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Bij het vallen van het blad kun je ongewild somber worden. Sommigen zijn er vatbaarder voor dan anderen. Er is ook 
genoeg om somber van te worden. Maar het is ook oogsttijd. Dankdag! Tijd van vreugde als er tenminste genoeg 
binnen werd gehaald. Dat gevoel zijn we geloof ik kwijt omdat de schappen in de winkels altijd vol liggen. En in de 
kerk waren we toe aan de laatste zondagen van het kerkelijke jaar voordat alles weer begon met de verwachting van 
advent. 

Peinzend over het bovenstaande schoten me drie Bijbelse wijsheden te binnen die relativeren en het leven wellicht 
iets lichter maken. 
De eerste haal ik uit Prediker 7:16 en 17. Omdat het niet altijd zo eerlijk toe gaat in de wereld zou je jezelf tot 
vertwijfeling kunnen brengen door te proberen zelf wel altijd rechtvaardig te zijn. Daar word je ook niet per se een 
leuker mens van. Prediker raadt aan: wees niet al te rechtvaardig, en wees niet al te onrechtvaardig. Er is een band-
breedte waarbinnen je kunt schuiven. Hoe je dat doet moet jezelf weten. Bij mij kwam het volgende op. Ik boycot 
het WK voetbal in Qatar dat 20 november begint. Iedereen mag dat zelf weten. Ik vind de manier waarop er met 
mensen, arbeiders is omgegaan om dit geld spektakel op te tuigen ten hemel schreiend. Maar ik eet dan wel weer 
chocola waarvan ik niet zeker weet of dat zonder slavenarbeid is geoogst.  Niet consequent. Maar anders valt er niet 
te leven. Zoiets. 

Een andere wijsheid haal ik bij Paulus vandaan uit 1 Timoteüs 5:23. Hij raadt zijn overwerkte jonge vriend aan om 
niet alleen maar water te drinken maar ook een weinig wijn voor zijn maag en voor zijn gedurige ongesteldheden. 
Wijn! Oogst! Het heeft altijd iets feestelijks. Voor mij klinkt in de goede raad van Paulus door dat ook het leven in 
dienst van de Heer niet alleen maar bestaat uit werken. Het leven mag ook worden gevierd. Hoeveel “een weinig” 
is weet ik niet, maar geen flessen per dag lijkt me. Ik haal graag deze gedachte aan die ik ooit ergens op pikte: Als je 
straks aan de hemelpoort komt dan vraagt Petrus twee dingen, 1) heb je goed geleefd? natuurlijk, en 2) heb je er ook 
van weten te genieten?

Over de hemel gesproken, zo kom ik op de derde wijsheid, ook van Paulus, Romeinen 12:15: Wees blij met wie zich 
verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Dit blad komt uit na de gedachteniszondag.  We leefden mee met 
wie het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van geliefden. Hun namen werden genoemd. Het is een opdracht 
voor ons allemaal. Niet makkelijk. Noch het mee treuren, noch het mee blij zijn. De ander staat dan even centraal, 
niet jij. In het mee treuren moet je vaak de onmacht zien uit te houden dat je even niets kunt doen, moet doen. Zon-
der wijsheden. En blij zijn als een ander geluk heeft, succes heeft, dat moet je elkaar dan wel kunnen gunnen. Maar 
dat meegaan in de beweging van het leven in geluk en verdriet heeft iets goddelijks, van Immanuël, van God met 
ons. Er zijn. Met en voor elkaar. Zoals we geloven dat onze hemelse Vader ieder van ons nabij is gekomen als mens, 
in Jezus Christus. En daar klinkt Advent in door. Laten we hopen dat er reden tot blijdschap zal zijn in de komende 
maanden. 

Ds. Ronald Blokland 

Herfstige Wijsheden
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04-12-2022 2e advent
Predikant Mevr. Regine Agterhuis uit Hattem 
Lector  Nelleke van Amstel
Collectes 1.KiA Werelddiaconaat
  2.Kerk
  3.Revitalisering

11-12-2022 3e advent
Predikant Ds. T. Wegman uit Zeist 
Lector  Ali de Jong
Collectes 1. KiA Binnenlands diaconaat
  2. Kerk
  3. Revitalisering

18-12-2022 4e advent
Predikant Ds. E. Bakker uit Utrecht 
Lector  Hennie Scheele
Collectes 1.ZWO
  2.Jong Protestant
  3.Revitalisering

24-12-2022 Kerstnachtdienst
Aanvang 22.00 uur
Predikant Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman
  uit Deil
m.m.v.  Koor Singsation
Lector  Kari/Dick
Collectes 1.Diaconie
  2.Kerk
  3.Revitalisering
  
25-12-2022 1e kerkstdag
Predikant Ds. P. van Veen uit Harderwijk 
m.m.v.  Blaasorkest olv Jaap van Stam 
Lector  Richard van Mersbergen
Collectes 1.KiA Kerst Kinderen in de knel
  2.Kerk
  3.Revitalisering

31-12-2022 Zaterdag/ oudjaar
Aanvang  19.30 uur 
Predikant drs. Engel Leune uit Benthuizen
 Lector   Ruud Montijn
Collecte  Kerk

1-1-2023 Zondag  nieuwjaarsdag
Aanvang  11.00 uur 
Predikant Ds. P. van Veen uit Harderwijk 
Lector  Jantina Rekker 
Collectes 1. Diaconie
  2. Kerk
  3.Revitalisering

8-1-2023  
Predikant Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman
  uit Deil 
Collectes 1. ZWO
  2. Kerk 
  3. Revitalisering

15-1-2023  
Predikant Ds. E. Bakker uit Utrecht   
Collectes 1. Ondersteuning gemeenten
  2. Kerk 
  3. Revitalisering

22-1-2023 Heilig Avondmaal
Predikant ds. L. van Lingen uit Beusichem 
Collectes 1. Voedselbank
  2.Kerk 
  3. Revitalisering

29-1-2023 
Predikant Ds. F.W. Ijsseldijk uit Tiel 
Collectes 1. Diaconie
  2. Jeugd
  3. Revitalisering

Kerkdiensten
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Engelen om ons heen
 
Kerstnacht 2022, 22.00 uur
Na twee jaar corona zullen we luid-zingend sa-
menkomen en luisteren naar het kerstverhaal. 

‘Hoor de engelen zingen d’eer!’

