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GEMEENTENIEUWS
Op 19 november jl waren dhr. en mevr. Jansen-Wiggelo
(Dorpsstraat 7a in Hemmen) zestig jaar getrouwd. Wat een
bijzondere mijlpaal! Wij feliciteren het bruidspaar van harte hiermee
en wensen hun nog vele jaren samen toe!

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 9 december is het de tweede zondag in advent. Het is
dan een dienst van Schrift en Tafel.
Op kerstavond, 24 december, is de kerstnachtdienst om 22.00 uur.
We scharen ons met bekende liederen om een oud verhaal en
gaan daarbij op zoek naar een nieuw geluid! Na afloop drinken we
met elkaar warme glühwein en chocolademelk voor de ingang van
de kerk. Allemaal van harte welkom!
Op zondag 25 december, eerste kerstdag, begint de dienst zoals
gebruikelijk om 10.00 uur. We luisteren en kijken naar een kerstspel
dat verzorgd wordt door de kinderen en de leiding van de
kindernevendienst. Dit keer beelden ze het kerstverhaal met elkaar
uit, afgewisseld met liederen die door de gemeente worden
gezongen. Ook hierbij een hartelijke uitnodiging aan iedereen!
De oudjaarsdienst vindt plaats op maandag 31 december en begint
om 19.00 uur. Terugblikken op het jaar dat achter ons ligt,
vooruitblikken op het jaar dat wacht en onder de hoede van God de
drempel overgaan naar het nieuwe jaar zijn de kenmerken van dit
samenzijn.
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UIT DE KERKENRAAD
Al vanaf juli 2017 is regelmatig bericht in het kerkblad dat de
financiële situatie binnen de gemeente zorgelijk is. Voor alle
duidelijkheid herhalen we een aantal belangrijke punten uit deze
schriftelijke informatie.

















2015 toestemming PKN uitbreiding formatieplaats van de
predikant van 66,7% naar 80% met terugwerkende kracht vanaf
2012.
In februari 2017 heeft het RCBB (= Regionaal College van
Behandeling van Beheerszaken van de PKN ) aangegeven dat
er financiële tekorten zijn met het advies daarbij om deze terug
te dringen.
Naar aanleiding hiervan zijn er gesprekken geweest met het
Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending met de vraag of zij
bereid zijn om ons te helpen.
In een vervolggesprek geeft het Lijndensche Fonds voor Kerk
en Zending aan dat we eerst de regelgeving van de PKN
moeten volgen.
Het RCBB en Breed Moderamen van de classicale vergadering
Nijmegen besluiten daarop ons per 1 september 2017
insolvabel te verklaren. Insolvabel houdt in dat als we niets
zouden doen we per 1 januari 2020 failliet zouden zijn.
RCBB geeft op basis van onze meerjarenbegroting aan dat de
formatieplaats van onze predikant terug moet van 80% naar
40%.
Na gesprekken met Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending
garanderen zij ons een formatieplaats van 50%.
Het Breed Moderamen van de classicale vergadering Nijmegen
vraagt voor ons de steun vanuit de Solidariteitskas aan.
Toekenning PKN ontvangen voor steun van uit de
Solidariteitskas over de tekorten 2017/2018/2019.
In april 2018 in gesprek met Kerkvitaal. Kerkvitaal adviseert en
begeleidt plaatselijke gemeenten in veranderingsprocessen.
Samen met Kerkvitaal is een gemeenteavond voorgesteld, met
als doel het inventariseren van de behoeften van de
gemeenteleden over hoe kerk te zijn vanaf 2020. Hierna vindt u
een korte samenvatting van deze avond.
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Samenvatting gemeenteavond op 12 november 2018
Allereerst willen we zeggen dat we het heel erg fijn vonden dat er
zo’n grote opkomst op deze avond was.
Om een gezond financieel beleid te voeren moet daarvoor wel het
één en ander gebeuren. Maar wat precies? Wat moeten we
loslaten, wat moeten we juist steviger omarmen.
Om hierover met elkaar als gehele gemeente na te denken, vragen
te stellen en met ideeën te komen was deze gemeenteavond
georganiseerd, als eerste stap, in de mogelijke veranderingen die
gaan plaats vinden.
Daarom stond de vraag op deze avond centraal: wat vindt U of jij
belangrijk in de gemeente nu en in de toekomst. Wat moet
behouden blijven en wat kan mogelijk worden afgestoten. Aan deze
laatste vragen zijn we niet toegekomen en dat hoefde ook niet.
Belangrijk was dat een ieder zich kon uitspreken over “het
gemeente zijn”. Dit kon na de inleiding, een betoog en beelden van
gemeente zijn, via een formulier met vragen.
Deze ingevulde formulieren hebben we als kerkenraad deels
geïnventariseerd. Deze punten hebben we ondergebracht onder
verschillende onderdelen van kerk zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leren
Vieren en inspiratie
Bidden
Pastoraat/gemeente zijn
Diaconaat
Missionair
Organisatie

