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Diep geraakt …
Dat was dit jaar het thema van de pinksterconferentie van Stichting
Opwekking in Biddinghuizen. Net als zoveel andere dingen kon ook deze
conferentie afgelopen jaren vanwege de covid-19 maatregelen fysiek niet
doorgaan. Een extra mooie belevenis was het daarom dit jaar om weer
met zoveel broers en zussen bij elkaar te zijn om God en elkaar te
ontmoeten. Goed om te beseffen dat ook dit soort dingen niet
vanzelfsprekend zijn. Sowieso dat dit in veiligheid kan. Zoveel christenen
worden vervolgd, bedreigd, gedood vanwege hun geloof. Kijk maar eens
op de site van www.opendoors.nl. De cijfers liegen er niet om en de
verhalen en getuigenissen raken ook diep...
Ook in Nederland is het christelijk geloof een beetje op de achtergrond
geraakt. Het geloof in God en de kerk als instituut is niet meer zo
vanzelfsprekend als vroeger. Er zijn veel theorieën die dit proberen te
verklaren. Is het de welvaart ..hebben (de meeste) mensen het té goed? Is
alles echt maakbaar voor de mens, hebben we God daarom niet meer
nodig, Is het saai? Hebben mensen van de kerk je teleurgesteld, gekwetst,
je met de vinger nagewezen (vergetend dat er dan 3 vingers terugwijzen)?
Zijn er te veel andere afleidingen, is het ouderwets, achterhaald, te vaag,
te zweverig, te ongrijpbaar, iets voor toen en niet meer voor nu? Te veel
regeltjes? Ik moet u het antwoord schuldig blijven... Ik weet het ook niet
maar één ding weet ik wel: als God je écht diep geraakt heeft met Zijn
overweldigende, onvoorwaardelijke, onnavolgbare, allesomvattende
Liefde, dan wil je niet meer zonder. Ik tenminste niet meer...
Ik ben opgevoed met het geloof. We gingen altijd naar de kerk. Op een
bepaalde leeftijd ervoer ik het als: “we moesten mee naar de kerk” Dat
ging niet van harte.. Toen ik het ouderlijk huis verliet, verliet ik ook 'de
kerk’… Er was wel altijd een soort van Godsbesef gebleven. Maar het was
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een ‘erfelijk geloof’ en niet een bewuste keus zoals een oneliner van

