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Meditatie
Handelingen 1 vers 8: “ Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde”. .
Het moment waarop u deze meditatie leest is het moment waarop we de
Hemelvaartsdag gevierd hebben en op weg zijn naar Pinksteren.
Met Hemelvaart vierden wij als kerk dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel
is gegaan om daar plaats te nemen in de troon bij God. We vierden met
Hemelvaartsdag de intronisatie van Jezus!
Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan! En met Hemelvaart dat Hij
regeert.
Er waren in de tijd dat Lucas dit boek handelingen schreef wel meer
verhalen van helden of van heersers die werden opgenomen onder de
goden. Fantastische verhalen, die de politieke propaganda moesten
dienen. Want als je als heerser opgenomen werd, dan stonden de goden
achter je, achter je politiek. En wie zich dan tegen jou verzette, had de
goden tegen. Lucas kende die verhalen ook. Dat merk je aan de woorden
die hij gebruikt. Alleen is het bij hem geen held of heerser, maar iemand
die gekruisigd is.
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Je zou zijn Hemelvaart bericht kritiek kunnen noemen op de verheerlijking
van de grote helden of heersers. Hun ont-troning.
Nu is één van onze grootste problemen dat wij zo weinig zien van die
regering door Jezus. Jezus, die Heer is, die aan de rechterhand van God
zit, die alle macht heeft, is dat wel vol te houden? Want bij ons geloven in
Jezus hoort dat we ook geloven dat Hij Zijn rijk niet alleen in de hemel
maar ook op de aarde zal vestigen.
In ons hoofdstuk uit het Bijbelboek handelingen lezen we dat de leerlingen
van Jezus dit probleem ook hadden. Ze waren met Jezus opgetrokken
naar Jeruzalem in de hoop en met de verwachting dat Hij zijn koninkrijk
over Israël zou herstellen. Toen Jezus stierf aan het kruis werd die
verwachting de bodem ingeslagen. Toen Jezus als de opgestane Heiland
weer aan hen verscheen herleefde die hoop. Maar nu Jezus al weer
spreekt over zijn weggaan weten ze het ook niet meer. Jezus kan dan wel
mooie dingen zeggen over Zijn Koninkrijk en Zijn koning zijn, maar gaat
vervolgens wel weg. Een wolk neemt het gezicht op Hem weg. .
Dat Jezus ons toch niet alleen laat maar vanuit de troon bij zijn Vader in
de hemel regeert, bewijzen die twee mannen in witte gestalten die tegen
Jezus leerlingen zeggen dat ze niet zo naar de hemel moeten staren
omdat Jezus eens wederkomt. Hij komt weer om Zijn vrede Rijk te
stichten. Christenen zijn geen mensen die de verhoogde Heiland na
staren, maar mensen die Hem verwachten. Bij nastaren ben je gefixeerd
op het verleden, op de mooie herinnering, op een verleden tijd: voorgoed
voorbij. Geschiedenis! Jezus is dan iemand van wie we afscheid moesten
nemen. Nee, wij staren hem niet na: wij verwachten Hem. Jezus en zijn
Evangeliën zijn geen verleden tijd, maar toekomst muziek. Dat vrede rijk
waar de profeet Jesaja al van droomde. Het tweede waaruit blijkt dat
Jezus ons wel verlaat maar niet alleen laat blijkt uit de woorden van onze
tekst: Vers 8: “ Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde”. Jezus belooft Zijn leerlingen
de Heilige Geest. Het wordt Pinksteren.
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Getuigen.
Er is in onze tijd wel aarzeling bij het getuige zijn. Wat kan ik nog zeggen,
grote woorden hebben afgedaan. Doordat er ook een tendens is om kerk
en geloof minder plek te geven in het publieke domein, bestaat het gevaar
dat we ons het zwijgen laten opleggen.
Toch zijn er ook andere geluiden, die juist op nieuwe wijze vorm geven
aan het getuige in onze tijd ook in het publieke domein.
Ik denk aan een oudjaarsconference van Herman Finkers, waarin hij op
Finkers wijze, ruimte wil geven aan geloof en de God van het christendom.
Zijn conference was een getuigenis onder andere over de kracht van
kwetsbaarheid en zachtheid, terwijl een christelijk lied (ubi caritas) klinkt.
Of aan een interview met Sanders. Hij behoort tot de intellectuele
voorhoede van Nederland, waar het not done is om religieus te zijn. Maar
Stephan Sanders begint het geloof te ontdekken. ‘ik merkte dat voor mij in
mijn verhouding tot mijzelf en dus tot de wereld, religie wel degelijk van
belang was. Ik vind de maakbaarheid gedachte waar ik in de jaren 70 in
ben ondergedompeld, veel aanmatigender dan de geloofsuitingen die ik
aantref in het christendom van nu.’
Ds. Wijnand Sonnenberg