Verdere uitwerking hiervan hopen wij u in het kerkblad van februari
2019 te kunnen vermelden.
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Op de gemeenteavond zijn er vragen gekomen over de financiën,
het aantal gemeenteleden en de leeftijdsopbouw van onze
gemeente. Hieronder vindt u hiervan een overzicht.
Jaarrekening 2015 negatief resultaat € 14.183
Jaarrekening 2016 negatief resultaat € 18.095
Jaarrekening 2017 negatief resultaat € 13.412
Begroting 2018 negatief resultaat € 22.026
Aantal gemeenteleden peildatum november 2018: 310
Aantal pastorale eenheden peildatum november 2018: 140
Leeftijdsopbouw gemeenteleden:
4 gemeenteleden > 90 jaar
27 gemeenteleden 80/90
52 gemeenteleden 70/80
44 gemeenteleden 60/70
48 gemeenteleden 50/60
32 gemeenteleden 40/50
16 gemeenteleden 30/40
27 gemeenteleden 20/30
42 gemeenteleden 10/20
18 gemeenteleden <10
De volgende gemeenteavond staat gepland op maandagavond 11
maart 2019. We hopen op deze avond een concreter plan te
hebben hoe kerk te zijn vanaf 2020. De uitnodiging volgt te zijner
tijd. We hopen u allen dan weer te mogen ontmoeten.
Vanaf hier willen we u graag gezegende kerstdagen toewensen en
voor 2019 alle goeds!
Vanuit de kerkenraad:
Margo Dekker-de Wit en Evelien Nijenhuis

7

Gedicht
Geboorte.
Gods liefde op aarde neergedaald
ligt in een stal op stro te slapen.
De stille herders van de schapen
zij hebben het alom verhaald.
De ster staat boven Bethlehem.
De koningen uit het Oosten vonden
een kind in windselen gewonden
en os en ezel kijken naar hem.
Hier slaapt der wereld toevertrouwd,
die was voor de aanvang van de tijden,
het Kind waarom Maria schreide,
waarover elk de handen vouwt.

Ida Gerhardt.

Uit: De hovenier.
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DIACONIE
Rek. diaconie: NL47 RABO 013.39.86.667

Opbrengsten collectes oktober en november 2018:
Datum
21-10-2018
28-10-2018

Doel
De kerk als goede buur
Hervormingsdag

Opbrengst
€ 25,70
€ 82,12

04-11-2018

Mercy Ships Holland
incl gift via mv. Den Hartog
Kinderen van de voedselbank
Plaatselijk werk
Tearfund

€ 51,25

7-11-2018
11-11-2018
18-11-2018

€ 69,50
€ 37,45
€ 52,95

Bestemming collectes december 2018 en januari 2019:
Datum
2-12-2018
09-12-2018
16-12-2018
23-12-2018
24-12-2018

Rekeningnummer
NL44 RBRB 0928 9569 89
NL10 ABNA 0444 444 777
NL59 RABO 0108 473 317
NL32 ABNA 0501 0303 01
NL60 INGB 0000 1234 88.