www.visjeposters.nl ook wel stelt.
Dat veranderde toen ik meedeed aan de www.alphacursus.nl. Daar
leerde ik dat het christelijk geloof niet RELIGIE is maar RELATIE. Ik koos
toen voor die Relatie... God is een Vader die het beste wil voor Zijn
kinderen en Zijn diepste wens is dat we ons bekeren. Niet bekeren in
eerste instantie in de zin van je gedrag veranderen maar in de zin van je
letterlijk en figuurlijk omkeren naar God. Hij wil dat we Hem aankijken
zodat we kunnen zien dat Zijn ogen NIET BOOS, AFKEUREND, STRENG
OF AFWIJZEND zijn maar LIEFDEVOL, UITNODIGEND, BEWOGEN,
GENADIG, AANVAARDEND. Wil je het echte karakter leren kennen van
God? Lees en leer dan over wie Jezus Christus is... In Hem is God mens
geworden! Hij laat zien wie God de Vader is. Nodig de Heilige Geest uit in
je leven als je dichter bij Jezus wil komen, als je Hem wilt leren kennen.
We zijn bedoeld om dichtbij God te leven, om samen met Hem te leven, te
wandelen (niet te rennen 😉).
Ik hou van de OPENARMENTHEOLOGIE VAN JEZUS. In de Bijbel lees je
veel verhalen van Jezus die de mens opzoekt. Hij heeft geen lijstje met
mensen die “niet in Zijn plaatje passen”. Nee, IEDEREEN is bij Hem
welkom. Hij zoekt de mensen op die aan de kant gezet zijn, die geminacht
worden, die overal buiten vallen, die verkeerde keuzes hebben gemaakt in
hun leven, die eenzaam zijn of vol verdriet. Hij zoekt ze allemaal op, richt
ze op, troost ze en heeft ze lief, onvoorwaardelijk... Bij Jezus is het zo: je
hoort erbij, je bent geliefd en als je DIEP GERAAKT bent door de
GENADE die Hij onvoorwaardelijk aanbiedt dan wil je niets anders meer
dan Hem volgen en bij Hem zijn. Het gevolg is dat je Hem dan ook steeds
beter wil leren kennen en als je je door Zijn Heilige Geest laat leiden dan
kom je steeds dichterbij...
Sinds ik dit heb mogen ontdekken is er veel veranderd. Niet de
omstandigheden. Ieder mens heeft z'n moeilijkheden in het leven, maar de
zekerheid dat God in alle omstandigheden naast me staat maakt het
anders. Ja, ook ik ben DIEP GERAAKT!
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Betekent dat dat ik alles begrijp wat er in de wereld gebeurt? Dat ik alles
snap wat in de Bijbel staat? Dat ik in de gaten heb waarom sommige
mensen zo veel moeite en verdriet mee moeten maken?
Nee, niets is minder waar... God is te vertrouwen maar niet te begrijpen.
Niet in een hokje te stoppen, niet in een hervormd of gereformeerd of
evangelisch kader te plaatsen! Het geloof is een mysterie...
God is God (punt), God is Liefde (punt), ongrijpbaar, onbegrijpelijk,
onpeilbaar! ONGELOOFLIJK MOOI en ONGELOOFLIJK GOED. Hij biedt
ons GENADE en EEN EEUWIG LEVEN BIJ HEM aan en Hij wordt
tastbaar, bereikbaar en persoonlijk betrokken in Jezus.
Johannes 3 vers 16 is de kern van dit evangelie:
“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft”.
Als mensen doen we elkaar soms verschrikkelijk veel pijn, stellen we
teleur, schieten we tekort. Als jij gekwetst, teleurgesteld bent in de mensen
die onder het “grondpersoneel” van God vallen, dan spijt me dat. Dan wil
ik (ook plaatsvervangend) excuses aanbieden. We laten allemaal steken
vallen helaas... Maar Degene waar het allemaal om draait is nog altijd
Dezelfde. HIJ ZIET JOU en NODIGT JE UIT. “Keer je om, ik wacht op je...
IK BEN EN IK ZAL ER ZIJN!” Geef God (nog) een kans. Hij zal je niet
teleurstellen! Zoek een Alpha cursus waar je mee kunt doen, loop eens
een kerk binnen, in je dorp of op je vakantiebestemming, misschien vind je
er niet wat je zoekt maar je kunt er wel vinden wat je nodig hebt...Het
zit ‘m niet direct in de vorm van de kerkdienst, in de liederen, in de muziek,
in de mensen, dat is allemaal buitenkant... Dat dacht ik heel lang: “Ik kan
het hier niet vinden…” Een dienst zoals bij OPWEKKING met een
aanbiddingsband staat dichter bij mijn ideale beleving van een kerkdienst
dan de zondagse dienst met orgelmuziek in ons dorpskerkje van Veessen
als ik eerlijk ben, maar dat is persoonlijk en niet meer belangrijk voor me.
De vorm van een dienst als in de conferenties vind ik mooi vanwege de
muziek beleving maar “ons kerkje” in Veessen heeft een warme
gemeenschap, iedereen is welkom, ondanks verschillende achtergronden
en soms opvattingen zijn we door Gods Geest een eenheid en kiezen we
er steeds weer voor het goede te doen, we kijken naar elkaar om en er is
persoonlijke aandacht voor elkaar. Ons kent ons maar niet op een manier
dat er niemand tussen kan komen. Dat is meer waard en belangrijker dan
persoonlijke voorkeuren. Tenslotte is er overal wat, DE IDEALE KERK
bestaat niet. Dat is voor iedereen weer anders. Het gaat erom dat we God
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en elkaar dienen in een geloofsgemeenschap, en daarbuiten. Een
Engelse voorganger bij opwekking zei het zo: “Not what ‘s in it for me, but
what ‘s in me for You and you”… (Niet belangrijk wat er te vinden is voor
mij, maar wat er in mij te vinden is voor U en u).
https://digitalepinksterconferentie.nl/video/samenkomst-the-greatinvitation/ (een aanrader).
Het gaat er niet altijd om wat er voor mij te halen valt maar om wat ik kan
brengen, kan toevoegen tot eer en glorie van de Levende Heer. Het gaat
niet om mij, het gaat om Hem! Johannes de Doper zei toen Jezus in Zijn
bediening kwam: “Híj moet steeds belangrijker worden, en ík moet steeds
minder belangrijk worden “(Johannes 3:30).
Het zit ‘m dus in JEZUS CHRISTUS!! HIJ DIE IS, DIE WAS, EN DIE
KOMT... Van Hem wordt iedere zondag gesproken. Vanuit Hem klinkt elke
week het evangelie. HIJ ÍS HET EVANGELIE... DAT is het belangrijkste!
Iedere zondag klinken er woorden van hoop en genade, van een andere
werkelijkheid! Ik hoop en bid dat de kerk in Nederland weer tot Zijn recht
mag komen, dat er weer vrede en hoop komt in en voor de wereld, dat
meer mensen hun bestemming zullen vinden in Hem. En dat we elkaar
zullen opbouwen en ondersteunen in afhankelijkheid van Gods Geest en
vol verwachting van Zijn wederkomst... KH
Een mooi nieuw lied passend bij de meditatie: Huis van Gebed
https://www.youtube.com/watch?v=GROLTqE0WlU&ab_channel=Mozaiek\