Waar de engelen vandaan komen en waar ze na 
deze nacht naar toe gaan, lijkt een geheim. Maar 
wij zullen deze nacht verder luisteren dan dat 
onze muren dik en hoog zijn. Want een wereld 
zonder engelen is een onttoverde wereld, waar-
in niets betekenis heeft in zich zelf. Als we ons 
omringd weten door engelen, zullen we Groot 
Nieuws ontvangen en ons geborgen weten in 
een wereld waarin Gods liefde het laatste woord 
heeft. 

Allen welkom in deze zang-nacht-dienst met 
koor Singsation en 
voorganger Christien van Harten

(afbeelding engel van Marc Chagall.)
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Koffie ochtend  

MAANDAG 19 december 2022
en 16 januari 2023

 
10.00-11.30 uur in de vergaderzaal 

van de kerk

We hebben geen leeftijdsgrens. 
Een ieder is welkom

Kom binnen voor een goed gesprek, 
een praatje en gezelligheid

De koffie/thee staat klaar.
We zien u graag! 



Verjaardagen 

Wij wensen alle jarigen in deze maand een fijne verjaardag toe.
In het bijzonder noemen we hier de mensen van 75 jaar en ouder.
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MEET & EAT

Ben jij tussen de 17 en 21 jaar? 
Zin om je leeftijdsgenoten te ontmoeten?  

Hou je van lekker eten? 
Kun je al koken of wil je het leren of gewoon 

Allen gezellig bijkletsen?

Dan ben je welkom bij MEET & EAT!
Zondag 22 Januari 2023
16.30 uur in De Ontmoeting
Thema: “Bruiloft te Kana”

Op basis van het PKN jaarthema “Aan tafel”, maken we gebruik van een bijbels kookboek.  
Hierin staan hele lekkere en verrassende recepten.

Meld je aan voor 18 Januari i.v.m. de boodschappen. We nemen je dan op in de MEET & EAT App groep. 

Aanmelden kan door een appje te sturen naar:

Jeannette (06-45 39 63 13) of Annelies (06-44 34 63 80)

Mocht je dit keer niet kunnen: 19 maart is de volgende mogelijkheid.

Geen zin/tijd om te helpen met koken? Je mag ook om 17.30 aanschuiven voor de maaltijd. 

Ook dan horen we graag of je komt!
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Vacature voor SCRIBA (m/v) 
 

Je bent de spin in het web waar veel draden bij elkaar komen… 

Activiteiten binnen de kerk  
Je speelt een sleutelrol in het verkrijgen van overzicht in alle activiteiten binnen de gemeente.  

Secretariaat van de kerkenraad   
Je zorgt ervoor dat de binnenkomende post/mail bij de juiste personen terecht komt. Ook verzorg je  
eventueel uitgaande post/mail. Voor de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen stel je het vergader-
rooster  op, bereid je de agenda voor, verzamel je de stukken en stel je de verslagen op.  Het notule-
ren tijdens de kerkenraadsvergadering kan eventueel door iemand anders worden gedaan.   

Mededelingen voor de kerkdiensten   
Voor de kerkdiensten stel je mededelingen op en geef je informatie aan het beamerteam door. 

Ambtstermijn en inwerken  
De ambtstermijn bedraagt 4 jaar. In verband met de aard en veelzijdigheid van de functie is een kortere  
ambtstermijn niet aan te bevelen. Voor het inwerken heeft het de voorkeur om vanaf medio maart/ 
april 2023 met de huidige scriba mee te lopen en in september 2023 de taken volledig over te nemen. 

Duo-functie  
Indien je samen met iemand anders middels een duo-functie deze functie wilt invullen behoort dat  
zeker tot de mogelijkheden.  

Interesse of informatie  
Heb je interesse of wil je meer informatie dan kun je terecht bij  Willy Blom-van ‘t Land 
(email: scriba.gereformeerd@gmail.com / mobiel 06-12678273 na 19.00 uur) of 
Wim Willeboer 
(kerkenraad.gereformeerd@gmail.com / 06 25020004) 

Van de scriba:

In september 2023 treed ik terug als scriba, wie volgt mij 
op?  Ik zal heel eerlijk zijn, het was niet altijd makkelijk en 
ook een tijdrovende klus. Maar het is een functie waarin 
je redelijk flexibel je tijd in kunt vullen en zelf de regie 
kunt voeren over je werkzaamheden. Wie durft?



Schoenendoosactie PKN Geldermalsen 2022 
 
 

De Schoenendoosactie is inmiddels afgelopen en op zaterdag 26 november zijn de schoenendozen weggebracht naar het verzamelpunt. 
Wat een feest om zoveel schoenendozen te mogen overhandigen! 

 
Net als vorig jaar heeft, naast beide kerken, ook basisschool “De Schakel” uit Meteren meegedaan aan de schoenendoosactie.  

 
Er zijn maar liefst 139 dozen gevuld en er is € 695,00 opgehaald aan transportkosten/giften. 

In één woord FANTASTISCH! 

De dozen worden dit jaar uitgedeeld aan kinderen in Togo, Sierra Leone, 
Bulgarije, Bosnië Herzegovina,  de Griekse vluchtelingenkampen, 

Roemenië en Moldavië. 
 

Als organisatie zijn we enorm dankbaar dat de Schoenendoosactie ook dit 
jaar weer zo enorm succesvol mocht zijn. 

 
Iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie, in welke vorm dan ook… 

 
   BEDANKT! 
 
 Hartelijke groet en tot volgend jaar! 
 

  Nicolette, Piet & Jeannette 

Van de kerkrentmeesters

Energie maatregelen.

Zoals op de gemeente vergadering van oktober is vermeld hebben wij moeten besluiten de kachel in de kerk uit te 
zetten. De rekeningen van Vattenfall liepen voor onze portemonnee te hoog op (en zijn inmiddels weer verder geste-
gen) en het was maatschappelijk niet meer verantwoord om zo’n hoog bedrag uit te geven voor een uurtje in onze 
grote en hoge kerk.
Dit staat allemaal ook verwoord in de Appel van november. Tegelijkertijd is gemeld dat we verder blijven denken over 
oplossingen voor de lange termijn en op de korte termijn. Over de lange termijn is nog niets te melden. Mede door-
dat een oplossing moet passen in de toekomst visie van onze kerk.
Voor een snelle oplossing op korte termijn is afgelopen zondag 20 november een proef genomen met een middel 
grote Finse kachel. Kort gezegd ; de proef is mislukt ! Niet erg, daar neem je proeven voor vóórdat je besluit zo’n 
kachel te kopen. Conclusie ; de capaciteit was te laag voor onze (hoge) kerkzaal en de opwarm tijd te kort.
Voor de kerkrentmeesters geen al te grote verrassing, omdat ze eigenlijk een proef hadden willen nemen met een 
kachel met een grotere capaciteit, maar die was op het laatste moment niet beschikbaar.
Zondag 27 november zal de proef (waarschijnlijk) herhaald worden met meer kachels en een langere opwarm tijd.

