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Nieuwjaarsboodschap van de kerkenraad 
8 januari 2023

Lieve mensen, beste gemeenteleden,

Het is goed om ons bewust te zijn van de dingen waar we 
dankbaar voor kunnen zijn. Als ik terugdenk aan het feit 
dat ik een jaar geleden hier stond voor een zo goed als lege 
kerk en u moest aankijken via de camera, dan kunnen we 
dankbaar zijn dat we nu alweer zo lang onbezorgd hier in de 
kerk kunnen samenkomen. Ik moet goed nadenken hoe dat 
ook weer was en ik ben dankbaar als ik bedenk dat we van-
af maart met elkaar het ritme weer konden terugvinden en 
dat we nu met een vrij constant aantal mensen hier steeds 
bij elkaar zijn. En dat ondanks de kou! En dat we met Kerst 
ook	weer	zoveel	actieve,	vooral	muzikale	inbreng	vanuit	de	
gemeente hadden. De spirit is er weer, als vanouds.

Allereerst wil ik met u terugkijken naar afgelopen jaar 2022

Bestuurlijk
- In februari werd de losmaking van onze predikant 
definitief.	Bij	die	uitspraak	kregen	we	onder	andere	het	ad-
vies om een interim predikant aan te trekken om de ker-
kenraad te ondersteunen in de overgangsperiode die toen 
begon. 
-	 De	kerkenraad	heeft	hier	toen	over	nagedacht	en	
kwam tot de conclusie dat het meer urgent was om de 
pastorale zorg voor de gemeente te versterken. Daarom is 
toen gezocht naar een zogenaamde ambulant predikant, 
die een deel van het werk in de gemeente op zich neemt. In 
augustus konden we kennismaken met ds. Ronald Blokland 
en dat gaf een goed gevoel. Dat goede gevoel is gebleven 
sinds	hij	 in	september	het	pastorale	team	heeft	versterkt	
en als onze ambulant predikant inmiddels heel wat ge-
meenteleden	heeft	bezocht.

-	 Sinds	ongeveer	een	 jaar	heeft	de	kerkenraad	on-
dersteuning van een consulent. Tot de zomer was dit ds. 
Inge Eckhardt uit Gameren en nu is dat ds. Leendert Jan 
van Lingen uit Beusichem. Op aangeven van ds. Eckhardt 
zijn we weer begonnen om het geloofsgesprek in onze ver-
gaderingen	op	de	agenda	te	zetten.	Zij	merkte	al	snel	dat	
wij	een	heel	actieve	en	doenerige	kerkenraad	en	gemeente	
zijn en ze benadrukte dat het juist ook belangrijk is – en ook 
fijn	–	om	het	met	elkaar	te	hebben	over	je	geloof,	dat	de	
drive	is	achter	al	die	activiteit.	We	hebben	daar	sindsdien	
echt	 tijd	 voor	 genomen	 en	 het	 is	 een	 positieve	 ervaring	
om	met	elkaar	te	delen	hoe	je	gelooft	en	wat	het	voor	je	
betekent.	In	de	laatste	maanden	heeft	dat	geloofsgesprek	
zich	 gericht	 op	onze	hoop	en	 verwachting:	wat	 zijn	 onze	
dromen voor de toekomst van onze kerk, onze gemeente 
en wat is onze geloofsbeleving daarbij. Dat gesprek willen 
we in het nieuwe jaar graag zoveel mogelijk met de hele 
gemeente gaan voeren, zodat we van elkaar horen waar we 
van dromen, waar we ons op willen richten, en zo samen 
de	lijnen	uitzetten	naar	de	toekomst.

En we kijken even terug op de activiteiten
- In het voorjaar is het lang besproken stoelenpro-
ject gerealiseerd. Door de inzet van veel vrijwilligers wer-
den in een periode van twee weken de banken verwijderd, 
de vloer gerepareerd en geschilderd, de nieuwe stoelen in 
elkaar gezet en in de kerkzaal geplaatst. Wàt een verande-
ring, een heel andere beleving. Enthousiast is sindsdien ge-
bruik	gemaakt	van	de	flexibiliteit	van	de	kerkzaal.	

- Zoals ieder jaar hadden we in mei de verplichte 
jaarvergadering om als gemeente formele zaken vast te 
stellen.	 Een	 aantal	 enthousiaste	 kerkenraadsleden	 heeft	
daarvoor	een	nieuwe	stijl	bedacht	en	heeft	zo	een	aantrek-
kelijke	bijeenkomst	georganiseerd,	compleet	met	maaltijd.	
De verschillende onderdelen van het programma gaven zo-
veel plezier bij de deelnemers dat het deel met gesprekken 
over onze toekomst en onze dromen in de knel kwam. On-
getwijfeld gaan we daar een herkansing voor organiseren. 

