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Inleidend woord
Dit seizoen stelde de landelijke Protestantse kerk voor om ‘goed gesprek’ als jaarthema te kiezen. Wanneer
vindt een goed gesprek plaats? In de kerk denken we aan het spreken van de Here God. Hij zoekt mensen,
ook ons, door Zijn Woord en door Zijn Geest. Heel persoonlijk, maar ook in de erediensten. Een goed gesprek
kan alleen als we ontdekken hoe belangrijk het is om te luisteren. Alleen dan nemen we de ander serieus,
kunnen we hem of haar bevestigen. Alleen zo kunnen we ook zelf bevestigd worden. Dat vraagt soms geduld
en doorzettingsvermogen. Godsdienstoefening; daar klinkt dat vasthoudende element al in door. Behalve
het Woord en antwoord (in zang en gebed) in de erediensten kunnen we elkaar opzoeken in de gemeente.
We raken in gesprek, op elkaar betrokken en bouwen – soms als vanzelf, ongemerkt haast – elkaar op. Dat
kan in de diverse avonden en kringen die we samen hopen te houden. Van harte bij u aanbevolen.
Namens de Hervormde kerkenraad te Geldermalsen, ds. Carolina Blokland - den Hertog en ds. Gerard Krol

Kringen
Kring ‘Wat geloven wij?’
Geloven is vertrouwen. Juist over dat vertrouwen kun je met elkaar in gesprek komen. Dat is belangrijk voor
de onderlinge band in de gemeente, maar ook tot versterking van dat vertrouwen. De een bemoedigt de
ander. Dit wordt hopelijk een kring waarin allerlei aspecten van het geloof aan bod komen. Er is een heel
duidelijk boek geschreven door ds. L.M. Vreugdenhil. Het heet ‘Discipelschap’.
Diverse geloofsvertrouwensthema’s komen op een toegankelijke manier onder aandacht. Het is geschikt
voor ieder die het fijn vindt om met anderen zaken over het geloof weer eens op te frissen/te verdiepen.
Aan de hand van de diverse onderwerpen van dit boek hopen we tot goede gesprekken met elkaar te
komen. Hopelijk kunnen we elkaar zo bemoedigen in deze kring, dat mensen die willen dan met Pinksteren
belijdenis van het geloof doen. Kortom een ‘opfrissing’ van het geloof en geloofsbelijdenis voorbereiding;
geschikt voor iedereen.
Leiding

Data
Locatie
Tijd
Opgave

ds. Gerard Krol en ds. Carolina Blokland - den Hertog zullen de avonden leiden, niet
gezamenlijk, maar in blokken van drie tot vier avonden (bijvoorbeeld: 20-9 t/m
1-11 vormen het eerste blok, geleid door ds. Krol).
20 sept., 4 okt., 18 okt., 1 nov., 15 nov., 29 nov., 13 dec., 10 jan.,
24 jan., 7 febr., 21 febr., 7 mrt., 21 mrt., 4 april, 11 april, 16 mei en 23 mei.
Consistorie Centrumkerk
20.00-21.30 uur
g.j.krol@ziggo.nl /cmdenhertog@gmail.com

Bijbelkring over de brief Hebreeën
We kennen allemaal het beeld van ‘de Goede Herder’. Maar wie is Hij nu? De Hebreeënbrief verkondigt die
Goede Herder als profeet en daarmee als vervulling van Gods Woord. Het gaat om geloof en
geloofsgetuigen. Zij hebben ons veel te zeggenS en juist door dat getuigenis, zijn we in staat om in geloof
onze eigen ‘wedloop’ in het leven te lopen.
Van harte welkom; neem vooral een Bijbel mee.
Leiding
ds. Gerard Krol
Datums
dinsdagavonden t.w.: 4 september, 2 oktober, 6 november,
11 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 14 mei en 4 juni.
Locatie
Consistoriekamer van de Centrumkerk
Tijdstip
20.00uur
Opgave
Vrije toegankelijk, maar opgave ook welkom bij g.j.krol@ziggo.nl

Bijbelkring ouderen
Op een aantal woensdagochtenden is er gelegenheid om samen de Bijbel te lezen. Het zijn heel
laagdrempelige ontmoetingen, waarbij ieder die vrij is op de woensdagochtend van harte welkom zijn. We
kiezen samen een geschikte Bijbeltekst.
Leiding
ds. Gerard Krol
Datums
woensdagochtenden 26 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13
februari, 20 maart, 17 april en 15 mei.
Locatie
Thuis bij de fam. Pak, Kruiwiel 18
Tijdstip
9.30-10.45uur
Opgave
Vrije toegankelijk
Bijbelgesprekskring over Handelingen
In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe de apostelen het
evangelie van de opgestane Heer verkondigen aan Joden en
heidenen. Daarbij zien we hoe Vader, Zoon en Heilige Geest de
apostelen helpen om het evangelie de wereld in te brengen.
Pieter J. Lalleman schreef voor de kringserie van IZB/Ark Media
tien Bijbelstudies over Handelingen, met name over de tweede
helft van het Bijbelboek, die een aantal minder bekende
gedeelten bevat. Steeds wordt hierbij de vraag gesteld wat de
relevantie van de verhalen is voor ons in de 21ste eeuw. Tien
Bijbelstudies die ons prikkelen en aanmoedigen om het evangelie
te verspreiden in ons eigen leven.
Leiding
Data
Locatie
Tijdstip
Opgave

ds. Carolina Blokland - den Hertog
dinsdag 18 sept., 9 okt., 30 okt., 20 nov., 11 dec.,
15 jan., 5 febr., 26 febr., 19 mrt, 9 april
D’n Dries
10.30-11.45 uur
cmdenhertog@gmail.com