Kosters woning.

Eva Schoemaker is inmiddels verhuisd naar haar nieuwe woning in Hedel. Ze heeft de woning na 8 jaar leeg en netjes 
opgeleverd. Maar het is natuurlijk te zien dat daar iemand jaren in heeft gewoond. De kerkrentmeesters zijn bezig 
een opknap- en klus-lijst samen te stellen. En op onze uitvraag hebben al vele klussers zich gemeld. We zoeken vooral 
mensen die handig zijn met een verf kwast of verf roller. Zij kunnen zich melden bij Rieks Cornelisse. Ook moet er aan 
vloeren, deuren en het badkamer plafond het nodige gebeuren. Henry de Ruiter coördineert dat en kan nog handen 
gebruiken.
De kerkrentmeesters zijn al in contact met potentiële huurders en zij mikken op een verhuur voor langere tijd.
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Lions Kerst Inn 2022
Tweede Kerstdag

maandag 26 december 2022

Op tweede kerstdag organiseren de Lions Geldermalsen een gezellige kerst-
middag en avond! Een gezellige kerstmiddag met spelletjes, muziek, een hapje 
en drankje, die wordt afgesloten met een heerlijk warm buffet.  
De toegang is gratis.

Bent u op tweede kerstdag alleen en / of  lijkt het u gezellig om deze dag door 
te brengen samen met anderen, dan nodigen de Lions u van harte uit!

Locatie: O.R.S. de Lingeborgh, Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen.
Aanvang: 12.00 uur, de bijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Voor meer informatie of om u op te geven, kunt u contact opnemen met: 
Michiel den Boer, 06-22232303 of via  lionskerstinn@hotmail.com

De middag wordt georganiseerd door de                                              
Lionsclub Geldermalsen 
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zondag 16 oktober 2022 
1e collecte:  Jeugd € 98,90
2e collecte Kerk € 102,60
3e collecte: Revitalisering € 90,70

zondag 23 oktober 2022 
1e collecte:  ZWO € 85,38
2e collecte Kerk € 76,50
3e collecte: Revitalisering € 75,75

zondag 30 oktober 2022 
1e collecte:  Diaconie - Voedselbank € 114,21
2e collecte Jeugd € 88,70
3e collecte: Revitalisering € 76,00

dankdag 2 november 2022 
1e collecte:  Kerk € 242,00

zondag 6 november 2022 
1e collecte:  ZWO € 118,08
2e collecte Kerk € 106,70
3e collecte: Revitalisering € 107,30

Collecte-ontvangsten 

Mag ik geloven?
God, het is donker in de wereld

De dagen worden korter
de nachten langer

Geloof ik dat u zegt: Ik zal bij je zijn?
Dat is toch de afspraak
de belofte die u geeft?

Mag ik geloven

dat u ons leven binnenkomt
Klein en kwetsbaar als een kind?

Dank U
Voor Jezus

bruggenbouwer tussen mensen
uitgestoken hand van U

voet tussen de deur van mijn twijfel
Ruimtemaker voor vertrouwen in U

(Martin Snaterse)
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De afgelopen periode kenmerkte zich door een afscheid en een 
nieuw begin: Floris Verkuijl ging ons verlaten en twee nieuwe leden 
werden verwelkomd, namelijk Dick van Kranenburg en Etty van der Meijden. 
Ook leefden we mee met teamlid Pieter de Jong wiens operatie zo spannend leek 
en toch zo goed is afgelopen. 
Er zijn een drietal zaken waarvoor we in deze bijdrage uw aandacht willen vragen:

Energie
Allereerst de energiecrisis, die ons allemaal treft maar die voor de een beter te dragen is dan voor de ander. Na-
mens de Diaconie heeft onze voorzitter een tijdje geleden een oproep gedaan om, wanneer u de energiebijdrage 
van de overheid ontvangt, voor uzelf na te gaan of u deze geheel of gedeeltelijk kunt missen zodat we anderen 
daarmee kunnen helpen.
Aan deze oproep is al gehoor gegeven door diverse gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank!
Onder vermelding van ‘gift energie’ kunt u nog steeds uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de 
Diaconie NL 42 RABO 0321204905.
Wanneer u een hulpvraag hebt in dezen, spreek gerust een van de diakenen hierop aan of stuur een mail naar 
diaconie.gereformeerd@gmail.com
Wij zullen dan contact opnemen en kijken hoe we kunnen helpen.

Oproep: vrijwilligers voor Vrijthof kerkdiensten!
In de regio hebben de gezamenlijke diaconieën de afspraak gemaakt dat er een paar keer in het jaar meegehol-
pen wordt met de zondagse kerkdiensten in het Vrijthof in Tiel. Het betreft voornamelijk het ophalen en terug-
brengen van bewoners, het aanwezig zijn in de dienst en bij de koffie.
Wij zouden daarvoor graag een groepje vrijwilligers hebben die ons hierbij willen ondersteunen.
Wie zou dit willen? Het zijn hooguit 2 à drie diensten in een jaar en de eerstvolgende is 1e Kerstdag!
Het zou fijn zijn als er dan ook mensen kunnen meehelpen. U kunt zich melden bij Jeannette Wiggelinkhuijsen, 
dat mag door een mail te sturen naar bovenstaand @adres of door haar rechtstreeks aan te spreken. Reageren 
op de oproep in de kerk-app kan ook.

Kerstlunch en Kerstattentie
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder waren gewend om rond de Kerstdagen een kerstattentie te krijgen, meestal 
in de vorm van een boekje. Dit jaar hebben we gemeend eens iets anders te moeten doen, namelijk in de vorm 
van een Kerstlunch.
Het lijkt ons mooi om elkaar daar te ontmoeten in een sfeervol samenzijn. Het jaarthema is tenslotte niet voor 
niks ‘Aan tafel’! Na afloop staat er ook nog een klein presentje voor u klaar.
Deze lunch zal gehouden worden op maandag 19 december om 12 uur, de locatie is op moment van dit schrijven 
nog niet helemaal bekend, dat komt nog. 
Wij willen natuurlijk graag weten wie we kunnen verwelkomen dus u moet zich wel even aanmelden. Dat kan 
door te bellen met Dick van Kranenburg, 06 57733113 of door een mailtje te sturen naar de Diaconie. Maar het 
kan ook door een reactie te plaatsen onder de oproep in de kerk-app.

