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KERKDIENSTEN
ZONDAG 21 OKTOBER 2018
9.30 uur: Ds. H. de Haan
Diaconale Zondag
M. m. v. ‘de Spoorzoekers’
Ouderlingen: Groep A
Kindernevendiensten
Peuters: Denise Ruiterkamp
Groep 1 t/m 6
Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Annely Boers, Ommerweg 40
Jorike Bakhuis, Hancateweg-Oost 4
Wieke Jaspers
Koffiedrinken na de dienst
Koffie schenken:
Auke en Jannie Koops van ‘t Jagt
19.00 uur: Ds. G. de Goeijen
Gezamenlijke dienst in de GK
1e Collecte: Stichting Manna
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid
Deurcollecte: Kerk
ZONDAG 28 OKTOBER 2018
9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld
Zendingsdienst
Ouderlingen: Groep B
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Kindernevendiensten
Peuters: Nathalie Hofsteede,
Annemiek Rosman
Groep 1 t/m 8
Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Jannette Eshuis, Pinnekershoek 4
Riëtte Stokreef, Bisschopsweg 2a
Marèll Kuiper
Koffiedrinken na de dienst
Koffie schenken:
Gerrie Meijer en Alie Kamphuis
1e Collecte: Zending
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid
Deurcollecte: Kerk

19.00 uur: Ds. B. J. Heusinkveld,
Daarle
Gezamenlijke dienst in de HK
1e Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2e Collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Jeugdwerk
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
10.00 uur: Ds. H. de Haan
Ouderlingen: Groep C
Kindernevendiensten
Peuters: Leonie Dubbink
Groep 1 t/m 6
Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Judy Minkjan, Schapendijk 5
Dorien Dood, Lindrot 1c
Rhodee Kroese
16.30 uur: Andersdienst
DELTA-FM
Zondagmorgen
Dinsdagavond

19.00 uur: Ds. G. Zijl, Lemele
Gezamenlijke dienst in de GK
1e Collecte: Waypoint
2e Collecte: Alg. Kerkelijke Arbeid
Deurcollecte: Kerk
19.00 uur: Ds. J.P. van Ark,
Wapenveld
Jongerendienst in de HK
M. m. v. Nathalie Booij
WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018
DANKDAG
9.30 uur: Ds. H. M. Klaassen
19.30 uur: Ds. H. de Haan
Gezamenlijke diensten in de GK
Ouderlingen: Groep A/D
1e Collecte: kerk school en gezin
2e Collecte: Oudezijds 100
Deurcoll.: Plaatstelijke evangelisatie

FM 105.3

DELTA-FM

08.00 tot 09.30 gewijde muziek / geestelijke liederen
09.30 tot 11.00 kerkdienst uit een kerk in Twenterand.
19.00 tot 20.00 gewijde muziek / geestelijke liederen
20.00 tot 21.00 gospelmuziek.

