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In de zomermaanden houden we kerkdiensten in het 
bos. Het bos is een mooie plek, zo tussen de hoge bo-
men, om samen te komen. Om te vieren, om te bidden 
en te zingen. 

Het thema vandaag is ‘zien en gezien worden’. Daar-
bij moest ik denken aan het verhaal van Zacheüs, de 
tollenaar. Zacheüs is iemand die namens de Romeinse 
overheid	belastingen	moet	innen	bij	zijn	eigen	volksge-
noten. Een verkeerd beroep. Dat zal hem niet in dank zijn 
afgenomen. 

Zacheüs	heeft	gehoord	dat	Jezus	voorbij	zou	komen,	en	
hij verlangt ernaar om Jezus, waar hij zoveel over ge-
hoord	heeft,	nu	eindelijk	ook	zelf	met	eigen	ogen	te	zien.	
Maar hij is klein van stuk. En tussen de mensen aan de 
kant van de weg maakt hij geen kans, wordt hij wegge-
duwd. 

Wat doet dat met een mens? Als je eigenlijk jezelf niet 
gezien voelt? Als je weggeduwd wordt, gemeden wordt. 

Zacheüs ziet een hoge boom, en hij klimt in die boom. Zo 
kan hij Jezus zien, zonder zelf gezien te worden. Ik vind 
het bijzonder wat er dan gebeurt. Want Jezus stopt, Jezus 
kijkt omhoog, hij ziet Zacheüs, en hij spreekt hem aan. En 
Zacheüs is gezien. 

Jezus roept deze mens tevoorschijn. Uit zijn verborgen-
heid, uit zijn schaamte, uit zijn schuld. Het doet Zacheüs 
goed: hij wordt er een compleet ander mens van. 

Ik moet denken aan de woorden van een lied: De Heer 
heeft	mij	gezien,	en	onverwacht	ben	ik	opnieuw	geboren	
en getogen. Het zijn woorden die Zacheüs gezongen zou 
kunnen hebben.(lied op blz. 20) De Japanse kunstenaar 
Sochi	Watanabe	heeft	de	verandering	bij	Zacheüs	op	een	
prachtige	manier	verbeeld.	Hij	laat	Zacheüs	in	de	boom	
opengaan als een bloem. 

Mooi vind ik dat, als mensen opengaan uit wat terneer-
drukt, of onvrij maakt, of belast. Mooi vind ik dat, als 
mensen openbloeien omdat ze zichzelf gezien weten, 
gekend weten, aangesproken weten. 

Het verhaal van Zacheüs is actueel - voelen wij ons 
gezien? Zien wij de ander? En hoe zien we de ander, en 
misschien ook wel onszelf? Een mens is meer dan wij 
vaak zien. Meer dan bijvoorbeeld zijn kleur, meer dan 
zijn al dan niet werkeloos zijn, meer dan het feit dat je 
vluchteling bent. Bovenal meer dan je fouten en gebre-
ken. 

In de gemeente van Christus worden we uitgenodigd 
om elkaar te zien als door Jezus’ ogen, door Gods ogen. 
Waarom? Opdat mensen terecht komen. Opdat mensen 
openbloeien. Geloven is voor mij daarbij een opdracht, 
maar ook het vertrouwen dat ik mijzelf gezien mag we-
ten, gekend mag weten. 

Mezelf werkelijk gezien weten, en gekend weten: je 
wordt daar een ander mens van. Moge dat zo zijn. 

Uit het blad Petrus 
ds. André Vlieger
Protestantse Gemeente Oosterhout

Zien en gezien worden



02-11-2022 19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid. 
Predikant Ds. J. van Dijk uit Zeist
Lector	 	 Jantina	Rekker
Collectes kerk

06-11-2022 Gedachtenisdienst
Predikant Ds. P. van Veen uit Harderwijk
Lector  Piet/Marijke
Collectes 1. ZWO KiA Najaarszending
  2. Kerk
  3. Revitalisering

13-11-2022 
Predikant Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman
  uit Deil
Lector  Eva Willeboer
Collectes 1. .KiA Werelddiaconaat
     2. Kerk
  3. Revitalisering

20-11-2022
Predikant Alex de Vreugd uit Amsterdam
Lector  Rieks Cornelisse
Collectes 1. Diaconie
              2. Kerk
  3. Revitalisering

27-11-2022 1e advent
Predikant Ds. E. Bakker uit Utrecht 
Lector  Sia Feenstra
Collectes 1. Jeugd              
  2. kerk
  3. Revitalisering

Kerkdiensten
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Ben jij tussen de 17 en 21 jaar?
Zin	om	je	leeftijdsgenoten	te	ont-
moeten? 
Hou je van lekker eten?
Kun je al koken of wil je het leren?

Welkom bij MEET & EAT
Zondag 20 november
16.30	in	De	Ontmoeting
Thema: Chanoeka

Meld je aan voor 15 november 
i.v.m. de boodschappen. 
We nemen je dan op in de MEET & 
EAT App groep.
Jeannette	(06-45	39	63	13)	of	
Annelies (06-44 34 63 80)

Mocht je dit keer niet kunnen: 
22 januari en 19 maart zijn de 
volgende mogelijkheden.