- Ook de startzaterdag was een heel gezellige en 
stimulerende	 bijeenkomst.	 Even	 leek	 het	 erop	 dat	 die	 in	
het	water	zou	vallen,	maar	door	de	flexibele	 indeling	van	
de kerkzaal kon het hele geplande programma hier bin-
nen	 plaats	 vinden.	 De	 zelfwerkzaamheid	 en	 creativiteit	
van onze gemeente werd toen ook duidelijk zichtbaar – en 
proefbaar	–	 in	een	geweldig	buffet,	samengesteld	uit	alle	
taarten, soepen, hapjes die iedereen thuis gemaakt had. 
Het jaarthema ‘Aan tafel’ was daarmee gelijk goed neer-
gezet, vooral omdat het hierbij niet alleen ging om samen 
eten,	maar	ook	om	inhoud:	alle	teams,	werkgroepen	enz.	
presenteerden hun werk heel kort, en dat waren er zeker 
wel	vijftien.

- In het afgelopen jaar hebben we als kerk op enkele 
concrete punten ook iets kunnen doen voor de wereld om 
ons heen. Door allemaal wat in te schikken konden we ons 
jeugdgebouw beschikbaar stellen voor Oekraïense vluch-
telingen en samen met andere kerken hebben we het ont-
moetingshuis	 Tante	 Leen	opgezet.	 En	natuurlijk	het	 ZWO	
project Rescue Baby Gambia, dat succesvol kon worden af-
gesloten.	Laten	we	alert	en	creatief	blijven	om	te	zien	waar	
we als kerk, als christenen iets kunnen betekenen voor 
onze medemens.

- Voor de kerkrentmeesters èn voor het klusteam 
was het een heel druk jaar, met een pastorie die gereed ge-
maakt moest worden voor verhuur, een kosterswoning met 
hetzelfde verhaal, en natuurlijk het leegmaken en overdra-
gen van het jeugdgebouw aan de gemeente West Betuwe, 
voor de Oekraïense vluchtelingen. 
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En dan kijken we vooruit naar 2023

We	staan	aan	het	begin	van	een	nieuw	jaar	en	dat	geeft	nieuwe	kansen,	nieuwe	mogelijkheden	maar	zeker	ook	nieuwe	
uitdagingen.	Zoals	ik	al	zei	zitten	we	als	gemeente	nu	in	een	overgangsperiode.	Het	voelt	niet	als	een	tocht	door	de	
woestijn,	en	het	zal	hoop	ik	ook	geen	40	jaar	duren,	en	ook	geen	40	maanden,	maar	het	is	wel	een	beslissende	tijd,	een	
tijd	waarin	we	ons	afvragen:	Wie	zijn	we?	Wat	geloven	we?		Waar	staan	we?	Waar	willen	we	heen?	
Keuzes	die	in	de	komende	tijd	gemaakt	moeten	worden,	gaan	bijvoorbeeld	over	de	volgende	vragen:
-	 Kunnen	we	een	nieuwe	predikant	gaan	zoeken?	
-	 En	zo	ja,	voor	welke	omvang:	40,	50	of	misschien	toch	weer	60	%,	hoeveel	kunnen	we	betalen?	
-	 Welke	taken	zijn	voor	de	predikant	en	welke	nemen	we	als	vrijwilligers	op	ons?	
-	 Op	welke	manier	kunnen	we	als	kerk	iets	betekenen	voor	de	maatschappij,	voor	de	mensen	om	ons	heen?
-	 Hoe	moet	de	profielschets	van	een	nieuwe	predikant	er	dan	uit	gaan	zien?
-	 Hoe	kunnen	we	de	rol	en	de	zichtbaarheid	van	de	jongeren	versterken?	Welke	vormen	van	kerk-zijn		 	
	 horen	daarbij?
-	 Wat	doen	we	met	de	gebouwen,	het	orgel,	de	verwarming?
-	 Hoe	gaat	de	beoogde	revitalisering	eruit	zien?
-	 Willen	we	misschien	meer	samenwerking	gaan	zoeken	met	kerken	in	de	buurt?	
Dat	zijn	allemaal	heel	concrete	punten	en	we	zouden	daar	heel	rationeel	mee	aan	de	gang	kunnen	gaan.	Maar	vanuit	
ons geloof willen we om te beginnen ons laten inspireren door de Geest van God. Beginnen met de vraag wat ons 
geloof	betekent	voor	ons	leven	en	voor	het	samenleven	als	gemeente.	Wat	zijn	onze	geloofsdoelen?	Waartoe	zijn	wij	
geroepen?

Hoe	kunnen	we	dat	aanpakken?	Op	basis	van	ervaringen	elders	kun	je	twee	methoden	tegenover	elkaar	zetten:
- De geheel verzorgde reis
en
- De gezamenlijke trektocht
Bij een geheel verzorgde reis gaat de kerkenraad, samen met eventuele commissies, de vraagstellingen analyseren, op-
lossingen bedenken, afwegingen maken, kortom heel veel vergaderen, om uiteindelijk te komen met een weloverwo-
gen oplossing. Vervolgens wordt die oplossing gepresenteerd aan de gemeente, min of meer als een mededeling. Met 
andere	woorden:	het	reisdoel	is	vastgesteld,	de	reis	is	helemaal	uitgedacht	en	georganiseerd	en	de	gemeente	hoeft	bij	
wijze van spreken alleen maar in te stappen. De ervaring leert dat deze aanpak vaak heel veel onrust veroorzaakt en 
tot veel problemen leidt. 

