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Hoe stervenskoud de dagen
als bruut de aarde beeft;
de nachten stikvol vragen:
neemt God meer dan Hij geeft?
Is dit wat hij bedoelde 
toen Hij de wereld schiep?
Dat Hij toen niet voorvoelde 
de pijn, zo fel, zo diep…

Is God soms niet almachtig,
niet werkelijk in staat
om wereldwijd daadkrachtig
te weren wat ons schaadt? (...)

Dit ene mag ik hopen:
de hemel voert een strijd,
wrikt dichte deuren open -
zendt hulp, verlost, bevrijdt.

Van
Dr. René de Reuver 
sinds 15 juni 2016 
scriba van de generale synode 

Het moderamen van de generale synode leeft intens mee 
met slachtoffers en nabestaanden van de zware aardbe-
vingen en richt zich in een persoonlijke boodschap tot de 
Turkse, Syrische en Koerdische gemeenschap - moslims, 
christenen en anderen - in het aardbevingsgebied en hier 
in Nederland. 

Niet alleen de aarde maar ook de wereldwijde gemeen-
schap trilt nog na, na de aardbeving in Turkije en Syrië 
van afgelopen week. De beelden zijn hartverscheurend, 
net als de verhalen van grote ontreddering en wanhoop. 
Het moment van de aardbeving kón bijna niet slechter: 
middenin de nacht en in de winter, en in het geval van de 
Syrische getroffenen ook nog eens na een periode van 

twaalf jaren oorlog en grote armoede door onder meer 
de internationale boycot. 

Voor gelovigen ter plaatse en wereldwijd roept het ook 
nog eens de vraag op: 'Waar is God in dit alles? Waarom 
laat Hij zo'n verwoestende natuurramp gebeuren, nadat 
de mensen al zoveel hebben geleden en uitgeput zijn 
door jarenlang menselijk geweld?' Veel overlevenden ter 
plaatse gaan ons voor in Godsvertrouwen, dwars tegen 
alle vertwijfeling in: ze blijven God danken en liefhebben, 
ondanks en te midden van alle ellende die hen treft. Dit 
tilt hen uit boven het mysterie van het lijden.

Wij bidden voor de Turkse, Syrische en Koer-
dische gemeenschap - moslims, christenen 
en anderen - daar in het aardbevingsgebied 
en hier in Nederland. 

De Nederlandse dichter A.F. 
Troost schreef afgelopen week 
een lied naar aanleiding van deze 
ramp. 
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Kerkdiensten

05-03-2023  
Predikant Regine Agterhuis uit Hattem
  Predikant in opleiding met preekconsent 
Organist Jorrit Meulenbeek
Lector  Hennie Scheele
Collectes 1.KiA Voorjaarszending
  2.Kerk
  3.Revitalisering

08-03-2023  Biddag voor gewas en arbeid
Predikant Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman
  uit Deil
Organist Tjeerd Kiers
Lector  Bram Sluiskes
Collecte  Kerk
  
12-03-2023  
Predikant Ds. E. Bakker uit Utrecht 
Organist 
Lector  Wilma v.d. Steen
Collectes 1.KiA Binnenlands diaconaat
  2.Kerk
  3.Revitalisering

19-03-2023  
Predikant Ds. C. M. E. Blokland - den Hertog 
  uit Geldermalsen
Organist Tjeerd Kiers
Lector  fam v.d. Vorm/Kars
Collectes 1.ZWO
  2.Kerk
  3.Revitalisering

26-03-2023  
Predikant Pastor Jack de Koster
Organist Dirk Kool
Lector  Eva Willeboer
Collectes 1.KiA Werelddiaconaat 40 dagentijdcollecte  
  2.Kerk
  3.Revitalisering
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Agenda  (voorlopige versie)  
Activiteiten in de komende maanden

