerk preken vind ik veel fijner. Wel heel fijn dat Karin
de dienst wilde leiden. Dank je wel!
Dagelijks is de kerk nu ’s avonds vanaf 19.00 uur open. Een prachtig
initiatief. Ik zou u en jullie van harte uit willen nodigen om tijdens een
avondwandeling zomaar even in de kerk gaan zitten. Er is niemand ‘van
ons’ aanwezig. Als de klok luidt weet je: oh ja, de kerk is open. Welkom!
Van 10 t/m 17 januari hebben we vakantie. We wilden naar Oostenrijk
maar u begrijpt: dat kan niet doorgaan. We zijn dus thuis. Klussen genoeg
nog.
Van harte hoop ik dat er in 2021 meer ruimte komt voor dorps- en
gemeenteactiviteiten zodat we elkaar frank en vrij kunnen ontmoeten en
de kennismaking met elkaar verder kan gaan.
Meta en ik willen iedereen bedanken die ons, op welke manier dan ook,
het goede toewensten voor het nieuwe jaar. Van harte wensen we u en
jullie ook veel heil en zegen voor 2021.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. (Lied 416 Liedboek 2013)
Met een hartelijke groet, Meta en Bert Lammers

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 januari
28-01
Mevr. C. van Marle-Dokter
31-01
Mevr. J. van den Belt-Witteveen
31-01
Dhr. G.J. Tessemaker
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MEELEVEN
De heer Reinier Wonink zou Solace in Heino mogen verlaten, toen weer
niet, vervolgens toch weer wel maar viel vlak voor vertrek opnieuw. Hij
brak weer zijn enkel en ook zijn been waardoor opname en operatie in het
ziekenhuis noodzakelijk was. Inmiddels verblijft hij voor een nieuwe
revalidatieperiode in ‘De Voord’ in Elburg. We wensen hem herstel en
vertrouwen in God toe. Het adres is: De Voord, t.a.v. de heer R. Wonink,
Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg’.
Jannie Overmeen werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis.
Dat was schrikken maar ze mocht al snel weer naar huis omdat er niet
direct iets verontrustends werd ontdekt. De komende tijd vinden nog
onderzoeken plaats. Sterkte en rust toegewenst!
Tineke Visser was op oudejaarsdag ter voorbereiding op de operatie op 4
januari in het UMC in Utrecht. Op zondagavond 3 januari werd Tineke
opgenomen. Die avond hoorde ze al dat de operatie misschien niet door
zou gaan. De volgende morgen werd de operatie vanwege een
spoedoperatie inderdaad geannuleerd. Een grote teleurstelling en heel
zwaar als je zo toeleeft naar een ingrijpende operatie en het gaat op ’t
laatste moment niet door. Als nieuwe datum is nu 15 januari genoemd. We
wensen Tineke en Gert moed en vertrouwen toe en hopen en bidden dat
de operatie door zal gaan en mag slagen. En vooral ook dat ze in alles
zich geborgen mogen weten in de hand van God.
We denken ook aan Arie en Annette Buitendijk. Beiden ondergaan de
komende tijd nog weer onderzoeken en behandelingen. We wensen hen
moed en de kracht toe na een veelbewogen jaar!
We denken aan hen die we niet noemen die te maken hebben met
behandelingen, zorgen, pijn en verdriet.
GEBOREN
We feliciteren Rik en Mariëlla Bomhof van harte. Op 5 december(!) werd
Eline geboren. Ze is het zusje van Julia die we natuurlijk ook feliciteren.
Rik en Mariëlla schrijven op het geboortekaartje dat ze dolgelukkig zijn
met de komst van Eline. Bijzonder is dat toch elke keer weer dat nieuw
leven zulke mooie emoties losmaakt. ‘Rond elke wieg is iets van het
paradijs’, las ik ergens. Misschien is dat het geheim wel. In ieder geval
wensen we jullie met elkaar al het goede van God toe!
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IN MEMORIAM
Wij gedenken Hendrikje Docter - Grolleman Eerder in de week had ik haar
nog aan de telefoon gehad en zei ze tegen mij dat het weer iets beter
ging. Tot mijn schrik trof ik haar op Kerstavond in het ziekenhuis in Zwolle
stervende aan. Ik vertelde haar nog van Kerst, over de blijde boodschap
die in de nacht verkondigd wordt. Ik liet enkele Kerstliederen horen. Ik zag