Tegenover de geheel verzorgde reis staat de gezamenlijke trektocht. Dat is een proces waarbij de problemen, de vraag-
stellingen, op tafel gelegd worden bij de gemeente en waarbij de aanpak is dat gezamenlijk, dat wil zeggen zoveel 
mogelijk met de hele gemeente, wordt nagedacht en gesproken – en gebeden - over de reis die we willen maken – of 
misschien	wel	móeten	maken.	En	dat	begint	al	bij	het	reisdoel:	waar	willen	we	heen?	En	ook:	welke	mogelijkheden	
hebben	we	wel	en	niet?	Op	die	manier	heb	je	vanaf	het	begin	gezamenlijkheid	en	creëer	je	draagvlak.	

Wij	hebben	een	krachtige,	zelfwerkzame	gemeente	waar	heel	veel	talent	aanwezig	is	en	ook	een	sterke	drive.	Een	ker-
kenraad is niet een groep van mensen met een bijzondere deskundigheid, maar gewoon een aantal gemeenteleden die 
voor een bepaalde periode hun steentje willen bijdragen. Evenveel talent is er buiten de kerkenraad in onze gemeente 
aanwezig	en	daarom	heeft	de	kerkenraad	juist	veel	vertrouwen	in	de	gezamenlijke	trektocht.
Onze kerk is overigens niet de enige die een periode van belangrijke, soms ingrijpende beslissingen doormaakt. Binnen 
de PKN zijn zogenaamde interim predikanten beschikbaar die speciaal zijn getraind om kerkenraden en gemeenten 
te begeleiden in overgangsperioden en bij ingrijpende veranderingen. Die interim predikanten  hebben daar ook veel 
ervaring	mee.	De	kerkenraad	is	van	mening	dat	nu	de	tijd	rijp	is	om	een	interim	predikant	te	zoeken	die	goed	past	bij	
de vraagstellingen die wij hebben. 

De	aanpak	volgens	de	gezamenlijke	trektocht	methode	willen	we	straks	ook	expliciet	aan	een	interim	predikant	voor-
leggen, en van hem of haar verwachten wij ook dat hij of zij ons in dit proces stuurt en begeleidt, want het is natuurlijk 
niet	zo	eenvoudig	om	met	de	breedte	van	de	hele	gemeente	afwegingen	te	maken,	richtingen	te	kiezen	en	prioriteiten	
te	stellen.	Een	interim	predikant	heeft	al	eerder	met	dit	bijltje	gehakt	en	moet	in	staat	zijn	om	ons	met	elkaar	in	bewe-
ging	te	brengen	en	te	houden.	Graag	roepen	wij	u	op	om	in	de	komende	tijd	actief	deel	te	nemen	aan	deze	gezamen-
lijke trektocht.
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Kerkdiensten

05-02-2023  
Predikant Dr. Henk Post 
Organist Tjeerd Kiers
Lector  fam van Kranenburg
Collectes 1.Werelddiaconaat
  2.Kerk
  3.Revitalisering

12-02-2023  
Predikant Dr. N. Brunsveld
Organist Dirk Kool
Lector	 	 fam	Montijn
Collectes 1.KiA Noodhulp
  2.Kerk
  3.Revitalisering

19-02-2023  
Predikant Ds. E. Bakker uit Utrecht
Organist Jorrit Meulenbeek
Lector  fam Postma
Collectes 1.Diaconie
  2.Jeugd
  3.Revitalisering
18.30 uur Jeugddienst

26-02-2023  
Predikant Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman   
  uit Deil
Organist Tjeerd Kiers
Lector	 	 Jantina	Rekker
Collectes 1.ZWO
  2.Kerk
  3.Revitalisering

Met vertrouwen stappen we dit nieuwe jaar in. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat deze gemeente in staat is om 
na	een	moeilijke	periode	zich	weer	op	te	richten	en	actief	te	worden.	Op	momenten	waarop	het	erop	aan	kwam,	bij	rouw	
en	trouw,	hebben	we	de	saamhorigheid	gevoeld	en	de	kracht	die	dat	aan	mensen	geeft.	In	geloof	hebben	we	lief	en	leed	
met elkaar gedeeld. In dat geloof gaan wij ook dit nieuwe jaar in, wij samen, deze doenerige gemeente, die op weg is 
naar	de	toekomst,		die	weet	dat	al	onze	nobele	activiteit	ònze	manier	is	om	uitdrukking	te	geven	aan	ons	geloof	en	onze	
behoefte	om	elkaar	daarin	te	steunen.	Ik	spreek	de	wens	uit	dat	we	met	elkaar	ook	meer	en	meer	het	geloofsgesprek	
aangaan en met elkaar delen wat wij geloven en wat dat voor ons betekent. Van zulke gesprekken gaat een heilzame 
werking uit, waardoor we nog meer de aanwezigheid en de liefde van God herkennen in elkaar. Zodat we ook nog beter 
wegen vinden om die liefde door te geven aan de mensen om ons heen. We vertrouwen dat we zo als kerk ook tot zegen 
zullen zijn voor de maatschappij, de wereld om ons heen.

Namens de hele kerkenraad wens ik u en jullie allemaal een liefdevol, gezond en gelukkig nieuw jaar toe. 
Veel heil en zegen voor 2023.