Maak dit huis tot een huis van gebed,
waar U tastbaar aanwezig bent;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Maak dit huis tot een huis van gebed.
Laat de beenderen weer leven, Heer.
Wek ze op, als uw kerk profeteert;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Laat de beenderen weer leven, Heer.
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Wij buigen neer voor U
en wij verwachten U.
Bouw de ruïnes op,
herstel uw kerk, Heer!
Kom stort uw Geest op ons,
blaas ons nieuw leven in,
want wij verlangen naar
herleving, Jezus.
Zet uw kerk weer in vuur en vlam,
Heilig God, dat ons hart weer brandt;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Zondag 07 augustus collecte voor muziek en koren.
Zondag 21 augustus collecte Jeugd- en Jongerenwerk Vakantie
Bijbel Week.
Zondag 25 september collecte Glorie v.d. Lib. Fam. v. Saane

UIT DE GEMEENTE
JARIGEN
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder
degenen die de leeftijd vanaf 75 jaar mochten of nog hopen te bereiken.
Maand juli
08-07
13-07
23-07

Mevr. W. van der Scheer-Steenbergen
Mevr. H.B. Gerritsen-van Bessen
Dhr. W. van Dieren
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Maand augustus
06-08
Mevr. A. Nijmeijer
08-08
Mevr. B.A.G. Spanhaak-Lap
30-08
Mevr. J. Reurink-Draaijer
Maand september
09-09
Mevr. S.P. van Dijk-Bartelink
30-09
Dhr. H.J. van der Wal
INMEMORIAM
Arnold Bomhof...
Ongeveer een jaar geleden kregen Arnold en zijn geliefden een vreselijk
bericht voor de kiezen.
Na een periode van heftige hoofdpijn kwam na onderzoek in het
ziekenhuis de afschuwelijke diagnose aan het licht. Een kwaadaardige
hersentumor... Arnold heeft alle behandelingen ondergaan die er waren en
is tot het laatst toe gericht geweest op genezing. Waar leven is is hoop!
Bewonderenswaardig zijn de verhalen die we horen van de familie over
hoe Arnold in het leven stond, ook toen het niet zo goed ging met hem.
Het bedrijf Bomhof is een begrip in Veessen en omstreken. Het is een
echt familiebedrijf. De vaders Henk en Hans hebben een aantal jaren
geleden het stokje overgedragen aan de zoons Rik en Arnold. Harde
werkers zijn het. Arnold woonde in Epe met Frieda, maar was een heel
groot deel van zijn tijd in Veessen. Bij het loonbedrijf en de boerderij lag
zijn hart. Maar bij Frieda en zijn familie trouwens ook, het een deed niet
voor het ander onder. Arnold was ook graag in de stal, die koeien
betekenden wat voor hem. Ook toen het later niet zo goed met hem ging
heeft hij nog veel tijd doorgebracht op het bedrijf en bij de koeien. Vader
Hans en Arnold waren ook altijd 2 handen op 1 buik, werd duidelijk uit de
verhalen. Mooie herinneringen zijn het. Op Hemelvaartsdag 26 mei kwam
het verschrikkelijke bericht van het overlijden van Arnold. Wat een
ongelooflijk verdriet volgt er... Hoewel de laatste tijd het afscheid eraan
leek te komen is het nog een enorme klap voor allen die hem lief en
dierbaar zijn. Arnold is 50 jaar geworden. Er is een gat geslagen in het
leven van Frieda en haar familie, van Hans en Gerrie, van zus Rianne en
Aart en de kinderen, in het bedrijf Bomhof, in de familie, in de
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vriendenkring, in Veessen... Afscheid nemen is niet loslaten, het is een
andere manier van vasthouden.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
Beroepingswerk
Langs deze weg willen we u informeren omtrent de voortgang van het
beroepingwerk in onze gemeente. We zijn inmiddels een half jaar vacant
maar die tijd is goed benut. De solvabiliteitsverklaring is bijvoorbeeld
aangevraagd en inmiddels binnen. Daarvoor moet je tegenwoordig een
8-jarenplan inleveren, via een boekhoudprogramma 'FRIS' geheten, een
hele uitdaging waarin veel tijd ging zitten. Maar met behulp van Erik Jager,
onze voormalige accountant is het gelukt. Ook de verplichte advieslijst,
met namen van voorgangers die het 'Mobiliteitsbureau' van de PKN voor
ons geschikt acht is binnen. De hoorcommissie, die dit keer bestaat uit
Diana van Ommen, Joukje Bos, Henri Bosman, Bert van der Scheer en
ondergetekende, is voornemens zich eerst via internet (Kerkdienst Gemist
en YouTube) te verdiepen in mogelijke kandidaten. Is er iemand gevonden
dan gaan we 'horen' en verder het gesprek aan. Hopelijk hebben we snel
succes en mag er zegen rusten op ons werk.
We houden u op de hoogte.
Namens de hoorcommissie, Gert Visser
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KERKENRAADSVERGADERING