** Elke zondag 10 uur: kerkdienst
 
Maart 
dinsdag 7  Soep eten in de vastentijd
dinsdag 7  Kerk-en-werk
dinsdag 14  Soep eten in de vastentijd
woensdag 15 en 29 Tienercatechese
zondag 19  Meet & Eat (jongeren)
zondag 19  Maaltijdgesprekken (lunch)
maandag 20  Koffiedrinken, vrije inloop
dinsdag 21  Soep eten in de vastentijd
woensdag 22  Koken voor ouderen en samen   
   eten
zondag 26  Tienerkerk
dinsdag 28  Soep eten in de vastentijd
 
April 
dinsdag 4  Soep eten in de vastentijd
donderdag 6  Viering met avondmaal
vrijdag 7  Goede vrijdag dienst
vrijdag 7/zaterdag 8 Paaschallenge
zaterdag 8  Paasnacht viering
zondag 9  Paasontbijt
zondag 9  Paasviering met …
woensdag 12 en 26 Tienercatechese
maandag 17  Koffiedrinken, vrije inloop
zondag 23  Jeugddienst
zondag 30  Tienerkerk

 

Mei 
zaterdag 13  Sporttoernooi
maandag 15  Koffiedrinken, vrije inloop
zondag 28  Tienerkerk
 
Juni 
zaterdag 3  EO jongerendag
dinsdag 6  Koken voor ouderen en samen   
   eten
vrijdag 9  Gemeentevergadering nieuwe   
   stijl
maandag 19  Koffiedrinken, vrije inloop
zondag 25  Tienerkerk
 
 

Sluimerende plannen
 Filmavond
 Running Dinner



7

Maaltijdgesprekken Aan Tafel!
Op 13 februari vond de eerst bijeenkomst plaats 
van een gezamenlijke maaltijd en een goed ge-
sprek, een zogenoemd maaltijdgesprek, georgani-
seerd door het team pastoraat. 

Tijdens een heerlijke maaltijd werden mooie ge-
sprekken gevoerd over het thema “Wat zijn jouw 
dromen voor de toekomst van de gemeente?”

Was je niet in de gelegenheid om hierbij te zijn: 
op zondag 19 maart organiseert het team nog een 
maaltijdgesprek: van 12 tot 14 uur kun je meepra-
ten tijdens een lunch in het vergaderlokaal.
Ben je tussen de 30 en 75 jaar: welkom!!

Graag even aanmelden (voor 15 maart) via de 
Emma-app, de intekenlijst in de kerk of via 
janinezaal@gmail.com.



8

Koffie ochtend MAANDAG 
20  maart 

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! 

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken 
die de afgelopen tijd heeft mee-
geleefd. Veel kaarten mocht ik 
ontvangen, ook nog nu ik al weer 
thuis ben. 
Dat doet goed. 
Het is fijn om zo te merken dat je 
ergens bij hoort. Daar ben ik erg 
dankbaar voor.
Gelukkig gaat het op dit moment 
weer goed met mij. Ook daar ben 
ik dankbaar voor.

Hartelijke groet,
Fijke Kool

SOEP-ETEN-IN-DE-VEERTIG-DAGEN-TIJD

Op (as-)woensdag 22 februari begint de 40-dagentijd. Een tijd van be-
zinning en sober leven tot het feest van Pasen. We willen de traditie 
van het soep-eten in deze tijd voortzetten. 

Het doel daarvan: 
1. door iedere week een sobere maaltijd te gebruiken, kun je je  
 worden van de rijkdom die we hebben; 
2.  door met elkaar te eten kunnen we een stukje gemeenschap  
 met elkaar ervaren; 
3.  door het uitgespaarde geld te geven aan een goed doel,   
 delen we ook iets van onze rijkdom met anderen die het min 
 der goed hebben. 

Vanaf dinsdag 28 februari, iedere dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 
uur, is iedereen welkom! 

We zien jullie graag in het vergaderlokaal van de Gereformeerde Kerk. 

Neem uw eigen soepkom en lepel mee. Er wordt voor soep en brood 
gezorgd.

Kari van Kranenburg
Petra van Zandwijk
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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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Van de kerkenraad

Dick van Arkel, interimpredikant
Vanuit het Team Mobiliteit van de Protestantse Kerk in Nederland is ds. Dick van Arkel 
per 1 maart tijdelijk als interimpredikant verbonden aan onze gemeente.

