Kerkklanken 57e jaargang nummer 10 maandag 17 mei
Preekbeurten
Zondag 23 mei (Eerste Pinksterdag)
10.00: ds. H.I. Methorst, Apeldoorn
18.30: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)
9.30: ds. B. Jongeneel, Lunteren
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)
Zondag 30 mei
10.00: ds. L. de Wit, Ede
18.30: ds. J. Belder, Harskamp
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Renovatie Elim)
Jarigen
07/06 Mevr. T. van Omme-Schols
09/06 Dhr. D. van Dijk
10/06 Dhr. H.J. Ortse
23/06 Mevr. G. van den Berg-van der Hoef
28/06 Mevr. A. Kennis-Verhoef
30/06 Dhr. G. Bruil

Edeseweg 51C
Evekinkweg 1B
Evekinkweg 38
Roekelseweg 35
Wekeromsedijk 4A
Schoolsteeg 1

6733 AC
6733 BA
6733 BC
6733 BN
6733 BL
6733 AW

(84 jaar)
(78 jaar)
(82 jaar)
(79 jaar)
(81 jaar)
(80 jaar)

Zieken en zorgen
Mevr. Van de Craats, De Riemt 6, 6733 EL, heeft een tweede heupoperatie ondergaan. De operatie is
goed verlopen en mevr. Van de Craats is weer thuis uit het ziekenhuis. Wij wensen haar een spoedig
herstel toe, zodat ze over enige tijd weer zonder hulpmiddelen kan lopen.
Dhr. Bokschoten, De Riemt 18, 6733 EL, heeft na onderzoeken een slechte uitslag ontvangen. We
denken aan hem en zijn vrouw in deze moeilijke tijd. Ook in onze benauwdheid wil de Heere een
Helper zijn.
Jarno van den Hoek, De Hooijer 8, 6733 EM, heeft op Hemelvaartsdag een ernstig auto-ongeluk
gehad en is met ernstige verwondingen opgenomen in het UMC in Utrecht. Op dit moment is de
situatie stabiel maar nog erg zorgelijk. We hopen en bidden dat Jarno ondanks de ernstige situatie
weer snel op mag knappen en wensen hem en zijn familie veel sterkte toe.
Verder denken we ook aan de andere zieken, ook aan hen die niet met name genoemd willen worden,
aan hen die vanwege ouderdom, ziekte of een beperking afhankelijk zijn van anderen, aan hen die
eenzaam zijn en zeker in deze tijd dat extra voelen. Wij wensen hun allemaal de zegen en de
nabijheid van God toe. Psalm 108:13 zegt: Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens
is nutteloos.
Overleden
Opnieuw stonden in de afgelopen weken twee families uit onze gemeente aan het graf van een geliefd
familielid. Wij kregen bericht van het overlijden van dhr. Janssen, de vader van de fam. M.
Waaijenberg-Janssen, en dhr. Steenbeek, de vader van de fam. G. van Dam-Steenbeek. Ook in deze
families is een lege plaats gevallen. Wij wensen de nabestaanden van dhr. Janssen en dhr.
Steenbeek Gods nabijheid toe in dit verlies. In het verdriet over dit overlijden bidden we hun de
woorden toe uit Jesaja 41:13, waar geschreven staat: Want Ik ben de HEERE, uw God. Die uw
rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Weest niet bevreesd want Ik help u.
Huwelijk
We ontvingen een trouwkaart van Rick van de Werken en Lydia Burger.
Rick en Lydia hopen op dinsdag 25 mei te trouwen. De burgerlijke huwelijksbevestiging vindt om
12.15 uur plaats in het Oude Stadhuis te Zaltbommel. Zij willen op die dag ook een zegen vragen over
hun huwelijk in een dienst die begint om 18.30 uur in de hervormde gemeente te Bruchem. U kunt
deze dienst meeluisteren en kijken op hervormdbruchem.nl/kerkdiensten. Beste Rick en Lydia, op