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!

Meet & Eat
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Koffie	ochtend  

MAANDAG 21 november 2022 
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.

Koffieochtend	is	verzet	naar	de	maandag

zondag 18 september 2022 
1e collecte:  ZWO    € 104,78
2e collecte Kerk    € 84,98
3e collecte: Revitalisering   € 72,55

zondag 25 september 2022 
1e collecte:  KiA Zending Vredeswerk  € 98,18
2e collecte Kerk    € 103,00
3e collecte: Revitalisering   € 74,60

zondag 2 oktober 2022 
1e collecte:  Diaconie   € 89,58
2e collecte Kerk en Israël   € 65,80
3e collecte: Revitalisering   € 68,95

zondag 9 oktober 2022 
1e collecte:  Missionair werk   € 114,57
2e collecte Kerk    € 101,35
3e collecte: Revitalisering   € 83,35

Collecte-ontvangsten 
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Energie maatregelen
Tijdens	de	gemeentevergadering	van	16	oktober	heb	ik	een	toelichting	gegeven	op	en	waarom	wij	genoodzaakt	zijn	
energie	maatregelen	te	treffen	en	de	kosten	te	beperken.	De	toelichting	:
Wij zijn niet de enigen die worstelen met het probleem.  Heel kerkelijk Nederland zit met hetzelfde. Daarom kan ik 
beginnen met een inleiding die ik van de week in een kerkelijk vakblad tegen kwam. Ik citeer ;

Wat opvalt in de Bijbelse verhalen over Jezus is dat hij steeds onderweg is. Hij reist naar allerlei steden en streken om 
mensen zijn verhaal te vertellen. Jezus is in beweging en hij stuurt ook zijn leerlingen eropuit, twee aan twee. Waar 
ze niet welkom zijn moeten ze het stof van hun schoenen schudden en weer verder gaan. Nu hoefde Jezus geen kerk-
gebouw te beheren en leven we thans in een heel andere tijd. Toch kan deze houding ons inspireren
Wij, de schrijvers van het artikel, spreken met heel veel lokale geloofsgemeenschappen. Over hun zorgen, hun ver-
langens, hoop en twijfel, de lastige vraagstukken die op tafel liggen en die nogal eens het kerkgebouw als begin- en 
eindpunt van gesprek (lijken te) hebben. In veel gevallen is dat praten in feite een ronddraaien in besluiteloze cirkels, 
terwijl de noodzaak om de koe bij de horens te vatten steeds nijpender wordt. 
Met een beetje pech is er uiteindelijk geen tijd meer om weloverwogen keuzes te maken, die op draagvlak kunnen 
rekenen. In dat geval nemen anderen de besluiten voor de lokale geloofsgemeenschap en dat voelt niet goed.
Einde citaat.

Om	onze	huidige	situatie	te	begrijpen	moet	ik	even	een	aanloop	nemen.	Vorig	najaar	hebben	we	voor	de	zoveelste	
keer	een	begroting	ingediend	met	een	negatief	resultaat.	De	beheers	commissie	van	de	PKN	vroeg	zich	af	waar	we	
mee	bezig	waren	en	verordineerde	dat	we	voor	2023	een	meer	jaren	begroting	moesten	inleveren	met	dus	een	
doorkijk naar latere jaren. Daar zijn de kerkrentmeesters nu mee bezig.

Eenvoudig	gezegd	zit	onze	financiële	huishouding	zo	in	elkaar	dat	onze	penningmeester	een	lopende	rekening	heeft,	
waar	ze	alles	van	betaald.	Daarnaast	heeft	ze	een	aantal	potjes	waar	ons	spaargeld	in	zit;	het	revitaliserings	fonds,	
het onderhouds fonds, het orgel fonds, het jeugdfonds, en nog een paar.

Eind	augustus	kregen	wij	de	brief	van	Vattenfall	en	hebben	Marian	en	de	kerkrentmeesters	een	prognose	opgesteld	
over hoe we dit jaar zouden eindigen als we niets zouden doen. We zouden dan eindigen met een tekort van 25.000 
– 27.000 euro. 
Op basis van het onderstaande besluit en door recente ontwikkelingen,  zoals het snel weer verhuren van de pasto-
rie,	heeft	penningmeester	Marian	weer	zitten	rekenen.	We	prognosticeren	nu	voor	dit	kalenderjaar	een	tekort	van	
15.000 euro. 