Ds. Dick van Arkel 
Met 30 jaar ervaring als gemeentepredikant, voormalig voorzitter van een classicale 
vergadering en de opleiding tot interimpredikant, is Dick van Arkel als “predikant in alge-
mene dienst” momenteel werkzaam voor het landelijke kerkverband van de Protestantse 
Kerk in Nederland.
Dick van Arkel is afkomstig uit het onderwijs, studeerde theologie in Utrecht, Leiden en 
Amsterdam en promoveerde aan de Vrije Universiteit op een liturgie wetenschappelijk onderzoek. Dick woont mo-
menteel in Leusden bij Amersfoort en heeft samen met zijn echtgenote Heleen drie kinderen mogen ontvangen.

Wat doet een interimpredikant?
We kennen ongetwijfeld de interim-manager of een interim-directeur, vaak niet de meest geliefde personen omdat 
ze vervelende klussen moeten doorvoeren, zoals bijv. een reorganisatie.  Zo'n ‘interimmer’ zorgt veelal voor onrust, 
gaat niet altijd zachtzinnig te werk, trekt na verloop van tijd de deur weer achter zich dicht en laat de mensen en de 
organisatie (soms ontredderd) achter.  
Zo’n beeld en zo’n opdracht geldt niet voor een interimpredikant. 
Ds. Van Arkel heeft persoonlijk in zijn interimwerk ook niet zoveel met managementtermen als procesontwerper, 
coach, conflictoplosser of beleidsmaker.
Een interimpredikant werkt graag vanuit het besef dat het geloof dat ons samenbrengt in de gemeente, ook in uiterst 
lastige situaties heilzaam en helend kan zijn. Terwijl  er tegelijk en vooral ook gezamenlijk hard wordt gewerkt aan het 
bereiken van gestelde doelen.
Een interimpredikant doet haar of zijn werk dus allereerst als predikant. Dat wil zeggen dat de taal en traditie van 
de Bijbel, het geloof, de theologie, de kerk en de gemeenteopbouw worden ingezet en de motivatie vormen om dit 
specifieke en gespecialiseerde werk te doen.
In de 'gereedschapskist' van de interimpredikant zitten voorts de kennis en vaardigheden op het gebied van groeps-
dynamica, conflicthanteringsmodellen, procesbegeleiding, veranderingsstrategieën, gespreksvoering, agogische 
vaardigheden en zo meer.
In het algemeen gesproken: wanneer een gemeente in wat onrustig, onbekend of nieuw vaarwater terecht is geko-
men, begeleidt de interimpredikant bij het zoeken en vinden van een nieuwe koers. 

 

De interimpredikant is geen tijdelijke gemeentepredikant, gaat niet in een pastorie wonen en kan ook niet beroepen 
worden in een gemeente die zij of hij  begeleidde. 
Kerkordelijk is de interimpredikant geen lid, maar adviseur van de kerkenraad. 
Dat geeft ook de ruimte en vrijheid om zaken aan de orde te stellen die mogelijk gevoelig liggen.



11

Opdracht
Eén van de eerste taken is het gesprek over de afbakening van de opdracht en het takenpakket. Belangrijke onderde-
len van de opdracht zijn:
- Het voeren van gesprekken met gemeenteleden, groepen en /of teams over de volgende punten:
o De beleving van de huidige situatie
o De ervaring/beleving van de losmaking
o Welke ervaringen uit het verleden zijn nog van belang?
o Wat zijn de verwachtingen/doelen/wensen m.b.t. de toekomst?
- Het opstellen van een Adviesrapport waarin op de eerste plaats een overall beeld van de gemeente m.b.t. de  
 genoemde punten wordt gegeven
- Het Adviesrapport moet daarnaast bevatten: aanbevelingen voor toekomstgerichte scenario’s voor onze kerk  
 en voor het maken van een nieuw beleidsplan. En aanbevelingen voor de profielschets voor een aan te trek 
 ken predikant (of andere professional)

Uiteraard staat de kerkenraad open voor vragen en suggesties uit de gemeente over het werk van ds. Van Arkel. Hij 
zal begin juni tijdens de gemeentevergadering zijn bevindingen en adviezen presenteren en met ons allen bespreken. 

