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Jaarthema: Aan tafel

Lied: Voor ieder van ons (Lied 388: 1,4,5)

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!
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‘Aan tafel!’ Dat is het jaarthema 2022-2023 van de Pro-
testantse Kerk. Een jaar lang gaan gemeenten aan de slag 
met	het	begrip	maaltijd.	Van	een	bezinning	op	het	heilig	
avondmaal	en	een	gemeentemaaltijd	 tot	meehelpen	bij	
de Voedselbank.

#Interview
Elk jaar introduceert de Protestantse Kerk een jaarthema 
voor het nieuwe kerkelijk seizoen. Startzondag is voor ge-
meenten het moment om hier voor het eerst mee aan de 
slag te gaan. Later in het jaar komt het thema ook terug 
in	onder	andere	de	kerst-	en	40dagentijdcampagne,	en	bij	
events zoals de Protestantse Lezing.

Uitdelen
Het thema sluit aan op de visienota van de Protestantse 
Kerk, legt scriba René de Reuver uit. “Een van de sleutel-
woorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet 
wordt, is de avondmaalstafel. Daar ontvang je brood en 
wijn als genadegaven van God. Die krijg je om ze vervol-
gens	ook	weer	uit	te	delen,	heel	letterlijk:	de	beker	die	je	
krijgt aangereikt, geef je door. Eigenlijk loopt de avond-
maalstafel	door	in	het	leven	van	alledag,	in	de	ontmoeting	
met de ander met wie je deelt van wat je hebt ontvan-
gen.”

Het	begrip	maaltijd	blijft	dan	ook	een	belangrijke	rol	spe-
len door het jaar heen. “Samen eten is fundamenteel voor 
een	echte	ontmoeting,	en	heel	Bijbels.	Ga	maar	na:	hoe	
vaak zat Jezus niet met anderen aan tafel? Ik zeg ook al-
tijd:	een	kerkgebouw	kan	niet	zonder	keuken.”

Tafelgesprekken
“Ik hoop dat veel gemeenten zich gaan 
bezinnen op het heilig avondmaal: wat vieren we 
eigenlijk, hoe beleven we het, hoe geven we het vorm? 
Steeds vaker hoor ik dat mensen niet meer zoveel hebben 
met de sacramenten: te formeel. Terwijl ze zo fundamen-
teel zijn voor de christelijke gemeenten.

De avondmaalsviering is een concreet beeld van de gena-
de	van	God,	ze	verdient	een	revitalisatie.	Ik	hoop	dat	er	op	
veel plekken een gemeentebreed gesprek op gang komt 
over het avondmaal, niet alleen in de kerkenraad, maar 
ook met jongeren.

Als ik verder droom, zie ik tafelgesprekken voor me waar-
bij	 gemeenteleden	 lange	tijd	met	elkaar	aan	 tafel	 zitten	
en het samen eten wordt afgewisseld met inhoudelijke 
bijdragen om over door te praten. 

Ik	 zie	 ook	 buurtmaaltijden	 voor	 me,	 bijvoorbeeld	 rond	
thema’s	als	voedselproductie,	duurzaamheid,	arm	en	rijk.	
Je kunt de verbinding leggen met je buurt door gasten uit 
te nodigen en een plaatselijke restauranthouder of boer 
als	spreker	te	vragen.	Er	zijn	ook	allerlei	diaconale	initia-
tieven	rond	eten	te	bedenken.”

Interview uit het blad Petrus met ds. René de Reuver

Van	maaltijd	van	de	Heer	

naar tafel van verbinding
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02-10-2022   
Predikant Mw. (Esther)E. Raatgever uit Meteren    
Lector  Ali de Jong
Organist Jorrit Meulenbeek
Collectes 1. Diaconie
      2. Kerk en Israel
  3. Revitalisering

09-10-2022	 Afscheid	en	bevestiging	
  nieuwe ambtsdragers
Predikant Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman   
  uit Deil
Lector  Sia Feenstra
Organist Tjeerd Kiers
Collectes 1. Missionair werk  
  2. Kerk
  3. Revitalisering