Een hartelijke groet namens de Diaconie,
Renate Olthof
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Collecten:
Zondag 4 december  Advent Collecte Kerk in Actie- 
Werelddiaconaat
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jonge-
ren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder 
meer terecht gekomen in de buurlanden
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme 
armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan 
een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, 
omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom onder-
steunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en 
arme lokale families met een opleiding in sectoren waar 
veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 
een eigen bedrijf.

Zondag 25 december Kerst Collecte Kerk in Actie- We-
relddiaconaat
Sta op voor kinderen in de knel
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke 
reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het 
welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht 
in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel 
jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties 
die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie 
eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en 
ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor 
kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende 
activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het 
vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de 
opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun 
asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met 
voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van 
de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel 
projecten. Helpt u mee?.
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Slotconcert voor 
Rescue Baby Gambia.

Het project is op 12 november       
grandioos afgesloten met een 
benefiet concert in de 
Centrumkerk.
Buiten werd iedereen al mu-
zikaal begroet in een gezellige 
sfeer door Laura Schelling en 
Esther van Walderveen.

Er waren optredens van a-capella     
zanggroep Effair, het popkwartet 
de Perenboom, het koor Singsation 
en het mannenkoor Fruit Unlimi-
ted. 

 Daarnaast prachtige klassieke 
 muziek van piano (Tjeerd Kiers) en 
 dwarsfluit ( Renate Hooijer). 

Ook was er een speciaal muziek-
stuk  gecomponeerd voor 
piano  (Jorrit Meulenbeek), 
hobo (Ans Steeneveld) en 
gitaar (Renate Olthof).

Een heel afwisselend pro-
gramma in een volle kerk 
dat bij de bezoekers veel 
waardering kreeg.
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Tijdens deze avond is de opbrengst van het totale project 
bekendgemaakt.
Wij (de ZWO werkgroep) mochten een cheque van 
€ 10.373.00  overhandigen aan een ontroerde Maria van 
Gerwen en Inge de Wit. Zij kwamen als afgevaardigde van 
RBG, want Regina Bouwman was op dat moment in Gam-
bia. Daar kwam zondag een Challenge aan die ruim 3 we-
ken onderweg zijn geweest. Regina was na afloop zaterdag 
wel online en was sprakeloos en vol emotie. Bedankte voor 
het vertrouwen en onze inzet. Zo fantastisch!!

Aan het einde van de avond zongen 
alle koren met elkaar nog een prachtig 
Afrikaans lied .

Totaal zijn er ca 635 mutsjes gemaakt, op de avond zelf werden er zelfs nog gebracht. Verder 174 dekentjes van 
90 x 90 cm. Wat is er veel gewerkt door iedereen. Daarbij nog de restanten van de  kraampakketten.
Wat een mooi bedrag ( uiteindelijk werd het € 10.388,00)  en veel spullen! 
Bedankt iedereen voor alles wat jullie hebben gedaan om dit mogelijk te maken.

In het nieuwe jaar gaan we weer op zoek naar een nieuw project.
Voor iedereen een fijne december maand en gezond 2023.

Hartelijke groet,

Namens ZWO-werkgroep Geldermalsen 
Woudy v.d. Meijden-Bok
zwo.geldermalsen@gmail.com
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Notulen Kerkenraads

vergadering 7 november 2022
Aanwezig: 
Koos Groenendaal, Anton Donker, Eric Max Krijnen, 
Willy Blom, Jeannette Wiggelinkhuijsen , Peter de Vlugt, 
Nelleke van Amstel, Wim Willeboer, Dick van Kranenburg, 
ds.Leendert Jan van Lingen
Afwezig: 
Leendert Jan vanaf 20.30 uur
Gast: 
Marian Sluiskes bij behandeling Meerjarenbegroting en collecterooster.

Inhoudelijke agenda 
Opening: 
Leendert Jan opent de vergadering met het lezen van gedeeltes uit Jesaja 43 en Joh. 2.  De Heer is aanwezig als wij 
een nieuwe start maken en Zijn wijn zal rijkelijk voor ons vloeien, ook al hebben wij werk te verzetten, we mogen 
weten dat er voor ons gezorgd wordt en we mogen daarbij dromen over een nieuwe toekomst.
Geloofsgesprek: 
Leendert Jan stelt ons de vraag: Wat is jouw droom voor onze gemeente? We delen met elkaar veel beelden, kern-
woorden zijn: Een open plek waar iedereen welkom is, een plek met nieuw elan dat voelbaar is, een plek waar heilige 
huisjes worden afgebroken, waar goed samengewerkt wordt, waar iedereen welkom is, waar naar buiten getreden 
wordt, waar jongeren komen, gezien worden en zich welkom voelen, waar samengewerkt wordt met andere geloofs-
gemeenschappen, waar we niet ten onder gaan aan organisatiegedoe, waar geen ego’s zijn, waar respectvol met 
iedereen wordt omgegaan, waar een volwaardige predikantenplaats is.
Het dromen levert mooie gesprekken op met verschillende invalshoeken en is een opmaat om te komen tot een visie 
over wat voor gemeente wij willen zijn en een opmaat voor de nieuwe beleidsperiode. Komende tijd willen we dit 
gesprek graag voortzetten. Een interim predikant kan daarbij behulpzaam zijn maar vooralsnog voert Leendert Jan 
deze gesprekken met ons. Leendert Jan sluit het geloofsgesprek af met gebed.