jullie trouwkaart stond de tekst uit Prediker 4:12 over het koord dat uit drie strengen gevlochten is.
Zo’n koord is niet snel stuk te trekken. Wij hopen en bidden jullie toe dat jullie in het huwelijk inderdaad
ook bij alles de Heere God zullen betrekken en dat Hij in dat drievoudige koord de eerste mag zijn.
Dan zullen jullie ook ontdekken dat Hij de sterkste is. Gods zegen in jullie huwelijksleven en een fijne
dag toegewenst.
Het toekomstige adres van Rick en Lydia is Toepadweg 37a, 5301 KA Zaltbommel.
Gedoopt
In de morgendienst van zondag 9 mei, waarin ds. M. Maas uit Dordrecht voorging, werden drie
kinderen gedoopt. De Schriftlezing in deze dienst was Joh. 16:16-33. De tekst voor de prediking vers
33b. Na de bediening van de heilige doop kregen de kinderen de volgende tekst mee:
- Loa van den Brink, Willinkhuizersteeg 4a, 6732 GN Harskamp, geboren 26 februari, Joh.
8:12b: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.
- Jasper van Laar, Wekeromsebuurtweg 21, 6733 BE Wekerom, geboren 7 maart, Joh. 10:11:
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
- Raff Joosten, Dorpsplein 10 C, 6733 AV Wekerom, geboren 15 maart, Joh. 10:9: Ik ben de
Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en
uitgaan en weide vinden.
In de avonddienst van zondag 9 mei, waarin ds. P. H. van Trigt uit Ede voorging, werden twee
kinderen gedoopt. De Schriftlezing in deze dienst was Lukas 24:36-49. De tekst voor de prediking
waren de verzen 38 t/m 41 en vers 48. Ook deze kinderen kregen na de bediening van de heilige
doop een tekst mee.
- Bjarne van Vulpen, Lage Valkseweg 18, 6733 GC Wekerom, geboren 10 maart, Ps. 115:14:
De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen.
- Jenthe Beek, Wekeromsedijk 2a, 6733 BL Wekerom, geboren 3 maart, Ps. 105:8: Hij denkt
aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties.
Beste ouders en kinderen, wij wensen jullie in de opvoeding van jullie kinderen alle goeds toe. De
teksten die jullie kinderen meekregen bij de doop spreken voor zich. Ze laten iets zien van Wie God
voor ons en onze kinderen wil zijn.
Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft een begin gemaakt met het beroepingswerk. Inmiddels zijn het beleidsplan en de
aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring (verklaring omtrent de financiële situatie van onze gemeente)
opgestuurd naar de betreffende instanties van de landelijke kerk. We verwachten binnen zes weken
een reactie hierop, waarna de officiële beroepingsprocedure kan beginnen. Deze periode van zes
weken willen we gebruiken om ons te oriënteren op beschikbare (dat zijn beroepbare) predikanten die
wellicht als onze nieuwe herder en leraar naar Wekerom zouden kunnen komen. Dat is een geestelijk
proces dat wij als kerkenraad, en u als gemeente natuurlijk ook, biddend mogen doen. In de hoop en
verwachting dat onze goede God opnieuw een dienstknecht voor de hervormde gemeente van
Wekerom zal beschikken. We willen u oproepen om namen in te dienen van beroepbare predikanten
die u graag de vacature in onze gemeente zou willen laten vervullen. Dit bij voorkeur vergezeld van
een persoonlijke motivatie. Deze namen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen bij onze scriba:
Jan van Ee, De Houtwal 4, 6733AP Wekerom. Deze mogelijkheid om namen in te dienen sluit op 10
juni.
We kunnen ons voorstellen dat u niet precies weet welke dominees op dit moment, of binnen niet al te
lange tijd beroepbaar zijn. Neemt u dan contact op met de scriba of wijkouderling of stuurt u dan even
een berichtje naar: scribaat@hervormdwekerom.nl
De beroepingscommissie
Van de diaconie
Collecten
Tijdens beide pinksterdagen wordt de pinksterzendingscollecte gehouden. Ook dit jaar is deze collecte
bestemd voor het project Deelgenoten en dan met name voor het werk van Kees en Claudia Geluk
De collecte van zondag 31 mei is voor de Vereniging vrienden van Padureni. Deze vereniging
ondersteunt een kleine Roma-kerkgemeenschap in het dorpje Padureni in Roemenië. Padureni helpt
de bevolking daar ter plekke een fulltime evangelist te onderhouden. Een groot gedeelte van de