Tevens hoopt ds. Van Arkel in ons midden voor te gaan in een of enkele kerkdienst(en). 
Het is ons verlangen en gebed dat we in alle gezamenlijke arbeid, tot opbouw van de gemeente, de onmisbare zegen 
van God mogen ervaren.

Nieuws over vacature kerkrentmeester en scriba
Geen nieuws is ook nieuws, is het gezegde. Dat geldt ook voor deze 2 vacatures 
in de kerkenraad. Na 2 keer een oproep in Appel en een dia in de beamerpre-
sentatie die al weken meedraait,  is het nog steeds heel stil. De enige vraag die 
ik heb gehad is of het scribaat door meerdere personen uit te voeren is?  Ja, 
daar kan je afspraken over maken met elkaar.

Hoe nu verder? 
De kerkenraad stelt in maart een lijst op van gemeenteleden die actief bena-
derd gaan worden voor deze functies en misschien is dat een zetje voor hem of 
haar die nog twijfelt of een van de taken past.
Wat doet het met Anton en mij? Wij zijn teleurgesteld dat niemand in de 
gemeente ook maar de moeite heeft genomen om het gesprek met ons aan te 
gaan. De vraag die je jezelf gaat stellen is dan ook, als deze gemeente geen inte-
resse heeft in deze taken, is zij dan nog een scriba of kerkrentmeester waard?

Willy Blom-van ‘t Land
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Collecte-
ontvangsten 

zondag 15 januari 2023 
1e collecte:  Afdrachtcollecte Ondersteuning gemeenten € 69,60
2e collecte Kerk      € 76,10
3e collecte: Revitalisering     € 63,70
zondag 22 januari 2023 
1e collecte:  Diaconie - voedselbank    € 100,76
2e collecte Kerk      € 75,50
3e collecte: Revitalisering     € 75,87
zondag 29 januari 2023 
1e collecte:  Diaconie     € 103,16
2e collecte Jeugd      € 79,00
3e collecte: Revitalisering     € 66,10
zondag 5 februari 2023 
1e collecte:  Kerk in Actie Werelddiaconaat   € 88,06
2e collecte Kerk      € 81,40
3e collecte: Revitalisering     € 63,70

Van de kerkrentmeesters

Hulp gevraagd.
Zoals in de vorige Appel vermeld stopt Hennie per 1 maart met haar (betaalde) kosters taken. Gelukkig 
blijft zij haar vele vrijwilligers rollen in vullen.

De kerkrentmeesters zijn druk aan het puzzelen om alle werkzaamheden opnieuw in te vullen. En daar 
komen we nog niet helemaal uit. We zijn vooral nog op zoek naar mensen die af en toe wat schoonmaak- 
en opruimwerkzaamheden willen doen. Dat zijn dan taken die op een vast tijdstip gedaan moeten wor-
den; b.v. op zaterdagmiddag na de verhuur aan de Joods Messiaanse Gemeenschap de kerk weer op orde 
brengen voor onze eigen dienst. Maar ook taken die zo maar een keer door de week kunnen gebeuren. 
Voor beide taken kan natuurlijk een rooster gemaakt worden en als er veel vrijwilligers zijn, ben je maar 
eens in de 2-3 maanden aan de beurt. Vele handen maken licht werk.
We zijn ook nog op zoek naar coördinatoren die het allemaal gaan regelen. Als u mee wilt helpen, kunt u 
zich vooralsnog melden bij Rieks Cornelisse (06 10 05 10 57) of Eric Max Krijnen  (06 53 38 48 57)

Verhuur / gebruik zalen.
Wilt u gebruik maken van onze zalen, dan kunt u zich vooralsnog ook melden bij Rieks of Eric Max.
Voor kerkelijk gebruik geldt ;
• Zelf koffie/thee zetten
• Zelf kopjes / suiker / koekjes klaarzetten
• Zelf kopjes in vaatwasser doen
• Zalen netjes achterlaten
• Vaatwasser uit ruimen / aanzetten indien van toepassing

Voor externe verhuur geldt dat per 1 april 2023 de prijzen geïndexeerd zullen worden en er tot 1 april 
een energie toeslag geldt.