Bestuurlijke agenda
Notulen kerkenraad  3 okt  2022 
Vastgesteld

Gemeentezaken
o AVG
Wij zien geen aanleiding om het huidige AVG beleid aan te passen. Er is geen data lek geconstateerd in de afgelopen 
periode. De teamleden moeten aangemeld worden bij Anton door de teamleider om toegang te krijgen tot de betref-
fende onderdelen op de server. Ook wanneer een teamlid vertrekt moet dit gemeld.
o Meerjarenbegroting
Meerjarenbegroting is opdracht van CCBB, er is veel werk verricht om deze begroting te maken. Voorstel van 
Kerkrentmeesters is om te streven naar 40 % predikantsplaats ism andere gemeente. 
Opmerkingen/vragen nav aangeleverde Meerjarenbegroting en Toelichting:
Als er geen middelen zijn, dan moeten we handelen naar wat wel aanwezig is aan middelen. 0.40 % houdt een uitda-
ging in om te zoeken naar andere gemeenten die met ons willen samenwerken. 
Wat willen we zijn als gemeente en wat hebben we nodig daarvoor, dit inhoudelijke gesprek is nog onvoldoende ge-
voerd. CCBB vraagt meerjarenbegroting omdat iedere kerk zelf verantwoordelijkheid moet dragen voor uitgaven en 
inkomsten. Meerjarenbegroting is afhankelijk van de plannen die wij met elkaar maken. Wat is motivatie voor 0.4 of 
0.5 % predikant? Dit gesprek moet in kerkenraad gevoerd worden. 
De energielasten zijn aan de lage kant begroot. 
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Kerkrentmeesters missen het stuur, er is behoefte aan 
een visie, de visie vertaalt zich in een begroting. Daar 
moeten we aan gaan werken om vervolgens de cijfers te 
laten volgen.
We hebben na te denken over hoe we geloofsgesprek 
starten, in kerkenraad en met gemeente. Hiervoor graag 
een interim predikant aanstellen. In 2024 een predikant 
aanstellen, is dat niet te snel? We moeten ook een pro-
fiel opstellen voor nieuwe predikant adhv beleidsvisie. 
Is het dan nodig om voor heel 2024 een predikant op de 
begroting te zetten.
Begroting indienen dit geeft ruimte, omvang van pre-
dikantsplaats wordt op later moment vastgesteld. Wat 
is achtergrond dat we liquiditeit laten oplopen? Veel 
bestaande aparte bankrekeningen zijn in de loop van de 
afgelopen jaren samengevoegd op 1 rekening. Uitgaves 
van onderhoud zijn niet meegenomen.
Samenwerking met een andere gemeenten gaat niet 
vanzelf en zal niet altijd de oplossing bieden. Kost veel 
energie en kan (te) weinig opleveren. Een gemeente 
committeert zich aan de begroting, we zullen gemeen-
teleden moeten inspireren om meer op te leveren. Hoe 
kunnen we onze gemeente inspireren? En hoe dragen we 
dit uit? 
Een 0.40 % predikantsplaats betekent dat voorganger 
naast diensten en pastoraat nog 1 uur per week over 
heeft voor overige gemeentezaken als gemeenteopbouw, 
kerkenraadsvergaderingen etc. een 0,50 % predikants-
plaats biedt 3 uur per week voor deze taken. 
De verhuur van pastorie en kosterswoning leveren 
inkomsten op, het vastgoed voor ons laten renderen om 
meer opbrengsten te generen is over nagedacht. De huur 
van pastorie is voor een 0.40% fte aan de hoge kant, is 
een pastorie dan nog interessant voor een voorganger?
De volgorde is inhoud, vorm, middelen en niet andersom 
hoe krap het ook is.
Zit er ruimte in voor interim predikant in de begroting? 
Nee, graag ruimte maken voor interim predikant in 2023, 
vanuit de plus die nu begroot is. € 18.000 begroten. 
Meerjarenbegroting wordt vastgesteld door kerkenraad. 
De begroting 2023 wordt in december in Appel gepubli-
ceerd.

Kerkbalans Plus: er is begeleiding in het schrijven van de 
brief behorende bij de actie Kerkbalans. Er is nog niet 
gekozen om gemeenteleden telefonisch door een bureau 
te benaderen dat gespecialiseerd hierin is en waarbij 
opbrengsten voor de actie Kerkbalans kunnen stijgen. 

o Begroting 2023 Diaconie en ZWO
Deze wordt vastgesteld en kan ingediend worden.

o Collecterooster 2023
Goedgekeurd. Revitalisering is uit de mode, onderhoud is 
betere duiding van het doel maar Revitalisering heeft ook 

iets nieuws in zich, Kerkrentmeesters denken nog na.  In 
2023 minder afdrachten voor PKN. 

o Terugkoppeling werkgroep orgel en piano
Het voorstel is het antwoord op de opdracht die kerken-
raad heeft gegeven. De krm missen overwegingen, wat 
is de huidige staat van het orgel? Wat is korte en lange 
termijn visie? Vraag 1 blijft orgel een functie houden in 
de eredienst? Organisten zien een toenemende rol voor 
het orgel. Dit is makkelijker te organiseren dan bijv een 
band. Als we niets doen, ons orgel heeft een techniek 
die niet meer te leveren is. Gaat het orgel kapot dan is 
reparatie niet meer mogelijk. Dit is een onvoorspelbare 
factor. Het pijpwerk is goed in orde en zal alleen af en toe 
wat onderhoud vragen. Er zijn organisten in de omgeving 
die liever niet in onze kerk spelen vanwege de staat van 
het orgel. Het voorstel van de cie. stijgt uit boven de som 
die in het orgelfonds zit. Orgelbouwer heeft aangegeven 
dat de investering die nu nodig is, is niet te reduceren is. 
De concrete vragen van krm worden per mail gestuurd 
aan Koos. Ook vervangen van piano meenemen. In de 
volgende vergadering wordt Tjeerd uitgenodigd. 

o Verkenning samenwerking Deil Enspijk: 
Gedachte om samen te werken is een van de mogelijk-
heden om dromen te realiseren. Zolang we deze dro-
men nog niet verder hebben gebracht, wachten we met 
verkenning. De vraag is wat op dit moment concreet te 
bespreken is. Een gesprek met gemeente Deil-Enspijk is 
op dit moment te snel. Daarnaast gaat Deil-Enspijk een 
predikant benoemen voor 1 fte.

Rondvraag
Er komt geen apart kacheltje bij het orgel. 
Ds.Blokland lukt het niet om hier voor te gaan, agenda’s 
sluiten niet aan. Het is ook buitengewoon lastig om inge-
plande predikanten af te zeggen. 
Er komt artikel in Het Kontakt over ondersteuning door 
diaconie over energielasten. 
Voorganger uit dankdienst deed oproep die niet passend 
is in onze gemeente, gebaseerd op het gravamen van ds 
Klaassen. 
Appel alleen in app Donkey Mobile plaatsen om gebruik 
van app te stimuleren en niet meer per mail.  De Appel 
dec/jan voor het laatst per mail en daarna via de app. 
Team communicatie schrijft hierover in Appel, de papie-
ren Appel blijft bestaan, naast de mogelijkheid voor het 
toezenden per mail maar dat moet dan wel apart aange-
meld worden.