Wim	Willeboer,	Voorzitter
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Safe the date! 

19 februari om 18.30 is er weer een jeugddienst met als thema ‘No limits’.
Dit thema is door jullie, na de vorige jeugddienst gekozen. Wees erbij dan kan je ook weer meebeslissen over het 
thema van de volgende jeugddienst.

We	zullen	in	de	dienst	stilstaan	bij:	
-No	limits,	voor	wie	gelooft.
-No limits, als Gods Geest in je woont.
-No limits, als je Jezus volgt.
-No	limits,	maar	ik	kan	toch	niet	alles	doen?	
 
Sprekers	van	deze	jeugddienst	zijn	Albert	en	Michelle	van	der	Heijde.	Ze	zijn	beide	ervaren	sprekers,	letterlijk	op	iede-
re plek; van de kansels in eeuwenoude kerken tot in theaters, podia en alles daaromheen.
De	band	die	zal	spelen	tijdens	de	jeugddienst	is	er	één	uit	de	regio,	namelijk		Connect	uit	Leerdam.	
 
We kijken uit naar jullie komst! 
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Koffie	ochtend 
MAANDAG 

20 februari 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! 

Iets hemels

Liefde is eigenlijk
met geen pen te beschrijven.
Het is als een stroom
die door je heen golft
en je boven jezelf uittilt.

Liefde is méér
dan sterren in 
iemands ogen ontdekken,
waar anderen
gewoon pupillen zien.

Liefde is ook
accepteren dat  iemand
anders is dan je wenst,
en tegelijk de hoop niet verlie-
zen
dat iemand kan veranderen.

Liefde is het vermogen
om in een vijand
een vriend te ontdekken
en in een macho of bitch
een onzeker mens te zien.

Liefde is niet blind
zijn voor iemands fouten,
en tegelijk verder kijken
naar wat wél goed is 
en vertrouwen geeft.

Liefde is ondanks alles
in iemand blijven geloven
en misschien wel daarom
is liefde van een andere orde:
iets hemels, iet van God.

Greet Brokerhof-van der Waa
Uit:	Jaarringen
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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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Vacatures kerkenraad

Scriba
In het december/januari nummer van Appel heb ik aangekondigd dat ik in sep-
tember 2023 ga stoppen als scriba. Ik dacht een mooi moment voor de gemeen-
te	om	onder	de	kerstboom	eens	na	te	denken	over	de	vraag:	is	dit	een	taak	die	
mij	past?	Maar	de	kerstbomen	zijn	weer	opgeruimd	en	het	bleef	heel	stil.	Mis-
schien	was	de	functieomschrijving	niet	duidelijk	of	mijn	aanhef	dat	het	niet	altijd	
een	makkelijke	taak	was	te	zwaar.	Ik	ga	uit	van	het	positieve	en	wacht	het	af.	
Ik	wil	graag	mijn	opvolger	goed	inwerken,	daar	is	de	komende	maanden	tijd	voor	
om als nieuwe scriba vast warm te lopen en de omvang van het takenpakket te 
leren	kennen.		Daarnaast	biedt	de	PKN	een	mooie	cursus	aan:	Training	scriba.	ht-
tps://protestantsekerk.nl/training/scriba/		Deze	heb	ik	zelf	ook	gevolgd	voordat	
ik	van	start	ben	gegaan.	Kortom	er	is	tot	september	tijd	en	mogelijkheid	genoeg	
om	goed	ingewerkt	te	worden	waardoor	het	aanvaarden	van	de	functie	een	
zachte landing wordt.
Wil	je	eens	met	mij	sparren?	
Laat het weten! Scriba.gereformeerd@gmail.com of 06 12678273 

Kerkrentmeester
Ook bij het College van Kerkrentmeesters ontstaat een vacature.  Anton Donker 
is 8 jaar ambtsdrager geweest en stopt na een lange staat van dienst. 
Als	kerkrentmeester	heb	je	een	breed	palet	aan	verantwoordelijkheden:	beheer	
van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de 
kerk,	financieel	beheer	van	de	gemeente,	en	zo	meer.	Samen	met	het	college	van	
kerkrentmeesters probeer je hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. Ook voor 
deze	functie	biedt	de	PKN	een	cursus	aan:	https://protestantsekerk.nl/training/
kerkrentmeesters/
Wil	je	meer	over	deze	functie	weten,	bel/mail	Anton	of	leg	contact	met	de	voor-
zitter	van	het	College	van	Kerkrentmeesters,	Eric	Max	Krijnen.

In	beide	functies	maak	je	onderdeel	uit	van	de	kerkenraad.	We	vergaderen	1	
keer per maand, muv de zomermaanden. Sinds enige maanden nemen we in de 
vergaderingen	bewust	de	tijd	voor	het	geloofsgesprek.	Dit	levert	mooie	beelden	
op van ieder van ons maar helpt ons ook om door al het werk heen, het hogere 
doel te zien. We doen dit met elkaar voor God’s kerk, we willen de gemeente 
dienen en uit die overtuiging dat we een gemeente zijn die er toe doet, zet-
ten	we	onze	schouders	er	onder.	Zo	las	Jeannette	in	de	laatste	vergadering	het	
prachtige	verhaal	van	Jezus	die	over	het	water	liep	en	over	wat	dat	deed	met	de	
leerlingen in het bootje, met Petrus die vol vertrouwen ook in het water stapte 
maar waarbij de twijfel toesloeg. Met elkaar zagen we het voor ons en we zagen 
ook de overeenkomsten met het hier en nu. Hoe mooi is dat. Ik zou zeggen, wie 
komt	er	bij	ons	in	het	bootje	en	vaart	mee?