We hebben nu dus een probleem en de enige knop waar we nog aan kunnen draaien is de energieknop. Daar zijn 
twee	denkrichtingen	voor.	De	technische	of	de	organisatorische	oplossingen.
Eenvoudige technische oplossingen zijn er niet. Als we allemaal een elektrisch kacheltje of een infrarood paneeltje 
mee zouden nemen, lopen er in de kerkzaal 60 verlengsnoeren over de vloer. En als we er 5 in het stopcontact stop-
pen, blazen we de hele meterkast op. 
De Denktank gebouwen is tot op heden nog niet gekomen met een fundamentelere oplossing. En als ze die zouden 
vinden	is	er	voor	elke	oplossing	weer	een	probleem	te	bedenken.	Levertijden	van	materialen	en	beschikbaarheid	
van installateurs zijn daar er twee van. 
De	Denktank	gebouwen	blijft	natuurlijk	zoeken	naar	oplossingen.	Ook	naar	tijdelijke	of	provisorische	oplossingen.
Een	ander	probleem	is,	en	dan	kom	ik	weer	terug	op	de	begrotingen,	willen	wij	nu	veel	geld	voor	b.v.	zonnepanelen	
uit	de	potjes	halen,	dat	pas	op	lange	termijn	financieel	rendement	heeft?			Hebben	we	dat	geld	niet	nodig	voor	de	
korte termijn ? 
Maar om een vraag voor te zijn; we kunnen toch subsidies aan vragen? Ja, maar  dan moet je toch even doorklikken 
naar	de	voorwaarden	voor	deze	subsidies.	Dan	snapt	u	nog	beter	welke	bureaucratie	er	achter	de	problemen	in	
Groningen zit.

De	kerkrentmeesters	zijn	nu	bezig	de	begroting	voor	2023	en	latere	jaren	aan	het	opstellen.	Daarbij	zal	een	balans	
gezocht moeten worden tussen de uitgaven voor predikant salarissen en de kosten voor het gebouwen onderhoud. 
Zo’n balans dat de PKN er mee akkoord gaat en wij verder kunnen gaan met het zoeken van een eigen predikant.
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Waar staan we nu ? Een paar getallen over de energie. Als we niets doen geven we dit kalanderjaar 10.000 – 15.000 
euro	meer	uit	aan	gas	dan	in	de	begroting	staat.	Als	we	op	een	gemiddelde	winterdag	de	kerkzaal	een	uur	op	18-19	
graden willen hebben kost dat 500 euro. Afgezien van het feit dat we het geld niet hebben, is het niet erg maatschap-
pelijk	verantwoord	om	in	deze	huidige	tijd	hier	in	je	overhemd	rustig	stilzittend	naar	een	preek	van	een	half	uur	te	
luisteren.

Wat gaan we, vanaf 1 november, doen?

• De kachel van de kerk wordt de hele week uit gezet (En bij vorst op 5 graden.) 
• Tijdens de kindernevendienst worden de vergaderzaal en consistorie verwarmd op 18 graden.
• Ditzelfde regiem geldt ook voor de JMG op zaterdag. En die zijn daar mee akkoord.
• Op maandag wordt het vergaderlokaal verwarmd op 18 graden. ’s Middags voor de bridgeclub, die daar 
	 voor	een	energietoeslag	betaald.	’s	Ochtends	en	’s	avonds	voor	andere	kerkelijke	activiteiten.	Deze	zullen		
 dan via een reservering bij Hennie kunnen plaats vinden.
• Van dinsdagmorgen tot zaterdagmorgen is de kachel in alle zalen uit.

De	dienstdoende	predikanten	zullen	op	de	hoogte	worden	gesteld	over	de	koude	kerk.	Met	daarbij	de	suggestie	de	
dienst daarop aan te passen, door b.v. een kortere verkondiging en meer staand zingen). Achter in de kerk zullen 
fleece	dekens	liggen	om	koude	benen	te	voorkomen.	Kerkgangers	worden	verzocht	hun	eigen	kleding	aan	de	omstan-
digheden	aan	te	passen	en	b.v.	de	jas	aan	te	houden.	Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffie	in	de	warme	vergaderzaal.

Eric Max Krijnen

Inmiddels	spreken	we	in	Nederland	al	geruime	tijd	over	
een energiecrisis. Uiteindelijk raakt het ons aller porte-
monnee. Een beurs kan nu voor de dag dat er weer sa-
laris of aow binnenkomt leeg zijn. Onze diaconie is geen 
rijke diaconie. Maar een diaconie staat voor o.a.: delen 
van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen 
waar geen helper is.
Dat er verschillen in inkomen en vermogen is hoef ik u 
niet uit te leggen.
Voor de mensen die komende maanden de door de over-
heid toegezegde energie bijdrage niet of maar gedeelte-
lijk nodig hebben of kunnen missen: 
het rekeningnummer van onze Diaconie is 
NL42RABO 0321 2049 05. 

Wij	zullen	uw	gift	verdelen	daar	waar	men	het	moeilijk	
heeft.	Voor	de	mensen	die	het	moeilijk	hebben	of	gaan	
hebben: spreek een van ons diakenen aan. 

Wij gaan kijken hoe we u kunnen helpen. Uiteraard geldt 
ook voor ons dat we daar vertrouwelijk mee omgaan.

 Laten we elkaar niet in de kou laten staan!
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Collecten:
Zondag 13 november 
Collecte	Kerk	in	Actie-	Werelddiaconaat
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze 
maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandighe-
den om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel 
van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag 
meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. 
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers 
in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen 
mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verha-
len komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven 
van de arbeidsmigranten.
De	Bijbel	geeft	moed	en	kracht.