Sluiting
Wim sluit de vergadering met gebed.
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Aanwezig: Koos Groenendaal, Dick van Kranenburg, 
Wim Willeboer, Nelleke van Amstel, 
Jeannette van Wiggelinkhuizen, Eric Max Krijnen, Willy Blom
Afwezig: Anton Donker, ds Leendert Jan van Lingen

Opening 
Wim leest fragmenten uit Joel 1 en 2, over dromen en ingevingen die bij ons binnen komen, ’s nachts of overdag.
Kansrijk veranderen in de kerk 
Nav het boek Samenspel van Bert Bakker verzorgt Wim een inleiding.  Het draait om veranderingen in een gemeente 
en dat levert per definitie spanningen op. Hoe is het proces? En hoe sta je daar als individu in? Welke keuzes moeten 
worden gemaakt en welke gevolgen hebben de keuzes? 
Een kant en klaar plan roept weerstand op en kritische vragen. Of in de termen van het boek: Gaan we de gemeente 
een verzorgde reis aanbieden of wordt het een gezamenlijke trektocht. 
Hoe doe je dat in een gemeente? Een roadmap ontwerpen waaruit spreekt dat we het samen doen met de ge-
meente. Ratio en emotie spelen altijd mee, belangrijk om te blijven verbinden en te communiceren. Keuzes kunnen 
lastig zijn, we hebben te maken met verschillende mensen, zo zijn er denkers, doeners etc. Als kerkenraadslid ben je 
betrokken op bestuur van de kerk maar ook emotioneel betrokken omdat wat je doet of welke keuze je maakt, altijd 
aan je geloof raakt. 

Vervolg geloofsgesprek van 7 november 
Wat kunnen we meenemen uit de dromen van de vergadering dd 7 nov 2022, we moeten niet blijven hangen in de 
dromen dan wordt het luchtfietsen. Uitwerken van toekomstgerichte scenario’s geeft beelden en houvast, die ook 
met gemeente te delen zijn. Gesprekken over toekomst loskoppelen van zakelijke vergaderingen, maar wel met hulp 
van een externe die een duidelijke opdracht heeft vanuit de kerkenraad.
Elementen voor de te formuleren opdracht zijn: dromen handen en voeten geven, wat is advies hoe we verder gaan? 
Welke stappen kunnen we zetten waarbij we de gemeente zoveel mogelijk meenemen. Resultaat is een voorstel voor 
stappenplan en een proces dat gecommuniceerd kan worden met gemeente en met welke werkvormen dat kan. Uit-
eindelijk is het doel vastleggen hoe we verder kunnen gaan als gemeente. Het is een open route met de inbreng van 
een deskundige die op elk moment kan stoppen omdat kerkenraad het zelf verder kan. Dit is een zelfstandig werken-
de gemeente, die veel zelf kan. Hierover zal voortdurend afstemming zijn met de deskundige. Belangrijk is ook dat we 
in kaart hebben, wat iedereen doet? Wat gebeurt er? 
Dick zal in Utrecht informeren of er adviseurs van PKN zijn die deze opdracht aan kunnen. Wim denkt mee. De uit-
komst zal in jan 2023 gepresenteerd worden.

Notulen van 7 november en actiepuntenlijst
Notulen worden vastgesteld.

Rondvraag
Pilot met Finse kachel is mislukt. De geleverde kachel was te klein voor de ruimte, nog onbekend wat we komende 
zondag doen. 
Dankdienst: de voorganger wordt niet meer uitgenodigd.

Sluiting
We zingen met elkaar de zegenbede.

Notulen extra kerkenraads

vergadering 21 november 2022
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Kerkbalans 2022
Langzaam naderen we het einde van het jaar 2022. Dan 
wordt ook in de kerk-financiën de balans opgemaakt. Hoe 
staan we ervoor?  Welke inkomsten krijgen we nog en welke 
uitgaven? De grootste inkomsten post van de kerk zijn de 
vrijwillige bijdragen van alle gemeenteleden. 
Wij snappen dat velen van ons zorgen hebben over de 
financiële situatie; met alle discussies en rekeningen van en 
over de energie.  We hopen dat alle leden van onze kerk naar 
vermogen zullen bijdragen om ons kerkenwerk draaiend te 
houden.
Hierbij verzoeken wij iedereen te kijken of de vrijwillige bij-
drage 2022 is overgemaakt. In de maand december zullen we 
iedereen, waarvan we geen bijdrage hebben ontvangen, een 
herinnering sturen. Dan hopen we alsnog op een bijdrage. 
In januari 2023 beginnen we weer met Kerkbalans 2023 en 
hopen we weer op uw en jouw toezegging te mogen rekenen.

Team Kerkrentemeesters

Begroting 2023 Kerk
Op 7 november heeft de Kerkenraad de voorlopige begroting 2023 vastgesteld, overeenkomstig de richtlijnen van de 
PKN.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze begroting, dan kunt u contact opnemen met Marian Sluiskes (penningmees-
ter), telefonisch op dinsdag- of donderdagavond 6 en 8 december tussen 19:00 en 20:00 (0345-536885) of per e-mail 
naar penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com. 

Toelichting

Wat betreft de Opbrengsten en baten is er een toename in vergelijking met de begroting 2022. Dit komt vooral door 
de verhuur van de kerk op zaterdag en de (tijdelijke) verhuur van ons verenigingsgebouw ten behoeve van de opvang 
van vluchtelingen.

In de loop van 2022 werd duidelijk dat de energiekosten erg hoog gingen worden door de stijging van de gasprijs. Er 
is besloten om vanaf 1 november 2022 de kerk niet meer te verwarmen (alleen om temperatuur > 5 graden te hou-
den). Voor de begroting van 2023 is gerekend met dezelfde maatregel, dat een forse daling van de energiekosten zal 
betekenen. De bedoeling is om in de loop van de volgende jaren in te zetten op energiebesparende maatregelen om 
weer enige verwarming in de kerk mogelijk te maken.

In 2023 zullen we nog geen vaste predikant hebben, maar alleen een ambulant predikant met de nodige inhuur van 
preekvoorziening en incidentele hulpdiensten. Er is ook een bedrag opgenomen voor hulp bij het beroepingsproces, 
mogelijk in de vorm van een interim-predikant.

De begroting voor 2023 komt uit op een operationeel resultaat van € 4.350.