25-12-2018
30-12-2018
31-12-2018

Doel
Sponsorkind Gambia
Pastoraat nieuwe stijl
Voedselbank Arnhem
Tearfund
VluchtelingenWerk
Nederland
Kinderen in de knel
Markt 17
Hoop voor Albanië

06-01-2019
13-01-2019
20-01-2019
27-01-2019

Dorcas
Collecte catechese
Eetproject de Herberg
Wereld Lepra dag

NL04 RABO 0106 2500 00

03-02-2019

Werelddiaconaat

NL89 ABNA 0457 457 457

NL89 ABNA 0457 457 457
NL27 RABO 0158 8664 60
NL52RABO0353070777

NL47 RABO 013 39 86 667
NL49INGB 0000 889 889
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Toelichting bij de collectes:
06-01-2019: Dorcas. Elizabeth maakt haar dromen waar
Blijvende verandering met ondersteuning van Dorcas.
Met uw bijdrage kan Dorcas mensen op weg helpen om zich verder
te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld een ramp of armoede zitten zij in
de knel en komen ze niet verder. Met hulp van Dorcas komen ze
weer tot bloei. Dorcas werkt in 18 landen in Afrika, Oost-Europa en
het Midden-Oosten en voert 168 projecten uit.
Een voorbeeld hoe het leven van iemand kan veranderen, is dat
van de zeventienjarige Elizabeth uit Kenia. Ze is nu een van de
beste studenten van haar school en zet zich in voor kinderrechten.
Ze wil doorleren om apotheker te worden.
Een paar jaar geleden overleed de moeder van Elizabeth aan de
gevolgen van aids. Een belangrijke spil in het gezin viel daarmee
weg. Daar kwam nog eens bij dat ook de vader van Elizabeth hivpositief is. Elizabeth is niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze
realiseerde zich dat als ze iets wilde bereiken, ze moest doorzetten
en haar best moest doen op school.
De toekomst van Elizabeth ziet er door de hulp van Dorcas een stuk
beter uit. Nu kan ze naar school omdat Dorcas haar schoolgeld
betaalt. Met haar vader gaat het ook goed. Hij werkt nu in de
landbouw. ‘Ik ben dankbaar voor het project. Het zorgt ervoor dat ik
mijn dromen kan nastreven!’, vertelt Elizabeth met een grote
glimlach.
27-01-2019: Wereld Lepra dag
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die
lepra bestrijdt. In onze strijd vergeten we de individuele patiënt
niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde.
Leprapatiënten
worden
vaak
gediscrimineerd
en
buitengesloten. Wij willen juist deze mensen medisch, sociaal
en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen we Gods liefde uit.
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Als internationale organisatie The Leprosy Mission met 31
partnerlanden, bieden we leprapatiënten een nieuw leven. We
bieden medische hulp, geven vakopleidingen, verstrekken
microkredieten en investeren in voorlichting en onderzoek.
Inmiddels hebben we meer dan 140 jaar ervaring in dit werk.
Een operatieteam uit Nederland vertrekt eind januari 2019 naar
Myitkyna en Putao in het noorden van Myanmar om leprapatiënten
te opereren. Het team met chirurgen en één OK-verpleegkundige
gaat ook artsen en operatiekamerpersoneel trainen. Met de
trainingen draagt het team hun specialistische leprakennis over aan
het medische personeel in Myanmar.
Lepra is een eeuwenoude ziekte die het oppervlakkige zenuwstelsel
aantast. Daardoor raken handen en voeten gevoelloos, en lopen
mensen onbewust zweren en brandwonden op. Dit leidt uiteindelijk
tot handicaps. Sommige patiënten krijgen door de zenuwaantasting
klauwhanden, waardoor ze hun vingers niet meer kunnen
gebruiken. Anderen kunnen hun ogen niet meer sluiten en worden
blind. De ziekte heerst voornamelijk in arme gebieden in Azië,
Afrika en Zuid-Amerika. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose
lepra.
Heer,
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw zoon:
met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen,
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want zo zijn wij gezegend,
en elkaar tot een zegen.
Auteur: Wim van der Zee
Vanuit de diaconie van de Hervormde Gemeente Hemmen
wensen we u Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019.
Hartelijke Groet,
Jacqueline Tap en Marieke Vink
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KERKRENTMEESTERS
Rabobank: NL68 RABO 013.39.09.174