reacties bij haar maar echt contact was niet meer mogelijk. In de nacht
van 25 op 26 december overleed Hennie Docter-Grolleman in de leeftijd
van 84 jaar. Weer werd duidelijk dat het coronavirus zomaar iemand de
baas kan worden. Hennie heeft lang met haar man aan de Veesser
Enkweg in Veessen gewoond. Ze hadden het samen goed. Zijn overlijden
op de camping was een grote schok en het gemis tekende de laatste jaren
van Hennie. Ze verhuisde naar Epe maar bleef betrokken op Veessen. Via
vriendinnen en de kerk. Op de koffieochtenden werd ze niet vaak gemist.
Op maandag 4 januari namen we afscheid van haar in Memento Mori in
Heerde en vond de begrafenis plaats bij de kerk in Veessen. We wensen
Jaap en Derk met hun echtgenotes en de kleinkinderen kracht toe om de
lege plaats een plek te geven.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 01 februari
De volgende kerkenraadsvergaderingen voor 2021 zijn op:
01 maart, 06 april, 03 mei, 07 juni, 05 juli,
30 augustus, 04 oktober, 01 november en 29 november
========================================================
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Geacht Gemeentelid,
Actie Kerkbalans, elk jaar komt het weer terug.
Het is de belangrijkste geld-wervingsactie van de lokaal gevestigde kerken
onder hun leden. Namens de kerkrentmeesters van de Hervormde
Gemeente Veessen willen we u allereerst bedanken voor uw bijdragen
aan de Actie Kerkbalans van het afgelopen jaar.
Met uw bijdrage kunnen we onze kerk het middelpunt van het dorp laten
blijven, wekelijks de diensten vieren en waar nodig pastorale zorg
verlenen.
Ook in dit jaar is uw bijdrage weer van belang. Zoals we in een eerdere
Kerkklok al schreven maakt het coronagebeuren de inkomsten van de
kerk er niet beter op. Daarnaast is er onderhoud aan de kerk nodig wat
eigenlijk niet langer kan wachten. Met name schilderwerk aan de ramen
en onderhoud aan de toren. Verder wordt uw bijdrage gebruikt voor
verwarming, verlichting en de kosten van jaarlijks terugkerende
activiteiten. Vorig jaar rond deze tijd was er de renovatie aan de pastorie.
Dit jaar hopen we dus verder te gaan met onderhoud aan de kerk.
We hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan Actie Kerkbalans.
Misschien bent u zelfs bereid na te gaan of u uw bijdrage iets kunt
verhogen?
Tussen 25-30 januari zullen de antwoordenveloppen worden opgehaald.
Voor informatie over fiscale aftrekbaarheid, zie:
www.kerkveessen.nl/giften-anbi
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Het college van Kerkrentmeesters.
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VOOR DE GEMEENTE
De kerk is dagelijks open
Misschien is het je opgevallen, elke avond om 19.00 uur luidt de klok.
Waarom? Nou, vind RUST en Licht in donkere dagen In deze chaotische,
donkere tijd waarin nu ook nog van alles op slot gaat, kunnen we extra
behoefte hebben aan een plek van RUST en LICHT.
Vanaf MAANDAG 21 december is ons kerkje in Veessen de komende
weken open voor iedereen.
Elke avond van 19.00 uur tot 21.00 uur is de deur open, klinkt er een zacht
muziekje en kun je als je dat prettig vindt een (batterij) kaarsje aandoen.
WEES WELKOM
Een mooi lied hierover: U geeft rust, door alles heen:
https://youtu.be/HEqe9KUPKK0
======================================================
Online naar de kerkdienst luisteren
Af en toe kom ik tips tegen voor het online volgen van kerkdiensten. De
bedoeling van die tips is dat de plek waar je de dienst luistert een soort
verlengstuk is van de kerk. Ik geef wat tips door:
*Probeer als het even kan te kijken op het moment dat de dienst wordt
uitgezonden. Zo kun je je beter verbonden voelen met de gemeenteleden
in de kerk.
*Kies een rustige plek, zonder telefoon en andere ‘afleiders, waar je er
echt voor gaat zitten.
