
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 15 januari 2023, Gereformeerde Kerk 
09.00 uur Ds. E.J. Prins (Hervormd) 
  Vanaf groep 5: Schriftlezing uit eigen Bijbel 
  Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie /  

2e Predikantsplaats/3e Onderhoud Kerk en Gebouwen 
10.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld, bevestiging ambtsdragers    
  (Gereformeerd) 
15.00 uur Ds. J.A. Dekker, Lemele (gezamenlijk) 

   
ZONDAG 22 januari 2023, Hervormde  Kerk 
09.00 uur  Ds. T. Veenstra, Kampen (Gereformeerd) 
10.30 uur Ds. E.J. Prins, bevestiging ambtsdragers (Hervormd) 
15.00 uur Ds. A.  Prins, Vriezenveen (gezamenlijk) 
  Collecte bij de uitgang: 1e  Kerk en Eredienst /  

2e Predikantsplaats / 3e Onderhoud orgel 
 
ZONDAG 29 JANUARI 2023, Gereformeerde Kerk 
09.00 uur Ds. E.J. Prins (Hervormd) 
  Collecte bij de uitgang: 1e Dovenpastoraat in 
Overijssel   /2ePredikantsplaats /3e Onderhoud Kerk en 
Gebouwen 
10.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld (gereformeerd) 
15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld (gezamenlijk) 

              15 januari 2023 
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MEDITATIE 
Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de 
heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen 
aan God. (2 Korinthe 9:12) 
Lezen: 2 Korinthe 9:6-15 
 
Aan het begin van het jaar wordt in veel kerken de Actie Kerkbalans 
gehouden. Een geldinzamelingsactie om de begroting van je eigen kerk 
in balans te houden.  
 
Ook in het Nieuwe Testament komen we geldinzamelingen tegen. Zo 
roept Paulus de gelovigen in Korinthe op om geld te geven voor de kerk. 
Alleen: niet zozeer voor de eigen gemeente, maar voor een gemeente 
elders. En niet zomaar een gemeente, nee, de ‘moedergemeente’ in 
Jeruzalem. Daar zitten ze krap bij kas. En daarom roept Paulus een 
gemeente als die van Korinthe op om bij te springen. Daarmee lijkt deze 
inzameling misschien nog iets meer op onze collecte voor de 
‘solidariteitskas’, waarbij ieder lid elk jaar €10 betaalt. Deze inzameling 
is niet alleen voor de eigen gemeente, maar ook voor andere gemeenten 
van ons kerkgenootschap die het moeilijk hebben. Trouwens, je zou de 
collecte waartoe Paulus oproept haast ook wel een diaconale collecte 
kunnen noemen.  
 
Nu vraagt deze tijd aan velen van ons dat we de hand op de knip houden. 
Hoge kosten zorgen ervoor dat we niet meer zomaar iets uitgeven. Al is 
het wel de vraag: voor welke dingen houden we onze hand op de knip? 
En zijn dat ook de goede dingen om op te besparen? Paulus vertelt in 2 
Korinthe 8 over gelovigen in Macedonië die zelf leven in diepe armoede, 
maar die toch hebben gegeven aan de gemeente in Jeruzalem (dus niet 
eens voor hun ‘eigen’ gemeente!). Voor ons misschien haast 
onvoorstelbaar, maar Paulus noemt het gedrag van deze gelovigen uit 
Macedonië als voorbeeld dat om navolging vraagt. 
 
Voor Paulus is een collecte namelijk meer dan alleen ‘geld ophalen’, en 
daarmee de tekorten van anderen wat verlichten. Wat hem betreft 
hebben ze een hoger doel: dat de mensen voor wie het geld bestemd is 
(in dit geval de gelovigen in Jeruzalem) God zullen danken en eren, 
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omdat Hij de gelovigen in Korinthe ruimhartig en gul gemaakt heeft. Een 
collecte is dus meer dan alleen ‘geld geven’. Het levert meer op dan 
alleen financiële verbetering. Het draagt bij aan de eer van God: Híj 
wordt erdoor geprezen. Paulus laat hier in 2 Korinthe zien dat geven rijk 
maakt. Ja, we verliezen wat centen voor onszelf, maar vrijgevigheid 
maakt ons rijk in God. En laat ons delen in zijn liefde, want: God heeft 
een blijmoedige gever lief (2 Korinthe 9:7).  
 
Goed om te bedenken als we de volgende keer weer geld geven… of 
het nou voor de Actie Kerkbalans is, of voor de solidariteitskas, of voor 
de diaconie.  
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 15 januari – Gereformeerde Kerk 
In de komende tijd wilde ik gaan preken uit het Mattheüsevangelie. In de 
(Hervormde) dienst van 9.00 uur zullen we Mattheüs 2:13-25 lezen, over 
hoe de wrede koning Herodes probeert de Messias uit te schakelen. Dit 
is het vervolg op de geschiedenis van de wijzen uit het oosten, waar we 
op 1e Kerstdag bij hebben stilgestaan. 
In de (Gereformeerde) dienst van 10.30 uur zal ds. Heusinkveld een 
aantal ambtsdragers bevestigen. 
De middagdienst wordt geleid door ds. J.A. Dekker uit Lemele. 
 
