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70e jaargang no. 07 – 13 mei 2022
KERKDIENSTEN
ZONDAG 15 MEI
9.30 uur: Ds. M. Winters - Karels
Ouderlingen: Groep A
Kindernevendienst: Peuters en
groep 1 t/m 6
Oppasdienst in de kelder
1e Collecte: Alg. diaconaal werk
2e Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
3e Collecte: Kerk
Koffiedrinken na de dienst
Koffieschenken:
Gerard & Ineke de Hoop 19.00 uur: Gospeldienst
19.00 uur: Ds. G. de Goeijen
M.m.v. Power uit Wierden
Gezamenlijke dienst in de GK
19.00 uur: Ds. N.H. de Graaf
Gezamenlijke dienst in de HK
ZONDAG 22 MEI
1e Collecte: Diaconie
9.30 uur: Ds. R. D. van Hornsveld
2e Collecte: Kerkrentmeesters
Bevestiging ambtsdragers
3e Collecte: Kerkelijke gebouwen
Ouderlingen: Groep B
DONDERDAG 26 MEI
Kindernevendienst: Peuters en
groep 1 t/m 8
HEMELVAARTSDAG
Oppasdienst in de kelder
9.30 uur: Ds. G. de Goeijen
1e Collecte: Alg. diaconaal werk
Ouderlingen: Groep C
2e Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
1e Collecte: Alg. diaconaal werk
e
3 Collecte: Kerk
2e Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
Koffiedrinken na de dienst
3e Collecte: Kerk
Koffieschenken: Gerrit & Ineke Kuiper Gezamenlijke dienst in de GKV
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Koffiedrinken na de dienst
Koffieschenken:
9.30 uur: Ds. C. B. Elsinga, Almelo
Annie Sluijer & Jannie Bessels
Zendings- / terugkomdienst Alida
11.30 uur: Live Thuisdienst
Ouderlingen: Groep D
In de Rank
Kindernevendienst: Peuters en
19.00 uur: Ds. G. de Goeijen
groep 1 t/m 6
Gezamenlijke dienst in de HK
Oppasdienst in de kelder
1e Collecte: Diaconie
e
1 Collecte: Alg. diaconaal werk
2e Collecte: Kerkrentmeesters
2e Collecte: Alg. kerkelijke arbeid
3e Collecte: Beeld en geluid
e
3 Collecte: Kerk
ZONDAG 29 MEI

Givt-app om thuis aan de collecte te geven
Met de Givt-app kun je aan meerdere collectes geven. Tik op
‘Collecte toevoegen’. Voor iedere collecte voer je een bedrag in. Kies
de optie ‘lijst’ en selecteren via het zoekvenster: ‘Gereformeerde
Kerk Den Ham’ en dan het groene vakje ‘geven’.

IBAN Gereformeerde kerk Den Ham
NL91RABO 0324 8619 90
NL63RABO 0324 8122 48
NL87RABO 0324 8104 58
NL87ABNA 0595 0162 00

Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Diaconie
Zending Geref. Kerk
Gereformeerde Kerk

Rabobank
Rabobank
Rabobank
ABN AMRO

Collectemunten
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur te koop in
de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham
Betaal met de PIN, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting.

Uit de gemeente
Bevestiging nieuwe ambtsdragers en afscheid
Op D.V. zondag 22 mei worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in de ochtenddienst. Als er uiterlijk 18 mei geen schriftelijk en ondertekend bezwaar wordt
ingediend (door belijdende leden), zal bevestigd worden tot
-ouderling: zr. Ineke Kuiper-Dam, Tumelers 13
-jeugdouderling: helaas is het tot op heden niet gelukt deze vacature te vervullen
-diaken: zr. Marjan Kuiper- van der Heide, Esweg 20
Zr. Janny Nieuwerth-Huzen, zal voor vier jaar worden herbevestigd.
Zr. Martha Hofsink en br. Harry Kleinjan zijn eigenlijk aftredend maar hebben
aangegeven nog een jaar door te gaan.
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We zijn dankbaar dat bovenstaande zusters het ambt willen aanvaarden en dat de
andere drie ambtsdragers die aftredend zijn, herbevestigd worden of nog een jaar
bijtekenen.
Ook zullen er twee nieuwe pastorale medewerkers worden aangesteld:
-zr. Gerda van der Veen-De Lange, De Graft 30
-zr. Gerlinde Smit-Reefhuis, Geerdijk 7
Aftredend zijn
als ouderling:
Zr. Mini Soepenberg-Bouwman
zr. Alie Heuver-Welink
Als jeugdouderling:
-zr. José Stokvis-Scholten
Als diaken:
-zr. Gea Bosch-Meijer
-zr. Ria Dood-Wermink
Als pastoraal medewerker:
-br. Harry Jurjens
-br. Frido Stolte
We zien uit naar een gezegende bevestigings- en afscheidsdienst.
Belijdenisdienst met Pinksteren
In dit nummer vermeld ik alvast dat met Pinksteren, op zondag D.V. 5 juni drie jonge
gemeenteleden belijdenis zullen afleggen van hun geloof:
-Rik Grondman, Rohorst 2 en Ilsa van Vliet, Bossinkkamp 15
-Gerard Kottier, Roelofsbrink 24.
We zijn verheugd en de Here dankbaar dat zij bewust kiezen om de Here Jezus in
hun leven te volgen.
RDvH.

