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Meditatie
Stille week
Het voorjaar komt, de knoppen breken,
en bloesems geven taal en teken.
De vogels zingen. God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.
Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.
De bomen lopen wonderbaarlijk uit.
Rond uw verminkte, naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit te voren.
Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.
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Bovenstaand gedicht van wijlen Jaap Zijlstra ademt van verlangen naar
het voorjaar. Om ons heen zien we dat, vroeger dan anders, de knoppen
van verschillende bloemsoorten open gaan. Vogels kondigen het
naderende voorjaar aan.
De vogels zingen. God wat is dit mooi.
Toch kan de dichter niet zingen met voorbijgaan aan het lijden van Jezus
Christus. Spijkers die hand en hout doorboren. Het is dat lijden waar we
onderweg naar Pasen bij stil gezet worden. Met het zicht op Pasen.
Christenen in de vroege christelijke kerk kwamen in de paasnacht bijeen.
Ze haalden met lezingen de geschiedenis van God met mensen op. Maar
waken in de paasnacht betekende vooral ook hoopvol vooruitzien naar de
opstanding, naar leven, naar een nieuwe toekomst voor de héle wereld.
Ds. Wijnand Sonnenberg

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Zondag 07 April collecte grip op de Knip
Stichting Grip op de Knip helpt je met behulp van vrijwilligers, met het
voorkomen óf oplossen van je financiële schuldproblematiek.
Samen lukt ’t, dat is waarin Grip op de Knip geloofd. Zeker als je in de
schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te
oordelen, maar samen met jou aan de slag gaat om weer financieel orde
op zaken te stellen. De maatjes van Grip op de Knip doen dat.
Het aanmelden van hulpvragers kan via onze coördinator Mw. F. van Holst
coordinator@gripopdeknip.nl en/of via het mobiele nr. 06-39023704
Meer info vindt u op: www.gripopdeknip.nl
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RONDOM DE KERKDIENST
In de preek rondom de laatstgehouden doopdienst citeerde ik een gedicht
van Geert Boogaard. Ik merkte dat dat gedicht verschillende hoorders
aansprak. Hieronder de tekst.