Zaterdag 20 augustus 2022 hebben we op de braderie in Geldermalsen de 
jam van Kari verkocht. 
De opbrengst op de braderie aan jam was € 105,00.
Kari	heeft	rechtstreeks	ook	nog	20	potten	verkocht,	dus	totaal	een	bedrag	
van € 165,00 van de jam voor ons project. 
Bedankt Kari, dat wij weer de jam voor het project mochten ontvangen!

Verder zijn er nog 2 jaargangen van Donald Duck verkocht voor  € 30,00 
met de boekenmarkt.
Er zijn nog een aantal complete jaargangen te koop á € 15,00 per jaargang, 
opbrengst voor ZWO.
Heeft	u	interesse,	mag	u	mailen	naar	Anne	Lagerwerf:	anne@lagerwerf.eu

De meeste dekentjes en mutsjes zijn ingeleverd 
nu. Het kan nog tot 10 november bij de ZWO-leden 
ingeleverd worden.  Volgende maand geven wij u het 
totaal door van alle gebreide en gehaakte werkjes. 
Evenals de behaalde eindstand voor het project. 

Gaan we de € 10.000,00 halen??? 
Helpt u mee?
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Hartelijke groet,

Namens ZWO-werkgroep Geldermalsen  zwo.geldermalsen@gmail.com
GK: Peter van Delden - voorzitter    pgjvandelden@live.nl.  
       Mb 06-2220 1805 
       Woudy v.d. Meijden-Bok- secretaris  woudy.bok@gmail.com 
       Mb 06-2469 5327
       Petra van Zandwijk    pvanzandwijk@hotmail.com
       Mb 06-4480 9034
CK: Arendien van Putten              arendienvangestel@upcmail.nl       
      Anne Lagerwerf        anne@lagerwerf.eu
      Janneke van Os    janneke.kerkenwerk@poppelenburg.nl

Kaarten en postzegels
Misschien was u het even vergeten maar:
Heeft	u	bijzondere	kaarten	in	de	kast	liggen	en	heeft	u	post-
zegels bewaard? Dan kunt u ze inleveren in de bakken die in 
de entree van de kerk staan. Ze worden voorgesorteerd en 
daarna ingeleverd bij het Protestants Landelijk Dienstencen-
trum in Utrecht. Daar worden ze verder gesorteerd en wordt 
ervoor gezorgd dat de kaarten en postzegels op beurzen te-
recht komen, waar verzamelaars er geld voor over hebben. 
Het opgeleverde geld komt ten goede aan het Zendingswerk 
van	Kerk	in	Actie!
We ontvangen de kaarten graag compleet, beschadigde/af-
geknipte kaarten leveren weinig op! Wat is interessant voor 
liefhebbers:	Anton	Pieck,	Rien	Poortvliet,	Marjolein	Basten,	
Anne	Geddes,	Unicef,	kaarten	met	kunstafbeeldingen	/	
kerststallen, originele stads- en landschapsfoto’s en noem 
maar op. De doorsnee wens/kerstkaart is niet interessant!
Wij zijn benieuwd naar wat u weer aanlevert.

Neli van Haarlem

12 november 2022, Slotconcert
Verder druk met de voorbereidingen voor het Slotconcert.
Kaarten à € 10,= kunt u reserveren bij
zwo.geldermalsen@gmail.com

Op	donderdag	27	oktober,	3-	en	10	november	kunt	u	kaarten	kopen	en/of	afhalen	tussen	19.00-	19.30	uur	bij	de	
Gereformeerde Kerk in de Emmalaan. 
U mag ook via de ZWO-leden, Peter, Woudy of Arendien bestellen/bellen.
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Schoenendoosactie	2022	(voorheen	Actie-4-Kids)

In	deze	brief	ontvangt	u	wat	meer	informatie	rondom	deze	actie.

De	schoenendoosactie,	een	initiatief	van	“Stichting	GAiN”,	(Stichting	Global	Aid	Network)	komt	in	actie	voor	
arme kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden.
Door	een	schoenendoos	voor	hen	te	versieren	en	te	vullen	met	schoolspullen,	toiletartikelen	en	speelgoed	
krijgen deze kinderen een steuntje in de rug.

De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in bijvoorbeeld weeshuizen, vluchtelingenkampen en 
sloppenwijken.

De	schoenendoosactie	wordt	dit	jaar	gehouden	van	16	oktober	t/m	13	november	2022.
Gevulde schoenendozen kunnen t/m zondag 13 november in beide kerken
(Gereformeerde Kerk en Centrumkerk) ingeleverd worden.

Het	is	een	actie	VOOR	kinderen,	maar	hoeft	zeker	niet	alleen	DOOR	kinderen	gedaan	te	worden.	Iedereen	
die een steentje bij wil dragen, wordt van harte uitgenodigd om een schoenendoos te vullen; maar ook  
steun	in	de	vorm	van	bijvoorbeeld	een	gift,	bijvoorbeeld	voor	het	transport	van	de	schoenendozen,	is	van	
harte welkom.