Dinsdag 06 september

Copy inleveren voor donderdag 25 augustus a.s.
VOOR DE GEMEENTE
Verslag van ons uitje met de koffie groep.
Het is wel niet helemaal twee jaar geleden dat we uit zijn geweest, want
vorig jaar hebben Hennie en Henk een fietstocht georganiseerd wat
ondanks corona toch iets was wat heel goed kon en ook goed is bevallen.
Maar nu kan er weer meer. Er was afgesproken dat we naar Terschuur
gingen naar het Speelgoedmuseum. Daar hadden ze ook heel veel oude
spullen uit vroegere tijden. Heel veel spullen kenden we wel uit onze
jeugd. Zijn we dan al zo oud, zo voelt dat niet aan hoor, maar er was heel
veel te zien. Zelf zijn we wel vaker in zulke musea geweest maar zoveel
als hier hadden we nog niet eerder gezien.
Maar laten we bij het begin beginnen. Op woensdag 11 mei werden we
om 9.00 uur bij “de Boerbrink” verwacht. Er hadden zich 18 personen
opgegeven, 4 mensen vielen er af. Harm en Mia gingen niet mee naar
Terschuur omdat de moeder van Mia in Zwolle in het verpleeghuis was
en het niet zo goed met haar ging. Erica Verburg kon ook niet mee omdat
ze in het ziekenhuis lag. Ze zou geopereerd worden, hoe dat is afgelopen
weet ik nu nog niet omdat ik dit op 12 mei schrijf. Wel blijkt dat zij veel mee
gewerkt heeft aan dit uitstapje. We werden begroet als het groepje van de
fam. van de Berg. Was allemaal niet duidelijk genoteerd, bleek wel.
We waren om klokslag 10 uur in Terschuur. Wat een organisatie! We
kregen eerst koffie met gebak voordat we naar het museum gingen. Wat
heel erg prettig was, was dat we een eigen zaaltje hadden waar we
konden zitten. Er is heel wat bijgepraat. Het museum was zo groot dat er
twee rondleidingen waren. De eerste rondleiding op de afdeling oude
ambachten en gereedschap, inrichtingen van oude winkels, werkplaatsen,
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kapperszaken, schoenmakers, timmerwerk plaatsen, drukpersen en ga zo
maar door. Leuk als je dan de mensen hoort praten over alles wat ze
herkennen.
Om kwart over 12 werden we al weer opgeroepen om te komen eten.
Lunchen noemen ze dat, geloof ik. Wij moesten snel komen anders werd
de soep koud. Het was weer voortreffelijk: soep, broodjes een kroket. De
bediening was alleraardigst, we hadden niets te klagen.
In de middag hadden we de andere route. Nu oud speelgoed en oud
hollandse spelen. Daar konden wij aan meedoen. Het ging er soms
fanatiek aan toe. Als er twee tegen elkaar speelden vlogen de schijven in
het rond. Toch kon je op laatst wel merken dat ook wij antiek worden want
we verlangden wel naar het terrasje om lekker in de zon te zitten en oude
verhalen op te halen .
Om half vijf zijn we weer vertrokken richting Veessen. Nu binnendoor via
Garderen, Uddel, Elspeet, en Vierhouten tot Gortel, waar gelukkig
voor mij nog een ijscokar stond. Dat hadden we beloofd. Als die er
niet meer had gestaan weet ik niet hoe het met mij was afgelopen.
We waren om half zes weer bij “de Boerbrink”. Eerst nog een drankje en
om zes uur werd de chinees binnen gedragen. Ja… het eten dan.
Het heeft ons zeer gesmaakt en we zaten allemaal vol. Er bleef weer veel
eten over, maar Hennie heeft veel ervaring en had bakjes meegenomen.
Ze heeft voor veel mensen een maaltijd in de bakjes gedaan. Twee
dagen zelf niet hoeven te koken, wat een verwennerij.
Dinie Tessemaker had haar trekharmonium meegenomen en toen we in
de Boerbrink zaten te wachten op het eten heeft zij gespeeld. Geweldig!
Ze doet alles uit haar hoofd en we konden goed meezingen. Wat een
talenten hebben we toch nog in onze gemeente…
Genoeg geschreven over ons uitstapje. De volgende keer gaan jullie ook
maar mee, toch? Denk nu niet: wat heeft dat de kerk een geld gekost. We
hebben alles zelf betaald hoor.
Ik wil zeker de mensen bedanken die dit alles hebben voorbereid, zal
vast niet altijd makkelijk zijn om dit alles te organiseren, maar bedankt!!
Het was een fijne dag.
J.B.
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WIE DUIKT ER MEE ??