GEDICHT VOOR ONS KIND
Je bent gedragen
Om verlost te worden.
Gekomen om te gaan.
De streng die je bond
Aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
Om je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten:
Je bent geen bezit,
Wij hebben jou niet
Jij hebt ons,
Om je te leiden
Te beschermen
Te bewaren voor angst
Om je te zeggen
Dat we niet bang zijn
Als het onweert
En met je te zingen
In de nacht
We zijn toeschouwers
Aan de rand van je leven.
We mogen je gadeslaan
Terwijl je speelt
en naar je lachen
Terwijl je verloren bent
In wat je ziet en doet
We zien je langzaam
worden wat je bent.
We houden de weg open
Naar je geluk
En trachten te verhinderen
Dat je wordt
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Wat je niet zijn kunt
Je hebt veel te vragen
Als je naar God vraagt
Vertellen we van Jezus
Als je naar de dood vraagt
Vertellen we van het leven
Vraag je waar je vandaan komt,
Dan zullen wij zeggen:
Uit de wereld der liefde
Je mag ons eenmaal verlaten,
Je bent er om dat te doen,
Je mag heengaan
Voleindigen.
Al wat wij voor je deden
Is voorlopig
Je moet ons niet worden.
Je moet jezelf worden.
Je moet worden waarheen je wijst:
Je eigen wonder.
Wij hopen voor je
Altijd
Je verschijnt in onze gebeden.
We hopen dat je blij zult worden
Levend in de Schepping
Man en vrouw
Wandelend in het licht
Van vergeving
En wachtend op het Rijk.
Je mag gaan
Je zult het,
‘Het is een gebod
Een belofte
Ga heen in vrede.
========================================================
Op dit moment kan ik nog niet alle teksten overzien waarover ik hoop te
preken. Wel weet ik dat ik op palmzondag (14 april) hoop te preken over
Hebreeën 12 vers 2 en op Goede Vrijdag over Mattheus 27 vers 51 a. In
die dienst is er tevens het Heilig Avondmaal. Op paasmorgen is er
medewerking van Double Four uit Hattem en van onze kindernevendienst.
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UIT DE PASTORIE
Dit kerkblad verschijnt tijdens de zgn. 40 dagen tijd. De 40 dagen tijd is
een tijd van bezinning en inkeer. Veel christenen gebruiken deze 40
dagen tijd om te bidden en te vasten. Een tijd van inkeer. Een andere
traditie binnen de kerk spreekt liever over de lijdens-tijd. De zeven
zondagen voor Pasen heten dan de lijdens-zondagen. Dit omdat Jezus
aan het kruis zeven kruiswoorden uitsprak. Het lijkt me belangrijk om
tijdens de 40 dagen tijd dit niet te vergeten. We concentreren ons dat op
de weg die Jezus voor ons is gegaan. De tijd voor de 40 dagen tijd of de
lijdens-tijd heet wel de tijd van de Epifanie. Toen ik dit woord een keer liet
vallen vroeg dit om nadere uitleg. Wel in de Epifanie tijd (Na kerst tot de
40 dagen tijd) worden we bepaald bij het verschijnen en optreden van
Jezus. Epifanie is verschijning, openbaring. De komende dagen staan in
het kader van de 4 mei herdenking en het vieren van de bevrijding op
5 mei. Geladen dagen. Tijdens de filmavond over de Duitse verzetsstrijder
Bonhoeffer in de boerbrink zijn we ons hernieuwd bewust geworden van
de gebrachte offers. Mooi dat we met zovelen aanwezig waren. Het is een
geweldig iets om in vrijheid te mogen leven. We vieren dit feit omdat we op
5 mei 1945 bevrijdt werden van het nationaal socialisme. Tegelijk beseffen
we dat er op dit moment over onze wereld van vandaag een vloedgolf van
onderdrukking en discriminatie gaat. Geschokt zijn we door de vele
terroristische aanslagen. De beelden van de afschuwelijke schietpartij in
Utrecht zijn op ons netvlies gegrift. We denken aan de slachtoffers en
vragen ons af hoe een dader zover kan komen. Vrijheid spreekt niet
vanzelf. Daar worden we op vier mei weer aan herinnerd. Onze vrijheid
heeft veel gekost. Het is inderdaad iets kostbaars. Iets om zuinig op te
zijn. Volgend jaar zal deze herdenking nationaal veel aandacht krijgen.
Het is dan namelijk 75 jaar geleden dat de bevrijding kwam.
Ik wens u een gezegende gang naar Pasen en een goede herdenking van
onze bevrijding toe. Ik las een mooie spreuk.
’De meeste mensen maken zich zorgen over Bijbelteksten die ze niet
begrijpen. Maar ik maak me zorgen over de teksten die ik wel begrijp”
(Mark Twain).
Ontvang onze hartelijke groeten,
Wijnand en Miny Sonnenberg.

================================================
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Hallo gemeente leden en mensen van daarbuiten.
Wij leidinggevenden, hebben samen met de kinderen van de
kindernevendienst een toneelstuk voorbereid. Deze willen wij graag aan u
voordragen tijdens de ochtenddienst van 21 april, 1e paasdag. Wij zouden
het fijn vinden als u er ook bij kunt zijn om dit prachtige toneelstuk te
bewonderen?
Graag zien we u/jullie dan. De kinderen en wij hebben er zin in.
Annelies
Joukje
Miny

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 april
20-04
22-04
24-04
25-04