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Extra collecte zondag 20 mei Pinksterzendingsweek
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh Veel christenen in Bangladesh
braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos,
arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers
hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh
(MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te
komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te
verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vak trainingen en
microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering
kunnen zij bovendien zelf de Bij bel lezen. Voorgangers worden toegerust
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voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bij
belonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en
kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018
twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen
van hoop te zijn.
Extra collecte 24 juni Jeugd en Jongerenwerk
Bijenhouden biedt jongeren een toekomst 24 JUNI GUATEMALA
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) Guatemala kent
veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het
land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in
het land zij n groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren
hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De
organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een
vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De
organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij
ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie
jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke
kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden
structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een
vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt
u dit mogelijk met deze collecte?

RONDOM DE KERKDIENST
Met Hemelvaartsdag hopen we verder te gaan met onze lezing uit het
Johannes evangelie (Joh.14).
Met Pinksteren lezen we (uiteraard) uit Handelingen 2. We prijzen ons
gelukkig dat Trio Locale weer zijn medewerking aan deze dienst zal
verlenen. We bewaren daar goede herinneringen aan.
De zondag na Pinksteren zal de avondmaalstafel weer in gereedheid zijn
gebracht. Tekst voor de preek dan is Johannes 3 vers 5. We hopen met
elkaar weer op gezegende diensten.
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UIT DE PASTORIE
Wat is de schepping om ons heen op dit moment prachtig. Alles staat in
bloei. We zijn in ons land toch wel zeer bevoorrecht met de wisseling van
de seizoenen. Zelf ben ik blij dat ik afscheid heb mogen nemen van mijn
werk als visitator generaal. Hiermee is een intensieve periode van mijn
leven afgesloten. Het adviseurschap van onze synode is daarmee ook ten
einde. Hoewel er wel wat andere vragen op het gebied van mediation en
conflictbeheersing naar mij toekomen hoop ik toch dat er meer rust komt.
Hoewel, Miny en ik gaan ons ook voor bereiden op het huwelijk van onze
jongste dochter op 16 juni. Dat zal plaats vinden in Veessen. Zoals u ziet
hebben we in deze kerkklok een gedeelte overgenomen over Pakistan.
Als alles volgens plan is verlopen is de familie uit Pakistan weer in ons
midden. Veel hebben zij mee gemaakt. Het is nu nog te vroeg daarover te
reflecteren. In onze zondagse diensten hebben we voor hen gebeden. Wij
willen danken voor hun terugkomst en zegen toewensen voor de
toekomst. Dat het procedure die ingegaan moet worden spoedig positief
beëindigd mag zijn. Voor nu wens ik u allen een goede tijd toe onder de
Zegen van de God en Vader van onze Here Jezus Christus.
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 mei
11-05
13-05
16-05
20-05
21-05
21-05

Mevr. G.J. Pannekoek-Wagenaar
Dhr. D.J. van Voorst
Mevr. J. Velthuis-van Leeuwen
Mevr. H.J. Mulder-Wijenberg
Dhr. H.W. de Graaf
Dhr. A.A. Rakhorst