Temperatuur.
Het huidige temperatuur regiem = kerkzaal tijdens dienst op 15 graden = vergaderlokaal van zaterdag-
morgen tot maandagavond op 18 graden = overige momenten geen verwarming ; blijft het hele jaar van 
kracht.
Dit wordt geprogrammeerd middels een nieuw type thermostaat, die alleen door Anton Donker of Edy 
Scheele bediend kan/mag worden. Aan radiator knoppen mag niet gedraaid worden, omdat dan de pro-
grammering wordt ontregeld.
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Samen voor de kerk van morgen!
Voor de actie Kerkbalans 2023 hebben we een bedrag van € 76.431 ont-
vangen aan toezeggingen 
(stand 15-2-2022). We willen iedereen bedanken voor de toegezegde 
bijdragen.
Toch nog vergeten om in te leveren? Doe het alsnog bij uw loper of één 
van de kerkrentmeesters.

Wij willen alle vrijwilligers die geholpen hebben hierbij bedanken voor 
hun inzet!

Team Kerkrentmeesters

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, wil je het leren of gewoon
alleen gezellig bijkletsen?

Dan ben je welkom bij MEET & EAT!
Zondag 19 Maart 2023
16.30 in De Ontmoeting
Thema: “Uittocht en Pesach”

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  16 Maart i.v.m. de boodschappen. We nemen je dan op in de MEET & EAT App groep. Aan-
melden kan door een appje te sturen naar:
Jeannette (06-45 39 63 13) of 
Annelies (06-44 34 63 80)

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!

Lieve mensen,

Nu ik ga stoppen als koster laat ik een heel tijdperk achter me. 
Er is zoveel gebeurd en veranderd sinds ik 9 jaar geleden deze taak op me nam. 
Leuk om dit mee te maken.
Het mooist vond ik de contacten met jullie, de mensen. 
Jullie hebben me altijd gesteund en geholpen.
Dank jullie wel daarvoor! Ik kijk terug op een heel mooie tijd!!

Liefs van Hennie
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Acties voor Shade – Soep eten – Fancy fair

*Al vele jaren wordt er elke dinsdagavond in de tijd voor Pasen soep gegeten bij de gereformeerde kerk.
Dit is een initiatief van gemeenteleden: er worden door vrijwilligers verschillende soepen gekookt en wie wil kan 
om 18.00 uur aanschuiven. De bijdrage die u over hebt voor de maaltijd komt geheel ten goede aan ZWO en dit jaar 
betekent dat dit onze eerste actie wordt voor het nieuwe project Shade. 
Het zou heel mooi zijn als dit jaar ook wat meer leden van de hervormde kerk zouden aanschuiven; we zijn immers 
PKN-kerken en wat is een makkelijkere manier om samen op weg te gaan dan gedurende een maaltijd?

De eerste keer soep eten is op dinsdag 28 februari en dan elke dinsdag tot Pasen. U hoeft niet elke week te komen, 
een enkele keer mag ook. Wel graag bord en bestek meenemen en na afloop thuis afwassen.

*Verder zijn wij als commissie aan het brainstormen geweest over nieuwe acties en een nog nader uit te werken 
plan is komend najaar een soort fancy fair te organiseren waarbij we creatieve gemeenteleden (en we weten dat dat 
er heel veel zijn!) de kans willen geven hun creaties te koop aan te bieden,  waarbij de opbrengst dan bijv. voor 50% 
voor project Shade zou zijn.

Graag peilen wij of er voor dit laatste belangstellenden zijn. U kunt zich dan melden bij 
Woudy van der Meijden (06-24695327) of Arendien van Putten (06-12456487)

Dit is een gedichtje uit mijn "poesiealbum" geschreven in 1965 door een oude schooljuffrouw. 
Sommige gedichtjes gaan je hele leven met je mee.