Rondom de Erediensten
Donderdagochtend 26 mei – Hemelvaartsfeest
Op Hemelvaartsdag vieren we als 3 kerken gezamenlijk Hemelvaartsdag.
Zoals het nu lijkt vertrekken om 8.00 uur vanaf het kerkgebouw aan de Marleseweg
de fietsende dauwtrappers. Jong en oud zijn welkom om mee te fietsen. Opgave
vooraf is niet nodig, kom gewoon naar de kerk. Om 9.00 uur hopen we terug te zijn
bij de kerk om daar koffie te drinken. Uiteraard zijn daar ook degenen welkom die
niet mee kunnen/willen dauwtrappen. Om 9.30 uur begint dan de gezamenlijke
dienst van de drie kerken van ons dorp. Mocht het heel erg regenachtig zijn, dan
vervalt het dauwtrappen, .... maar niet het koffiedrinken
. Hou de websites van de
kerken in de gaten. We lezen en overdenken maar 'gewoon' het Hemelvaartsevangelie uit Hand.1 en ds. Gert de Goeijen hoopt voor te gaan.
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Gospeldienst
Zondagavond 22 mei om 19.00 uur is er weer een gospeldienst in onze kerk. Deze
dienst wordt geheel verzorgd door Power uit Wierden.
Interkerkelijk Jongerenkoor (IJK) Power is een enthousiaste groep jonge christenen
die door middel van muziek het evangelie van God wil uitdragen;
“Muziek is een ontspannen bezigheid en een manier om samen ons geloof te
beleven. Door de liederen die we zingen en de manier waarop we met elkaar
omgaan, willen we God eren en Zijn liefde uitstralen naar de mensen om ons heen.
Wij geloven dat God de kracht van ons koor is en dat Hij door ons, 'gewone'
mensen, wil laten zien wie Hij is.”
Het thema van deze dienst is "Geloof jij het nog?" Er gebeuren zoveel dingen om
ons heen, dat we God niet altijd meer zien en vaak vertrouwen we op onze eigen
kracht. Hierover horen we in deze dienst meer. Ook zal Power meerdere liederen
ten gehore brengen en zullen we samen met hen gaan zingen.
Iedereen is van harte welkom en we vinden het fijn om u ook deze keer weer te
ontmoeten bij onze gospelzangdienst!
Terugkomdienst Alida 29 mei
In een eerder kerkblad en ook in haar nieuwsbrief kondigden we Alida’s terugkomst
naar Nederland aan. Ondertussen is ze alweer een paar weken terug in Den Ham.
Misschien hebt u haar al even gezien en gesproken.
Op zondagmorgen 29 mei hopen we in een zgn. terugkomdienst stil te staan bij
Alida’s terugkomst uit Kirgizië. In deze dienst hoopt ds. C.B. Elsinga voor te gaan.
De dienst bereiden we als thuisfrontcommissie mét Alida, ds. Elsinga én de
zendingscommissie voor.
Deze dienst begint om 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Den Ham.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie,
Alida te ontmoeten. Ook zal zij dan nog een korte presentatie geven over haar
werkzaamheden van de afgelopen jaren. We nodigen u hiervoor van harte uit!
Met vriendelijke groet, Alida Boessenkool, ds. Elsinga, de zendingscommissie en de
thuisfrontcommissie.

Diaconie, zending, kerkrentmeesters
Collecteopbrengs
De avondmaalscollecte voor 'Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië' heeft
€ 850,- opgebracht.
De diaconie heeft € 2528,- overgemaakt aan het project 'Onderwijs voor werkende
kinderen in Colombia', dit is de opbrengst van de voorjaarsrondgang.