bevolking leeft onder de armoedegrens en wordt geholpen met medische voorzieningen, inkomsten
om de energierekening te betalen of stookhout voor de kachel en het fornuis en nog zo veel meer.
Verantwoording collecten diaconie
7 maart
Diaconie algemeen
€ 599,12
14 maart
St. HOE
€ 582,12
21 maart
Bonisa
€ 573,30
28 maart
Wicherumloo
€ 551,65
Pinksteren
Met Pinksteren wordt vaak het verhaal van Ruth gelezen. Het huwelijk met Boaz kwam op een
ongebruikelijke manier tot stand, want het huwelijksaanzoek kwam van Ruth. Dat had haar
schoonmoeder bedacht. Zij kende de gebruiken van Israël veel beter dan Ruth. Als zij en Ruth niet
voor altijd arm wilden blijven, moesten ze aanspraak maken op de mogelijkheid om losgekocht te
worden. Ruth moest aankloppen bij Boaz. Hij had afgelopen maanden wel oog voor Ruth gehad. Ruth
deed wat haar schoonmoeder zei. In de nacht na het oogstfeest ging ze mooi gekleed en heerlijk
ruikend naar de dorsvloer en legde zich neer aan de voeten van Boaz. Ze zijn uiteindelijk met elkaar
getrouwd. Door hun huwelijk werden zij de stamhouders van Jezus. Een vreemde, maar prachtige
bruid. Ruth als beeld van Israël, dat ooit Gods bruid was geworden. De Joden vieren het met
Pinksteren. En wij? Een oud lied zegt: ‘Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af’. Dat vieren
wij op ons pinksterfeest. De kerk als bruid van God. Pinksteren: feest van Gods bruid.
Diaconaal Meldpunt
Op de website van Hervormd Wekerom vindt u een knop diaconaal meldpunt. Hier bieden wij u de
mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand om wie u zich
zorgen maakt, voor praktische of sociale hulp. Ook voor pastorale zorg en vragen kunt u bij dit
meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.
Van de kerkrentmeesters
Solidariteitskas
Binnenkort ontvangen alle belijdende leden weer de jaarlijkse acceptgiro van € 10 voor de
solidariteitskas. Als gemeente dragen wij verplicht een vaste heffing af van € 5 per belijdend lid aan de
landelijke kerk. Het resterende bedrag van € 5 komt ten bate van de eigen gemeente. Vanuit de
solidariteitskas worden gemeenten geholpen die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben om
vitaal te blijven en wordt ook bijzonder pastoraat bekostigd voor o.a. doven, studenten en in de
koopvaardij- en binnenvaartsector. Van harte aanbevolen om deze bijdrage over te maken! U helpt
daarmee naast onze eigen gemeente dus ook andere gemeenten die het hard nodig hebben.
Collecten
We zijn blij en dankbaar dat de collecten nog steeds een mooie opbrengst laten zien. Heel hartelijk
dank daarvoor. U kunt uw gaven op de inmiddels voor u bekende wijze blijven geven. Dat kan door
het overmaken van één bijdrage op rekeningnummer NL22RABO0373732317 ten name van CvK
Hervormde Gemeente Wekerom of via onze website www.hervormdwekerom.nl. De opbrengst wordt
dan verdeeld over de drie collectedoelen van de betreffende zondag. Graag vermelden voor welke
zondag(en) uw collectebijdrage is bedoeld.
Verantwoording
7 maart
Kerk
Pastoraat
14 maart
Kerk
Zondagsschool
21 maart
Kerk
Onderhoud