Een zonnestraal uit grauwe lucht
schoot snel langs veld en pad.
en overal was wat te doen,
geen die het drukker had.
Vermoeiden werden opgebeurd
en kinderen blij gemaakt.
Ja, waar zij kwam , daar bracht zij vreugd,
werd vlug 't gemor gestaakt.

Nog juist, voor weer de lucht zich sloot,
scheen z'even, onverwacht,
waar eenzaam stil een zieke lag
en kust haar goede nacht.
't Was slechts een enkele zonnestraal,
zij deed alleen haar plicht.
Maar 't werk dat God te doen haar gaf,
werd met veel vreugd verricht.

En deze juffrouw schreef eronder: probeer in je leven ook een zonnestraaltje voor iedereen te zijn.
En zo werd het gedichtje eigenlijk een verhaaltje met een boodschap.

Ingestuurd door Neli van Haarlem
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Aanwezig: 
Koos Groenendaal, Anton Donker (tot 20.30 uur), Eric 
Max Krijnen, Willy Blom, Nelleke van Amstel, Wim Wille-
boer, Dick van Kranenburg, Jeannette Wiggelinkhuijsen, 
ds.Leendert Jan van Lingen

Inhoudelijke zaken 
Opening 
Nelleke leest psalm 8 met ons. Over de almacht van God 
en zijn prachtige schepping die aan ons is toevertrouwd.
Geloofsgesprek vervolg
Hoe ervaren we de zondag en hoe verhoudt de zondag 
zich tot de overige dagen van de week. Hoe passen we 
doordeweeks toe wat we op zondag beleven met el-
kaar? De rust van de zondag is die doordeweeks terug 
te vinden? Leendert Jan leest aantal citaten uit het boek 
De liturgie van het alledaagse van Tish Warren. Hoe leef 
je met God doordeweeks? Zoek God in het alledaagse 
en in het kleine, schijnbare onbeduidende, wat iedereen 
dagelijks tegen komt.

Bestuurlijke zaken
Notulen kerkenraad  9 jan 2023
Vastgesteld
 
Gemeentezaken
Voortgang interim predikant: 
Er is gesprek geweest met Ds. Dirk van Arkel, hij is be-
schikbaar als interim predikant en past in de opdracht 
die de kerkenraad heeft opgesteld voor onze gemeente. 
De interim heeft als werkwijze: observeren, analyseren 
en adviseren. De interim predikant heeft veel ervaring 
en gaat uit van het gegeven dat de basis in orde moet 
zijn, de pijn moet opgeruimd om verder te kunnen gaan 
als gemeente. Elke situatie van de gemeenten waarvoor 
hij gewerkt heeft is anders en er is geen blauwdruk. De 
inzet zal starten met 12 uur per week voor de komende 3 
maanden, dit bedrag is begroot voor 2023. 
De vraag wordt gesteld hoe het zit met de vergoeding 
van de consulent, de regeling is door de PKN aangepast 
en heeft consequenties. De financiële consequenties 
worden doorgerekend van zowel interim en consulent. 
Wij besluiten dat Ds. Dirk van Arkel voor 3 maanden 
aangesteld wordt, voor 12 uur per week. 
Overzicht activiteiten gemeente: 
Wim heeft overzicht gemaakt, dit is een opmaat voor 

een flyer die in najaar uitgegeven wordt. De activiteiten 
voor jongeren missen nog. Wijzigingen kunnen doorge-
geven aan Wim. 

Kascie: 
Wim benadert namens de kerkenraad een aantal ge-
meenteleden die financieel deskundig zijn. 

Gemeenteavond 2023, wanneer, hoe, wie organiseert?
Voor de gemeenteavond plaatsvindt moet de jaarreke-
ningen behandeld zijn in kerkenraad. Diaconie staat voor 
maart op de agenda, Kerkrentmeesters in april. Daarna 
volgt publicatie in Appel. Als datum voor de gemeente-
avond wordt  9 juni voorgesteld en de vorm zal verge-
lijkbaar zijn met de gemeenteavond 2022. De voorberei-
dingscie. bestaat uit Nelleke, Jeannette en Dick. Er wordt 
een gemeentelid gevraagd om mee voor te bereiden.  