Wilt u hulp bij het vullen van een schoenendoos? Komt u momenteel liever niet in de kerk vanwege Coro-
na, maar wilt u wel een schoenendoos inleveren?
Of	heeft	u	andere	vragen?	Neemt	dan	contact	op	met	één	van	ondergetekenden.

Voor	meer	informatie	over	schoenendoosactie	of	Stichting	GAiN,	kunt	u	kijken	op
www.schoenendoosactie.nl
Doe	mee	en	maak	deze	kinderen	blij	met	een	prachtig	cadeau!

Vriendelijke groet,

Piet Postma  
Nicolette	Baaijens	
Carla Verploeg      
Jeannette	Stoffer	 	 06-45396313	 hj.stoffer@gmail.com
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Notulen Kerkenraads

vergadering 3 oktober 2022

Aanwezig: 
Koos Groenendaal, Anton Donker, Eric Max Krijnen, Willy Blom, 
Jeannette	Wiggelinkhuijsen	,	Floris	van	Kuijl,	Peter	de	Vlugt,	
Nelleke van Amstel, Wim Willeboer, Dick van Kranenburg
Afwezig: ds.Leendert Jan van Lingen

Inhoudelijke zaken 
Opening 
Speciaal	welkom	aan	Dick,	die	nu	als	diaken	actief	toetreedt	tot	de	kerkenraad.	Dick	was	al	kerkenraadslid	ivm	zijn	
werkzaamheden voor de classis namens onze gemeente. 
Floris opent de vergadering met het lezen van Hebreeën 13: 1-8 over de onderlinge liefde, gastvrijheid en de stand-
vastigheid	van	het	geloof.	Floris	gaat	vervolgens	voor	in	gebed.
Leendert	Jan	heeft	aangegeven	dat	hij	graag	van	te	voren	wat	meer	informatie	te	ontvangen.	Wim	spreekt	dit	nog-
maals	met	hem	door,	hij	heeft	toegang	tot	de	vergaderstukken	op	de	server	mbt	de	actuele	kerkenraadsvergadering.

Thema:	Gebouwen,	onderhoud	en	maatregelen	ivm	stijgende	energieprijzen.	Eric	Max	licht	toe	hoe	de	notitie	mbt	de	
Energie	en	de	kerkzaal	tot	stand	kwam.	EM	wil	deze	vergadering	benutten	voor	concrete	afspraken	omdat	de	situatie	
urgent	is.	De	kerkrentmeesters	zijn	ontstemd	over	de	kritische	vragen	die	van	te	voren	zijn	gesteld	per	mail.	De	noti-
tie	wordt	besproken	aan	de	hand	van	een	aantal	vragen.

Vraag:
Is het bespreekbaar dat de kerkdiensten verplaatst worden? 
Antwoorden en opmerkingen: 
Wat	zijn	de	alternatieven?	
Wat zijn de kosten van huren in De Pluk of elders? 
Krijgen we de gemeente mee?
Kachel uit of kerk dicht zijn verschillende sporen. Liever niet de kerk sluiten, beter in de kou met aanpassingen dan 
elders. 
Sentiment	bij	gebouw	kan,	maar	uiteindelijk	gaat	het	om	de	geloofsgemeenschap.	
Sluiten van de kerk of verplaatsten kan betekenen dat er veel extra werk voor vrijwilligers komt. 
Voorkeur voor verwarming laag of uit, boven verplaatsing. 
Dienst op Dankdag niet op deze korte termijn annuleren. 
Korte termijn oplossingen en lange termijn. Voor korte termijn, zet de verwarming laag en communiceer dit met de 
gemeente. 
Op	lange	termijn	goed	nadenken	over	locatie	elders	of	hoe	overleven	we	als	gemeente.	
Kerkgebouwen	hebben	maatschappelijke	functie	en	zijn	voor	grote	groep	van	waarde,	wel	of	niet	kerkelijk	betrokken.	
Laten we zoeken naar kleine oplossingen. 
Kerkgebouw is van invloed op gemeentebeleving. 
Samengevat: voorkeur voor verwarming laag, boven verplaatsen kerkdienst naar elders.

Vraag: 
Op korte termijn technische aanpassingen?
Antwoorden en opmerkingen:
Nee, geen investeringen zolang we niet weten wat we willen.
Ja en nee, we hebben middelen ingezameld voor revitalisering.
Ja en toch beginnen. 
Ja, denken moet doorgaan
Ja, blijven nadenken over toekomst
Ja en extern gaan kijken bij andere gemeenten. 
Ja en nee, blijven nadenken over kleine investeringen maar zonder te weten wat het oplevert, is elke euro te veel.
Ja en met andere kerken samenwerken, betekent ook samen de lasten dragen.
Besparingsinvestering met terugverdienmodel van 4 jaar, voorkeur om zsm te starten. 
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Conclusie: nadenken maar voor nu even niets doen of hooguit voor een beperkt bedrag. Denktank en kerkrentmees-
ters zullen hier indien nodig voorstellen doen.