Woensdagavond 19.00 tot 20.00 kerklokaal: gewijde muziek,
mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview.
Inlichtingen: G. Prenger, tel: (0546) 671747; e-mail: gprenger@caiway.nl
UIT DE GEMEENTE
Diaconale zondag 21 oktober
In de morgendienst hopen we samen met de diakenen aandacht te schenken aan
het thema van ‘diaconale hulp dichtbij’, werk dat ondermeer wordt gedaan door
Diaconaal Platform Twenterand in samenwerking met diverse maatschappelijke
stichtingen. Heel passend daarbij is dat op zaterdag 20 en zondag 21 oktober een
inzameling van levensmiddelen en kleding zal plaatsvinden voor de Stichting Manna.
De collecte tijdens de dienst is daar ook voor bestemd om financieel te
ondersteunen. Medewerking in de dienst wordt verleend door de Spoorzoekers die
hun liederen gaan zingen en een bijbelgedeelte zullen voorlezen.
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RONDOM DE EREDIENST
Zendingsdienst 28 oktober: Geroepen als zendeling
“Toen Jezus zich eens bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon
die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te
werpen in het meer; het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; Ik
zal u vissers van mensen maken.” Terstond lieten zij hun netten in de steek en
volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en diens broer Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten
aan het klaarmaken. Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader
achter en volgden Hem” Mattheus 4: 18-22
Zondag 28 oktober a.s. zal het thema van de zendingsdienst “geroepen als
zendeling” zijn. Namens de zendingscommissie mogen wij vanuit de
thuisfrontcommissies invulling geven aan deze dienst. In de dienst willen we ook xxx
en xxx zelf aan het woord laten over hoe zij zich geroepen voelen om als zendeling
te gaan werken, maar ook wat dit voor hen betekent en hoe belangrijk het is zich
gesteund te weten en te voelen door onze kerk. We hopen jullie allemaal op zondag
28 oktober te mogen ontmoeten, namens de Zendingscommissie en de
Thuisfrontcommissies.
Jongerendienst 4 november
Op zondagavond 4 november organiseert de liturgiecommissie van de Hervormde
Gemeente een jongerendienst in de Hervormde Kerk. Voorganger in deze dienst is
Ds. van Ark en het thema van deze avond is: ‘Blind Date’. De dienst begint om 19.00
uur. Muzikale medewerking zal worden verleend door Nathalie Booij met combo.
Allen van harte welkom.
Gospeldiensten op zondag 25 november en zondag 23 december
Eind vorig jaar kregen we het verzoek vanuit de enthousiaste groep Elvis in Church
(elvisinchurch.nl) om hun al bijna 10 jaren durende project ‘Elvis in Church’ af te
willen sluiten. Dat willen ze doen in een aantal verschillende kerken, waaronder op
25 november a.s. in Den Ham. In 2010 en 2013 zijn zij ook al bij ons te gast
geweest, waarbij op beide avonden veel bezoekers hebben genoten van dit unieke
project! Omdat wij onze gospeldiensten voor 2018 al ingepland hadden, hebben we
dit verzoek voorgelegd aan het moderamen en zij hebben goedkeuring gegeven om
dit te mogen organiseren, waarvoor hartelijk dank! Verder staat er op zondagavond
23 december tevens een hele bijzondere dienst gepland, namelijk een TOP2000
dienst met Root 7 en Hakiko. Hiervoor zijn de voorbereidingen ook al in volle gang.
Wij als gospeldienstcommissie kijken erg uit naar deze komende diensten en we
vinden het fijn om u dan ook weer te ontmoeten. Op beide avonden zal er, net als
anders, een ‘reguliere’ kerkdienst zijn in de Hervormde Kerk.
Hartelijke groeten van gospeldienstcommissie Den Ham
Vakantie
Van maandag 29 oktober t/m zondag 4 november ben ik een week vrij. Indien nodig
kunt u contact opnemen met ds. De Haan, uw wijkouderling of pastoraal
medewerker.
Een hartelijke groet, in Christus verbonden, RDvH
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UIT WIJK WEST (Ds. de Haan)
Herfstvakantie
Gelijktijdig met de scholen hoop ik een weekje herfstvakantie op te nemen van ma.
22 t/m zo. 28 oktober.
HdH
VAN DE DIACONIE
De Diaconale Zondag: Zorg voor je naaste dichtbij.
In Twenterand kennen we al enige jaren een Diaconaal Platform Twenterand (DPT),
waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de
maatschappelijke stichtingen- Manna, Waypoint, BOOT en Steunfonds
Vluchtelingenwerk- willen we ons inzetten voor de kwetsbare medemens dichtbij. Bij
diaconie denken we vaak aan goede doelen ver weg of misschien aan stille hulp.
Maar feitelijk is het een van onze kerntaken als kerkelijke gemeente om zorg te
dragen voor de mensen die geen helper hebben. En die zijn er, steeds meer, nu de
vanzelfsprekendheid van het naar elkaar omzien en de verzorgingsstaat steeds
verder afbrokkelt. Als christen zou je hulp moeten bieden aan kwetsbare medeinwoners, ongeacht afkomst en levensovertuiging, uit liefde voor God en de
medemens (www.diaconaalsteunpunt.nl). Op 21 oktober is de Diaconale Zondag in
Twenterand, een zondag waarop we in het bijzonder stil willen staan bij de diaconale
hulp dichtbij. We vragen alle kerken deze zondag aandacht te besteden aan het werk
van het DPT en de maatschappelijke stichtingen. Als we met alle kerken in
Twenterand deze Diaconale Zondag ook de collecte tijdens de diensten bestemmen
voor de diaconale zorg dichtbij kunnen we samen werk maken van een van onze
kerntaken als kerkelijke gemeenschap: ‘’helpen wie geen helper heeft’’. Van harte
aanbevolen. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij;
Gerrit Kuiper, voorzitter Diaconaal Platform Twenterand, gjhkuiper@gmail.com
Rianca Evers, voorzitter Waypoint Twenterand, rianca.evers@outlook.com
Bertus Akse, voorzitter Stichting Manna, voorzitter@stichtingmanna.nu
Jan Reefhuis, voorzitter Stichting BOOT, voorzitter@bootintwenterand.nl
Cor
Boes,
voorzitter,
St.
Steunfonds
Vluchtelingenwerk
Twenterand,
cboes@vluchtelingenwerk.nl
Sulawesi aardbeving: Gestort 2.000 op giro 555.
Doelstelling van Kerk in Actie is: ‘’Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door
Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.’’
Het is nu het moment om in actie te komen voor de slachtoffers in Indonesië. Giro
555 is geopend dus alle hulpverleningsorganisaties waaronder het Rode Kruis en
Kerk in Actie werken samen. Als Diaconie hebben afgesproken in zo’n situatie als
Sulawesi 2.000 euro direct te storten.
Andere jaren hielden we hiervoor een aparte collecte. Op verzoek van
gemeenteleden hebben we nu snel gehandeld (stond in de begroting als Noodhulp).
We gaan als Diaconie hiervoor niet apart een collecte uitroepen. Voor het najaar
hebben we eind september de collectedoelen vastgesteld en deze doelen hebben
ook onze hulp nodig zoals.
•
Wereld-diaconaat Nepal op 14 oktober,
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•
•