16-10-2022 
Predikant Dr. N. Brunsveld (Niek)  uit Est
Lector  Kari/Dick van Kranenburg
Organist Jorrit Meulenbeek
Collectes 1. Jeugd 
     2. Kerk
  3. Revitalisering

Jeugddienst 18.30 uur Geref. kerk
  Ds. Carolina Blokland
  Muziek van 4tune

23-10-2022
Predikant Ds. T. Wegman uit Zeist
Lector  Richard van Mersbergen
Organist Tjeerd Kiers
Collectes 1. ZWO 
              2. Kerk
  3. Revitalisering

30-10-2022 Heilig Avondmaal
Predikant Pastor P. van Veen uit Harderwijk
Lector	 	 Ruud	Montijn
Organist Tjeerd Kiers
Collectes 1. Diaconie
              2. Jeugd
  3. Revitalisering

Kerkdiensten
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zondag 14 augustus 2022 
1e collecte:  KiA Zomerzending € 95,18
2e collecte Kerk   € 80,30
3e collecte: Revitalisering  € 72,00
zondag 21 augustus 2022 
1e collecte:  Diaconie  € 82,53
2e collecte Jeugd   € 76,40
3e collecte: Revitalisering  € 62,70
zondag 28 augustus 2022 
1e collecte:  ZWO   € 55,73
2e collecte Kerk   € 55,10
3e collecte: Revitalisering  € 50,10

zondag 4 september 2022 
1e collecte:  KiA Werelddiaconaat  € 81,88
2e collecte Kerk   € 50,30
3e collecte: Revitalisering  € 51,97
zondag 11 september 2022 
1e collecte:  Diaconie-voedselbank € 55,63
2e collecte Kerk   € 37,60
3e collecte: Revitalisering  € 35,40

Collecte-ontvangsten 
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Koffie	ochtend  20 oktober 2022 

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! 

Ambulant predikant Ronald Blokland                                
Mij is gevraagd om me in dit blad even voor te stellen. Dat doe ik 
graag. Op 15 september jl. ben ik begonnen als ambulant predikant 
voor	1	dag	per	week	in	uw	gemeente.	Dat	is	een	tijdelijke	aanstel-
ling. Ik zal op donderdagen bij u bezoekwerk gaan doen. Ook ga ik 
meedenken met het pastoraal team over de invulling van hun taak 
in	de	komende	tijd.	En	mocht	er	behoefte	aan	zijn	is	een	bijbellees-
groep ook mogelijk.
Ik woon en werk in Maarssen waar ik voor 80% predikant ben in 
PKN	wijkgemeente	De	Ark	in	Maarssenbroek.	Een	fijne	plek	waar	ik	
samenwerk met een collega. 
Ik ben 63 jaar, sinds twee jaar weduwnaar en vader van 3 dochters 
(33,	30	en	27jr).	Mijn	vrouw	is	in	coronatijd	overleden	aan	alvlees-
klierkanker.	Mijn	ervaring	breng	ik	dus	ook	wat	dat	betreft	mee.	Ik	
heb daarbij de kracht van de gemeente waarin de Geest van Christus 
waait aan den lijve ondervonden. 
Van huis uit ben ik Gereformeerd en heb aan de VU in Amsterdam 
gestudeerd. Ik ben in 1989 begonnen als predikant van twee kerken 
in Zeeuws Vlaanderen. In de loop der jaren bleek mijn interesse 
vooral uit te gaan naar gemeente opbouw (en daarin vooral de rol 
van	de	leiding	en	de	stijl	van	dienend	leiding	geven)	en	pastoraat.	
Een bijzondere vorm van dat laatste is het Contextueel Pastoraat. 
Daarbij	zie	je	mensen	altijd	in	het	licht	van	het	gezin	en	de	familie	
waar ze vandaan komen. 
Mijn	hobby’s:	muziek,	passief	en	actief:	gitaar	en	drums.
Dat waren een paar dingen ter kennismaking. 
Tot ziens!