Bijzondere diensten 2024: 
De gemeente is gehoord over bid- en dankdag en de 
dienst op Oudejaarsavond. Team Eredienst en Liturgie 
gaat met de resultaten aan de slag en komt terug met 
een voorstel.

Bloemengroet: vrijwilligers wel /geen bloemengroet 
schenken. Dit is een aantal jaren terug een kerkenraads-
besluit geweest om vrijwilligers niet meer op te nemen 
op bloemenlijst. Het pastoraal team heeft echter moeite 
om voor elke zondag een adres aan te leveren en stelt 
voor om besluit te herzien. Hiervoor is nodig dat alle vrij-
willigers in beeld zijn? Pastoraal team maakt een lijst.

Rondvraag
- ZWO heeft ruimte gevraagd in de dienst van 26 
feb om nieuwe project ZWO te presenteren.
- 24 feb organiseert de Gemeente West Betuwe 
een bijeenkomst in het Klokhuis in Beesd om te geden-
ken dat de oorlog in de Oekraïne dat een jaar aan de 
gang is. Uitgenodigd worden Oekraïense vluchtelingen, 
gastgezinnen en anderen die betrokken zijn bij de op-
vang. Wij zullen de voorganger van 19 feb vragen om hier 
aandacht voor te hebben.
- Ds Blokland gaat uiteindelijk toch voor in 2023.  
Aan Ds van Arkel wordt naar beschikbaarheid gevraagd 
om ook op een zondag voor te gaan.

Notulen Kerkenraads
vergadering 6 februari 2023
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- Gedenkboek: AVG-technisch mag dit alleen voor dopelingen waar ouders toestemming voor geven. 
 We besluiten ouders bij de doop toestemming te vragen. 
- Kerkbalans: Er is nog geen tussenstand en er is ook nog niets te zeggen over een trend.  
 Na 15 feb volgt terugkoppeling aan de gemeente. 
- Claudia van Mersbergen stopt als penningmeester van Zwo/diaconie. 
- Inzamelingspunt creëren voor voedselbank. Hoe en wat wordt nog onderzocht. Dit verzoek is vanuit PKN   
 gedaan.
- Anja Stouten stopt met Vrijthof diensten coördineren. Diaconie neemt dit over.
- App Donkey Mobile  is beperkt in mogelijkheden voor doneren vrijwillige bijdragen, dit nog verder onderzoe 
 ken.
- Paasgroetenactie: Diaconie zet het op de agenda van haar vergadering. 
- Actie Vakantietas wordt weer uitgevoerd in zomer 2023.
- Ouderlingenblad heeft als thema Samen jong, een inspirerend nummer. Wim wil de inhoud met Theo en   
 Richard bespreken.

Sluiting
Wim sluit met gebed uit het blad Petrus.

Energie
In de Appèl van december vroegen we aandacht voor de 
moeilijkheden die mensen kunnen ervaren vanwege de 
hoge energieprijzen en we boden de mogelijkheid om 
een gift over te maken op de rekening van de Diaconie. 
We zijn blij verrast dat zoveel mensen dit gedaan hebben 
waardoor er nu een bedrag van bijna €3000,- beschik-
baar is. Alle gevers hiervoor heel hartelijk dank!
Dit bedrag blijft beschikbaar voor mensen die proble-
men hebben met het betalen van hun energierekening. 
Behoort u hiertoe of kent u iemand voor wie dit geldt, 
neem dan contact met ons op, dan gaan we in gesprek of 
en hoe we kunnen helpen. U kunt iemand van de Dia-
conie aanspreken of bellen, maar het kan ook door een 
mail te sturen naar  diaconie.gereformeerd@gmail.com

Oproep: vrijwilligers voor Vrijthof kerkdien-
sten
Ook deze oproep stond de vorige keer in Appèl. In juni 
zijn we weer aan de beurt om onze taak in het Vrijthof 
in Tiel te vervullen: helpen met mensen naar de kerkzaal 
brengen en aanwezig zijn bij kerkdienst en koffiedrinken. 
U kunt zich nog steeds aanmelden om mee te helpen.
De coördinatie van deze taak heeft de Diaconie over-
genomen van Anja Stouten, zij heeft dit jaren gedaan 
waarvoor we haar hartelijk willen bedanken!