Najaarsrondgang: ‘’Kinderen in de Knel’’ die nu loopt en
een 4-tal collectes voor Manna, Waypoint, Steunfonds Vluchtelingenwerk en
Boot en daarna nog de Heilig Avonmaal collecte en de Kerstcollecte.
Er is overleg geweest met de Diaconie van de Hervormde Gemeente. Zij
kiezen/hebben gekozen wel voor een collecte en wel op 14 oktober voor
Indonesië/Sulawesi en zij laten dat lopen via de Gereformeerde ZendingsBond.
Voor vragen kunt u terecht bij:
GerritJH Kuiper voorzitter Diaconie en Gerrit Jansen penningmeester Diaconie.
Telling Collecte 25 september
Avondmaalscollecte 23-09
€ 833,88
AKA
€ 1683,39
Deurcoll.
€ 1702,62
Jeugdwerk
€ 546,03
Diaconie collecte
€ 268,20
Binnenlands diaconaat
€ 410,41
Zendingsrondgang
€ 1304,05
GJC
€ 472,50
Andersdienst
€ 63,80
Zendingscollecte
€ 378,95
VERENIGINGSNIEUWS + ALGEMENE BERICHTEN
De Mannenvereniging afd. B hoopt haar volgende vergadering te houden op
dinsdag 23 oktober om 20.00 uur. Het onderwerp komt uit het blad ”In Gesprek” blz.
4 ‘De ziener van Patmos’. F. Kroese hoopt dit voor te bereiden.
De daaropvolgende vergadering is op dinsdag 6 november om 20.00 uur. Het
onderwerp komt dan uit het blad ‘Groei’ zomer 2018, blz. 30 ‘Krimp zonder kramp;
ontspannen kerk zijn’. W. Bonthuis hoopt dit voor te bereiden.
Gezocht: Bestuursleden Vakantie BijbelClub
Met
veel
enthousiasme
organiseren
wij
elke
voorjaarsvakantie
de
VakantieBijbelClub! We hopen weer veel kinderen te bereiken met het geloof en zijn
hiervoor op zoek naar bestuursleden die een steentje bij willen dragen.
Dit jaar is het thema: “Zoek het uit” en de voorbereidingen zijn alweer in volle gang!
Zie je het zitten om ons te helpen? Meld je dan aan via Facebook VBC Den Ham of
via vakantiebijbelclub@hotmail.com.
Werkgroep “Ontmoeting met Vrouwen”.
Op Dv. 14 november hebben wij voor de 24ste keer onze jaarlijkse “Ontmoeting met
Vrouwen” ochtend. Wij willen graag in een gezellige omgeving ongedwongen met
u/jou in gesprek over allerlei levens- en geloofsvragen. Het onderwerp op deze
morgen is: “De kracht van onze woorden”. Tjitske Meijer zal eerst dit onderwerp
toelichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Henk Steen en groep.
Hiervoor nodigen wij u van harte uit in De Rank. Het programma duurt van 9.30 uur
tot 11.45 uur. Vanaf 9.00 uur is er koffie en thee. De ochtend is bestemd voor jong en
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oud. Voor de kinderen is er oppas aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Ineke Withaar. 0546-672280 of Jenny Reuvers. 0546-672483
17 november Inspiratiedag in Den Ham: Ruimte voor de Geest
Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken, in jou en in de ander
•
waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk?
•
wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke
uitdagingen zijn er op dit gebied
•
hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
•
hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven
Het is een combi van onderricht en groepsgesprekken. Er is die dag tevens ruimte
om voor je te laten bidden. De dag wordt geleid door ds. Jelle de Kok, predikant
toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een boek geschreven over dit onderwerp.
•
Datum: zaterdag 17 november 2018.
•
Waar: Gereformeerde kerk PKN Ommerweg 27. 7683 AV. Den Ham.
•
Tijdstip: Inloop vanaf 9:00 uur, aanvang 9:30 uur, afsluiting 15:30 uur.
•
Lunch: Graag zelf uw lunchpakket meenemen.
•
Kosten: € 10,- p.p. (= inclusief het cursusboekje).
•
Collecte: De collecte is voor het werk van het Evangelisch Werkverband.
•
Opgave graag voor 10 november via email: famhemstede@gmail.com
Collecte Alzheimer Nederland
“Wat als het vergeten alleen maar meer wordt“. Dan is het fijn dat er mensen zijn die
willen collecteren voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.
Dementie is een vreselijk ingrijpende ziekte die momenteel 1 op de 5 mensen treft.
In Den Ham zijn we op zoek naar nieuwe collectanten voor de Dorpsstraat,
Daarleseweg, Marleseweg, Wittenbrink, Kosterskamp, Rohorst en Hallerhoek.
Hebt u een paar uurtjes over in de week van 5 t/m 10 november en wilt u ons helpen,
stuur dan een mail of telefoontje naar zkamphuis@hotmail.com - M – 06-27595598
Namens Alzheimer Nederland, Sonja Miskotte, Jolanda Schuurs, Jeannette Beumer
en Jolanda Kamphuis
Regionale Bijbelquiz voor de 9e keer in Daarlerveen
Donderdag 1 november 2018 zal in “De Schoof” de jaarlijkse Bijbelquiz worden
gespeeld. Ieder jaar zijn de Bijbelquizzen een groot succes. De quiz is weer mooi
vormgegeven met illustraties en filmpjes. Goed voor een avondje ontspanning en
leren rondom de Bijbel! Het thema van de Bijbelquiz is ‘Met andere ogen’ en komt uit
het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. De quiz bestaat uit een
aantal rondes met meerkeuzevragen en een finaleronde. Een finale zorgt natuurlijk
voor extra spanning! Welk team of individuele speler scoort dit jaar het hoogst? Wie
gaan er naar huis met een leuke prijs? Iedereen ontvangt een goed gevulde
goodiebag. U kunt individueel meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als
toeschouwer komen. Ook dit jaar kunnen er weer teams van drie personen aan
meedoen. Dit kan een sportvereniging zijn, of een vriendengroep, een
buurtvereniging, als groep van de kerk, als gezin of je vraagt twee personen en je
bedenkt een leuke naam voor je team. Vorig jaar kwamen diverse spelers en teams
uit omliggende plaatsen naar Daarlerveen. Kortom, iedereen kan en mag meedoen
met deze leuke en gezellige avond. Met uw aanwezigheid en deelname zal het weer
6