Willy Blom-van ‘t Land
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“Afscheid” koster Hennie Scheele

Onze	koster	Hennie	heeft	recent	aangegeven	dat	
ze het 24/7 kosterschap, na 8,5 jaar, per 1 maart 
wil	opzeggen.	Oftewel,	deftig	gezegd,	ze	wil	haar	
arbeidsovereenkomst	met	onze	kerk	beëindigen.	
Per	dezelfde	datum	heeft	zij	een	“functie	elders”	
aanvaard, die haar beter past.

Wij vinden het jammer, maar snappen dat, nu ook 
het jeugdgebouw is weg gevallen, Hennie onvol-
doende lol haalt uit haar huidige werkzaamheden. 
En	Hennie	denkt	heel	positief	mee	in	de	situatie	
waarin	de	kerk	financiën	zich	bevinden.
2022 Was voor Hennie een bewogen jaar, zowel 
privé	als	in	het	kosterschap.	Eerst	de	verhuur	van	
het jeugdgebouw aan de Joods Messiaanse Ge-
meenschap met alle regelingen er omheen. Daarna 
het leeghalen van “haar” jeugdgebouw, de afvoer 
van de overtollige spullen naar de AVRI en het 
reorganiseren van al de kasten in de kerk. 

Hennie	heeft	aangegeven	wel	graag	nog	als	vrij-
williger taken in de kerk te willen blijven doen; 
b.v. het dienstdoen als koster op zondag en het 
organiseren	van	de	koffie	ochtenden.	Ook	blijft	zij	
eindredacteur van Appel. En dat stellen we natuur-
lijk op hoge prijs.

Bij	het	beëindigen	van	een	arbeidsovereenkomst	
hoort ook een afscheid met een handdruk. Dat 
willen wij op zondag 26 februari na de dienst orga-
niseren.

De kerkrentmeesters hebben zich beraden over 
hoe nu verder te gaan. Zeker nu het jeugdgebouw 
(tijdelijk)	is	weggevallen,	willen	we	proberen	of	het	
kosterschap met vrijwilligers is in te vullen. 
13 Februari willen wij een verkenning uit voeren 
met de hulpkosters van nu. Gemeenteleden, die 
mee willen denken en/of ervaringen uit het verle-
den hebben, zijn daarbij van harte welkom.

Van de kerkrentmeesters
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Energie besparende maatregelen.
In	oktober	2022	is	besloten	om	per	1	november	de	kachel	in	de	kerkzaal	“uit”	te	zetten	en	het	vergaderlokaal	alleen	
te verwarmen van zaterdagochtend tot maandag avond. Dit vooral omdat de energieprijzen de pan uitstegen, maar 
ook uit maatschappelijk oogpunt. 

Ook zouden er proeven genomen worden om te kijken of de kerkzaal, tegen aanvaardbare kosten, op 15 graden 
gebracht kon worden. Niet alle proeven waren even succesvol, maar het werd wel duidelijk dat het alleen de kerkzaal 
opwarmen	tot	14-15	graden	tijdens	alleen de zondagse dienst zo’n 100 – 160 euro aan gas kost. Ook werd duidelijk 
dat een kerkdienst bij 10 graden niet erg comfortabel is.

Het	is	moeilijk	te	becijferen,	maar	het	niet	meer	opwarmen	tot	18	graden	en	het	door	de	week	uitzetten	van	de	
kachel,	heeft	duizenden	euro’s	bespaard.	Het	berekenen	van	deze	besparing	wordt	ook	bemoeilijkt	doordat	het	gas	
voor het jeugdgebouw, waar nu 24/7 de kachel brandt, loopt via de hoofdmeter van de kerk. Via een tussenmeter 
wordt het gebruik van het jeugdgebouw gemeten en door de gemeente West Betuwe betaald.

Vooralsnog is besloten de temperatuur bij aanvang van de diensten op 15 graden te brengen. Hiervoor wordt een 
op afstand bestuurbare thermostaat geïnstalleerd, zodat er geen personen in de nacht van zaterdag op zondag hun 
bed	uit	moeten	om	de	kachel	aan	te	zetten	(zoals	tijdens	enkele	proeven	nodig	was).
Ook werd afgesproken om per 1 november dekentjes klaar te leggen en de dienstdoende voorgangers te vragen de 
dienst wat in te korten. Dat laatste is niet bij alle diensten gelukt.

