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KERKDIENSTEN
ZONDAG 11 NOVEMBER 2018
10.00 uur: Ds. R. D. van Hornsveld
Bediening heilige doop
M. m. v. Combo
Ouderlingen: Groep B
Kindernevendiensten
Peuters: Karin Kolkman
Groep 1 t/m 8
Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Kindernevendiensten
Jacobien Vehof, Daarle
Mariek Jurjens, Roggestraat 71
Peuters: Riëtte Bosch,
Margot Kleinnijenhuis
1e Collecte: Dankdagcollecte
Groep 1 t/m 6
Kinderoppas tijdens de
2e Collecte: Erediensten / AKA
Deurcollecte: Kerk
morgendienst in zaal 6
19.00 uur: Ds. R. D. van Hornsveld Karin Kolkman, Esweg 44
Gezamenlijke dienst in de HK
José Kolkman, Pinnekershoek 5
1e Collecte: Diaconie
Jade Kuiper
19.00 uur: Ds. G. Doorn,
2e Collecte: Kerkrentmeesters
Vriezenveen
Deurcollecte: Onderhoud orgel
Gezamenlijke dienst in de GK
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
1e Collecte: Stichting BOOT
10.00 uur: Ds. C. B. Elsinga,
2e Collecte: Gemeenteopbouw
Almelo Deurcollecte: Kerk
Ouderlingen: Groep C
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ZONDAG 25 NOVEMBER 2018
EEUWIGHEIDSZONDAG
10.00 uur: Ds. H. de Haan
Herdenken overledenen
Ouderlingen: Groep C
Kindernevendiensten
Peuters: Nathalie Hofstede,
Annemiek Rosman
Groep 1 t/m 8
Kinderoppas tijdens de
morgendienst in zaal 6
Hanneke Nijzink, Lambertick
Jessica Kamphuis, Hammerweg 30
Elise Immink
DELTA-FM
Zondagmorgen
Dinsdagavond

Koffiedrinken na de dienst
Koffie schenken:
Johan en Eef Kolkman
1e Collecte: Jeugdwerk
2e Collecte: Erediensten / AKA
Deurcollecte: Kerk
19.00 uur: Ds. H. de Haan
Gezamenlijke dienst in de HK
1e Collecte: De Herberg
2e Collecte: Kerkrentmeesters
Deurcollecte: Jeugdwerk
19.00 uur: Ds. A. vd Spek, Holten
Elvis in Church gospeldienst in de GK

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
Kort verslag kerkenraadsvergadering 18-9-2018
Voorzitter Rijk van Beek opent de vergadering met lezing en gebed, waarna
persoonlijke zaken met elkaar worden gedeeld. De ontstane vacature bij het
koffieschenken wordt opgevuld door Hetty Kamphuis. Verslag moderaminavergadering van 2 juli met de andere twee kerken in Den Ham wordt besproken. In
de eigen kerkenraad wordt nagedacht over begeleiding van nieuwe ambtsdragers en
een evaluatiegesprek na afloop van de periode. Ds. van Hornsveld meldt dat een
werkgroep ‘rouwverwerking’ wordt opgestart per 30 oktober. Daarna zal in onderling
overleg met de groep de overige zeven avonden worden ingepland. Het financieel
verslag van het Boost Gospel Festival 2018 wordt besproken en goedgekeurd.
Voorzitter van Beek meldt dat er op 11 oktober een ambtsdragersconferentie wordt
gehouden in de Esch te Hardenberg. De bijbellesweek wordt dit jaar niet door de
jeugdouderlingen georganiseerd vanwege teveel werkzaamheden. Er zal over dit
onderwerp nader contact worden opgenomen met de scholen. Er zijn veel vacatures
bij de mentoren van de catechisaties 12-14 jaar en er zal daarom een oproep naar
gemeenteleden uitgaan. Naast de catechisaties in de leeftijd 18+ waaruit een
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belijdenisgroep kan ontstaan, wordt een interkerkelijke ‘groeigroep 3.0’ opgestart.
Het gaat om niet-belijdende leden in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. Er is
dankbaarheid dat zowel het zomerkamp als het diaconaal project goed zijn verlopen.