Collecte-opbrengsten:
datum
bestemming
2-9-2018 Eredienst
2-9-2018 Verwarming
9-9-2018 Eredienst
16-9-2018 Eredienst
23-9-2018 Eredienst
30-9-2018 Eredienst
7-10-2018 Eredienst
7-10-2018 Onderhoud orgel
14-10-2018 Eredienst
21-10-2018 Eredienst
28-10-2018 Eredienst
4-11-2018 Eredienst
4-11-2018 Kindernevendienst
7-11-2018 Eredienst
11-11-2018 Eredienst
18-11-2018 Eredienst
gift via Dhr. J Weseman
gift Dhr en Mevr v Kampen

opbrengst
€
53,00
€
56,60
€
100,24
€
29,07
€
34,50
€
48,05
€
42,30
€
42,32
€
30,50
€
29,45
€
71,95
€
46,40
€
45,95
€
54,10
€
37,90
€
47,70
€
25,00
€
50,00

Door de gemeenteavond op 12 november 2018 is mij duidelijk
geworden dat nog niet iedereen goed op de hoogte is van de
situatie waar we als gemeente in verkeren en waar we nu staan.
Dit stelt mij best wel teleur omdat wij als Kerkenraad toch ons best
hebben gedaan om te communiceren wat er allemaal speelde.
Zoals op de gemeenteavond door een aantal gemeenteleden
gevraagd, zullen wij met een financieel overzicht komen. Dit
overzicht treft u elders in het kerkblad aan. Dat de aanstelling van
onze predikant per januari 2020 moet en gaat veranderen is een
feit.
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Naar aanleiding van wat vragen hebben we ook aangegeven dat er
mensen zijn die weinig geld geven aan de actie Kerkbalans, maar
ook zeker mensen die veel geven aan de Kerkbalans en daar zijn
we dankbaar voor anders was het allang veel lastiger geweest om
alles rond te krijgen.
Eenieder zal betalen wat hij of zij kan missen, gaan we dan ook
vanuit.
Wat ik nog wil melden is dat er ondanks diverse malen een oproep
te hebben gedaan er nog steeds geen uitbreiding is aan de kant
van de Kerkrentmeesters. Ik hoop dat het besef er is dat per januari
2019 de kerk formeel zonder Kerkrentmeester zit omdat mijn
termijn afloopt.
Op 19 november 2018 hebben we te maken gehad met een inbraak
in het Zendingslokaal.
De inbrekers zijn via het Dorpshuis binnen gekomen en hebben
daar alles open gebroken. Daarnaast zijn zij ook bij het
Zendingslokaal binnen geweest waar zij ook kasten hebben
losgemaakt en doorzocht. Er werd een oude kluis meegenomen
waar alleen papierwerk in zat. Deze kluis hebben ze dan ook achter
gelaten in een bospad en is gevonden door iemand en terug
gebracht. Ze zijn waarschijnlijk puur op geld uit geweest. Van het
geheel hebben we aangifte gedaan bij de politie. De inbraakkosten
vallen niet onder onze verzekering. De sloten op de kasten moeten
worden hersteld. Is een gemeentelid bereid om hierbij te helpen?
Solidariteitskas:
U heeft allen weer een uitnodiging ontvangen voor het betalen aan
de Solidariteitskas. Bij de brief is door de PKN een acceptgiro
meegestuurd. Dit was echter niet de bedoeling, omdat er aan het
bankrekeningnummer van de Rabobank geen acceptgirobetaling
gekoppeld is.
Het kan zijn dat als u hem gebruikt dat u deze terug krijgt met de
melding dat het niet mogelijk is om hiermee te betalen. Het verzoek
om de betaling via een overschrijving rechtstreeks op ons
bankrekeningnummer over te maken. Excuses voor het ongemak.
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KINDERNEVENDIENST EN
BASISCATECHESE
Kindernevendienst Hemmen
Project Kind op zondag ‘Geloof met me mee’
‘Geloof met me mee!’
Met deze uitnodigende oproep gaan we de adventsweken in.
Advent is een tijd van dromen en hopen, verwachten en geloven.
Maar wat verwachten en hopen we dan?
Waar dromen we van? Waar geloven we in?
In de komende adventsweken horen we verhalen
geloofsgetuigen, die met ons willen delen waarin zij geloven.