Goed gevoel
Al	een	tijd	was	de	kerkenraad	op	zoek	naar	een	predikant	die	tijdelijk	–	en	in	deeltijd	–	een	deel	van	het	werk	in	onze	
gemeente op zich zou kunnen nemen. Uiteindelijk is het in de zomer gelukt. In augustus konden we kennis maken 
met ds. Ronald Blokland en aan dat gesprek hebben wij, en naar later bleek ook hij, een goed gevoel over gehouden. 
Omdat	onze	relatie	met	hem	via	het	mobiliteitsbureau	van	de	PKN	loopt	waren	er	enige	formaliteiten	te	regelen,	
maar	dat	lukte	allemaal	vlot	en	zodoende	kon	hij	al	per	15	september	bij	ons	starten.	Inmiddels	heeft	een	aantal	
mensen al kennis gemaakt met hem. Op ons verzoek stelt hij zich nu ook in Appèl even voor.
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ZWO werkgroep: 
nog meer focus op projecten
In de ZWO-werkgroep gaan een paar dingen veranderen. 
Dat gaat ook helpen om nog meer focus te krijgen op 
onze ZWO-projecten.
Hoe is het nu geregeld?
De ZWO-werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 
beide PKN kerken in Geldermalsen. In de werkgroep 
wordt goed en erg plezierig samengewerkt. Zwaartepunt 
ligt op het gezamenlijke project, momenteel Rescue 
Baby Gambia. Vanuit beide kerken worden de projec-
tacties	van	harte	ondersteund,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	
van	publiciteit	via	de	kerkbladen	en	tijdens	kerkdiensten	
(beamer),	maar	bijvoorbeeld	ook	door	het	gratis	beschik-
baar stellen van de Centrumkerk t.b.v. de muziekavond 
die voor het project wordt gehouden. Tevens sponsort de 
werkgroep een ‘Nanny’ via Dorcas.

De werkgroep beslist over de besteding van de vaste 
vrijwillige bijdrage en een aantal collectes van onze Em-
makerk. Dat gebeurt pas sinds een paar jaar. Tot zo’n zes 
jaar geleden werd de vaste vrijwillige bijdrage volledig 
overgemaakt	naar	de	landelijke	PKN	organisatie	voor	dia-
conaal en missionair aandeel buitenland. De toenmalige 
voorzitter	van	de	ZWO-werkgroep	vond	dit	onwenselijk	
en	heeft	de	keuze	voor	de	besteding	van	deze	gelden	
overgeheveld naar de werkgroep. Een hele vooruitgang, 
omdat we nu zelf konden kiezen waar het geld naar toe 
gaat.	Tegelijkertijd	voelt	dit	wat	ongemakkelijk,	omdat	de	
Hervormde kerk de aanwending van bijdragen en collec-
tes	anders	heeft	geregeld	maar	wel	meedenkt	over	de	
Gereformeerde gelden.

De vaste vrijwillige bijdrage en de collectes worden 
besteed	aan	noodhulp,	projecten	van	Kerk	in	Actie,	het	
gezamenlijke	project,	de	sponsoractie,	overige	ZWO-doe-

len en (voor een erg klein deel) gebruikt voor de kosten 
die de werkgroep maakt. De kascontrole op de besteding 
van de gelden en de rapportage over de besteding is een 
Gereformeerde	aangelegenheid.	De	voorzitter,	secretaris	
en penningmeester worden geleverd door de Gerefor-
meerde kerk.
Wat wordt er anders?
In overleg met onze kerkenraad en team diaconie gaan 
we een paar dingen veranderen. De diaconie van onze 
kerk wordt eindverantwoordelijk voor de besteding van 
de VVB en de collecten. In de verantwoording naar onze 
gemeente van wat met de gelden gebeurt is dit transpa-
ranter. Het betekent ook dat we kunnen overgaan naar 
één	geïntegreerde	begroting	en	jaarrekening	voor	de	
diaconie	en	ZWO.	Voor	het	financieel	beheer	is	dat	wel	
zo gemakkelijk. 