Br. J. Laarman meldt dat de Zendingscommissie op 4 september jl. ds. Elsinga heeft
uitgenodigd om te komen vertellen over zijn werk in Almelo. Een fijne avond. Br. J.
Haselhorst brengt positief verslag uit van de laatst gehouden openluchtdienst in het
Eerderbos. Zr. J. van Beek-Burger meldt dat het Evangelisch Werkverband op 17
november aanstaande een bijeenkomst organiseert in onze kerk. Iedereen is van
harte uitgenodigd. Censura Morum wordt gehouden om de viering van het Heilig
Avondmaal op 23 september aanstaande zonder bezwaren doorgang te laten
vinden. Br. E. Schaap sluit de vergadering met gebed, waarop de voorzitter een
ieder bedankt voor aanwezigheid en inbreng en allen wel thuis toewenst.
Henri Meijerink (notulist)
RONDOM DE EREDIENST
Bediening heilige doop
Komende zondag, D.V. 11 november, zullen er in de morgendienst drie kinderen uit
de gemeente de heilige doop ontvangen. Het zijn: Levi Rosman, Henri Dunantstraat
14, Sam Johan Coes, Magielshoek 10 en Zoë Veldman, Marleseweg 33b. God wil
ook de Vader zijn van onze kinderen. Of zoals we in het doopformulier lezen: Ook de
kinderen horen… bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit
een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een
eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. We zien uit
naar een gezegende dienst waarin naast de organist ook het combo medewerking
verleent.
RDvH
25 november om 19.00 uur Elvis in Church Gospeldienst.
De Elvis-in-Church groep gaat er nog één keer helemaal voor met de mooiste gospels
in de stijl van Elvis Presley. Woorden die binnenkomen. Muziek die kan raken.
Vandaar het thema: He Touched Me. Na meer dan 50 diensten maakt de Elvis-inChurch groep zich op voor een afsluitende serie met de allermooiste Elvis Gospels
die zij de afgelopen 10 jaar ten gehore hebben gebracht. Pure Elvis-Gospel,
gezongen in de stijl waar hij zo van hield. Gospelmuziek bezingt de vragen van het
leven waar we allemaal mee te maken hebben: Wie ben ik, hoe kom ik erdoor, waar
gaat het heen en waar doe ik het voor. In die liederen schuilt zoveel herkenning. En
als die liederen dan ook nog eens fantastisch goed gezongen worden en je bij menig
lied zacht of uitbundig kan meezingen, dan maak je een dienst mee met het kippenvel
op de armen. Elvis zelf werd dagelijks geraakt door de liederen van Back home. Nu
snap je ook het thema: He Touched Me. Misschien heb je al eens één van de
diensten meegemaakt en ben je er toen ook door geraakt. Des te meer reden om dan
nu iemand uit je vriendenkring mee te nemen om hem/haar dezelfde ervaring te
geven.
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BIDDEN EN DANKEN
In deze rubriek dragen we (naast de zaken die 'in de wijken' genoemd worden)
punten aan voor gebed en dankzegging. Wanneer u bepaalde zaken hier graag
genoemd wilt zien, dan kunt u die doorgeven aan ds. de Haan of ds. van Hornsveld.
Gebedspunten:
 Danken dat de christie Asia Bibi is vrijgesproken door het hooggerechtshof in
het Islamitische Pakistan van godslastering en dus geen doodstraf krijgt.
Bidden dat zij met haar gezin zo spoedig mogelijk Pakistan kan verlaten
omdat zij haar leven niet zeker is.
 Bidden voor alle vervolgde christenen in Noord-Korea, China (waar het
christenen de laatste jaren steeds moeilijker wordt gemaakt om hun geloof te
belijden) en de Islamitische wereld.
 Danken dat AB in oktober weer een verblijfs- en werkvergunning heeft
gekregen voor een jaar. Danken dat ook RB opnieuw een visum heeft
gekregen. Zo kunnen zij hun werk voorzetten op de plek waar God hen
geroepen heeft. Laten we bidden dat God hen wil zegenen in hun arbeid.

VAN DE DIACONIE
Waypoint
De collecte van zondag 4 november was bestemd voor Waypoint Twenterand. Deze
stichting is er voor jongeren die door drugs en/of alcohol in de problemen raken.