van

Het lijkt wel een reclamecampagne. Ze nodigen ons uit om met hen
mee te geloven. Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te
houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en
geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat
een ander gelooft.
De projectverbeelding bestaat uit een vijftal reclameposters, waarop
personages uit de Bijbel ons uitnodigen om met hen mee te
geloven.
Elke adventszondag zal de leiding van de kindernevendienst na het
kyriegebed de gemeente iets vertellen over het project.
Daarna zal het projectlied ‘Geloof met me mee’ samen gezongen
worden.
KERSTMARKT ZATERDAG 15 DECEMBER 11.00uur tot 17.00uur
Dorpshuis Hemmen
Wij zullen er ook weer staan met een kraam met o.a. allerlei
heerlijke baksels, kransen van malusappeltjes met ijslandsmos,
potjes met jam, en nog veel meer.
De reeds bekende verlotingstaart zal er ook weer zijn, wie o wie zal
hem dit jaar winnen?
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We zouden het leuk vinden om jullie op de kerstmarkt te mogen
begroeten.
Tijdens de dienst op 1e kerstdag hebben we dit jaar ervoor gekozen
om het traditionele kerstverhaal te verbeelden. We nodigen u allen
hier voor uit om 10.00 uur in de kerk in Hemmen.
Namens de leiding van de kindernevendienst wensen we iedereen
gezegende kerstdagen en een goed 2019!
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CATECHESE
Het catecheseseizoen is inmiddels in volle gang. Er wordt al
gevraagd wanneer we op kamp gaan  Nog even geduld want we
hebben nog een hele reeks bijeenkomsten voor de boeg.
Aan de jongste groep hebben we een taalles gegeven, en wel een
hele leuke! Een opdracht met spekjes in de mond, want als je lelijke
woorden zegt, hoeft de rest dat niet te horen. Op YouTube keken we
een filmpje: de torrie van Mattie, oftewel Matteus in straattaal.
We hebben verschillende teksten in de Bijbel opgezocht. Over dit
onderwerp lazen we bijvoorbeeld je tong negatief (Jakobus 3:2b-12)
of positief (Jesaia 50:4) gebruiken.
De zoektocht in de Bijbel leverde leuke weetjes op:
We hadden nl. 2 verschillende
teksten voor onze neus. Hoe kan
dat? De pagina staat er 2x in!
Oooooo, is er een Oud
Testament en een Nieuw
Testament?!
Ook hebben we de teksten uit de
verschillende Bijbels vergeleken.
Die uit De Nieuwe Bijbelvertaling
begrijpen we beter dan die uit de
Jongerenbijbel.
Het was boeiend om op zo’n manier de Bijbel te verkennen.
De terugblik op onze bijeenkomst van 25 november kon nét niet meer
mee in deze Kerkinformatie. Aangezien het Eeuwigheidszondag is,
hebben we een aangepast programma. Die middag starten we in
onze gebruikelijke ruimte en gaan met de groep de kerk in om een
kaarsje aan te steken.
Op 16 december maken we er een Kerstbijeenkomst van. Daarna is
de Kerstvakantie en zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!
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ALGEMEEN NIEUWS
NBG-Bijbelquiz
De belangstelling voor een quiz met de Bijbel blijkt al vele jaren zeer
groot. Het Nederlands Bijbelgenootschap komt daarom voor de
dertiende keer met een eigen bijbelquiz. De NBG-Bijbelquiz staat
garant voor een gezellige avond.
Met andere ogen
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: “Met andere ogen”.
Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige
bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen.
En misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen. Een
bijbelquiz kan samenbindend werken. Mensen uit verschillende
kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een
ontspannen en informele sfeer en leren elkaar beter kennen.
Bijbelbolleboos
Voor de derde keer komt het NBG met een speciale bijbelquiz voor
kinderen: Bijbelbolleboos. In sommige plaatsen wordt daar een hele
happening van gemaakt. Op basisscholen worden er voorrondes
gehouden. De winnaars gaan naar de finale en uiteindelijk wordt
iemand de bijbelbolleboos van het jaar.
Aanvragen
Het
quizpakket
kan
aangevraagd
worden
bij
het
Klantencontactcentrum van het NBG: info@bijbelgenootschap.nl
Aanvragers krijgen een link toegestuurd waarmee ze het quizpakket
kunnen downloaden. De quiz is gratis. In het pakket zit ook een
pauzepresentatie, waarbij mensen worden uitgenodigd om het
bijbelwerk te steunen met een gift of lidmaatschap.
D.Roos