Avondmaal thuis vieren
Zo’n vier à vijf keer per jaar vieren we samen de Maaltijd 

van de Heer. Door ziekte of anderszins kan het voorko-
men dat u niet bij het Avondmaal aanwezig kunt zijn 
terwijl u dat wel graag zou willen.
Wij bieden dan de mogelijkheid om samen met een lid 
van de Diaconie de dienst online mee te beleven en thuis 
het Avondmaal het te vieren. Met andere woorden: wij 
komen dan bij u thuis met brood en wijn. Mocht u hier 
behoefte aan hebben, laat het ons weten. Op 18 juni a.s. 
is de volgende Avondmaalsviering.

Actie Vakantietas
Het is nog lang geen zomer, maar in april zullen we weer 
de Actie Vakantietas opstarten, dan weet u dat alvast. 
We hopen weer net zoveel kinderen blij te kunnen ma-
ken als vorig jaar!

Noodhulp
Ook wij zijn geraakt door de enorme tragedie in Turkije 
en Syrië als gevolg van de aardbevingen daar en als ZWO 
en Diaconie hebben we besloten een bedrag van €500,- 
over te maken naar Giro555.

Een hartelijke groet namens de Diaconie,
Renate Olthof
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PCOB middag maart 2023

Bij deze wil ik u en jullie graag het volgende onder 
de aandacht brengen. Ik heb een boek geschreven 
voor kinderen dat hen helpt om de bijbel beter te 
leren kennen. Vanaf vandaag is het te koop bij de 
Bruna en andere boekhandels. Hieronder een korte 
beschrijving van het boek. 
Van harte aanbevolen! 
Ds. Carolina Blokland – den Hertog

Rebusbijbel

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, die op 
het eerste oog soms weinig met elkaar te maken 
hebben. Maar als je wat gaat schuiven met de boe-
ken, ontdek je dat ze met elkaar een samenhangend 
verhaal vertellen! In dit boek kunnen kinderen dat 
verhaal lezen. Ook kunnen ze rebussen maken van 
belangrijke bijbelzinnen, luisteren naar bijpassende 
liedjes en de 66 boeken in een Bijbel-boekenkast in-
kleuren. Dit boek helpt kinderen om op een speelse 
manier meer over de Bijbel en God te ontdekken. 
Geschikt voor kinderen van 8 -11 jaar.

De PCOB  begint op donderdag 16 maart met de jaarverga-
dering. Daarna volgt een gezellig verrassings programma.
 
U bent van  harte welkom bij de PCOB-middagen. Kom ge-
rust langs op donderdag 16 maart! Om de sfeer te proeven, 
een leuke en interessante lezing te beluisteren en om nieu-
we 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



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   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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maart   
 wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God
 do 2 Numeri 11:1-9  Vuur van de HEER
 vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last
 za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar
   
 zo 5 Psalm 106:1-23  De zonde van onze voorouders (1)
 ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2)
 di 7 Numeri 12:1-16  Zo bescheiden als Mozes
Biddag wo 8 Numeri 13:1-3.17-24 De eerste druiven
 do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg
 vr 10 Numeri 14:1-10  Bijgestaan door de HEER
 za 11 Psalm 25:1-11  Gebed om vergeving
   
 zo 12 Psalm 25:12-22  Schuilen bij God
 ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw
 di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn
 wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand
 do 16 Psalm 5   U hoort mijn stem
 vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest
 za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd
   
 zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest
 ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader
 di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop
 wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk
 do 23 Numeri 20:1-13  Water uit de rots
 vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd
 za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven
   
 zo 26 Psalm 95  Kniel voor je maker
 ma 27 Numeri 21:1-9  Zonde en inkeer
 di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn
 wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning
 do 30 Psalm 50:1-15  Hij zal je redden
 vr 31 Psalm 50:16-23  Wie God vergeet
 