een prachtige avond worden. De avond begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur
afgelopen. Toegang is gratis. Wel is er een collecte! Op www.pgdeschoof.nl (onder
ACTUEEL/CENTRALE AGENDA) staat meer informatie en kunt u het
opgaveformulier voor teams downloaden. U mag natuurlijk ook bellen met Roelof
Hekman, tel. 0546-643151. Weet u welkom!
ZENDING
Oproep: We zoeken kinderen om met de zendingsbusjes te lopen!
We willen graag aandacht vragen voor de zendingsbusjes en de nieuwsbrieven. 4 x
per jaar lopen de kinderen met de zendingsbusjes en brengen ze de nieuwsbrieven
rond. Op deze manier houden we de gemeenteleden op de hoogte van wat er speelt
in hun zendingsgebieden en tegelijkertijd wordt er gecollecteerd met de busjes voor
het werk van onze zendelingen. Op dit moment zijn er nog een vijftal wijken
(ongeveer 15-20 adressen per wijk) waarvoor we geen kinderen hebben gevonden
om de nieuwsbrieven rond te brengen en met de busjes te lopen. We zijn dus
dringend op zoek naar kinderen om te gaan lopen met de busjes en nieuwsbrieven,
omdat het echt jammer zou zijn als een deel van de gemeente geen nieuwsbrieven
zou ontvangen, maar ook als we de nodige financiële steun moeten missen. Dus als
u kinderen heeft die het leuk vinden om 4x per jaar met de zendingsbusjes te lopen
of als u zichzelf geroepen voelt om met de zendingsbusjes te lopen, neem dan
contact op met Kristy Binnenmars (kristyengerben@hotmail.com).
Alvast heel erg bedankt namens de Zendingscommissie en de Thuisfrontcommissies.
DANKBETUIGINGEN
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bezoek en telefoontjes gedurende mijn verblijf in
het ziekenhuis, Krönnenzommer en herstel thuis. Wat fijn dat er zoveel mensen aan
mij gedacht hebben.
Toos Grondman-Lusseveld.
===============================================