Zetten
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Kansen voor de Kerk
Op 6 oktober 2018 was er in de Rank te Zetten een minisymposium
georganiseerd met als titel “Kansen voor de kerk”
U leest hier een korte samenvatting.
Dit symposium was de eerste activiteit van de ring in de nieuwe
samenstelling, georganiseerd door Jochem Bruinsma.
De sprekers waren Isabel van Baal, Ds. Simon de Kam en Dr. Jaap
van Beelen.
Isabel van Baal, pastoraal medewerker van de rooms katholieke
parochie in Heeswijk, sprak over dit thema. Ze zei daarover en ik
citeer “Kansen zijn er als we dicht bij de mensen zijn en zoveel
mogelijk aansluiten bij hun vragen en tegelijkertijd onze identiteit als
geloofsgemeenschap waarderen”.
Ds. Simon de Kam is vanuit het landelijk dienstencentrum
betrokken bij de migrantenkerken en interculturele kerken. Hij zei
“Er zijn kansen voor de kerken als we medechristenen uit andere
culturen ontmoeten”. Hij illustreerde dit aan de hand van een filmpje
waarin een viering te zien is met zo’n ontmoeting.
Dr. Jaap van Beelen eindigde zijn betoog met: “los van alle
organisatorische verplichtingen met elkaar spreken over de inhoud
van het geloof, ideeën met elkaar delen, elkaar ondersteunen en
inspireren”.”
Ds. Van Essen, de dagvoorzitter, stelde aan de drie genodigden de
vraag: “Wat geeft je vertrouwen in de toekomst van de kerk”. Het
antwoord van de drie was vrijwel gelijk: “Omdat het de kerk van
God is en Hij de woorden sprak : Ik ben die er zijn zal“. En
bovendien geven de zichtbare lichtpuntjes hoop.
Margo Dekker-de Wit
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Kerkdiensten Vluchtheuvelkerk te Zetten
Datum
2 dec
9 dec
16 dec
23 dec

Aanvang
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

24 dec 21.00 uur
25 dec
30 dec
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Bijzonderheden
meespeelviering

Geen dienst
Gez.
kerstavonddienst
Kerst
Geen dienst

Heilig Avondmaal

Voorganger
Liturgiegroep
ds. M. de Klerck-Bets
ds. M. Reinders
ds. M. de Klerck-Bets
ds. M. de Klerck-Bets
ds. M. Reinders
ds. J.H. Diepersloot
ds. M. de Klerck-Bets
ds. N. da Costa

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk De Rank te Zetten
Datum
2 dec
9 dec
16 dec
23 dec
24 dec
25 dec
30 dec
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan

Aanvang
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
21.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Bijzonderheden

Kerstavonddienst
Kerst

Heilig Avondmaal
Theaterweekend

Voorganger
ds. M. Soethout
ds. T. Doornebal
ds. M. Muijen
ds. H. de Bruijn
In Vluchtheuvelkerk
ds. J. van Essen-Abarbanel
ds. J. Blok
ds. H. van Essen
ds. H. van Essen
ds. W. de Kam-Diepeveen, Echteld
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Taxidienst
Voor degene die de kerkdiensten niet zelfstandig kan bezoeken, is
het mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi.
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Vooijs (tel.nr. 0488451784) of met de heer Gusseklo (tel.nr. 0488-453372).
Voorheen werd er maandelijks een rooster voor de kerktaxi
gemaakt maar aangezien hier weinig gebruik van wordt gemaakt is
besloten om in het vervolg van een rooster af te zien. Mocht vervoer
wenselijk zijn, dan kan er contact op worden genomen met
bovenvermelde gemeenteleden.