Op DINSDAG 16, WOENSDAG 17 EN DONDERDAG 18 AUGUSTUS
staat de TENT van de VAKANTIE BIJBEL WEEK VEESSEN/
VORCHTEN weer WIJD OPEN voor ALLE BASISSCHOOL KINDEREN.
IEDEREEN IS WELKOM !!! VAN 9.30 -12.00. DE TENT STAAT IN
VORCHTEN BIJ DE KERK ACHTER ‘DE VERBINDING’.
HENRY KOMT DE KINDEREN UIT VEESSEN OPHALEN MET ONZE

PRACHTIGE KAR
OM 9.15 VERTREK BIJ DE KERK, KERKSTRAAT 27 VEESSEN
KOM ALLEMAAL ZINGEN, LUISTEREN NAAR GOED NIEUWS,
KNUTSELEN, SPELEN EN HUTTENBOUWEN (voor de grote kinderen)
Op DONDERDAGAVOND 19.00 IS DE OPENTENTAVOND VOOR
IEDEREEN DIE WIL KOMEN KIJKEN WAT DE KINDEREN ZOAL
GEDAAN HEBBEN DIE DAGEN.
Om het allemaal goed te kunnen laten verlopen hebben we veel
vrijwilligers nodig die mee willen duiken in de organisatie. Heb je een
uurtje of misschien wel 2 vrij om te helpen, vul dan je naam in op het
formulier hier in het kerkblad. WE HEBBEN ER OOK HEEL GRAAG
TIENERS BIJ !!
VOOR MEER INFO EN CONTACTGEGEVENS KIJK OP DE WEBSITES
VAN BEIDE GEMEENTES
www.kerkveessen.nl of www.kerkvorchten.nl
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Ben jij klaar voor het feest ??