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

Maand mei
11-05
13-05
16-05
21-05

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

ZIEKEN

Mevr. R. Docter, Brinkhoven 5 in Heerde, die voor Revalidatie
opgenomen was in IJsselheem ( in Isala) is weer thuis gekomen.
We wensen haar daar een verder herstel toe.
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JUBILEUM (1)
Op 11 april a.s. is het 50 jaar geleden dat dhr. Van Dijk en mevr.
Van Dijk-Bartelink, Korteslag 11 Heerde, zijn getrouwd. Wij willen Sina en
Gerrit van harte gelukwensen met dit jubileum. Vijftig jaar samen zijn als
man en vrouw is wel een heel bijzonder feit. Dankbaar zijn ze voor deze
jaren, dankbaar voor de gezondheid die ze beiden mogen hebben. Een
groot deel van deze jaren hebben ze gewoond in Veessen. Sinds 10 jaar
wonen ze in Heerde. Sina kwam uit Veessen en Gerrit heeft zich later bij
haar gevoegd. Ze hebben dan ook nog veel contacten in Veessen. Tot op
de dag van vandaag toe helpt Sina met het schoonmaken van de
Boerbrink e.a. en maakt deel uit van een fietsgroepje uit Veessen. Gerrit
heeft tot heel lang door mogen werken. Als vrachtwagenchauffeur maakte
hij vele uren. Nog maar een jaar geleden stopte hij met zijn werk. Een
toonkast in hun kamer met veel vrachtwagenmodellen geeft wel aan hoe
zijn werk zijn hobby was. Wij wensen Sina en Gerrit nog een gezegende
voortzetting van hun huwelijk toe. Dat ze samen verder mogen groeien in
liefde en de Zegen van de God en Vader van onze Here Jezus Christus
mogen zoeken en ervaren. Uiteraard willen we ook hun kinderen,
kleinkinderen en verder familie bij onze gelukwens betrekken en hen een
fijne vierdag toewensen.

JUBILEUM (2)
Op 27 april a.s. is het 40 jaar geleden dat Gerrit en Arda Kouwenhoven
zijn getrouwd. Ook dit echtpaar willen we van harte gelukwensen met dit
jubileum. Wie kent ze niet ons molenaarspaar. Komend uit Asperen en
Leerdam (De kerkelijke inzegening van hun huwelijk was door dominee
Kieskamp die oorspronkelijk uit Oene kwam) kwamen zij, na gewoond te
hebben in Amsterdam en in Hattem, in mei 1998 in ons dorp wonen.
Gerrit, die sinds 1983 zijn huidige baan als streekarchivaris van Hattem,
Heerde en Epe had, was daarnaast in 1996 in Veessen molenaar
geworden na het overlijden van Jan Langevoord. In middels hadden ze
drie kinderen Huib, Kirsten en Esther. Gerrit en Arda mogen wij kennen als
zeer betrokken gemeenteleden. Naast de zondagse kerkdienst zijn ze op
allerlei manier actief. Het kerkenraadswerk als ambtsdrager is hun niet
vreemd. Daarnaast zouden andere activiteiten te noemen zijn o.a.
administratie van het kerkhof, verhuur van gebouwen enz.. Wat veel
mensen niet zien, maar wat wel altijd gebeurt, is het feit dat Arda altijd
zorgt voor een gedrukte liturgie. Beiden houden van zingen, Gerrit zingt in
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het mannenkoor DEV in Hattem en Arda zingt in de Andreascantorij in
Hattem. Ook in ons dorp zijn zij op vele manieren betrokken. Alleen al het
feit dat de molen een begrip is in ons dorp maakt hen tot bekende
Veessenaren. Elke week zorgt Gerrit in het kerkblad voor de Veluwe voor
een stukje over wel en wee van de molen en over de weersgesteldheden
die een al of niet draaien van de molen mogelijk maken. Bij
dorpsevenementen (destijds o.a. met Zomer in Gelderland) leverden zij
hun bijdragen. Gerrit is iemand die begrepen heeft dat kenmerkend voor
de protestantse eredienst is dat je vanuit het meelezen in de Bijbel
meedenkt over de inhoud van het gepredikte Woord. De reformatoren
hebben immers niet voor niets de hele gemeente de Bijbel in handen
gegeven. De inhoudelijke en formele feedback na afloop van de dienst is
door mij altijd zeer gewaardeerd. Wij wensen Gerrit en Arda een
gezegende voortzetting van hun huwelijk toe en een fijne vierdag met
allen die hen lief zijn.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING
Maandag 29 april a.s.
========================================================
Bedankt voor uw bijdrage Kerkbalans.
In januari is de Actie Kerkbalans gehouden en het thema was 'Geef voor
je kerk'. De gemeenteleden hebben door hun toezeggingen laten zien dat
zij in woord en daad betrokken zijn bij onze kerk De voorlopige
toezeggingen voor 2019 zijn € 41.365,-, een hogere toezegging dan in een
eerdere Kerkklok is vermeld. Het is een schitterend resultaat en hiermee
kunnen we veel goed werk vanuit onze kerk verrichten. We danken
iedereen die een bijdrage heeft gedaan en hopen u te blijven ontmoeten in
onze prachtige kerk waar het woord van God wordt verkondigd’.
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Veessen
========================================================
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PAASCOLLECTE 2019