Hoe verder ? 
Er	zijn	proeven	genomen	met	een	zogenaamde	“Finse”	kachel.	Die	heeft	achterin	de	kerk	gestaan.	Deze	proeven	
waren niet zo succesvol, omdat de capaciteit onvoldoende was en ook de aansturing per App niet goed werkte. We 
waren voornemens om de proef te herhalen met een zwaarder type kachel, maar die zijn op dit moment niet voorra-
dig. Mochten ze weer beschikbaar komen, dan zal bezien worden of een herhaling van de proef zinvol is.
Voor de lange termijn is in de Denktank duidelijk geworden dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn om het ver-
warmings systeem geheel te vervangen. En dat het noodzakelijk is de capaciteit van de huidige elektrische bedrading 
nauwkeurig in kaart te brengen. Het denken gaat door, maar zal voor deze winter geen oplossing bieden.

Collecte-ontvangsten 
zondag 13 november 2022 
1e	collecte:		 KiA	Werelddiaconaat	 €	113,78
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	104,70
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	82,86
zondag 20 november 2022 
1e	collecte:		 Diaconie	 	 €	84,60
2e	collecte	 PKN	Pastoraat	 	 €	65,65
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	59,70
zondag 27 november 2022 
1e	collecte:		 Jeugd	 	 	 €	93,80
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	97,40
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	78,40
zondag 4 december 2022 
1e	collecte:		 KiA	Werelddiaconaat	 €	100,00
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	117,65
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	103,50
zondag 11 december 2022 
1e	collecte:		 KiA	Binnenl.	diaconaat	 €	79,70
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	87,70
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	48,20

zondag 18 december 2022 
1e	collecte:		 Jeugd	 	 	 €	81,95
2e	collecte	 PKN	Jong	Protestant	 €	65,30
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	64,70
kerstnachtdienst 24 december 2022 
1e	collecte:		 Diaconie	 	 €	187,00
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	137,00
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	91,50
zondag 25 december 2022 
1e	collecte:		 KiA	Kinderen	in	de	knel	 €	174,51
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	169,65
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	117,66
Oudjaar 31 december 2022 
1e	collecte:		 Kerk	 	 	 €	43,00
zondag 1 januari 2022 
1e	collecte:		 ZWO	 	 	 €	45,45
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	40,70
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	36,70
zondag 8 januari 2022 
1e	collecte:		 ZWO	 	 	 €	116,35
2e	collecte	 Kerk	 	 	 €	116,10
3e	collecte:	 Revitalisering	 	 €	56,05

Collecte-ontvangsten 
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 Nieuw project!
We zijn blij dat we u, vrij kort na het succesvol afsluiten van 
het project voor Rescue Baby Gambia, ons nieuwe project 
kunnen	voorstellen:	Stichting Shade in Kenia. Deze keer 
kozen wij niet het project maar het project koos ons!

In het najaar van 2022 vroeg een van de vorige ZWO-voor-
zitters,	Sia	Feenstra,	per	mail	of	we	er	over	zouden	willen	
denken	als	nieuw	project	te	kiezen	voor	Stichting	Shade	
waarvoor onze plaatsgenoot Dina van Doesburg zich sa-
men	met	haar	man	al	sinds	2013	voor	inzet	toen	zij	Stich-
ting	Shade	Children	Foundation	NL	oprichtten.

Shade	Children	Foundation	is	een	kinderproject	in	Thika,	
Kenia ; daar gestart in april 2010, waar momenteel ruim 
30	kinderen	met	onveilige	thuissituaties	verblijven	in	Sha-
de House. De manager en andere medewerkers staan 
onder toezicht van het bestuur SCF Kenya en SCF Neder-
land.	 Beide	 stichtingen	werken	 nauw	 samen	om	ervoor	
te zorgen dat de kinderen de best mogelijke zorg en het 
best mogelijke onderwijs krijgen zodat hun kansen op een 
beter leven dan hun ouders vergroot worden.

Onze	commissie	houdt	zich	nu	bezig	met	acties	bedenken	
om de komende twee jaar zoveel mogelijk geld bij elkaar 
te	krijgen	voor	Shade	Children	Foundation	NL.

Heeft	u	ideeën	voor	acties:	wij	horen	het	graag!	

De	ZWO-commissie:
Peter van Delden, 
Woudy van der Meijden, 
Petra van Zandwijk, 
Janneke van Os, 
Anne Lagerwerf 
Arendien	van	Putten

Mail:	zwo.geldermalsen@gmail.com
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Vorig	jaar	begon	Christien	van	Harten	de	kerkdienst	met	onderstaand	gebed.	
Ik	werd	er	door	getroffen	en	heb	de	tekst	gekregen	van	Christien.	
Het gebed wil ik graag met jullie delen.

Jacky Bertens 

Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen

Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken

Ik vroeg om moed
en God gaf me angsten om te overwinnen

Ik vroeg om liefde
En God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen

Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg
Ik kreeg alles wat ik nodig had

Dank God, voor alles wat ik ontvangen mocht.