AGENDA







11 december 12.00 uur: kerstmaaltijd De Herberg, de Rank
11 december 14.30 uur: Ouderlingenvergadering
12 december 20.00 uur: Gespreksgroep bij Ali Veneklaas
15 december: Kerstmarkt
17 december 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering
21 januari 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering
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LEESROOSTER
December 2018
1 dec
2 dec
3 dec
4 dec

Lucas 1:26-38
Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21

5 dec

Openbaring 10:1-11

6 dec
7 dec
8 dec
9 dec
10 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
17 dec
18 dec
19 dec
20 dec
21 dec
22 dec
23 dec

Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19
Lucas 1:39-56
Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11
Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18
Openbaring 18:1-8
Openbaring 18:9-24
Openbaring 19:1-10
Lucas 1:57-66

24 dec

Lucas 1:67-80

25 dec
26 dec
27 dec
28 dec
29 dec
30 dec
31 dec

Lucas 2:1-21
Handelingen 6:8–15
Handelingen 7:1-16
Handelingen 7:17-34
Handelingen 7:35-43
Handelingen 7:44-60
Psalm 147

Hoog bezoek
Als de bazuinen klinken
Afschrikwekkend beeld
Geen bekering
Zoet in de mond en bitter
in de buik
Meetkunde
Keerpunt
Magnificat
Een Kind is ons geboren
De strijd verplaatst zich
Beestenbende
Beestmens 666
Waar het op aankomt
Oogsttijd
Lied van overwinnaars
Rampen op schaal
Het einde komt
Onzuiver goud
Tien koningen
De toren van Babylon
Wereldwijde crisis
Getuigen = profeteren
Naamgeving
De stilte doorbroken in
huize Zacharias
Vrede
Beeld van Mozes
Geschiedenisles
De feiten op een rij
Les uit het verleden
Toepassing in het heden
God zorgt
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Januari 2019
1 jan.
2 jan.
3 jan.
4 jan.
5 jan.
6 jan.
7 jan.
8 jan.
9 jan.
10 jan.
11 jan.
12 jan.
13 jan.
14 jan.
15 jan.
16 jan.
17 jan.
18 jan.
19 jan.
20 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
28 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.

Psalm 75
Openbaring 19:11-21
Openbaring 20:1-10
Openbaring 20:11-15
Openbaring 21:1-8
Openbaring 21:9-27
Openbaring 22:1-11
Openbaring 22:12-21
Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52
Lucas 3:1-14
Lucas 3:15-22(38)
Jesaja 40:1-11
Jesaja 40:12-20
Jesaja 40:21-31
Ester 1:1-12
Ester 1:13-22
Ester 2:1-11
Ester 2:12-18
Ester 2:19-23
Psalm 26
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-37
Lucas 4:38-44
Ester 3:1-11
Ester 3:12-15
Ester 4:1-8
Ester 4:9-17
Ester 5:1-14

Lof aan God!
Nachtmerrie?
Zielsgelukkig of doodongelukkig
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Een nieuw Jeruzalem
Heldere belofte
Spoed
Teken van vrede - voor wie het ziet
Profetes in actie
Thuis
Een roepende in de woestijn
Aankondiging van de vuurdoop
Troost
Niemand is als God
Leer van de schepping
Dank je feestelijk
Mannentaal
Miss-verkiezing
Schoonheidsprijs
Aanslag mislukt
Schone handen
Het Woord beschermt
Het Woord irriteert
Het Woord verwondert
Het Woord geneest
Haman gooit hoge ogen
Ongeluksgetal
Verscheurd door verdriet
Help!
Uitnodiging

23

KERKDIENSTEN
De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.
Kinderoppas in het Zendingslokaal.
Kindernevendienst + Basiscatechese in dorpshuis “de Oude School”.
Zondag 2 december, koffiedrinken
Dhr. H. van Toor, Zetten
Organist:
Henk Heins
Koster
Jan van Rinsum
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Sponsorkind Gambia
Coll. Diaconie:
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst
Uitgangscollecte Energiekosten
Collectant
Renate Swaneveld
Bloemen
Mw. Vink
Kindern. Dienst
Jolanda Polman
Basiscatechese:
Oppasdienst
Myrthe Nijenhuis

Zondag 9 december
Ds. A.E.I. Zaal, Heilig Avondmaal
Organist:
Piet Nijenhuis
Koster
Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:
Pastoraat nieuwe stijl
Coll. Kerkrentm.
Instandh. Eredienst
Collectant
Ellen van Rinsum
Bloemen
Mw. Martens
Kindern. Dienst
Senne v.d. Voort
Basiscatechese:
Oppasdienst
Philip Buiskool