De huis-aan-huis collecte met Pasen heeft dit jaar wel een hele duidelijke
bestemming: restauratiewerk aan de kerktoren en schilderwerk aan de
ramen van de kerk.
Het adviesbureau voor kerk-onderhoud, de ‘Monumentenwacht’ wijst ons
al een paar jaar op de noodzaak hiervan en langer uitstel er van zou de
kosten opdrijven.
Dit jaar moet het dus maar gebeuren en de kerkvoogdij wil de gehele
opbrengst van de collecte eraan besteden. De tweede helft van het jaar
zal er dus (weer) een grote steiger om- en op kerk staan! Als alles
tenminste verloopt zoals we nu denken. Veel vakmensen hebben het druk
dezer dagen en niet alles is nog tot op de datum gepland. Maar dat doet
er niet toe: we hopen op een mooie opbrengst zodat we (mede met wat er
aan onderhoudssubsidie bij zal komen), een van de beeldbepalers van
ons dorp in stand kunnen houden!
In de periode van 15 april tot 23 april zal de envelop worden opgehaald.
Alvast hartelijk dank!
Van de Kerkvoogdij.
========================================================
Beroepingswerk
Per 8 september is het zo ver, dan vertrekt ds. Sonnenberg. Helaas, we
hadden hem en zijn vrouw graag nog wat langer hier in Veessen gehad!
Maar we moeten nu aan de toekomst gaan denken, regeren is niet
vooruitschuiven maar vooruit zien, zoals u weet. Omdat ds. Sonnenberg in
een vroeg stadium (1 jaar van tevoren ongeveer) te kennen heeft gegeven
te gaan stoppen hier in Veessen hebben we veel tijd ter beschikking. Tijd
om ons te beraden op een nieuwe voorganger en het in gang zetten van
het hele organisatorische gebeuren waartoe de landelijke kerk ons
verplicht.
9

De Kerkklok. Jrg.84;

nr. 04. april 2019

Op het moment van schrijven is er al een en ander gedaan. Zo is er een
hoorcommissie samengesteld en een profielschets gemaakt. Tien jaar
geleden zijn er, zoals u zich wellicht nog herinnert, door zo’n 20
gemeenteleden vragenlijsten ingevuld. Aan de hand hiervan is destijds
een profielschets gemaakt. Dat heeft toen geleid tot het beroepen van ds.
Borst. Na 5 jaar waren we weer vacant en hebben we dezelfde
profielschets gebruikt en zijn bij ds. Sonnenberg terecht gekomen. We
hebben de profielschets nu andermaal tevoorschijn gehaald, afgestoft en
hier en daar een beetje aangepast.
Daarnaast is er bij de Classis gemeld dat we per 8 september een
vacature hebben. En er is een ‘solvabiliteitsverklaring’ aangevraagd, dat is
een soort accountantsverklaring die zegt dat je als gemeente voldoende
geld hebt om de kosten van een voorganger te betalen. Ook is er
toestemming aangevraagd om straks te mogen beroepen. Hiertoe was het
nodig om een nieuw (5-jarig) beleidsplan te maken. En ook een ‘ financieel
6-jaren-perspectief’.
Tja, beroepingwerk is behoorlijk ingewikkeld geworden! Ook door de lange
vragenlijsten die voor de classis moeten worden ingevuld. Maar goed,
bovenstaande zaken zijn gedaan en nu is het wachten op toestemming,
van de classis.
We gaan een best spannende periode in als gemeente. Vacant zijn,
zoeken naar een geschikte voorganger en intussen het kerkelijk gebeuren
gewoon door laten gaan vraagt behoorlijk wat inspanning. En natuurlijk
begrip van gemeenteleden wanneer er bij gebrek aan een voorganger
zaken eens niet geheel lopen zoals anders…
Maar we hebben vertrouwen op God die onze kerk al zo lang in stand
heeft gehouden: ook nu zal Hij het leiden!
GV
=======================================================
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DATA KRINGEN
Kring van Burgeren
Nog eenmaal komt deze kring bijeen op dinsdagavond 30 april.
Aanvangstijd: 20.00 uur. We bespreken dan uit het boekje Is niet te
hoog ..p 69 t/m 77. Dit hoofdstuk heeft als titel: vragen die bleven liggen.
Een mooi hoofdstuk om onze bijeenkomsten van dit seizoen mee af te
sluiten.
Daarna hopen we nog een keer een gezellige avond te organiseren.
Info: Annelies van de Scheer en ondergetekende
Zus en Zo
Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in
“De VERBINDING” te Vorchten.
18 april
16 mei
13 juni
27 juni
11 augustus