Maand juni
03-06
09-06
10-06
12-06
14-06

Mevr. D. Alberts-van Lohuizen
Mevr. R. Docter-Scholten
Mevr. H. Don-Hofman
Mevr. C.E. Smale-Meijer
Dhr. G. van Gelder
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ZIEKEN
In de vorige kerkklokken schreef ik de namen op van hen die opgenomen
zijn in een verpleeghuis of om andere reden elders verblijven. Nu wil ik me
beperken tot het noemen van twee namen. Zoals uw weet bereidt mevr.
Tessemaker, De Haverkamp 3, Heerde, zich voor op het naderde einde.
Verschillende van u leven met haar mee. Wij wensen haar Gods Zegen en
nabijheid in deze tijd toe.
Dat wensen we ook dhr. Dirk Jan van der Scheer, Hogeweg 5, en zijn
vrouw toe. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat zijn tijdelijk verblijf
Rehoboth in Wapenveld omgezet moest worden in een definitiever vorm.
Een hele klap voor hen beiden. Wij hopen van harte dat ze rust mogen
vinden in deze situatie en de momenten van samen zijn als goed mogen
ervaren.
Meeleven doen we ook met Wim en Willy Wullink. Willy is namelijk naar
het ziekenhuis geweest en uit testen blijkt dat zij dingen slecht in zich
opneemt. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken wat de oorzaak
hiervan is. Willy vraagt dan ook begrip voor het feit als er rond de kerkklok
iets mis gaat. Dat begrip is er uiteraard, wij waarderen haar inzet juist
zeer.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
Begraafplaats
Beste mensen,
Niet alle stenen op de begraafplaats, zijn weer gerepareerd, er wordt aan
gewerkt heb ik begrepen. Niet iedere steenhouwer heeft direct tijd
daarvoor. We hopen dat alles weer spoedig voor elkaar komt, zodat de
begraafplaats er weer mooi uit ziet.

Afval
Nog een verzoekje, op de begraafplaats staat een afvalbak, die is alleen
bestemd voor groen afval. Zou U zo vriendelijk willen zijn, om de niet
verteerbare resten, zoals plastic potten enz. daar niet in te gooien. Er staat
wel een kist waar het in kan, maar we hebben nog liever dat U het afval
weer mee naar huis zou nemen, bij voorbaat dank daarvoor .
kerkrentmeesters.
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KERKENRAADSVERGADERING
Maandag 04 juni a.s
DATA KRINGEN
Inburgering
De eerst volgende keer na de zomervakantie.
Zus en Zo
Week 20 – 17 mei
Week 22 – 31 mei
Week 24 – 14 juni
Week 26 – 28 juni
Week 28 – 12 juli
Gebedskringavonden
Maandag 14 mei
Maandag 11 juni
Leerhuis
De eerst volgende keer na de zomervakantie

Ons jaarlijks uitje van de koffiegroep
Het uitje van de koffiegroep is woensdag 23 mei aanstaande.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de “Boerbrink”. We gaan naar Leggelo
naar een advocaat- en een likeurproeverij. Daarna vertrekken wij naar de
Karstenhoeve voor een lunch. Als iedereen genoten heeft van de lunch,
krijgen wij een rondleiding door het museum. Het museum is rolstoel
toegankelijk. Ter afsluiting van deze dag gaan we naar een chinees
restaurant in Wezep. We hopen dat we een grote opkomst hebben, wel
graag opgeven voor 17 mei, dit in verband met de lunch.
Graag opgeven bij Hennie Mulder
Telefoon 0578-631489 of Email: henniemulder@gmail.com
Hartelijke groet Hennie en Erica.
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VOOR DE GEMEENTE
DAUWTRAPPEN donderdag 10 mei
Op Hemelvaartsdag gaan we naar goed gebruik weer dauwtrappen.
Vanaf 6.30 uur gaan we op de fiets een (mooie?) tocht maken in de
omgeving. Waar we heen fietsen blijft nog even geheim, daar kunt u
achter komen door mee te gaan... De organisatie ervan is in handen van
Gerrit en Ans Pleiter.
Dauwtrappen is: “op de fiets genieten van de omgeving en gesprekken
met elkaar hebben op heel ontspannen wijze”, heeft ooit iemand gezegd.
Halverwege de route krijgen we koffie/thee/chocolademelk om weer even
op te warmen en/of bij te komen.
Rond 8.30 uur hebben we ontbijt in de Boerbrink.
En om 9.30 uur gaan we dan naar de kerk waar ds. Wijnand Sonnenberg
ons voor zal gaan.
Gaat u mee fietsen, ontbijt- en kerkt u mee?
Wees welkom, ook als u alleen komt ontbijten.
Geeft u zich wel even op bij Henri Bosman, abosman@live.nl in
verband met de voorbereidingen.
…………………………………………………………………………………….
Reis naar Berlijn
Zoals verschillende van u reeds begrepen hebben willen we proberen in
de laatste week van september een reisje naar Berlijn te organiseren.
Velen van u herinneren zich nog de zeer geslaagd Luther reis. De eerste
reacties op onze reis naar Berlijn zijn dan ook al positief. Wij hopen tijdens
de reis en in het voortraject ook de nodige aandacht te besteden aan de
verzetsstrijder Bonhoeffer. Hier onder vindt u de brief die door de
organisatoren van deze reis tijdens een gezamenlijk koffie moment als
gemeente zijn uitgedeeld. Meerdere belangstellenden zijn hartelijk
welkom.
8