Vrouwenkring ‘Hadassa’
De vrouwenkring ‘Hadassa’ is in de loop van de afgelopen jaren gegroeid tot een kring waar vrouwen uit
onze gemeente (en ook van daarbuiten) graag komen, om elkaar te ontmoeten en om geestelijk op te laden.
Het komende seizoen hopen we in de ontmoeting met elkaar ons te laten inspireren door verhalen van
vrouwen uit de bijbel.
Leiding
Data
Locatie
Tijdstip

ds. Carolina Blokland - den Hertog
2 okt., 6 nov., 18 dec., 15 jan., 5 febr., 5 mrt, 2 april, 7 mei, 4 juni
D’n Dries
20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u.) Opgave
cmdenhertog@gmail.com

Geloven in Nederland als lust en last: hoe het na de Reformatie verder ging
Professor Herman Selderhuis (werkzaam aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn) hoopt een lezing
te houden in het kader van 500 jaar Reformatie en 400 jaar Synode van Dordrecht. Hij zal met name spreken
hoe die Reformatie doorwerkte in het leven van de mensen. Belangrijk is daarbij de invloed van de synode in
Dordrecht in 1618 geweest waar het vooral over de uitverkiezing ging, een leer waar sommigen van
schrikken en anderen blij van worden. Of die synode nu juist veel narigheid met zich mee heeft gebracht of
nu juist tot vreugde heeft mogen leiden is een vraag voor een goed gesprek.
Leiding
Professor dr. H.J. Selderhuis en ds. Gerard Krol
Datum
Dinsdag 9 oktober 2018
Locatie
Centrumkerk
Tijdstip 20.00uur
Opgave : Vrije toegang
Avond over de Tempel als thema in de Bijbel
Er zijn lijnen te trekken die door heel de Bijbel heenlopen. God schiep de mens (Genesis 1) en uiteindelijk zal
Hij met die mens in Zijn Koninkrijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde samenleven (Openbaring 22). Als
een rode draad loopt zo ook de tempel door de Bijbel heen. Daar wordt over gesproken, naar verlangt en
over gezongen. Er rusten ook grote beloften op en uiteindelijk mogen we zelfs horen dat ons lichaam als een
tempel is. De Here Jezus sprak in en over de Tempel. Graag wil ik u als gemeente laten horen en zien hoe de
tempel van grote betekenis is en mag zijn voor ons geloofsvertrouwen vandaag.
Leiding
ds. Gerard Krol
Datum
Dinsdag 20 november 2018
Locatie
Centrumkerk
Tijdstip 20.00uur
Opgave Vrije toegang
Muziekavond over Matthäus Passion
De Matthaüs Passion van J.S.Bach is in Nederland één van de meest geliefde muziekstukken in Nederland;
zowel binnen als buiten de kerk. De muziek en de teksten schilderen ons Christus in Zijn lijden. Aan de hand
van te beluisteren muziekfragmenten (met diverse uitvoeringen en interpretaties) hoopt ds. Krol daarover
met u te spreken en vooral – belangrijk voor een goed gesprek – samen met u te luisteren naar wat Bach als
‘vijfde Evangelist’ ons te zeggen heeft.
Leiding
ds. Gerard Krol
Datum
donderdag 28 maart 2019
Locatie
Centrumkerk
Tijdstip 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur)
Opgave Vrije toegang

Jeugdwerk
Catechese
Basiscatechese
Leiding
mw. L. Eikelenboom en M.A. Douw
Datums
woensdagen; 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 16 en
30 januari, 13 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april.
Locatie
consistoriekamer van de Centrumkerk
Tijdstip
19.00-20.00uur
Catechisatie voor kinderen uit de 1e & 2e klas van het voortgezet onderwijs:
Leiding
mw. en ds. Krol-van Diepen
Datums
20 sept., 4 okt., 18 okt., 1 nov., 15 nov., 29 nov., 13 dec., 10 jan.,
24 jan., 7 febr., 21 febr., 7 mrt., 21 mrt., 4 april en 11 april
Locatie
Koninginnelaan 3 (pastorie)
Tijdstip
19.00-20.00uur
Catechisatie voor kinderen uit de 3e & 4e klas van het voortgezet onderwijs:
Leiding
dhr. A. van Rossum
Datums
maandagen: 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28
januari 2019, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart en 8 april
Locatie
consistoriekamer van de Centrumkerk
Tijdstip
19.00-20.00uur