Gebedskringavonden
08 april
13 mei
17 juni
08 juli
Leerhuis
Er is nog 1 keer Leerhuis en dat wordt een wandeltocht in de buurt van
Doorn op 7 mei.
Koffie ochtend
Wat er nu nog plaatsvind is:
17 april Paasmaaltijd (zie schrijven in dit blad).
15 mei het jaarlijkse uitstapje (zie schrijven in dit blad).
Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com
Groet, Hennie
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VOOR DE GEMEENTE
Waarom in tegenstelling tot kerst geen vaste Paasdatum. Kerst is een
niet-Joods feest en heeft de christelijke kerk niet van de Joden
overgenomen. Pas in de 4e eeuw na Christus is er een definitieve datum
vastgesteld om dit feest te gedenken. Keizer Constantijn de Grote die het
christendom als godsdienst officieel tolereerde (zijn opvolger Theodosius
heeft het christendom staatsgodsdienst gemaakt), heeft het feest van de
onoverwinnelijke zon (sol invictus) dat op 25 en 26 december viel,
omgedoopt tot de gedenkdagen voor de geboorte van Christus. Dus voor
Kerst staat er een vaste datum. Wat betreft Pasen en Pinksteren, deze
beide feesten gaan terug op Oudtestamentisch feesten, namelijk Pascha
en het feest van de eerstelingen/Wekenfeest: deze zijn chronologisch aan
elkaar gerelateerd. Dat wil zeggen dat het Wekenfeest altijd vijftig dagen
(= precies 7 weken) na het Pascha plaatsvond. Met Pasen stond Christus
op en zeven weken daarna werd de Heilige Geest uitgestort:
vanzelfsprekend hield de christelijke kerk daaraan vast. In de
kerkgeschiedenis heeft men de vaste datum voor Pasen (14e Nisan=
maart/april) losgelaten: dat is officieel op het concilie van Nicea gedaan,
maar daarvoor was er discussie over het moment dat men Pasen zou
vieren. Toen werd officieel vastgesteld dat Pasen gevierd wordt op de
eerste zondag na de eerste volle maan in de lente: dus de zondag na de
eerste volle maan na 21 maart. Dit kan variëren: vandaar het verschil in
datum, maar wel altijd op een zondag (en maandag) en zeven weken
daarna weer op een zondag en maandag.
========================================================
Uitnodiging Paasmaaltijd
Namens de ouderen bezoeksters nodigen wij u uit om samen met ons
van een Paasmaaltijd te genieten. Iedereen die zin heeft om van deze
gezellige middag gebruik te maken, is van harte welkom. Dit wordt
gehouden in "De Boerbrink" en wel op:
woensdag 17 april van 15.00uur tot 18.00 uur.
Graag aanmelden voor 14 april bij:
Ina Bomhof 0578-631345 of
Ans Pleiter 0578-694793
U kunt dan tegelijk aangeven of u vervoer nodig heeft.
Dan kunnen we dat voor u regelen.
Groet, Ina en Ans
========================================================
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Het paasontbijt.
Hallo Kids,
Wij willen net als andere jaren samen gezellig eten tijdens het paasontbijt.
Dit is op zondagmorgen 21 april op 1ste Paasdag. Ben je er ook bij? Vanaf
8.30 uur bij de boerbrink naast de kerk.
Groetjes,
Joukje Bosch-Eikelboom,
Annelies de Groot-van der Scheer
Miny Sonnenberg
========================================================
OPROEP: NIEUWE LEIDINGGEVENDE KINDERNEVENDIENST
Hallo allemaal,
Het duurt nog even maar helaas gaat Miny ons dit jaar verlaten als leiding
van de kindernevendienst. Ze heeft ons enorm geholpen en zijn dankbaar
voor wat ze de kinderen heeft meegegeven.
Vanaf september komt er dus een vrijwilligers plek vrij bij de leiding van de
kindernevendienst. Wie vindt het leuk om Joukje en mij hierin te
ondersteunen en mee te denken? We hebben hele leuke kinderen dus
daar ligt het niet aan. Je bent 1 x in de 6 weken aan de beurt, we
vergaderen 2x in het jaar en doen voor de rest alles via app en mail.
Je mag een keertje meelopen met Joukje, Miny of mij om te zien of het
wat voor je is. Graag zien we je belangstelling tegemoet.
Groeten,
Annelies, Joukje en Miny
Voor vragen kun je mailen naar annelies@vdscheer-timmerman.nl of
bellen 06-57315963
========================================================
JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT VAN DE KERK
Beste gemeenteleden de datum van de jaarlijkse schoonmaakbeurt wordt
verschoven naar een ander tijdstip.
Zodra deze bekend is wordt dat in de kerkklok vermeld.
Groet,
Hennie Mulder.
========================================================
13