€ 548,19
€ 548,69
€ 541,19
€ 541,69
€ 532,72
€ 532,62

28 maart
Kerk
Orgel

€ 512,72
€ 512,72

Contante giften
1x € 70 en 1x € 20 voor de kerk via ds. Floor, 1 x € 300 voor de kerk, 1 x € 300 voor de collecten en 1
x € 50 voor biddag.
Mutaties gemeentebestand
Vertrokken uit de gemeente:
Naar Noordeloos: fam. H.M. Burggraaf, Edeseweg 89
Naar Voorthuizen: mevr. H.M. Paardenkoper, Edeseweg 148
Verhuisd binnen de gemeente:
Dhr. G. van Dam van Koperensteeg 15 naar Evekinkweg 39
ZEC
GZB-pinkstercollecte
Help kerk Costa Rica te leren dienen
Tijdens beide pinksterdagen wordt de pinksterzendingscollecte gehouden. Ook dit jaar is deze collecte
bestemd voor het project Deelgenoten en dan met name voor het werk dat Kees en Claudia Geluk
doen in Costa Rica. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL53 RABO 0368 5093 54
van de ZEC te Wekerom. Van harte aanbevolen!
De landelijke pinkstercollecte van de GZB is dit jaar eveneens bestemd voor de kerken in Costa Rica.
Deze kerken ontdekken steeds meer dat het vuur van Pinksteren ook leidt tot daden. GZBzendingswerker Kees Geluk begeleidt kerken om diaconaal actief te worden. Zijn vrouw, Claudia,
geeft huiswerkbegeleiding aan kinderen uit een arme wijk en de Costa Ricaanse Bella Flor startte er
een ontmoetingscentrum waar mensen uit de wijk een maaltijd krijgen.
Op de website van de gemeente kunt u de nieuwsbrieven van Kees en Claudia lezen.
Jeugdraad
Verbouwing Elim
Op zaterdag 8 mei is de renovatie van Elim begonnen. Alle materialen zijn uitgezocht, alle zalen en de
keuken zijn leeggehaald. Zaterdag 22 mei gaat het sloopwerk beginnen. De werkzaamheden zijn te
volgen via de website van de kerk: www.hervormdwekerom.nl. Inmiddels hebben we al 37 vrijwilligers
die meehelpen met de renovatie, daar zijn we erg blij mee! Fijn om te zien hoe enthousiast de
werkzaamheden worden opgepakt. Echter, we zijn nog steeds dringend op zoek naar vrijwilligers:
05-06-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)
12-06-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)
19-06-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)
26-06-2021: Schilder- en sauswerk (7 vrijwilligers)
03-07-2021: Schilder- en sauswerk (3 vrijwilligers)
17-07-2021: Schoonmaak (6 vrijwilligers)
We starten de zaterdagen om 7.45 uur met koffie, om 8.00 uur beginnen de werkzaamheden. Rond
16.00 uur proberen we klaar te zijn. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Graag zien wij uw/jouw
aanmelding tegemoet via de e-mail: verbouwingelim@gmail.com, onder vermelding van de gewenste
datum. Een appje of een telefoontje kan ook naar Jan Bruil: 06-57328257. Alvast bedankt!
Bedankt
Hartelijk bedankt voor al uw kaarten, gebeden en blijken van meeleven tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. Het heeft me erg goed gedaan.
Bovenal dank aan de Heere God, Die gespaard en bewaard heeft.
Dik van Dijk
Kopij inleveren
Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 29 mei a.s. voor 12.00 uur bij
kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.
Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