Inspirerende concerten in het nieuwe jaar
Heb je zin in een inspirerende avond uit? Op zingenindekerk.nl/agenda vind 
je een mooi aanbod van concerten van heel diverse christelijke artiesten, van 
The Psalm Project tot de Maria Magdalena Cantorij. 
Met je komst draag je ook nog eens bij aan het goede doel!
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Notulen Kerkenraads

vergadering 9 januari 2023Aanwezig:	
Koos Groenendaal, Anton Donker, 
Eric	Max	Krijnen,	Willy	Blom,	Nelleke	van	Amstel,	
Wim Willeboer, Dick van Kranenburg, 
Jeannette	Wiggelinkhuijsen
Afwezig:	
ds.Leendert Jan van Lingen

Inhoudelijk

Opening 
Welkom door Wim en hij wenst ons veel heil en zegen voor 2023. 
Jeannette	leest	uit	Mattheus	over	Jezus	die	over	het	water	loopt	en	over	de	ruimte	en	het	vertrouwen	die	Jezus	
geeft	aan	de	discipelen	in	de	boot.
Geloofsgesprek vervolg
Er	heeft	geen	voorbereiding	plaats	gevonden,	we	gaan	met	Leendert	Jan	afspreken	om	per	agenda	een	geloofsvraag	
op te stellen, die van te voren kan worden voorbereid.
We	spreken	nu	verder	over	het	Bijbelgedeelte	dat	Jeannette	met	ons	gelezen	heeft.	
Nav	dit	gesprek	gaan	we	onderzoeken	hoe	het	komende	jaar	eruit	ziet	qua	activiteiten	voor	verschillende	doelgroe-
pen	om	zo	te	ontdekken	wat	er	al	gebeurt	in	onze	gemeente	en	waar	nog	leegtes	zitten	qua	bereik	van	bepaalde	
groepen. 

Bestuurlijke zaken
Notulen kerkenraad  12 dec  2022
Vastgesteld 
 
Gemeentezaken
•	 Bijzondere	diensten:	
Rooster	2023	is	ingevuld.	Willen	we	nog	bid/-dankdagen	diensten	organiseren	in	2024?	Optie	is	om	biddag	en	dank-
dag eventueel naar de zondagen te verplaatsen. Ook oudejaarsavond is een discussiepunt. Kerkenraad adviseert om 
gemeente hierover te horen. Aantal bezoekers in de kerk is niet langer maatgevend, digitaal wordt ook veel gekeken 
naar de diensten. 
• Terugblik diensten kerst/Oud&Nieuw
Het waren mooie diensten met veel kerkgangers. Het muziekensemble was voor thuis erg hard doordat het moeilijk 
te regulieren was voor de techniek. Mooi om betrokkenheid van veel gemeenteleden te zien. Graag voorbereidings-
groep voor bijzondere diensten om goed met elkaar af te stemmen. Dit wordt besproken in team EenL. De voorgan-
ger van oudejaarsavond wordt niet meer uitgenodigd.
• Opdracht interim predikant
PKN	mobiliteitsbureau	heeft	nog	geen	vorderingen	kunnen	melden,	de	opdracht	is	geformuleerd.	Wim	houdt	de	
contacten	warm	met	mobiliteitsbureau.	Wim	vraagt	kerkrentmeesters	wat	de	ruimte	in	de	begroting	is	met	het	oog	
op de omvang van het contract.
• Jeugddienst cie.
Missie/visie	stuk	is	gestuurd,	vraag	voor	OvD	voor	de	3	jeugddiensten.	Nelleke	op	18	juni,	Jeannette	op	23	april,	Wim	
op 19 feb. 
•	 Taken	teamleden	tijdens	de	dienst
Voorstel om takenpakket teamleden wat uit te breiden is akkoord. Teamleden worden ingelicht via de groep in app 
Emmakerk.
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•	 Verwarming	kerk	komende	tijd
Kerkrentmeesters hebben voorstel gemaakt. Belangrijk om besluit te nemen en niet voortdurend met pilots te 
werken.	Verwarmen	van	kerk	tot	15	graden	komt	uit	op	de	kosten	€100	tot	€150	per	dienst.	Voorstel	wordt	over-
genomen.	Hoe	gaan	we	dit	communiceren?	Eenmalige	mededeling	op	zondag.	Denktank	is	nog	niet	weer	bij	elkaar	
geweest.
• Vacature KRM en scriba
1	kerkrentmeester	en	scriba:	oproep	in	Appel	en	mededeling	op	zondag.
Oproep	om	extra	bezetting	voor	KND,	vaste	team	heeft	om	2	a	3	weken	dienst.	Er	zijn	nu	een	aantal	invallers	gevon-
den maar dit is geen structurele oplossing. Deze vacature meenemen bij zoeken naar nieuwe ambtsdragers. 
•	 Vraag	gemeente	West	Betuwe	voor	brede	vraag	om	hulp	in	maatschappij	ikv	participatie.	Dick	komt	hier	
volgende keer op terug. 

Rondvraag
Eric	Max:	
Kerkbalans wordt komende week rond gebracht. Na de zegen in de dienst van 15 jan zullen Krm aandacht vragen. Op 
zondag	22	en	29	jan	wordt	over	de	actie	genoemd	in	de	zondagse	mededelingen.
Er is subsidie voor inzet van ds. Blokland vanuit Solidariteitskas.
Kosterswoning is opgeknapt en opgepoetst. De woning is verhuurd voor 6 maanden.
Kascontrole	cie.	instellen,	regels	zijn	aangescherpt.	Er	mogen	geen	kerkenraadsleden	in	zitten	maar	wel	een	fin.	des-
kundige. Volgende vergadering volgt een voorstel. 

Sluiting:
Wim	leest	stimulerend	stuk	over	de	herders	van	Bethlehem,	over	hun	rol	en	hun	taak.