Zondag 22 januari – Hervormde Kerk 
Om 9.00 uur gaat ds. T. Veenstra uit Kampen voor (dienst onder 
verantwoordelijkheid van de Gereformeerde kerkenraad).  
In de dienst van 10.30 uur zullen de ouderlingen bevestigd worden. In 
tegenstelling tot wat in het rooster staat dat u ontvangen heeft, wordt 
deze dienst niet geleid door mijn vader, ds. A. Prins uit Vriezenveen, 
maar door mijzelf. We lezen in deze dienst Mattheüs 5:13-16. 
In de middagdienst zal dan wel mijn vader voorgaan.  
 
Zondag 29 januari – Gereformeerde Kerk 
Tijdens de (Hervormde) dienst van 9.00 uur zullen we stilstaan bij 
Mattheüs 7:1-6.  
De (Gereformeerde) dienst van 10.30 uur en de (gezamenlijke) 
middagdienst zullen worden geleid door ds. Heusinkveld. 
Gezegende diensten toegewenst! 
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TOT SLOT 
Een nieuw jaar is begonnen. Deze week zijn ook weer de kerkelijke 
activiteiten, zoals de catechisaties en clubs van start gegaan. We hopen 
op een goede ‘tweede helft’ van het seizoen.  
Een hartelijke groet vanaf Groeneweg 1, 
Ds. Evert-Jan Prins 
 

Kerkbalans/Vrijwillige Bijdrage 2023: 
In week 3 (16 t/m 21 januari 2023) ontvangt u de envelop voor de 
Kerkbalans (Vrijwillige Bijdrage) 2023. U wordt vriendelijk verzocht om 
het formulier vóór 22 januari 2023 in te vullen. Een lid van de Commissie 
van Advies of een Kerkrentmeester zal het formulier bij u komen ophalen 
in week 4 (23 t/m 28 januari 2022). Zie voor verdere informatie de 
bijgevoegde brief. Mogen wij ook in 2023 weer op uw bijdrage rekenen? 
 
DIACONIE 
Namens de diaconie allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
KERKBLAD  
Kerkblad 5 febr.  copy inleveren voor 27 jan.  18.00 uur 
Kerkblad 26 febr.  copy inleveren voor 17 febr.  18.00 uur 
Kerkblad 19 maart copy inleveren voor 10 maart 18.00 uur 

 
VERNIEUWDE WEBSITE PKN DAARLE 
In het najaar van 2022  is een werkgroep druk bezig geweest om de  
huidige website in een nieuw jasje te steken en dat is gelukt! Begin 
januari 2023 zal deze online gezet worden. 
Op de nieuwe website is informatie, nieuws en uitleg te vinden over beide 
kerken en de gemeente. Neem gerust een kijkje en mocht u, jij nog 
dingen zien die aangepast moeten worden of ontbreken horen wij dit 
graag. Ook nieuwe ideeën waarderen we!  
 
 
BLOEMENACTIE 
Op zaterdag 14 januari 2023 willen we onze bloemenverkoopactie 
houden. U kunt de bloemenverkopers vanaf 9.00 uur aan uw deur 
verwachten. We hopen dat u een bloem, plant of bolletjes wilt kopen voor 
uzelf of om cadeau te doen.  
De opbrengst is voor het jeugdwerk (clubs en kindernevendienst). 
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ZENDINGSKAARTEN KRING 
Sinds januari 2000 kent onze gemeente een zendingskaarten kring. Een 
keer per maand kwamen zo’n 10-12 dames bij elkaar in de bovenzaal 
van de kerk. We beginnen met het voorlezen van een gedicht of een 
meditatief stukje. Hierna gaan we verjaardagskaarten maken, die 
bestemd zijn voor de zendingsarbeiders en hun gezinsleden die 
uitgezonden zijn door de G.Z.B.( Gereformeerde Zendingsbond). Alle 
kaarten worden verzonden namens de Hervormde Gemeente van 
Daarle. Eerder lagen de kaarten elke 1e zondag van de maand onder de 
toren van de kerk en kon u / jullie ze meenemen en op de post doen. 
Door de coronapandemie van de afgelopen jaren zijn de kaarten wel 
gemaakt en verstuurd naar de zendingsmedewerkers die jarig waren. 
De portokosten worden nu nog door de Diaconie betaald. 
In de afgelopen jaren zijn er dames overleden en zijn er door ouderdom 
en ziekte dames mee gestopt, hierdoor is het groepje die nu nog kaarten 
maakt kleiner geworden. Heb je zin om ons mee te helpen kaarten 
maken dan zijn wij op zoek naar u of jullie!!  
Door de zendingsmedewerkers die een kaart ontvangen wordt dit zeer 
gewaardeerd. 
 
PASSAGE 
Aan het begin van een nieuw jaar willen wij u uitnodigen voor de 
jaarvergadering op woensdag 25 januari 2023. Het jaarverslag wordt dan 
doorgenomen. Er wordt teruggekeken op 2022 aan de hand van dit 
jaarverslag. Na de pauze wordt er een bingo gehouden. Aanvang half 
acht in Rehoboth. Welkom 
Wij als bestuur wensen iedereen een gezegend 2023 
 
 
 

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE 
 

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar   
h-kerkblad@pkn-daarle.nl  voor vrijdag 27 januari 2023 , 18.00 uur  
Predikant:   Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234 

@: ejprins84@gmail.com 
Scriba:  

@: h-scriba@pkn-daarle.nl 

mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl
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Administratie kerk:   
@: h-administratie@pkn-daarle.nl 

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw 
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan: 
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk 

  
  

mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