In samen werking met kindernevendienst Vorchten
organiseert de kindernevendienst Veessen
een Jeugd dienst met en door de jeugd
jij (u) bent uitgenodigd voor het feest op
Zondag 4 sep 2022
aanvang 9.30
in de kerk van Veessen
De dienst zal worden geleid door de heer Kolijn
en muzikaal worden onder steunt door de band
Living Letter
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Het Lichtspoor.
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met bezorgen van het blad
"Het Lichtspoor" bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder. We hebben
besloten het abonnement niet meer te verlengen. Als u Het Lichtspoor
toch graag zou willen lezen, dan kunt u ervoor kiezen zelf een
abonnement te nemen. Dit kost 10 euro per jaar en het verschijnt 6x p.j.
U kunt dan contact opnemen met IZB Lichtspoor telnr. 033-4611949
========================================================
Programma Alzheimer Café Heerde juli t/m december 2022 Locatie:
De Spikke, Stationsstraat 8 te Heerde

06 juli van 19.30 - 21.00 uur Bewegen op muziek: Vanavond staat het
thema bewegen en muziek centraal. Wat doet bewegen en muziek met
ons brein en waarom is bewegen zo gezond? Welke gezamenlijke
activiteiten en bewegingstips zijn er voor mensen met dementie. Juliette
Nieboer is dansdocent en zal ons vanavond in beweging brengen.
03 augustus van 13.30 - 15.00 uur Dementie op jonge leeftijd: Ook
jongere mensen kunnen dementie krijgen. Bij jonge mensen duurt het
vaak langer voordat de juiste diagnose wordt gesteld. De problemen
waarmee jonge mensen met dementie en hun gezin worden
geconfronteerd, zijn anders dan bij oudere personen. Ze ervaren
problemen op het gebied van inkomen, thuiswonende kinderen, werkende
partner en de relatie. Maar ook de verschijnselen die bij deze aandoening
horen verschillen vaak. Als de eerste klachten zich aandienen, denkt men
zelden aan dementie.
07 september van 19.30 - 21.00 uur Is het vergeetachtigheid of
dementie? Als het geheugen gaat haperen, hoe komt dat? Is het dan goed
om naar een arts te gaan? Wat gebeurt er bij dementie? Is er iets aan te
doen? Marie-Josée Andringa, voorheen werkzaam als specialist ouderen
geneeskunde, bespreekt deze en (uw) andere vragen.
05 oktober van 13.30 - 15.00 uur Als thuiswonen niet meer gaat, verlies
en afscheid: Dementie gaat gepaard met verdriet en verlies. Bij dementie
raak je tijdens het hele proces langzaam maar zeker je naaste kwijt. Er is
minder contact, minder wederkerigheid en een ander toekomstperspectief.
Beetje bij beetje afscheid nemen van de persoon die je zo lang gekend
hebt. Dat brengt veel emoties met zich mee. Hoe ga je daarmee om?
12
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02 november van 19.30 - 21.00 uur Beleving: hoe voelt het om
vergeetachtigheid te hebben en hoe wordt er met je omgegaan? Karin
Willemsen kreeg in 2010 geheugenklachten, viel een jaar uit in werk en
men dacht aan vroegtijdige dementie. Gelukkig bleek de oorzaak van haar
geheugenproblemen oplosbaar. Karin kan vertellen hoe het is om te leven
met een fors geheugenverlies, oriëntatie problemen, mensen niet meer te
herkennen, de aandacht niet meer kunnen verdelen. Hoe de omgeving
haar kon maken (ruimte geven) en breken (overnemen, invullen). Deze
ervaring gaf haar de mogelijkheid een andere kijk op dementie te
ontwikkelen. Zij wil graag haar ervaring delen om mensen met dementie
een stem te geven.
07 december van 13.30 - 15.00 uur Goede herinneringen aan de
kersttijd: Iedereen heeft herinneringen aan de kersttijd. In sommige
gezinnen staan of stonden tradities centraal. We halen samen
herinneringen op door muziek, voorwerpen en mooie verhalen.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met
Annemieke Wijma tel. 06-20596404 of Fennie Tiemens tel. 06-15101849
Het Alzheimer Café Heerde wordt georganiseerd door Alzheimer
Nederland, afdeling Oost-Veluwe i.s.m. Verian, Woonzorg Unie Veluwe,
Hanzeheerd Brinkhoven/IJsselheem en Viattence.
========================================================
Dementiemonitor Onderzoek onder mensen met dementie. Groot
onderzoek Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. Zo
kunnen wij opkomen voor uw belangen in en rond de zorg. Daarom houdt
Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg. Dit
landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands
Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.
De zorg verbeteren: Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor
Mantelzorg met mensen in de politiek, verzekeraars en zorgaanbieders.
Op die manier proberen we de zorg en ondersteuning voor mensen met
dementie beter te maken. Het is dit jaar voor het eerst dat mensen met
dementie kunnen meedoen aan de Dementiemonitor.
13
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Voor wie?
Iedereen met dementie mag de vragenlijst invullen. Ga naar
dementiemonitor.nl. Het maakt niet uit of u thuis woont of in een
zorginstelling.
Heeft u vragen? Mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl of
bel (033) 303 25 02.
========================================================
Rustig koffiedrinken.
Er vindt een ontmoeting plaats tussen een gemeentelid die wekelijks
onder de verkondiging van Het Woord mag verkeren van Gods liefde en
genade, en met zijn medemens die nooit in de kerk is geweest. Die
medemens vroeg aan zijn gesprekspartner, die wekelijks de kerk van
binnen zag: “Geloof je echt wat er allemaal wordt gepreekt, en wat erin de
Bijbel staat? Dat je in de hemel komt als je in Jezus gelooft?” “Ja, dat mag
ik nu echt geloven”, zei de kerkmens, “wie Jezus voor mij is. En dat is
Zaligmaker van zondaren!” “Maar als mijn situatie dan zo ernstig blijkt te
zijn, waarom heb je mij dan nooit gewaarschuwd! En als je nu echt gelooft
dat ik verloren zou gaan, hoe kun je zondags na de kerkdienst dan zo
rustig koffie drinken?”… Dat komt binnen om over na te denken! Iedereen
moet en mag het toch horen, dat Jezus Christus naar deze wereld is
gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren ligt. Zullen we het
proberen, gemeente van Christus? Met vallen en opstaan om die ander
die op onze weg komt deelgenoot te maken wie Jezus is en wil zijn! Ook
voor die mens, die nog nooit van Hem heeft gehoord!
(gelezen: Jan van Dieren)