De Kerkklok. Jrg.83;

nr. 5,

mei 2018

Reis.
Beste dames en heren.
De vraag kwam bij ons binnen, gaan we nog weer een trip maken zoals in
2016 naar o.a. Wittenberg. Een reis die stond in het kader van 500 jaar
Luther. Wij als klein comité hebben de mogelijkheden en onmogelijkheden
de Revue laten passeren. Vijf dagen naar Berlijn leek ons wel wat, van
maandag tot vrijdag. Het programma kan dan bij voldoende deelname met
inspraak worden gemaakt, de stad geeft heel veel mogelijkheden.
Eventueel op voorhand een avond bij elkaar komen om de bijzonderheden
van de stad te laten zien d.m.v. voorhanden filmmateriaal en het mogelijke
programma van die 5 dagen. We hebben gesteld dat de deelname
minimaal zestien personen moet zijn om de kosten binnen de perken te
kunnen houden. Wij hebben een voorlopige datum geprikt, week 39 van
maandag tot vrijdag 28 september Hopend op voldoende deelname en
dan een gezellige reist. Iedereen is welkom in de groep , zegt het voort.
Met vriendelijke groeten namens het comité:
Miny , André en Henk.
Voor eventuele vragen even Miny Sonnenberg bellen: 0619157910
……………………………………………………………………………………..
Bedankje
Langs deze weg willen we de mensen bedanken, die met ons mee geleefd
hebben, de laatste tijd, tijdens de operatie van mijn vrouw, en ook tijdens
de bestralingen, die ze gehad heeft, We zijn zo dankbaar dat alles heel
goed gaat, ze heeft van de bestralingen, geen pijn, wel veel vlugger moe,
maar dan kun je ook rust nemen.
Waar we zo dankbaar voor zijn, de kaarten het meeleven van iedereen,
het voor ons bidden, bidden helpt, dat ervaren we iedere dag, fijn om zo
samen kerk te zijn, het doet ons heel veel .
beste mensen allemaal bedankt .
groeten van ons Leida en Jan Bastiaannet.
……………………………………………………………………………………..
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Mensen van hoop.
Onze landelijke kerk heeft ene brochure uitgegeven onder de titel:”
Mensen van hoop” Deze brochure gaat over christenen in Pakistan.
Indrukwekkende verhalen over hoe de kerk daar leeft. Maar ook over hoe
velen altijd in angst leven vanwege de blasfemiewet. U kunt deze
brochure gratis krijgen toegestuurd door dit aan te vragen via de pkn site.
Omdat één en ander via onze Pakistaanse familie heel dicht bij is
gekomen leek het me goed om een gedeelte van één van de artikelen aan
u door te geven.
DE WINKEL UITGESTUURD WORDEN, NOOIT PROMOTIE KRIJGEN
OP JE WERK. CHRISTENEN IN PAKISTAN KRIJGEN OP ALLERLEI
MANIEREN TE MAKEN MET UITSLUITING EN GEWELO. MET ALS
HANGEND ZWAARD; DE BLASFEMIEWET KANR M1 ZOMAAR
OMSLAAN IN GEWELD EN DOODSLAG
Soms zit het in kleine dingen. Stel, je bent christen in Pakistan en je wilt
een blikje cola kopen in een winkel De eigenaar. een moslim komt
erachter dat je christen bent en wil je de winkel uit sturen. Zomaar een
klein, dagelijks incident dat iedere christen in Pakistan kan overkomen. In
de ogen van veel moslims in het land zijn christenen 'onrein'. Dat heeft
soms kleine gevolgen, zoals het beschreven voorval, soms grote. En daar