Waypoint gelooft in de kracht van een preventieve aanpak door middel van
voorlichting, straatwerk en het bieden van dagbesteding. Daarnaast krijgen ook
ouders en andere betrokkenen ondersteuning en begeleiding. Daar waar nodig helpt
Waypoint bij het vinden van geschikte hulp en opvang en blijft ze de jongeren
ondersteunen. Men werkt samen met plaatselijke kerken, schoolbesturen,
gemeentelijke instanties en (voetbal) verenigingen vanuit een christelijke visie.
Manna
De actie “GEEF” voor stichting Manna, die 20 en 21 oktober gehouden werd, heeft
veel opgeleverd. Er zijn 40 kratten met houdbare producten ingezameld en een
aantal zakken met kinderkleding. De collecte heeft € 1641,43 opgebracht!
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank hiervoor.

Telling Collecte-opbrengst 16-10-2018
Diaconie
534.92
AKA
714.97
Deurcollecte
1219.55
Diversen + kerkradio 105.90
Kerk en Israël
500.01
Andersdienst
73.09
Gemeenteopbouw
572.11
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ZENDING
Najaarsrondgang zendingscommissie
De wijkcommissieleden zullen van dinsdag 6 november – maandag 19
november weer langs komen voor de najaarscollecte. "Aan het einde
van het geld nog een stukje maand over". Een uitdrukking die u vast wel
bekend in de oren klinkt. Armoede in Nederland wordt vaak ontkend,
want niemand hoeft in dit land arm te zijn, toch? Er is een sociaal
minimum, er zijn voorzieningen waar men gebruik van kan maken om rond te kunnen
komen, toch? Helaas is dit niet altijd het geval. Stichting Manna, in de volksmond ook
wel de voedselbank van Twenterand genoemd; een interkerkelijke stichting met een
evangelische identiteit waar iedereen die hulp nodig heeft welkom is! Door middel
van verschillende projecten steunt stichting Manna de inwoners van Twenterand die
op (minder dan) bijstandsniveau moeten leven. Door deze mensen te helpen willen
wij ze weer hoop geven voor de toekomst en zin in het leven. Aan anderen geven is
uiteindelijk het beste wat je aan jezelf kunt geven! Met kerst worden er speciale
kerstpakketten uitgedeeld door stichting Manna. We willen graag een bijbels
dagboekje en/of een boekje voor de kinderen aan dit pakket toevoegen. (Afhankelijk
van de opbrengst). Met uw bijdrage helpen we de mensen in Twenterand en kunnen
we elkaar verbinden en samen een passie delen: Gods liefde laten zien aan mensen
in Twenterand en omgeving!
VERENIGINGSNIEUWS + ALGEMENE BERICHTEN
PCOB
De PCOB nodigt u uit voor de bijeenkomst op woensdag 14 november in de
gereformeerde kerk. Aanvang 14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.00 uur. Iedereen
van harte welkom.
Vrouwenvereniging afd. C
We hopen weer te vergaderen op woensdag 14 november om 20.00 uur. Het
onderwerp komt uit ‘In gesprek’ nr. 3 (2016-2017) ‘Wat is de mens dat U om hem
geeft’. Groet van Riek, Gé en Jo
Passage
Passage centrum nodigt u uit voor de bijeenkomst op woensdag 21 november in de
Gereformeerde kerk. Aanvang 20.00 uur, iedereen is van harte welkom.
Vrouwenvereniging De ONTmoeting Den Ham
Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende vergadering op donderdag 22 november
2018 in de Rank, aanvang 20.00 uur. Deze avond wordt verzorgd door ZorgAccent
met als thema "Voeding voor ouderen ". Leden en gasten zijn van harte welkom
De Mannenvereniging
hoopt te vergaderen op 20 november; Jeroen Piksen hoopt dan bij ons te komen om
samen met woord en beeld te praten over de ontkerstening van Nederland. Deze
avond begint om 20.00 uur. Leden en gasten zijn van harte welkom.
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Vergadering Wijkcontactdames en Diakenen.