VERTROKKEN GEMEENTE LEDEN
Vertrokken:
Mevr. E.C. ten Pas
Dhr. W.A. Rakhorst
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COLLECTEMUNTEN
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten
ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.
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 thuisbezorgd. 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.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KERKKLOK
De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.
E-Mail: willywullink@hotmail.com
Kopij kerkklok inleveren voor:

Donderdag 25 augustus a.s.
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten mei/juni 2022:
Collecten

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

€

1.302,52

Bovengenoemde is inclusief € 36,85
betreffende onderhoud kerkgebouw.
Inclusief € 36,45 voor plaatselijk
kerkenwerk, inclusief € 77,49 voor
Jeugd en Jongerenwerk, inclusief
€ 68,90 voor de zending en
nagekomen € 50,00 voor de
Paascollecte.
Giften

Voor Diaconie

€

185,00

Verjaardagfonds

Betreffende verjaardagen

€

120,00

Bloemen

Voor de bloemen uit de kerk

€

20,00

Giften

Via de bank
Via de bank een ondersteuning door
oud plaatsgenoot

€

25,00

€

150,00

€

1.802,52

Totaal Collecten en giften

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS
BOERBRINK SCHOONMAKEN
10/17 – 07
14/20 – 08
11/17 – 09

dames Van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
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KERK SCHOONMAKEN
26/02 – 07
03/09 – 07
10/16 – 07
17/23 – 07
24/30 – 07
31/06 – 08
07/13 – 08
14/20 – 08
21/27 – 08
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09

dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
dhr. B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends
dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
dhr. B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends
dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
26/02 – 07
03/09 – 07
10/16 – 07
17/23 – 07
24/30 – 07
31/06 – 08
07/13 – 08
14/20 – 08
21/27 – 08
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09

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

RONDOM DE KERK
26/02 – 07
03/09 – 07
10/16 – 07
17/23 – 07
24/30 – 07
31/06 – 08
07/13 – 08
14/20 – 08
21/27 – 08
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09

dhr. W. Schoonhoven
dhr. G.J. Tessemaker
dhr. H. v. Welsum
dhr. G. Wonink
dhr. J. Nederveen
dhr. W. Wullink
dhr. H. Bos
dhr. K. Witman
dhr. W. Schoonhoven
dhr. G.J. Tessemaker
dhr. G. Wonink
dhr. H. v. Welsum
dhr. W. Wullink
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GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
26/02 – 07
03/09 – 07
10/16 – 07
17/23 – 07
24/30 – 07
31/06 – 08
07/13 – 08
14/20 – 08
21/27 – 08
28/03 – 09
04/10 – 09
11/17 – 09
18/24 – 09

dhr. H. van Welsum
dhr. G. van der Scheer
dhr. H. Bosman
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. van der Scheer
dhr. H. Bosman
dhr. W. Pieltjes
dhr. W. van Dieren