Diaconaal Project
Opbrengst Rommelmarkt
De rommelmarkt heeft het geweldige bedrag van bruto € 31.500,- opgebracht!
We bedanken iedereen die hier op wat voor manier aan heeft bijgedragen heel
hartelijk.
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Verenigingsnieuws & Algemene berichten
TweedeHams opening 14 mei
Met dank aan veel vrijwilligers is het 14 mei zover dat we de winkel kunnen openen!
Vanaf dat moment zijn we open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.30 tot 16.00 uur. Allen hartelijk welkom om te kopen, te kijken of om spullen in te
brengen. Voor inbreng hebben we, in verband met beperkte ruimte en hoge
stortkosten, voorwaarden. Deze kunt u binnenkort op Facebook lezen of op onze
website www.kringloopwinkeldenham.nl. Vanaf 14 mei zijn we te bereiken op
telefoonnummer 06 835 128 95. Tot die tijd op 06 177 339 75 (Hennie Kottier)
Ouderavond Sexting door MAXX Jongerenwerk Twenterand en Halt
De afgelopen maanden zien we een nieuwe zorgwekkende trend in de gemeente
Twenterand: sexting. Veel jongeren ontvangen op hun telefoon naaktfoto's, of sturen
foto's waar ze achteraf spijt van krijgen. Hoe ga je met jouw kind in gesprek over
sexting? Ben je strafbaar als je naaktfoto's ontvangt of verstuurt? Wat kan je als
ouders doen om dit te voorkomen?
Wij maken ons als jongerenwerkers zorgen om deze nieuwe ontwikkeling. We hopen
dat we naast de gesprekken met de jongeren u als ouders kunnen ondersteunen om
dit onderwerp bespreekbaar te maken in uw gezin. Steek als ouder uw kop niet in
het zand, want het gebeurt meer dan u op dit moment misschien denkt!
Op dinsdagavond 10 mei organiseren wij een ouderavond in de Rank in Den Ham in
samenwerking met Halt. De inloop is vanaf 19.45 uur, we starten om 20.00 uur.
Deze avond is vrij toegankelijk, wij vragen wel een bijdrage voor de koffie/thee.
We zien u graag op dinsdag 10 mei in de Rank.
Groetjes Mark, Arjen en Rianka
Jongerenwerkers MAXX Jongerenwerk Twenterand

Dankbetuigingen
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en medeleven die we hebben mogen
ontvangen tijdens de jaren dat hij niet meer thuis woonde en na het overlijden van
mijn lieve man, (schoon)vader en opa
Bertus Valk
Fijn dat zovelen met ons meeleefden, dat heeft ons goed gedaan.
Betsy Valk – Veneberg, Carmen, Alfred, Almar, Remon, Claudia, Ravano, Djermain
Voor al uw blijken van medeleven, kaartjes, troostende woorden, gebeden, bloemen
en bezoekjes bij het overlijden van mijn man, onze papa en opa
Jan Laarman
willen wij u hartelijk danken. Het was en is ons nog steeds tot troost en steun !
Janni Laarman, kinderen en kleinkinderen.
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====================================================================

Wij willen iedereen van harte bedanken die op wat voor wijze dan ook heeft blijk
gegeven van meeleven met het toch nog vrij plotselinge overlijden op 25 april van
onze moeder, oma en omi
Sietske van Hornsveld-Bakker.
We zijn dankbaar dat zij de gezegende leeftijd van 90 jaar mocht bereiken en zo
lang in goede gezondheid in ons midden mocht zijn. Een moeder kun je nooit
missen, maar wij weten haar veilig bij de Here en dat troost ons.
Fam. van Hornsveld
====================================================================

God roept.
De Here riep de mens tot zich
en sprak: Waar ben je.....
Gelukkig dat de mens antwoord gaf.
Want dat betekende opstanding uit de
dood,
waarin de mens zich gestort had.
En God riep Mozes tot zich
vanuit een vlammend vuur
en sprak:
breng de mensen uit hun gebonden
heden
naar het beloofde land,
het land van de overvloed,
en van de vrijheid,
en van de zegen.
En Mozes ging
en bracht z'n mensen tot de grens.....

En eenmaal zal God de mensen roepen
en zeggen:
Mensenkind- waar blijf je....
En die mens zal zeggen:
ik hoor U in de stilte
als het suizen
van een milde avondwindHeer, ik komom met U te wandelen
in de hof door U geplant....
Zoals het was in den beginne.....
Dirk Bosch.
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Kerkelijk bureau
•

•
•

Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan:
- ds. R.D. van Hornsveld, Ommerweg 29, tel. 603829
- óf Yvonne Binnendijk, Ommerweg 18 7707, AV Balkbrug, 0613071759
- en 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

DELTA-FM
Zondagmorgen
Dinsdagavond

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: geert.prenger@gmail.com

Kopij
Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt D.V. vrijdag 3 juni 2022 en is voor een
periode van 3 weken.
Kopij kan tot vrijdag 27 mei 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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