Wij nodigen u uit voor de vergadering op 13 nov om 19.30 uur. De nota’s van de
gemaakte kosten kunnen die avond ingeleverd worden bij Geke Jansen. Ook willen
wij graag weten hoeveel kerstattenties besteld moeten worden voor de bejaarden en
zieken in onze gemeente.
Spitit
Op vrijdagavond 30 november zal Bart van de Vegte komen spreken over recht
tijdens de spirit avond. Het thema is #Justice. De wereld is krom. Niet recht. Er is
veel on-recht. Waar komt dit vandaan en hoe ga jij daarmee om? Bart is een spreker
vanuit de stichting Tear en zal ons meenemen in het thema, waarover we ook met
elkaar in gesprek gaan. Spirit is een avond waar jongeren bijeenkomen, maar tijdens
deze speciale avond wordt iedereen van harte uitgenodigd. Vanaf 19:15 staat de
koffie en thee in de Rank klaar! Graag zien we u 30 november.
Uitnodiging voor een Emmaüs-avond,
Op 21 november komen we als Emmaüsgroep vanuit de 3 Hammer-kerken samen
om elkaar te ontmoeten rondom de open Bijbel. Het onderwerp: ‘Bijbellezen
vandaag’. Om 20.15 uur starten we bij een van de leden thuis.
Zin om mee te doen? Je bent van harte welkom! Info: Ineke de Hoop (tel 672428)
Een avond kennismaken met het bijbelboek Openbaring
Het bijbelboek Openbaring met zijn bijzondere beelden heeft voor velen iets
geheimzinnigs. De rampen die getekend worden zijn afschrikwekkend. Wat wil dit
laatste boek van de bijbel ons zeggen? Op 14 november 2018 organiseert de GKV
Ommen een avond met dr. Henk van de Kamp, auteur van het deel over de
Openbaring in de serie ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’. In zijn lezing geeft
hij een helicopterview over het bijbelboek en bespreekt allerlei vragen over de auteur,
de datering enz. Doel is dit bijbelboek voor de lezer toegankelijker te maken. De
lezing is op woensdagavond 14 november om 19.30 uur in GKV Het Baken,
Trompstraat 2 in Ommen. Iedereen is welkom.
Stichting BOOT (Budget Op Orde in Twenterand) zoekt schuldhulpmaatjes
De Stichting BOOT helpt mensen weer op weg bij het aflossen van hun schulden,
hun budget op orde te brengen, hun administratie overzichtelijk te maken, en om te
leren budgetteren. Stichting BOOT biedt daarbij de helpende hand en praktische
ondersteuning door de inzet van schuldhulpmaatjes. Wij zoeken enkele maatjes die
ons met dit belangrijke en dankbare werk willen helpen. Want u helpt mensen, met
uw kennis en kunde, weer op weg naar een financieel gezonde basis en een
stabieler bestaan. U kunt zich aanmelden bij één van onze coördinatoren, telefoon
0621622184 of 06510705. Wilt u per mail reageren: secretariaat@bootintwenterand.
U kunt natuurlijk ook eerst meer informatie vragen. Zie ook www.bootintwenterand.nl
Helpt u ons?
Voor het opleiden van de maatjes en onkosten die gemaakt worden is er veel geld
nodig. Hiervoor zijn wij afhankelijk van subsidie van gemeente Twenterand en de
bijdragen van kerken en verdere giften. Met uw financiële hulp kunnen we nét een
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paar stappen extra zetten. Wilt u ons financieel steunen in ons werk, dan kan dat via
rekening NL03 RABO 0166 8370 91 t.n.v. de Stichting Budget Op Orde Twenterand.
Hartelijk dank alvast!
Collecteopbrengst Bartimeüs
De opbrengst van de Bartimeus Sonneheerdt Collecte is dit jaar € 3.090,00
Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet, hulp en gift.
Groetjes Mariëtte, Edmunda en Jolanda.