Zondag 16 december
Ds. Dijkstra, Ede
Organist:
Henk Heins
Koster
Charlotte van Kooij
Ambtsdrager:
Anneke Arends
Voedselbank Arnhem
Coll. Diaconie:
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst
Collectant:
Kim van Rinsum
Bloemen
Mw. Deijs
Kindern. Dienst
Linda Veenbrink
Basiscatechese:
Oppasdienst
Mw. H. Martens

Zondag 23 december
Ds. P.F. Goedendorp, Leersum
Organist:
Henk Thijsen
Koster
Henk Mathijssen
Ambtsdrager:
Jacqueline Tap
Coll. Diaconie:
Tearfund
Coll. Kerkrentm.
Instandh. Eredienst
Kindern. Dienst
Jolanda Polman
Basiscatechese:
Oppasdienst
Mw. G. Roelofs

Maandag 24 dec, kerstavond, 22.00u
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Henk Thijsen
Koster
Jan v.d. Brandhof
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Vluchtelingenwerk
Coll. Diaconie:
Nederland
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst
Bloemen
Mw. J. Tap

Dinsdag 25 december,1 Kerstdag
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Gerrit Willighagen
Koster
Jan van Rinsum
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis

e

Coll. Diaconie:

Kinderen in de knel

Coll. Kerkrentm.
Bloemen
Oppasdienst

Instandh. Eredienst
(zelfde boeket))
Ellen en Kim v.Rinsum
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Zondag 30 december
Ds. N. Slok, Veenendaal
Organist:
Henk Heins
Koster
Jan Hendriks
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:
Markt 17
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst
Bloemen
Mw. Vink
Kindern. Dienst
Clara Stoker
Basiscatechese:
Oppasdienst
Myrthe Nijenhuis

Maandag 31 dec., avonddienst, 19.00uur
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Koster
Krijn van Dijk
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:
Hoop voor Albanië
Coll. Kerkrentm.
Instandh. Eredienst

Zondag 6 januari, koffiedrinken
Ds. A. Groeneveld, Lunteren
Organist:
Henk Thijsen
Koster
Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:
Dorcas
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst
Uitgangscollecte Energiekosten
Bloemen
Mw. van Wely
Kindern. Dienst
Jessica Mathijssen
Basiscatechese:
Oppasdienst
Leanne Hendriks

Zondag 13 januari
Ds. D. Schinkelshoek, Veenendaal
Organist:
Gerrit Willighagen
Koster
Jan Hendriks
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:
Collecte catechese
Coll. Kerkrentm.
Instandh. Eredienst
Collectant:
Caroline Bruyn
Bloemen
Mw. Gusseklo
Kindern. Dienst
Evelien Breunisse
Basiscatechese:
Oppasdienst
Mw. J. v. Wely

Zondag 20 januari
Ds. W.J.J. Koelewijn, Lunteren
Organist:
Henk Thijsen
Koster
Henk Mathijssen
Ambtsdrager:
Jacqueline Tap
Coll. Diaconie:
Eetproj.de Herberg
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst
Collectant:
Myrthe Nijenhuis
Bloemen
Mw. v.d. Mark
Kindern. Dienst
Thomas v.d. Voort
Basiscatechese:
Ellen en Kim v.Rinsum
Oppasdienst

Zondag 27 januari
Ds. A.E.I. Zaal
Organist:
Koster
Ambtsdrager:
Coll. Diaconie:
Coll. Kerkrentm.
Collectant
Bloemen
Kindern. Dienst
Basiscatechese:
Oppasdienst

Zondag 3 februari, koffiedrinken
Ds. A.E.I. Zaal
Organist
Gerrit Willighagen
Koster
Jan van Rinsum
Ambtsdrager
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie
Werelddiaconaat
Coll. Kerkrentm. Instandh. Eredienst

Uitgangscollecte
Collectant
Bloemen
Kindern.dienst
Basiscatechese:
Oppasdienst

Gerrit Willighagen
Charlotte van Kooij
Margo Dekker
Wereldlepradag
Instandh. Eredienst
Steven Swaneveld
Nog niet bekend
Miranda Gerritsen
Daniëlle van Dijk

Onderhoud installaties
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Myrthe Nijenhuis