hebben niet alleen christenen mee te maken. maar ook hindoes, sikhs,
boeddhisten en Ahmadi-moslims. Aanhangers van de laatste stroming
mogen zichzelf vanwege hun opvattingen niet tot de islam rekenen. Zij
horen officieel bij de niet- moslim minderheid. De meeste moslims
beschouwen hen als ketters.
In het dagelijks leven worden christenen en andere religieuze
minderheden op
allerlei manieren uitgesloten. Als het bijvoorbeeld gaat om werk, zijn de
mogelijkheden beperkt voor christenen. Officieel mogen werkgevers alleen
naar iemands kwaliteiten kijken, maar in de praktijk wegen ze vaak lokale
religieuze achtergrond mee. Bij lokale overheden geldt een quotum: 5
procent van de banen moet beschikbaar zijn voor religieuze minderheden.
Daar komt echter weinig van terecht. In de wet is bovendien vastgelegd
dat alleen moslims hogere functies mogen bekleden. zoals directeur,
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opperbevelhebber in het leger of staatshoofd. Christenen die een goede
baan hebben, krijgen vaak te maken met obstakels of vertragingen in
procedures. Hierdoor kunnen ze zich onvoldoende ontwikkelen in hun
werk of kunnen ze geen promotie maken……….
Hangend zwaard
Een sterk wapen in de strijd tegen religieuze minderheden is de
blasfemiewet. Deze is krachtiger dan een hangend zwaard. De wet, die al
in de jaren zeventig is ingevoerd. houdt in dat godslastering strafbaar is.
Sinds de jaren tachtig worden daadwerkelijk straffen opgelegd voor het
overtreden van de wet. In het uiterste geval kan een aanklacht leiden tot
de doodstraf. Het is gevaarlijk om in Pakistan in discussie te gaan over de
islam. Christenen horen vaak stilzwijgend aan hoe moslimpredikers de
Bijbel uitleggen. Zouden ze proberen om onjuistheden recht te zetten, dan
zou dat kunnen leiden tot een beschuldiging van godslastering. Tussen
1986 en 2014 werden naar schatting meer dan 1300 aanklachten
ingediend, 51 mensen werden zelfs vermoord voordat hun proces was
afgerond. Dit gaat niet alleen om religieuze minderheden, ook moslims
worden slachtoffer van de wet. Iets meer dan de helft van de slachtoffers
is islamitisch. Relatief gezien zijn christenen en andere minderheden
echter zwaar oververtegenwoordigd. Zij maken samen 2 procent van de
bevolking uit. maar liefst 20 procent van de aanklachten is tegen hen
gericht.
De wet wordt steeds vaker misbruikt om minderheden een voet dwars te
zetten. Moslims die een persoonlijk geschil hebben met een 'ongelovige '
buurman, kunnen hem bijvoorbeeld eenvoudig zwartmaken door hem
godslastering te verwijten. Dr. Nayyar, moslim en mensenrechtenactivist,
noemt de blasfemiewet daarom de allerergste vorm van discriminatie.
ledereen weet dat het in 90 procent van de gevallen gaat om valse
beschuldigingen. Meestal wordt de wet misbruikt om er persoonlijk beter
van te worden. Soms vindt er spontaan geweld plaats na een
beschuldiging. "Christelijke wijken zijn doorzocht en afgebrand. Mensen
zijn in de gevangenis gegooid. levend in brand gestoken, gelyncht.