Vraag: 18 graden in kerkzaal of helemaal uit?
Antwoorden en opmerkingen:
Maandelijks monitoren wat zuiniger stoken betekent voor de gasrekening. 
Kachel	op	nul,	informatieavond	houden	en	eind	november	evalueren.	
Conclusie:
Per 1 nov kachel uit in de kerkzaal. 

Vraag:	Hoe	regelen	we	het	organisatorisch	met	huurders	en	interne	activiteiten?	
Antwoorden en opmerkingen:
Bridgeclub	en	JMG	een	opslag	in	rekening	brengen,	daarmee	zitten	de	huurders	verwarmd.	
Pogen	om	huurders	op	1	dag	te	clusteren.	Bridge,	koffiedrinken	op	maandagochtend,	kerkelijke	vergaderingen	op	
maandagavond	of	anders	uitwijken	naar	huiskamers.	Singsation	zingt	in	koude	kerk.	
Alle	maatregelen	voor	alle	partijen	per	1	nov	laten	ingaan.	
Dankdienst is op 2 nov, dit is eerste koude dienst. 
Op	9	okt	afkondigen	dat	gemeente	op	16	oktober	na	de	dienst	geraadpleegd	wordt.
Gastpredikanten informeren dat dienst zo kort mogelijk moet zijn.
Koffie/thee	drinken	na	de	dienst	in	vergaderzaal	want	vergaderzaal	blijft	op	18	graden	voor	kindernevendienst	en	
oppas.

Bestuurlijke zaken
Wel en wee in de gemeente
Ds	Blokland	voert	momenteel	veel	gesprekken.	Evaluatiegesprekken	met	hem	vinden	2	maandelijks	plaats,	door	Nel-
leke en Wim. De uitkomsten van gesprek worden gedeeld in de kerkenraad.
Notulen kerkenraad  5 sept  2022 
Vastgesteld
Nav: aanvraag van bijdrage uit Solidariteitskas is nog niet beantwoord

Gemeentezaken
- Preekrooster 2023
Teams/werkgroepen: 
o Kerkrentmeesters:
Pastorie wordt opgeknapt en er wordt getracht om commercieel te verhuren.
o Diaconie
- Floris neemt afscheid en draagt zijn werkzaamheden over aan Dick.
o Pastoraat
- Werkplan pastoraat 22/23
Het nieuwe pastorale team en ds Blokland hebben samen een nieuw plan uitgewerkt. Groothuisbezoeken worden 
afgeschaft	en	vervangen	door	maaltijdgesprekken.	Naast	eten	zal	er	gezocht	worden	naar	een	manier	om		verdiepen-
de gesprekken te hebben met elkaar. Prioriteiten zijn gesteld door pastoraal team en men gaat aan de slag met wat 
werkbaar	is	en	realistisch.
o Eredienst en Liturgie
-	 Jeugddiensten	2022	2023,	locatie	en	kosten.	
 Jeugddiensten in de Ger. Kerk, ook hiervoor gaat de verwarming niet aan. Vorig jaar was het in de herv. Kerk, 
nu in onze kerk.
o	 Verdieping	en	ontmoeting
 
Rondvraag
- Floris: Kerktelefoon was gisteren niet aangezet, Richard. is beheerder kerktelefoon. 
- Floris: vrijwilligers zijn verzekerd bij de gemeente West Betuwe.
- ZWO: team of werkgroep? ZWO is een werkgroep.
- Wim: kan streaming wat eerder starten. 
Sluiting
Floris sluit de vergadering met een terugblik op zijn periode als diaken en gaat voor in gebed. We danken hem voor 
zijn goede woorden!
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Aanwezig: nagenoeg alle kerkgangers uit de dienst.

Inleiding:
Wim opent de vergadering bij de brandende Paaskaars, de kaars is 
het teken van het licht en de aanwezigheid van God in ons midden. 
Deze	vergadering	heeft	1	onderwerp	en	kerkenraad	wil	gemeente	meenemen	in	de	besluitvorming.

Kerkrentmeesters:
Eric Max start met een inleiding uit de nieuwsbrief van  Kerkelijk Waardebeheer. Jezus is onderweg, is in beweging 
en	stuurt	mensen	er	op	uit.	Deze	houding	kan	ons	inspireren.	De	lastige	vraagstukken	die	op	tafel	liggen,	brengen	
gesprekken in kerken in ronddraaiende cirkels en is het moeilijk om weloverwogen besluiten te maken en daardoor 
kunnen anderen besluiten nemen voor de kerk.
Vorig	najaar	is	er	begroting	door	kerkrentmeersters	ingediend	met	negatief	resultaat	met	als	gevolg	dat	PKN	gevraagd	
heeft	om	dit	najaar	een	meerjarenbegroting	aan	te	leveren.	De	financiële	administratie	van	onze	gemeente	bestaat	
uit een lopende rekening en een aantal fondsen. De prognose voor dit najaar was om te eindigen met een tekort met 
€ 27.000. De laatste stand van zaken is dat er een tekort  is van € 15.000,- 
Door de hoge gastarieven is er echter nog een acuut probleem en de enige knop waar nog aan gedraaid kan worden 
is de gasknop. Technische oplossingen zijn er op korte termijn niet. De denktank gebouwen is nog niet gekomen met 
een	fundamentele	oplossing	maar	blijft	zoeken	naar	aanpassingen	en	energie	besparende	innovaties.		De	afweging	
is welke investeringen kunnen we doen, die op langere termijn rendement opleveren. Subsidies aanvragen is volgens 
Eric Max niet hoopvol, teveel regelgeving. 