*Als je kinderen hebt, zorg dan dat ze iets te doen hebben, bijv. een
kleurplaat of ander werkje.
*Steek een (paas)kaars aan.
*Zing de liederen mee. Thuis kan wel wat in de kerk op dit moment niet
mogelijk is.
*Wacht met de koffie tot de dienst is afgelopen.
Gezegende onlinediensten toegewenst!
========================================================
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Schenking van de Familie H. Matenstichting.
Afgelopen jaar hebben wij als hervormde gemeente Veessen door
bovengenoemde stichting een prachtig bedrag van € 5000,= ter
beschikking gekregen. Deze schenking was bedoeld om gebruikt te
worden om digitalisering in de kerk te verbeteren. We konden daarvoor
alles aanschaffen wat nodig was om de kerkdiensten online goed te
kunnen volgen. De oude installatie was niet meer echt functioneel. We
konden een nieuwe camera met alle toebehoren kopen, en 2
beeldschermen. We hebben allemaal kunnen constateren dat de
uitzendingen door de nieuwe installatie enorm verbeterd zijn. En dat is
vooral in deze tijd helemaal geweldig! We zijn de H. Matenstichting
uiteraard zeer dankbaar dat zij ons in staat hebben gesteld dit mogelijk te
maken. En we zijn ook heel dankbaar dat Harm van Welsum veel tijd heeft
gestopt in dit project om het goed te laten werken. Het is moeilijk voor ons
allemaal dat we niet 'gewoon' naar de kerk kunnen gaan. Maar het is toch
een zegen dat we langs digitale weg allemaal de kerkdiensten nog kunnen
volgen, en dat zo de verkondiging van God's Woord door mag gaan
ondanks alle beperkingen.
========================================================
Goede wensen
Voor de goede wensen en de hartverwarmende woorden die we uit uw
midden mochten ontvangen willen wij u allen hartelijk bedanken! Het doet
goed de verbondenheid te mogen blijven ervaren.
De Veessense jaren, het zijn in onze herinnering jaren met een gouden
rand! Onze oudste kleinkinderen vragen nu van tijd tot tijd nog steeds aan
ons: 'Wanneer gaan jullie weer terug naar jullie huis in Veessen?” Op ons
antwoord: “daar wonen nu andere mensen” krijgen wij steevast de vraag:
“Als die weggaan, gaan jullie dan weer terug? Want we vinden het daar
leuker dan in Ede.”
Toen we de jaargrens naar 2020 overgingen was Veessen voor ons verre
van verleden tijd. Ik zag ernaar uit om als schipper weer te worden
ingeroosterd en om met grote regelmaat weer te gaan genieten op het
Kozakkenveer en tevens van de prachtige natuur in Veessen! We zagen
er naar uit om samen met u 75 jaar Bevrijding te herdenken en om in dat
kader in het bijzonder stil te staan bij het verzet vanuit Veessen tegen de
bezetter. Stil te staan ook bij de moed die ds. L. Buenk, als eerste
bewoner van 'onze' mooie pastorie, had om zich met gevaar voor eigen
vrijheid en leven in te zetten voor gerechtigheid en vrijheid voor allen. Wat
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hebben wij ons vaak, genietend van het heerlijke huis met het mooie
uitzicht, afgevraagd: 'zou ik dat hebben gedurfd?'
2020... Het werd een jaar zo geheel anders dan verwacht en gedacht. We
werden stilgezet!
Wat Deo Volente 2021 ons ook zal brengen, wij willen U allen langs deze
weg, samen met hen die u lief en dierbaar zijn, maar ook als gemeente,
Gods onmisbare Zegen voor 2021 wensen en moed en vertrouwen, wat
het jaar ook brengen zal:
'God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij!'
Dietrich Bonhoeffer
Woorden die geschreven zijn in een wereld vol oorlog, wat een
bemoediging ook voor 2021!
Wij wensen u, als gemeente en dorpsgenoten, de Vrede van onze God en
Vader in Christus Jezus!
Hartelijke groet,
Wijnand en Miny Sonnenberg
Ps. dit gedicht ontving van ik van een collega
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Collectegeld tijdens de kerkdiensten
en ontvangen via de bank, samen
Dit is samen voor de Diaconie en Kerk