vermoord of ter dood veroordeeld". somt Nayyar op. “Allemaal vanwege
vermeende godslastering” .
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Het is gevaarlijk om in discussie te gaan over de wet of over het misbruik
ervan. Pogingen om de wet aan te passen worden in de kiem gesmoord
door de druk die moslimgroeperingen uitoefenen op de overheid. Wanneer
er geweld plaatsvindt. wordt daar uiteindelijk vaak niemand voor opgepakt.
Volgens Salman van het
Christian Study Center (CSC), een partnerorganisatie van Kerk in Actie,
zijn christenen door dit soort incidenten bang geworden. De christelijke
gemeenschap voelt zich gekwetst en aangevallen als zoiets gebeurt.
Zeker als er iemand wordt opgepakt, blijft dat hangen in de hoofden van
mensen. Ze zijn bang dat het opnieuw gebeurt. Elke christen zal dat
herkennen: we weten niet wanneer en waar het weer gebeurt.
Aanvallen
Zelfs wanneer christenen zich gedeisd houden. dreigt er voortdurend
gevaar. Steeds vaker vinden er aanvallen plaats op kerken en bedrijven
van christenen Opgehitste molims steken gebouwen in brand. vernielen
eigendommen, martelen en doden mensen, steken ze levend in brand of
dwingen ze hun huis te verlaten. De aanleiding kan van alles zijn: de
aanvallers willen land of eigendommen van de christenen hebben. Ze
nemen wraak vanwege een voorval of zelfs een ‘godslasterlijk’ incident
elders ter wereld (zoals een omstreden cartoon van Mohammed).
Op het platteland doen zich bovendien regelmatig kleinere incidenten
voor. Zo worden christenen bijvoorbeeld beroofd of valselijk beschuldigd
van diefstal. Een andere vorm van geweld zijn ontvoeringen en
gedwongen bekeringen. Jaarlijks worden in Pakistan honderden,
misschien wel duizend, meisjes en jonge vrouwen met een nietislamitische achtergrond gekidnapt. Zij worden onder dwang tot de islam
bekeerd. Soms gebeurt dit door ze te verkrachten en gedwongen te laten
trouwen met hun ontvoerder. Daarna zijn ze officieel 'bekeerd ' tot moslim.
De roep om bekering gaat overigens niet altijd gepaard met geweld. De
meeste christenen hebben op een bepaald moment in hun leven een keer
de vraag gekregen om zich te bekeren: op school, op straat, op hun
werkplek of in een andere situatie. Wie hier serieus over in gesprek gaat,
kan te maken krijgen met wraak of tegenslag.
……………………………………………………………………………………..
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VAKANTIE BIJBEL WEEK 2018
Het is de hoogste tijd dat we jullie eens even
informeren over de VBW
Niet dat het al snel voor de deur staat maar wel
omdat jullie de data dan alvast op de kalender
kunnen zetten en de vakantie op een andere tijd
gaan plannen.
Waarom zeg ik dat ? Nou de VBW van dit jaar
WIL JE NIET MISSEN .
Ik ga jullie er IETS van verklappen
Een heel belangrijke reden om te komen is dat we een NIEUWE
TENT hebben!!
Die willen we natuurlijk VOL hebben !!
Én dit jaar is het THEMA ; ZOEK HET UIT …en dat is nou echt
iets voor de slimme ,vindingrijke en onderzoekende jeugd in
Vorchten Veessen en Omstreken volgens mij.