De Kerkklok. Jrg.84;

nr. 04. april 2019

Bijeenkomst PCOB
Harpiste Regina Ederveen op 17 april bij PCOB Heerde/Wapenveld. Op
17 april zal de bekende harpiste Regina Ederveen met haar harp optreden
voor de PCOB Heerde. Zij verzorgt een programma dat in het teken staat
van Lijdens-tijd en Pasen. Regina speelt prachtige muziek op haar gouden
harp, en deze muziek wordt afgewisseld met korte meditatieve teksten,
waarin - ondanks de ernst van het programma - de broodnodige humor
toch niet ontbreekt. Een concertvoorstelling die boeit van A tot Z en die de
onverwachte kanten van de harp laat horen en die ook stof tot nadenken
biedt.
Inloop in het Trefpunt vanaf 14.00 uur, Kanaalstraat 21, Heerde, Aanvang
van het optreden om 14.30 uur in de kerk. Toegang gratis, incl. koffie/thee.
========================================================
Het jaarlijkse reisje van de koffie ochtend is op 15 mei 2019.
Op 2 maart zijn Hennie en Erica, op weg naar “Den Achterhook”.
Na een rotonde, die men stiekem weggehaald heeft en al kletsende een
paar afslagen gemist te hebben, waren we op plaats van bestemming
namelijk in Ruurlo.
Op de koffie ochtend is besloten om naar de cactus oase te gaan.
Deze wordt gerund door Anny Cactus.
In mei bloeien er al heel veel cactussen, dus leuk om te zien, het is een
waar paradijs.
We kunnen er een hele dag doorbrengen er is zoveel te zien en te doen,
ook voor de mannen.
Dit keer geen sokken of gebreide onderbroeken maar een heuse
modelspoorbaan.
Voor ieder wat wils, we zullen niet alles verklappen maar echt het is de
moeite waard.
Het is goed rolstoel toegankelijk.
Wij vertrekken om 09.00 uur vanaf De “Boerbrink”.
De tijd van terugkomst is niet bekend, omdat wij nog ergens gaan eten.
Opgave bij Hennie Mulder.
Groeten van Hennie en Erica.
we zullen iets verklappen..... een heuse model spoorbaan.....
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VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Totaal collecten Kerkrentmeester
Totaal collecten Diaconie

€
€

377,85
247,66

Extra collecte

Onderhoud begraafplaats
Voorjaarszending

€
€

60,15
132,45

Verjaardag fonds

februari, via Mevr. A. Kouwenhoven
maart, via dhr. J. Bastiaannet

€
€

41,40
146,50

Giften

Voor energieverbruik De “Boerbrink”
via giro

€

50,00

Voor de kerk
via Dhr. G. Visser
via Dhr. J. Bastiaannet
via Mevr. H. Mulder
via Ds. W. G. Sonnenberg
via Dhr. H. van Welsum