Getallen over de energie:
• 2022: € 10.000 meer kosten aan gas dan begroot als er niets gedaan wordt.
• Een uur kerk verwarmen kost € 500,-
Per 1 nov:
• De kachel in de kerk gaat per 1 nov uit, tenzij er vorst is.
• Voor kindernevendienst en oppasdienst wordt vergaderzaal verwarmd op zondagochtend.
•	 Op	maandag	wordt	vergaderzaal	verwarmd	op	18	gr.	Activiteiten	worden	geclusterd,	zowel	kerkelijke	als	niet		
	 kerkelijke	activiteiten.
• Hennie Scheele voert deze maatregelen uit. 
Geen vragen of opmerkingen uit de zaal.

Eredienst en Liturgie:
Koos	licht	de	praktische	uitvoering	toe	per	1	nov.
-	 Predikanten	worden	verzocht	de	lengte	van	hun	dienst	aan	te	passen	en	afwisseling	in	zitten	en	staan.
- Er liggen dekens klaar in de kerk.
-	 In	de	vergaderzaal	wordt	na	de	dienst	koffie,	thee	geserveerd.

Diaconie:
- De energiecrisis raakt iedereen in Nederland. De diaconie is niet rijk maar wil delen van gaven en helpen   
 waar geen helper is. 
- Voor hen die de bijdrage van de overheid kunnen missen, de diaconie ontvangt het bedrag graag op haar  
 rekening.
- De diaconie staat open voor hulpvragen en laat anderen niet in de kou staan.

Afsluiting:
Wim zegt toe dat deze maatregel maandelijks geëvalueerd wordt en aangezien er geen opmerkingen en/of vragen 
zijn, is een teken dat gemeente instemt met de voorgestelde werkwijze. 

Wim dankt de aanwezigen en wenst ons een goede zondag. 

Verslag extra gemeentevergadering 

dd 16 okt 2022



Verdieping	&	Ontmoeting
Ontmoeting
Wat een geweldig startweekend hebben we weer achter de rug. 
Zaterdags	gesjoeld,	geschilderd	en	Weerwolven	gespeeld,	naar	de	pitches	geluisterd	van	de	vele	actieve	
teams	en	commissies.		Ook	hebben	we	heerlijk	gegeten	van	de	vele	voortreffelijke	gerechten	en	hapjes	die	
door de diverse gemeenteleden waren meegenomen.  
Wat	fijn	om	zo	gemeenschap	te	zijn.

In het programma van V&O staan voor de korte termijn o.a.: 
In november organiseren we weer een Kerk-en-Werk avond. 
Wie daaraan wil deelnemen: houd dinsdag 15 november vrij! 
Nadere mededelingen volgen.

Verdieping
Meeliften	op	lezingen	van	ds.	Henk	Fonteijn	en/of	ds.	Henk	van	Kapel.

Al twee jaar verzorgen ds. Henk Fonteijn en ds. Henk van Kapel onder de noemer ‘Op adelaarsvleugels’ een 
doorgaande lezing van het Johannes-evangelie; eenmaal per maand komen deelnemers samen, ‘s morgens in 
Buurmalsen of ‘s avonds in Tricht voor een intensieve bespreking van een hoofdstuk uit dit boeiende evange-
lie. 

Er zijn nog zeven hoofdstukken te gaan; op woensdag 9 november is Johannes 14 aan de orde.  
‘s morgens 09.30 u. in het pastoriezaaltje van Buurmalsen,  
‘s avonds om 19.30 u. in de consistorie van de Sint Pieterskerk in Tricht. 
Alle deelnemers krijgen ter voorbereiding per e-mail een reader toegezonden. 

Op dinsdagavond 22 november,	aansluitend	op	de	thematiek	van	de	laatste	zondag	van	het	kerkelijk	jaar	op	
20 november, wordt een gespreksavond aangeboden rond het thema: ‹hemel, hel, hiernamaals’.  
Deze	heeft	plaats	in	kerkelijk	centrum	De	Belder	in	Tricht,	aanvang	19.30	uur.	