€

679,15

voor Diaconie
- Kinderen in de knel
- Doorzend gift voor UCM Groningen
- via de bank

€
€
€

85,00
250,00
85,00

Verjaardagfonds

- via de bank

€

20,00

Giften

Kerstgift,
-via de bank

€

50,00

voor Kerk: Als dank voor de bloemen
- via dhr. H. Bosman 2x € 10,- via dhr. J. Nederveen
- via de bank

€
€
€

20,00
10,00
10,00

Voor de Kerk:
- via de bank € 500,- en € 5,- via Ds. L. Lammers

€
€

505,00
20,00

Voor onderhoud Begraafplaats
- dhr. G. A. Pleiter
- via de bank € 25,- en € 100,-

€
€

50,00
125,00

€
€
€
€

10,00
20,00
30,00
25,00

€
€
€

30,00
15,00
50,00

€

2.089,15

Voor de kerstfruitbakjes
- via de bank
- via dhr. H. Bosman 2x € 10,- via dhr. G.A. Pleiter
- via dhr. J. Bastiaannet
- via mevr. W. Karrenbelt
1x € 10,- 1x € 20,- via mevr. I. Bomhof 1x €10,-+1x €5,- via mevr. H. Mulder 3x €10,-+1x€20,Totaal Collecten en giften

Alle gevers hartelijk dank!
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COLLECTEMUNTEN
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.
girorekening: NL10INGB0004482210
bankrekening: NL71RABO0326546464
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 – 01
14/20 – 02
14/20 – 03

de dames Van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg

KERK SCHOONMAKEN
10/16 – 01
17/23 – 01
24/30 – 01
31/06 – 02
07/13 – 02
14/20 – 02
21/27 – 02
28/06 – 03

de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
de dames Karrenbeld-Bomhof
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
de dames Karrenbeld-Bomhof
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum

10/16 – 01
17/23 – 01
24/30 – 01
31/06 – 02
07/13 – 02
14/20 – 02
21/27 – 02
28/06 – 03

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

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
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RONDOM DE KERK
10/16 – 01
17/23 – 01
24/30 – 01
31/06 – 02
07/13 – 02
14/20 – 02
21/27 – 02
28/06 – 03

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

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 10 januari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. M. Zoeteweij
: Lemele
: 0572-331322
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. Westenberg
: Henry
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. G. Wonink
: 06-11311670
: Groen
: Ned. Bijbel Genootschap

Zondag 17 januari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. B. Zitman
: Zwolle
: 0578-621540
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Dhr. J. Bastiaannet

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H.L. Dalhuisen
: Geen
: Mevr. I. Bomhof
: Dhr. G. Pleiter
: 0578 - 694793
: Groen
: Pastoraat

Zondag 24 januari
Heilig Avondmaal
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. L. Lammers
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

14

: Dhr. E. Luikens
: Annelies
: Mevr. A. v. Dieren
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 31 januari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J. Stap
: Kolderveen
: 06-45751180
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Visser
: Dhr. H. Bosman

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Bosch
: Geen
: Mevr. M. v. Welsum
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578 - 692916
: Groen
: Paatselijk Kerkenwerk

Zondag 07 februari
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Ede
: 0318-640197
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. G. Visser

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Hakkert
: Henry
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. W. v. Bessen
: 0578 - 631451
: Groen
: KIA-Werelddiaconaat
Overstroming Bangladesh

Zondag 14 februari
Kerk en Schooldienst???
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. L. Lammers
Organist
: Veessen
Kindernevendienst
: 0578 - 631368
Kinderoppas
: Dhr. W. van Dieren Kerkauto
: Dhr. H. van Welsum Telefoon
: Dhr. G. Pleiter
Antependium
: Dhr. J. Nederveen Deurcollecte

: Dhr. T. Hoogers
: Geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Mevr. G. Bomhof
: 0578 - 631356
: Groen
: KND Jeugd en
Jongerenwerk

Zondag 21 februari
1ste Lijdenszondag
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

15

: Dhr. M. Westenberg
: Annelies
: Mevr. I. Bomhof
: Mevr. J. Bos
: 06 - 12157015
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk
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COLOFON
Predikant:

Ds. L. Lammers

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

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
0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@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

Diaconie:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum
0578 - 631285
Mevr. H. Mulder
0578 - 631489
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl
Kerkklok:
Mevr. W. Wullink
e-mail:
willywullink@hotmail.com

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

Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. J. Bastiaannet

0578 - 692916

Administratie:
Dhr. G. Kouwenhoven
0578 - 631778
Email:
verhuur@kerkveessen.nl
Grafdelver:
Regratec
0572 - 360262
Giften Diaconie:
Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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