Team Kerkrentmeesters
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Begroting 2023 Begroting 2022 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken € 33.900 € 18.635 € 17.323
Opbrengsten uit rente en dividenden € 0 € 0 € 0

Levend geld
Vrijwillige bijdragen € 78.000 € 75.000 € 82.091
Collecten € 4.000 € 4.000 € 4.729
Collecte revitalising € 3.000 € 3.000 € 3.769
Giften € 12.000 € 15.000 € 16.166
Overig € 2.300 € 2.800 € 2.546

Door te zenden collecten en giften € 400 € 700 € 563
Totaal baten € 133.600 € 119.135 € 127.187

Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen € 12.940 € 18.860 € 16.875
Toevoeging onderhoudsvoorziening € 22.000 € 22.000 € 22.000
Pastoraat (eigen predikanten, hulpdiensten, preekvoorziening) € 56.200 € 61.064 € 57.473
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 7.000 € 9.100 € 5.558
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen € 7.150 € 7.230 € 7.137
Salarissen en vergoedingen € 15.360 € 15.805 € 14.039
Kosten beheer, administratie en archief € 7.600 € 4.410 € 6.635
Rentelasten/bankkosten € 600 € 1.800 € 1.316

Afdracht door te zenden collecten en giften € 400 € 700 € 563
Totaal lasten € 129.250 € 140.969 € 131.596

Operationeel resultaat € 4.350 -€ 21.834 -€ 4.409

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten herwaardering gebouwen € 8.002
overig € 13.660

Incidentele lasten herwaardering gebouwen -€ 52.000
overig -€ 9.226

Totaal incidentele baten en lasten € 0 € 0 -€ 39.564

Resultaat verslagjaar € 4.350 -€ 21.834 -€ 43.973

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr.bestemmingsreserves/-fondsen herwaardering gebouwen € 52.000
overig € 2.800 € 4.360 € 7.824

Toev.bestemingsreserves/-fondsen herwaardering gebouwen -€ 8.000
overig -€ 4.000 -€ 4.800 -€ 19.058

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen -€ 1.200 -€ 440 € 32.766

Resultaat naar Algemene reserve € 3.150 -€ 22.274 -€ 11.207

Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

College van kerkrentmeesters - Begroting 2023



Begroting College van Diakenen 2023 Begroting 
2022

Realisatie
2021

Begroting 
2023

Baten
81.30 Opbrengst overige beleggingen -               -3               -               
83.10 Vrijwillige bijdragen Diaconie 10.000        10.519      10.000        
83.10 Vrijwillige bijdragen ZWO 9.000           9.411         8.700          
83.20 Collecten in kerkdiensten Diaconie 1.500           1.120         1.700          
83.20 Collecten in kerkdiensten ZWO 1.000           751            900              
83.40 Kerktelefoon 200              216            200              
83.99 Overige bijdragen levend geld 650            700              
84.12 Diaconale aard regionaal/landelijk - Diaconie 350              397            200              
84.13 Diaconale aard wereldwijd - Diaconie 350              609            200              
84.21 Collecten van niet diaconale aard - ZWO 1.800           1.790         1.500          

24.200        25.460      24.100        
Lasten
45.10 Afdrachten voor quotum 1.250           1.058         1.250          
47.40 Administratie en archief 250              175            250              
47.80 Kerktelefoon -               320            240              
47.99 Overige kosten 450              76              200              
48.11 Bankkosten -               165            200              
50.15 Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten 500              -             500              
50.40 Ouderenwerk 800              487            800              
50.99 Overige kosten diaconaal werk plaatselijk 600              578            600              
51.19 overige bijdragen regionaal/landelijk - Diaconie giften 8.350           10.525      8.660          
52.26 Afdracht bijdragen inzake Noodhulp 1.500           750            1.500          
52.29 overige bijdragen wereldwijd - ZWO giften 8.000           8.196         8.000          
53.12 Diaconale aard regionaal/landelijk 350              397            200              
53.13 Diaconale aard wereldwijd 350              609            200              
53.21 Collecten van niet diaconale aard 1.800           1.790         1.500          

24.200        25.125      24.100        

Resultaat -               335            -               

De begroting van het College van Diakenen voor 2023 ligt voor u. Deze is goedgekeurd door de Diaconie zelf en door 
de Kerkenraad. 
U heeft eerder wellicht gelezen over de verandering in werkwijze m.b.t. de opbrengsten van  Kerkbalans en collectes 
voor ZWO. De verantwoording daarvan gebeurt vanaf 2023 in de Diaconie. Dit betekent dat alleen de opbrengsten en 
kosten van het gekozen ZWO project via de bankrekening van de ZWO gaan en door deze commissie worden verant-
woord. Alle overige geldstromen van ZWO en Diaconie worden vanaf 2023 verantwoord door de Diaconie en staan 
daarom in bovenstaande begroting.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Cláudia van Mersbergen (0628036046).

Begroting College van Diakenen
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Er was veel interesse voor de Kerk en Werk avond. 
Peter de Vlugt , Piet van der Vorm en Wilma van der 
Steen vertelden boeiend over hun werk.

Kerstviering PCOB 2022
Op donderdag 15 december organiseert de PCOB een sfeervolle kerstmid-
dag voor haar leden. Vorig jaar kon de kerstviering, op het laatste moment, 
helaas niet door gaan. Wij zaten toen nog midden in de Corona lockdowns!                                                                                                                                      
Maar dit jaar gaat het gelukkig door. Voor het eerst in ons nieuwe onderkomen, 
‘’De Ontmoeting”.
Het ‘Kleinkoor Buren’ verleent haar medewerking aan deze kerstviering.        
Na het kerstprogramma sluiten wij de middag af met een heerlijk buffet.
 

PCOB middag januari 2023
De PCOB begint het nieuwe jaar met de lezing “Een rondje Gouden Eeuw”.  Dhr. Jan 
Broekhuizen vertelt, op eigen wijze, over deze periode in de Nederlandse geschie-
denis.
 
Als u erover nadenkt om lid te worden van de PCOB, kom dan gerust langs vanmid-
dag! Om de sfeer te proeven, een leuke en interessante lezing te beluisteren en om 
nieuwe of bekende mensen te ontmoeten!

LET OP! De januari bijeenkomst is eenmalig op de 4e donderdag van de maand.  Dus op 26 januari 2023.
Daarna zijn de PCOB bijeenkomsten weer zoals altijd op de 3e donderdag van de maand.

     Namens de PCOB, Jacky Bertens26

Kerk & werk
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Een lied van dankbaarheid

Niets is van mij,
alles gekregen,
enkel reden om 
dankbaar te zijn.

Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,

om niet gegeven;
het brood en de wijn,
de dood en de liefde,

honing, azijn,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn.

Heins Stufkens
Uit: Geef het licht eens door
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Kerkenraad

Willy Blom   06 1267 8273 scriba    
Anton Donker   06 5080 9006 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal  06 2278 6746 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel  06 5389 6038 ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen  06 5338 4857 voorzitter kerkrentmeester
Dick  van Kranenburg  06 5773 3113 voorzitter diaconie
Jeannette Wiggelinkhuijsen 06 2695 7684 diaken
Wim Willeboer   06 2502 0004 voorzitter

Emailadressen

Scriba    scriba.gereformeerd@gmail.com
Kerkenraad   kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie   diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO    zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester  penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website   website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl  appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau   kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Koster    koster.gereformeerd@gmail.com
Archief    archief.gereformeerd@gmail.com

Web-sites

Kerken   www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook   

Praeses   Wim Willeboer  
    Van Dam van Isseltweg 12   0345-572633/
    4191 KC GELDERMALSEN   06 2502 0004    
    kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Scriba   Willly Blom-van’t Land
    J. van Zantenstraat 30
    4194 RK Meteren    06 1267 8273
    scriba.gereformeerd@gmail.com

Kerkelijk Bureau Kari van Kranenburg-Visscher
    Spijksepad 2
    4197 HJ  BUURMALSEN    0345 57 6175
    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Koster   Hennie Scheele-Mulder
    Nijverheidstraat 2     
    4191 EB Geldermalsen    06 4490 0335
    koster.gereformeerd@gmail.com
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Teams 

Diaconie 
Dick van Kranenburg  06 5773 3113  Voorzitter
Jeannette Wiggelinkhuijsen 06 2695 7684
Etty van der Meijden  06 5209 2964  diaconaal rentmeester
Pieter de Jong   580 846   diaconaal rentmeester
Renate Olthof   582 727   diaconaal rentmeester

Pastoraat
Nelleke van Amstel          E t/m I 06 5389 6038  ouderling  n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse   575 414    secretaris  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra                       M t/m T 06 4213 1916      pastoraal teamlid            siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem      A t/m D    574 610       pastoraal teamlid      jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                          J t/m L     576 042        pastoraal teamlid     janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg         V t/m Z    06 2864 2762    pastoraal teamlid       kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric Max Krijnen   06 5338 4857  voorzitter kerkrentmeester
Anton Donker   06 5080 9006  ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes   06 4702 8784  penningmeester
Anne Verboom   06 1242 6989
Rieks Cornelisse   06 10051057  secretaris

Verdieping & ontmoeting
Henk van Amstel   06 1340 5070  voorzitter
Theo Jeninga   580 051   jeugd
Maria IJlst   06 3445 6356 
Eva Willeboer   06 8120 1306
Diederik van Hattem  06 2537 0942

Eredienst en liturgie
Alice Tekelenburg   06 4854 9223   
Gerda van Haarlem  0344 571 736  
Jenny Montijn   573 069
Koos Groenendaal  06 2278 6746
Alfred IJlst   06 2133 7797

Communicatie
Diederik van Hattem  06 2537 0942
Marieke Donker   06 5242 7578
Piet Rekker   06 2739 9549      piet.rekker@gmail.com

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters         NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie          NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO                         NL37 RABO 0321 2023 76 

Maandblad Appèl                     
NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding ‘Bijdrage Appèl’     
    

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo via bankrekening diaconie 
NL42 RABO 0321 2049 05  o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering   via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24  o.v.v. datum

Collectebonnen 
kunnen besteld worden via het rekening nummer 
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24           
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do 1 dec Jesaja 10:5-19  Hoogmoed komt voor de val
vr 2 dec  Jesaja 10:20-27  Nog even
za 3 dec  Jesaja 10:28-34  Nietsontziende macht

zo 4 dec Jesaja 11:1-10  Advent II - De telf van Isaï
ma 5 dec Jesaja 11:11-16  Een rest zal terugkeren
di 6 dec  Jesaja 12:1-6  Je zult weer zingen
wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish
vr 9 dec  Jesaja 13:1-5  Op oorlogspad
za 10 dec Jesaja 13:6-18  De dag van de HEER

zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen
ma 12 dec Jesaja 14:3-11  Een van ons?
di 13 dec Jesaja 14:12-23  Gevallen ster
wo 14 dec Jesaja 14:24-32  Wie zal de HEER tegenhouden?
do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde
vr 16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan
za 17 dec Matteüs 1:1-17  Voorouders

zo 18 dec Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons!
ma 19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome
di 20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt
wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid
do 22 dec Psalm 14  Niet één?
vr 23 dec Titus 1:1-16  Hoge eisen
za 24 dec Titus 2:1-15  Voorschriften voor jong en oud

zo 25 dec Titus 3:1-14  Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede
ma 26 dec Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid 
di 27 dec Romeinen 3:1-8  De Joden als eerst
wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is
do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan?
vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder
za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof...

Bijbelleesrooster
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Bijbelleesrooster
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januari  
 zo 1  Numeri 6:22-27  Moge de Heer u zegenen
 ma 2  Psalm 89:1-19  Eeuwige liefde
 di 3  Psalm 89:20-38  Nooit breek ik mijn woord
 wo 4  Psalm 89:39-53  Waar is uw liefde van vroeger?
 do 5 Numeri 9:15-23  De wolk die rust
 vr 6 Matteüs 2:1-12  Waar is de koning?
 za 7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht
   
 zo 8 Matteüs 3:1-12  Een stem roept in de woestijn
 ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij?
 di 10 Psalm 20  Anderen vertrouwen op paarden
 wo 11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER
 do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver
 vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel
 za 14  Jesaja 41:1-7  Zet het beeld met spijkers vast 
   
 zo 15 Jesaja 41:8-20  Wees niet bang
 ma 16 Jesaja 41:21-29  Kijk, daar zijn ze!
 di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood
 wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond 
 do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden 
 vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong
 za 21 Psalm 63  Ik ben aan U gehecht
   
 zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend
 ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje
 di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt
 wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad
 do 26 Psalm 60  Keer ons lot ten goede
 vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd
 za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld 
   
 zo 29 Psalm 37:1-11  Blijf kalm
 ma 30 Psalm 37:12-24  Ga met vaste tred
 di 31 Psalm 37:25-40  Blijf op de weg
 