€
€
€
€
€

10,00
10,00
10,00
10,00
12,50

Voor de kerk,
als dank voor de bloemen
via Mevr. H. Mulder

€

15,00

€

1.123,51

Totaal Collecten en giften
Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK
De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.
Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud,
er kunnen na uitgifte van de kerkklok wijzigingen optreden.
E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 25 april a.s.
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl
15
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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
14/20 – 04
12/18 – 05
09/15 – 06

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

KERK SCHOONMAKEN
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06

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

16
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06

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

RONDOM DE KERK
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06

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

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
07/13 – 04
14/20 – 04
21/27 – 04
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06

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

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur
Zondag 07 april
de
6 zondag 40 dagen tijd
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

17

: Dhr. M. Westenberg
: Annelies
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Paars
: Stichting Grip op de Knip
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Zondag 14 april
Palmzondag
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H. Hakkert
: Geen
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Paars
: Plaatselijk Kerkenwerk

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

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. H.L. Dalhuisen
: Geen
: Geen
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 21 april
Paaszondag
m.m.v. Double Four uit Hattem
Gezinsdienst

Voorganger
Uit
Telefoon
ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: Wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

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

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. T. Hoogers
: Geen
: Mevr..W. Karrenbeld
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

De Kerkklok. Jrg.84;

nr. 04. april 2019

Zondag 05 mei

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

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

Zondag 12 mei

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. H.J. van Maanen
: IJsselmuiden
: 06-49948200
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Geen
: Mevr. A. van Dieren
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 19 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. J. Nap
: Miny
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Zondag 26 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. M. Westenberg
: Geen
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

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

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. J. Smit
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Gebed voor aanslag in Utrecht
en twee Moskeeën in Nieuw-Zeeland.

"Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak.
Geef dat uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander." Een gebed
door ds. René de Reuver naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.
Eeuwige God, angst vervult ons hart.
Nauwelijks bekomen van de ontzetting over de afschuwelijke aanslagen in twee
Nieuw-Zeelandse moskeeën, zijn we maandag opnieuw opgeschrikt door
geweld, nu in Utrecht.
Opnieuw zijn er mensen in koelen bloede vermoord.
Woorden schieten tekort om onze verbijstering over zo veel geweld, terreur en
dood uit te drukken.
Mensen die van het ene op het andere moment zomaar uit het leven worden
weggerukt, voor hun leven zijn verwond of gedompeld in tomeloos verdriet.
Het maakt ons bang en boos.
In wat voor wereld leven wij?
Kyrië eleison. Christus eleison.
We bidden U voor de slachtoffers en voor de nabestaanden.
Voor allen die hen lief zijn.
Voor hulpverleners.
Wees hen allen nabij met uw kracht en troost.
Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak.
Geef dat uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander.
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag…
Amen.
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Paaspuzzel
alle onderstaande woorden zitten
horizontaal
diagonaal

, verticaal

of

verstopt in de puzzel.

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord.

avondmaal
verf
chocolade
versiering
eierdop
eieren

goede vrydag

lam

paaskonyn

haas

lente

paasontbyt

kruis
kuikens

mandje
paasei

paastak
penseel

23
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COLOFON
Predikant:

Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl
Ouderlingen:

Administratie:

Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren
0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp
0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ledenadministratie:
Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
e-mail:
leden@kerkveessen.nl

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

0578 - 694793
0578 - 692916

Kerkrentmeester:
Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654
e-mail:
kerkvoogdij@kerkveessen.nl
Diaconie:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum
0578 - 631285
Mevr. H. Mulder
0578 - 631489
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl

Boekhouding:
Mevr. J. Witman

0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):
Mevr. A. Buitendijk
0578 - 641889
e-mail:
scriba@kerkveessen.nl
Coördinatie organisten:
Mevr. T. Visser
0578 - 631654
Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. J. Bastiaannet

0578 - 692916

Kerkklok:

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

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

Grafdelver:
Regratec

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

Giften Diaconie:
Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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0572 - 360262