Beste broeders en zusters! Toen we van vakantie uit Italië terugkwamen vonden we
een stapel kaarten uit Den Ham met felicitaties voor ons 55-jarig huwelijk. We waren
er bijzonder door geroerd. Iedereen persoonlijk bedanken is onmogelijk, maar bij
dezen willen we u graag laten weten hoezeer we getroffen zijn door deze blijken van
gedeelde vreugde. Allen heel hartelijk dank! Onze 'trouwtekst' indertijd was: "Dit is de
dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen" (Ps.
118:24). Met vreugde terugblikkend op deze vijf-en-vijftig jaar kunnen we niet anders
zeggen dan dat we deze tijd, onverdiend, als een groot geschenk uit zijn hand
mochten ontvangen.
Met vriendelijke groet, R. Fernhout en G.J. Fernhout-v.d. Perk
===============================================

"Dankbaar - Vooruitzien in vertrouwen".
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Hierbij willen wij alle mensen bedanken die hebben meegeleefd tijdens
ziekte/onderzoeken en behandeling in het ziekenhuis en medeleven nadat bleek dat
de uitslagen van de schildklier goed waren. Bovenal, dank aan de Heere, dat Hij ons
met zijn trouwe liefde omringde elke dag weer.
Mini Soepenberg- Bouwman.
Antoinet-Arjan
Lisanne en Manon Bonte.
Herfst.
`t Is herfst, ik zie het aan de kleuren;
nog staat de boom te pronken en te geuren.
Hoe ook dit beeld ons kan bekoren,
één zuchtje wind en het is verloren.
Slechts stam en tak staan kaal en naakt
als uit een mooie droom ontwaakt.
Maar er is ons nog meer gebleven:
de boom heeft ook veel vrucht gegeven.
Eerst dan zal `t in ons leven lukken,
als God de vrucht ervan kan plukken.
Wim Plomp.
COLLECTE MUNTEN
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur af te halen
in de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting.
IBAN GEREFORMEERDE KERK DEN HAM
NL91RABO 0324 8619 90
Gereformeerde Kerk
Rabobank
NL63RABO 0324 8122 48
Gereformeerde Diaconie
Rabobank
NL87RABO 032.48.10.458
Zending Geref. Kerk
Rabobank
NL87ABNA 0595 0162 00
Gereformeerde Kerk
ABN AMRO
SPREEKUUR KERKELIJK BUREAU

Elke donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur





Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan:
- ds. H. de Haan, Smitstraat 25, tel.672964
- of aan ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829
- én aan het Kerkelijk Bureau.
Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het
nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau.
Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G. Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3,
7683 CC Den Ham, tel.(0546-)673733 of kerkelijkbureau@gkdenham.nl
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KOPIJ
Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt vrijdag 9 november a.s. en is voor een
periode van 3 weken.
Kopij kan tot vrijdag 2 november a.s. 20.00 uur als volgt worden ingeleverd:
 Per e-mail naar: kerkblad@gkdenham.nl
 In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de
brievenbus van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.
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