Wat	blijft	is	de	goede	samenwerking	met	Hervormd	en	
het	gezamenlijke	project.	Wat	ook	blijft	is	dat	we	nog	
steeds een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) vragen voor 
het ZWO-werk en dat we collecteren voor ZWO. Want 
dat	blijft	hard	nodig.	De	Gereformeerde	leden	van	de	
ZWO-werkgroep gaan de diaconie adviseren over de 
besteding van de VVB en de ZWO-collecten. De ZWO 
bankrekening	blijft	bestaan	voor	het	ZWO	project,	de	
VVB en ZWO-collectes kunt u vanaf 2023 overmaken 
naar de bankrekening van de diaconie.

Op deze manier wordt de ZWO-werkgroep nog meer 
een	gezamenlijke	activiteit	van	onze	beide	kerken,	is	het	
niet	meer	automatisch	nodig	dat	de	voorzitter	en	secre-
taris uit de Gereformeerde kerk komen en komt er nog 
meer aandacht en focus te liggen op onze gezamenlijke 
projecten.

Peter van Delden 

ZWO-werkgroep weer compleet!
Na het vertrek van Margriet Aukes hadden we een vacature 
in de ZWO-werkgroep. Petra van Zandwijk gaat die plaats nu 
opvullen. We zijn erg blij dat Petra dit wil doen en dat we weer 
compleet zijn!
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Slotconcert 12 november

Op 12 november sluiten we ons project voor Rescue Baby Gambia af met een grandioos slotconcert 

in	de	Centrumkerk	(zie	de	flyer).	U	kunt	nu	al	kaarten	reserveren	voor	dit	concert	en	steunt	daarbij	

bovendien het project: de opbrengst van de kaartverkoop is volledig bestemd voor Rescue Baby 

Gambia. Wees er snel bij en stuur een mailtje met het aantal kaarten dat u wilt reserveren naar 

zwo.geldermalsen@gmail.com. U kunt ook telefonisch reserveren 

bij Woudy van der Meijden (06 246 953 27) of Peter van Delden (06 222 01 805).
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Toen de bloem was uitgebloeid
Dacht ze
Mijn leven is voorbij
Niemand die nog kan genieten
Van mijn kleur en vrolijkheid
Ze trok zich terug 
In	stilte
Tot de zaden verschenen
En ze zich realiseerde
Er zijn honderden mogelijkheden
Om opnieuw geboren te worden
En te stralen
Ze gaf zich over aan het leven
En	wachtte	tot	de	wind
ze zou verspreiden
En glimlachte 
Dapper en geduldig

Na een zomer waarin wij, met veel vrijwilligers, ons 
steentje konden bijdragen aan het vluchtelingenpro-
bleem door de verhuur van ons jeugdgebouw, gaat het 
nieuwe seizoen voor de kerkrentmeesters met veel 
rekenwerk van start.
En helaas staat voor veel getallen een minteken. Het 
belangrijkste zorgpunt is natuurlijk de mail die wij van 
Vattenfall	hebben	ontvangen	met	de	nieuwe	gas-	en	
elektra prijzen met ingang van 1 oktober. Die schrik zal bij 
velen hard aangekomen zijn. Op dit moment van schrij-
ven	debatteert	de	Tweede	Kamer	erover,	maar	of	daar	
voor de kerken veel uitkomt is de vraag.
Dit voorjaar zagen wij het aangekomen en is er een 
“Denktank” opgericht, bestaande uit de kerkrentmees-
ters en een aantal energie deskundigen. Hoe verwarm je 
een kerk één uur in de week, die energie lek is en waar 
je	de	warme	lucht	met	de	Corona	ventilator	naar	buiten	
blaast?  Vele technische varianten worden onder de loep 
genomen en hopelijk komt daar spoedig wat uit.
Daaraan gekoppeld is de vraag wat voor huur wij kunnen 
vragen aan onze vaste en aan onze incidentele huurders. 
Die zullen schrikken van een voorgestelde verhoging.
Ook organisatorische maatregelen gaan bekeken wor-
den.	Kunnen	we	een	aantal	activiteiten	clusteren	op	één	
dag ? Vergaderen kan alleen op maandag ; op andere 
avonden is de kerk dicht. Gelet op de kosten voor het 