0578-631285
06-11581790
0578-631457
0578-631483
0578-631370
0578-692916
06-45430055
0578-631270
0578-631285
06-11581790
0578-631457
0578-631483
0578-631370

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

Zondag 10 juli
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J.P. Bredenhoff
: Wierden
: 0546-627666
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. T. van Bessen
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Dhr. G. Kouwenhoven

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Annelies
: Floor Huiskamp
: Mevr. J. Bos
: 06 -12157015
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 17 juli
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. D. van Meulen
: Epe
: 0578-627225
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. T. van Bessen
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Dhr. W. van Dieren

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. S. Kok
: Geen
: Mevr. A. Kouwenhoven
: Dhr. G. Wonink
: 06 -11311670
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 24 juli

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. W.H.D. Pastoor
: Steenwijk
: 0521-587200
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Mevr. T. van Bessen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Hakkert
: Geen
: Mevr. M. v. Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 31 juli
Uitzending Radio 794

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. W.H.D. Pastoor
: Steenwijk
: 0521-587200
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Dhr. B. v.d. Scheer

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

:
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. W. Wullink
: 0578 631436
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 07 augustus

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. J. Zondag
: Dedemsvaart
: 06-83798105
: Mevr. D. van Ommen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

19

: Dhr. E. Luikens
: Geen
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Groen
: Muziek en koren
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Zondag 14 augustus

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Bosch
: Geen
: Floor Huiskamp
: Dhr. W. v. Bessen
: 0578-631451
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 21 augustus

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. D. van Meulen
: Epe
: 0578-627225
: Mevr. D. van Ommen
: Dhr. H. van Welsum
: vacant
: Dhr. G. Visser

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H.L. Dalhuisen
: Geen
: Mevr. A. Kouwenhoven
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: Groen
: Jeugd- en Jongerenwerk
Vakantie Bijbelweek

Zondag 28 augustus

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W. Sonnenberg
: Ede
: 0318-640197
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. H. van Welsum
: vacant
: Mevr. D. van Ommen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. M. Westenberg
: Geen
: Mevr. M. v. Welsum
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 04 september
Jeugd dienst
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: C.J. Kolijn
: Wezep
: 038-3758097
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. T. van Bessen
: vacant
: Dhr. H. van Welsum

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. T. Hoogers
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. G. Wonink
: 06-11311670
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 11 september
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Prop. J. de Wind
: Zeewolde
: 06-20816144
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. T. van Bessen
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Dhr. G. Kouwenhoven

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Annelies
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 18 september
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. G.J. Wolters
: Apeldoorn
: 055-2056041
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. T. van Bessen
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Dhr. W. van Dieren

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Geen
: Floor Huiskamp
: Dhr. W. Wullink
: 0578 631436
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 25 september
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. R.A. Houtman
: Epe
: 0578-696084
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. B. v.d. Scheer
: Mevr. T. van Bessen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. J. Bosch
: Joukje
: Mevr. A. Kouwenhoven
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Groen
: Glorie v.d. Lib. Fam. v. Saane
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COLOFON
Predikant:

Vacant

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl
Ouderlingen:

Administratie:

Mevr. D. van Ommen 06 - 15225352
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. B. van der Scheer
Vacant

06 - 51158653

Boekhouding:
Dhr. W. Pieltjes

0578 - 631483

Scribaat (uitvoerend):
Mevr. A. Buitendijk
0578 - 641889
e-mail:
scriba@kerkveessen.nl

Kerkrentmeester:
Dhr. G. Visser
0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl
Diaconie:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum
0578 – 631285
Mevr. T. van Bessen 0578 - 631451
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:
Mevr. T. Visser
0578 - 631654
Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. B. van der Scheer

06 - 51158653

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

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

Regratec

Collectebonnen / Giften
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64

Giften Diaconie:
Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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Vakantie Bijbel Week

Wie kan er helpen om de kinderen een mooi
feest te geven.

Als u ons kunt helpen mag u de achterzijde van dit
formulier invullen en dit afgeven aan een van de
mensen van het vakantiebijbelteam.
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