Aanmelden voor bovenstaande gesprekken is gewenst bij een van onderstaande predikanten.  
Henk van Kapel, 06 30743819, post@dshjvkapel.nl 
Henk Fonteijn, 06 14230579, henkfonteyn@gmail.com
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De PCOB Geldermalsen organiseert een gezellige middag met een 
optreden van het zeemanskoor “De Zeesterren”. 
U bent van harte welkom op donderdag 17 november om 14.30  
uur in “De Ontmoeting” in Geldermalsen. 
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Marijke en Sia naar Kenia….  
Wij, Marijke Blijleven en Sia Feenstra hebben het plan opgevat om 
de bestuursleden van de Stichting Shade Children Foundation NL 
op 23 november voor 2 weken te vergezellen naar Kenia om daar 
de handen uit de mouwen te steken. Wij zullen deel uitmaken van 
het dagelijks leven in het kindertehuis en daar klussen gaan doen. 
Ook zullen we andere projecten, waaronder kinderproject Oasis in de sloppenwijken van Thika en de 
activiteiten van het Shade voetbalteam, bezoeken.   

De Keniaanse NGO Shade Children Foundation (SCF) is in april 2010 gestart als kindertehuis, waar 
gemiddeld zo’n 25-30 kinderen een veilige plek vinden om tijdelijk te verblijven of om op te groeien. De 
naam Shade staat dan ook voor het bieden van beschutting. Dina van Doesburg uit Geldermalsen is 
medeoprichter en bestuurslid van dit kinder/jongerenproject. Sinds 2013 is er ook een Nederlandse 
Stichting die gerund wordt door een actieve groep bestuursleden en financieel gesteund door een grote 
groep betrokken mensen in Nederland en België. 

Hun impact gaat veel verder dan deze 30 kinderen die in Shade House wonen. Zo is 
er inmiddels een voetbalteam van 180-200 deelnemers. Naast dat deze 
jongeren/kinderen gewoon graag voetballen, heeft deze activiteit als insteek om de 
jongeren van de drugs en alcohol af te houden, discipline bij te brengen en de fysieke 
en mentale gezondheid te bevorderen. Belangrijk is ook dat zij zo kinderen/jongeren 
kunnen identificeren die in vaak hele slechte omstandigheden leven. Voor deze 
voetbalteams zijn zij continu op zoek naar voetbalschoenen die nog een ronde 
meekunnen. Alle maten, met name ook grote, zijn welkom en kun je inleveren bij Sia 
of Marijke.  

Op dit moment komen er via de kinderbescherming en politie veel jonge kinderen (leeftijd 1,5 tot 9 jr) vanuit 
heftige situaties binnen bij Shade. Steeds vaker zijn de trauma’s zo ernstig dat daar psychologische hulp bij 
nodig is die de staf van Shade deze kinderen niet kan bieden. Shade zou graag voor een middag per week 
een counselor aanstellen. Ook voor de kinderen die al langer in Shade house wonen, want zij hebben 
allemaal ook een behoorlijke rugzak.  
Wij willen hen graag helpen om dit mogelijk te maken en daarnaast tijdens ons verblijf ook kijken naar 
andere zaken waar wij bij kunnen helpen.  

Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren? Maak dan een bijdrage over naar IBAN NL41RABO0133557065 
tnv St. Shade Children Foundation (ANBI status) ovv Sia en Marijke. Of regel het met ons persoonlijk. Wij 
zorgen er dan voor dat dit geld zijn bestemming vindt.  
 
Dankjewel alvast, Marijke en Sia  



Kerkenraad

Willy Blom   06 1267 8273 scriba    
Anton Donker   630 348 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal  06 2278 6746 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel  06 5389 6038 ouderling pastoraat
Eric	Max	Krijnen	 	 569	317	 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  06 5389 6038  ouderling  n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse   575 414    secretaris  jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra                       06 4213 1916      pastoraal teamlid            siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem              574 610       pastoraal teamlid      jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal                                     576 042        pastoraal teamlid     janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg               06 2864 2762    pastoraal teamlid       kari.van.kranenburg@gmail.com

Kerkrentmeesters
Eric	Max	Krijnen	 	 	 569	317	 	 	 voorzitter	kerkrentmeester
Anton Donker   630 348   ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes   536 885   penningmeester
Anne Verboom   580 846
Rieks Cornelisse   575 414    secretaris
Peter de Vlugt   06 5436 8319

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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Bijbelleesrooster
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di 1 nov  Psalm 84  Allerheiligen - Wonen in Gods huis
wo	2	nov	 2	Koningen	6:1-7	 Drijfijzer	
do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer
vr 4 nov  2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok 
za 5 nov 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open
zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht
ma	7	nov	 2	Koningen	8:7-15	 Zelfvervullende	profetie?
di 8 nov  2 Koningen 8:16-29 Familibanden 
wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei
do 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken
vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt 
za 12 nov Lucas 20:20-26  De mond gesnoerd
zo 13 nov Lucas 20:27-40  Woorden van eeuwig leven
ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt
di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen
wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning
do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester
vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden 
za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers 
zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk
ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor
di 22 nov Lucas 21:5-19  Blij vooruitzicht?
wo 23 nov Lucas 21:20-38  Hij komt!
do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen
vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht
za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent, Inspanning
ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven
di 29 nov Jesaja 9:7-16  Gods woede
wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.