DUS ZET HET MET GROTE
RODE LETTERS OP DE
KALENDER !!
Dinsdag 21 Woensdag 22 augustus
en Donderdag 23 Augustus
VBW in VEESSEN bij de kerk in een

SPIKSPLINTERNIEUWETENT
Hoe we die nieuwe tent moeten opzetten gaan we
nog even UITZOEKEN 😉
Groetjes van de vbw commissie
Meer info www.hervormdegemeenteveessen.nl/vbw
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Totaal collecten Kerkrentmeester
Totaal collecten Diaconie

€
€

330,70
260,30

Extra collecte

Paascollecte (nagekomen)

€

115,00

Giften

voor de kerk als dank voor de bloemen
via Dhr. J. Bastiaannet
voor de kerk
via Ds. W.G. Sonnenberg
€ 10,00 en € 20,00

Totaal Collecten en giften

15,00

€

30,00

€

751,00

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 31 mei a.s.
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

INGEKOMEN GEMEENTELEDEN
Dhr. G.J. Kuiper en mevr. W.G. Kuiper-IJzerman
van Heerde naar Smeestraat 13 Veessen.
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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
06/12 – 05
10/16 – 06

de dames Nederveen-Van Dalen / Van de Scheer-Steenbergen
de dames Van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink

KERK SCHOONMAKEN
06/12 – 05
13/19 – 05
20/26 – 05
27/02 – 06
03/09 – 06
10/16 – 06
17/23 – 06
24/30 – 06
01/07 – 07

de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
06/12 – 05
13/19 – 05
20/26 – 05
27/02 – 06
03/09 – 06
10/16 – 06
17/23 – 06
24/30 – 06
01/07 – 07

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

RONDOM DE KERK
06/12 – 05
13/19 – 05
20/26 – 05
27/02 – 06
03/09 – 06
10/16 – 06
17/23 – 06
24/30 – 06
01/07 – 07

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

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
06/12 – 05
13/19 – 05
20/26 – 05
27/02 – 06
03/09 – 06
10/16 – 06
17/23 – 06
24/30 – 06
01/07 – 07

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
dhr. W. van Dieren
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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
Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
Aanvang dienst 9.30 uur
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. B. v. d. Scheer

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: geen
: Mevr. A. van Dieren
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 13 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. R.A. Houtman
: Epe
: 0578-696084
: Dhr. G. Visser
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. J. Nederveen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Geen
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. Bastiaannet
: 0578-692916
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 20 mei
Met medewerking van Trio Locale
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. H. Schijve
: Miny
: Mevr. A. Witman
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: Rood
: Pinksterzendingsweek
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Zondag 27 mei
Heiligavondmaal
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H.L. Dalhuisen
: geen
: Mevr. A. Pleiter
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 03 juni
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. G. Timmer
: Heerde
: 0578-693068
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. G. Pleiter

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. M. Westenberg
: Joukje
: Mevr. W. Karrenbeld
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Wit
: Vakantie Bijbel Week Ve/Vo

Zondag 10 juni
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. B. van ‘t Veld
: Heerde
: 0578-570995
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. T. Hoogers
: geen
: Mevr. I. Bomhof
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 17 juni
Afsluiting Winterwerk
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. B. v. d. Scheer
: Dhr. J. Bastiaannet

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Schijve
: Annelies
: Mevr. A. van Dieren
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Groen
: Onderhoud Begraafplaats

Zondag 24 juni
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. M. Zoeteweij
: Lemele
: 0572-331322
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. B. v. d. Scheer
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: geen
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. Bastiaannet
: 0578-692916
: Groen
: Jeugd- en Jongerenwerk

Zondag 01 juli
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. B. v. d. Scheer
: Dhr. H. Bosman

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. M. Westenberg
: Joukje
: Mevr. A. Witman
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk
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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. G. Visser (scriba)
0578 - 631654
Veesser Enkweg 8
8194 LL Veessen
e-mail:
scriba@kerkveessen.nl

Dhr. J. Nederveen
(ledenadministratie)
0578 - 631252
e-mail:
leden@kerkveessen.nl

Mevr. K. Huiskamp
(Jeugdouderling)
Dhr. J. Nederveen

0578 - 631479

0578 - 631201
Coördinatie organisten
0578 - 631252

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

Mevr. J. Witman
(boekhouding)

0578 - 694793
0578 – 692916

Kerkrentmeester
Dhr. B. van der Scheer 0578 - 631270
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl
Diaken:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. W. van Dieren
0578 - 631370
Mevr. H. Mulder
0578 - 631489
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl

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

Mevr. T. Visser

0578 - 631654

Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. J. Bastiaannet
0578 - 692916
Administratie:
Dhr. G. Kouwenhoven
0578 - 631778
Email:
verhuur@kerkveessen.nl
Grafdelver:
Regratec

0572 - 360262

Kerkklok:
Mevr. W. Wullink
e-mail:
willywullink@hotmail.com
Giften Diaconie:
Diac. Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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