De PCOB organiseert op donderdag 16 februari een lezing over 
Stan Laurel en Oliver Hardy (“De Dikke en de Dunne”). 
Dhr. Rinus Kortweg vertelt, op eigen wijze, over deze 2 komi-
sche	filmhelden.	

U bent van  harte welkom bij de PCOB-middagen. 
Kom gerust langs op donderdag 16 februari! 
 
Om de sfeer te proeven, een leuke en interessante lezing te 
beluisteren en om nieuwe of bekende mensen te ontmoeten!

De PCOB bijeenkomsten vinden plaats op de 3e donderdag van 
de	maand	in	de	“De	Ontmoeting”	in	Geldermalsen.	
Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

Namens de PCOB, Jacky Bertens

PCOB middag februari 2023
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Tijdstip	van	

biddag 
dankdag 
eredienst op oudejaarsdag.
 

De commissie Eredienst en Liturgie onderzoekt in overleg met de kerken-
raad,  hoe onze gemeente denkt over de vorm van biddag, dankdag en 
de oudejaarsdienst. Graag horen wij uw mening over het voorstel om de 
biddag en dankdag te integreren in een nabije zondag, waarbij dan uiter-
aard het thema biddag en dankdag onderdeel van de liturgie is. Dit is in 
een	flink	aantal	PKN	gemeentes	al	eerder	ingevoerd,	daardoor	zijn	ook	
meer mensen betrokken bij deze bijzondere thema diensten, en kunnen 
ook meer mensen de bijzondere versieringen van dankdag zien.

Verder horen wij graag van u of u het houden van een dienst op oude-
jaarsdag op prijs stelt, en zo ja, of u de aanvang van de dienst die nu op 
19:30	uur	is	vastgesteld	een	juist	tijdstip	vindt.	Als	u	een	andere	aan-
vangstijd	beter	vindt	passen	horen	we	dit	ook	graag.

De uitkomst van deze enquête zal tot een besluit in de kerkenraad leiden, 
ingaand in het jaar 2024.

Reacties	zien	we	graag	voor	1	maart,	dan	kan	e.e.a.	nog	met	de	kerken-
raad van maart mee, en kan Gerda verder met het preekrooster voor 
2024.

Reacties kunt u sturen naar scriba.gereformeerd@gmail.com



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    06 2864 2762 
    kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com

Koster   Hennie Scheele-Mulder
    Nijverheidstraat 2     
    4191 EB Geldermalsen    06 4490 0335
    koster.gereformeerd@gmail.com
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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
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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   06 5161 5180  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    06 52850863       pastoraal teamlid      jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                          J t/m L     06 31692943       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											



Bijbelleesrooster
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februari 
  
	 wo	1	 Spreuken	20:1-10	 Brallen	en	brullen
	 do	2	 Spreuken	20:11-20	 Twee	maten
	 vr	3	 Spreuken	20:21-30	 Twee	gewichten
	 za	4	 1	Korintiërs	1:18-31	 Wat	niets	is,	heeft	God	uitgekozen
   
	 zo	5	 1	Korintiërs	2:1-9	 Wat	het	oor	niet	heeft	gehoord
	 ma	6	 1	Korintiërs	2:10-16	 Spreken	vanuit	de	Geest
	 di	7	 Spreuken	21:1-11	 Wat	innerlijk	beweegt
	 wo	8	 Spreuken	21:12-21	 Wie	altijd	maar	feestviert
	 do	9	 Spreuken	21:22-31	 Het	paard	wordt	gereedgemaakt
	 vr	10	 Matteüs	5:1-10	 	 Gelukkig	
	 za	11	 Matteüs	5:11-20	 Zo	moet	jullie	licht	schijnen
   
	 zo	12	 Matteüs	5:21-32	 Ga	je	eerst	verzoenen
	 ma	13	 Matteüs	5:33-48	 Wees	volmaakt
	 di	14	 Spreuken	22:1-8	 Een	goede	naam
	 wo	15	 Spreuken	22:9-16	 Een	zuiver	hart
	 do	16	 Spreuken	22:17-29	 Een	aandachtig	oor
 vr 17 Psalm 24  Hef uw hoofd omhoog
	 za	18	 1	Korintiërs	3:1-9a	 U	bent	zijn	akker
   
	 zo	19	 1	Korintiërs	3:9b-23	 U	bent	zijn	bouwwerk
	 ma	20	 1	Korintiërs	4:1-13	 Wie	denkt	u	wel	dat	u	bent?
	 di	21	 1	Korintiërs	4:14-21	 Opvoedkunde
	 wo	22	 Matteüs	6:1-18	 	 Bid	als	volgt
	 do	23	 Matteüs	6:19-34	 Kijk	naar	de	vogels
	 vr	24	 Matteüs	7:1-12	 	 Zoek	en	je	zult	vinden
	 za	25	 Romeinen	5:1-11	 Leven	in	vrede	met	God
   
	 zo	26	 Romeinen	5:12-21	 Door	één	mens
	 ma	27	 Romeinen	6:1-15	 In	dienst	van	God
	 di	28	 Romeinen	6:15-23	 In	dienst	van	de	gerechtigheid