Concert Kamerkoor Pro Musica op 24 november
Kamerkoor Pro Musica is opgericht in 2014 en heeft als standplaats Den Ham. Op
zaterdag 24 november 2018 geven wij weer een concert met als thema 'Tijd en
eeuwigheid', vanwege de tijd van het jaar (het gedenken van de gestorvenen in
november en de Eeuwigheidszondag op 25 november a.s.). In dit kader worden o.a.
enkele motetten van J.S. Bach uitgevoerd, verder “Te Deum” van Händel en het - bij
velen geliefde - “Gloria” van Vivaldi. De locatie is St. Antonius van Padua,
Grotestraat 150 in Nijverdal en de aanvang is 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
koorleden of te bestellen via promusica@outlook.com, € 15,- in de voorverkoop, €
17,50 aan de zaal, € 5,- jeugd t/m 16 jaar. Welkom!
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
Geef kinderen in Kenia een Bijbel
In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen Bijbel
voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het
NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven. Een van deze armste
regio’s in Kenia is het gebied van de Masai. Docente Nelius werkt op een school
waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks. 'Een eigen
bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van
henzelf’, aldus Nelius. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kenia voor meer informatie
of het geven van een gift.
Gratis adventskalender: Het wordt licht
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale kalender voor de
adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij past.
Op de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een korte uitleg en
een vraag om over na te denken. De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen
op debijbel.nl. In een aantal plaatsen is het mogelijk om de kalender ook te bestellen
via een vrijwilliger van het NBG.
NBG-Bijbelquiz
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt voor de dertiende keer met een
eigen bijbelquiz. Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat
is het thema van de Bijbelzondag. Ook is er een quiz voor kinderen; Bijbelbolleboos.
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. Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Henny Mollenhorst E-mail: hennym4@solcon.nl
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STICHTING DIACONALE PROJECTEN DEN HAM
Diaconaal Project Den Ham bedankt iedereen!
We willen alle bezoekers van de kledingbeurs bedanken! Want het
heeft weer een prachtig bedrag opgeleverd, namelijk: € 3.860,-! Hier
zijn we erg blij mee, iedereen bedankt! Namens de werkgroep willen
we ook alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige, enthousiaste
inzet, zonder jullie was dit alles niet mogelijk geweest!
Oproep: Word u/jij onze nieuwe PR vrijwilliger?
Wij zijn op zoek naar iemand die de PR (public relations) taken voor de Kledingbeurs
(Diaconale Projecten) op zich wil nemen. Het gaat er hierbij om de kledingbeurs aan
te kondigen in de kranten/kerkbladen en bekend te maken via andere wegen, zoals
internetsites en Social Media. Lijkt u/jou dit leuk, of heb je vragen, neem dan contact
op met Erika Lambers: erikalambers@gmail.com / 0546-808318
Onwil.
Wij willen, God, niet langer van U weten,
wij gaan verbeten onze eigen weg.
Maar geen van ons kan U vergeten,
al lacht hij al zijn angsten weg.
Want achter heel ons volle leven
gaapt ons de leegte dreigend aan.
Wij willen ons niet overgeven
en kunnen niet op eigen benen staan.
Wij willen niet, dat Gij ons zult regeren,
wij willen leven, zoals het ons zint.
Maar achter ons verdwaasd negeren
schreit een vereenzaamd mensenkind.
Wij willen niet, wij zijn verdoolde schapen
maar onze onwil is een schreeuw om licht.
O God, laat ons weer in Uw schaapskooi slapen.
Keer, goede Herder, naar ons Uw gezicht.
uit: De leegte gaapt ons dreigend aan.
Cocky Wiersinga.
DANKBETUIGINGEN
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes tijdens de
ziekenhuisopname en het herstel thuis. Het heeft ons heel erg goed gedaan.
Ook dank aan degene die voor ons hebben gebeden.
Henk en Ria Koes
================================
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Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, attenties en
belangstelling, die ik van u mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, in
‘Krönnenzommer’ en bij mijn thuiskomst.
H. Lusseveld - Scholten.
================================

Beste mensen, Hartelijk dank voor de belangstelling in welke vorm dan ook, voor ons
50-jarig huwelijk van 18 okt. j.l. Het was voor ons een onvergetelijke dag!
Blij en dankbaar dat we dit mochten vieren!
Groeten, Dinand en Jet Schutmaat - Groen
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

KOPIJ
Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt vrijdag 30 november a.s. en is voor een
periode van 3 weken.
Kopij kan tot vrijdag 23 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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