incidenteel opwarmen zou het zo ver kunnen gaan dat 
ook diensten geschrapt of verplaatst moeten worden. De 
kerkrentmeesters en ook de Kerkenraad zal daar binnen-
kort over moeten spreken.
De pastorie is inmiddels leeg en daarmee zijn ook on-
middellijk de huurinkomsten verdwenen. En, zoals bij 
elk leeg huis, zullen er, geld kostende, herstel- en op-
fris- werkzaamheden nodig zijn. Over een maand gaat 
hetzelfde gebeuren met de kosters woning.
En dan komen er ook heel snel de gesprekken over de 
begroting	van	2023.	En	omdat	we	voor	2022	een	begro-
ting	hadden	ingediend	met	22.000	euro	verlies	moeten	
we	van	de	PKN	(de	Classis)	ook	een	begroting	indienen	
voor 2024.
Duidelijk	is	dat	door	het	bovenstaande	onze	financiële	
situatie	niet	rooskleurig	is.	En	de	discussie	zal	zich	dan	
gaan toespitsen op de vraag of, wanneer en voor hoeveel 
uur wij een eigen predikant kunnen gaan beroepen.

Het worden voor de kerkrentmeesters en de Kerkenraad 
dus moeilijke vergaderingen komende winter. Als U idee-
en	of	meningen	heeft	staan	de	Kerkrentmeesters	en	de	
Kerkenraad daar natuurlijk voor open.

Eric Max Krijnen 

Bent U ook al aan het rekenen ?
van de kerkrentmeesters
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Notulen Kerkenraads

vergadering 5 september 2022
Aanwezig: 
Koos Groenendaal, Anton Donker, Eric Max Krijnen, 
Willy	Blom,	Jeannette	Wiggelinkhuijsen	,	Floris	van	Kuijl,	
Peter de Vlugt, Leendert Jan van Lingen.
Afwezig:  Nelleke van Amstel, Wim Willeboer

Inhoudelijke zaken 
Opening 
Willy	leest	Matth.6:	25-34	en	gaat	voor	in	gebed,	een	gebed	uit	Petrus	bij	de	opening	van	het	kerkelijk	jaar.
Peter	vervangt	Wim	die	op	vakantie	is.	Welkom	aan	onze	nieuwe	consulent	ds.	Leendert	Jan	van	Lingen	uit	Beusi-
chem/Zoelmond. We stellen ons aan elkaar voor. 

Bestuurlijke zaken
Wel en wee in de gemeente
Anne	Verboom	en	Pieter	de	Jong	vragen	om	inzegening	van	hun	relatie	op	28	okt.	

Notulen kerkenraad  4 juli  2022
Goedgekeurd.

Gemeentezaken
o Ambulant predikant
- Opdracht
Opdracht voor ds Blokland is geformuleerd, de opdracht is ruim opgesteld voor 8 uur per week. Het accent ligt op 
het pastoraat. Bezoeken en opbouw van pastoraal team. Ds. Blokland is akkoord met het concept. Het is goed dat ds 
Blokland ook voorgaat in de gemeente. Koos neemt het op met preekregelaar wat goede datum is. 
-	 Financiën
De benoeming van de ambulant predikant brengt kosten met zich mee. De kosten bedragen € 2200 per maand. Er is 
via	de	Solidariteitskas	een	extra	fin.steun	aangevraagd.	
De kerkenraad stemt unaniem in met de benoeming van ds. Blokland. 
o Nieuwe ambtsdragers/Teamleden
9 okt wordt er afscheid genomen van Peter en Floris, in deze dienst worden de Pastorale Teamleden ingezegend en 
ds. Blokland wordt verbonden aan onze gemeente. Daarnaast zijn er 7 teamleden die starten met een taak in de ver-
schillende	teams.	Christien	van	Harten	gaat	voor	in	deze	dienst,	Willy	legt	haar	het	een	en	ander	voor	om	een	goede	
vorm te zoeken. De kerkenraad zal in deze dienst voltallig aanwezig zijn.
We	hoeven	nu	niet	actief	te	werven	voor	kerkenraadsleden.	Scriba	maakt	een	rooster	van	aftreden	en	dit	wordt	ook	
gedeeld met gemeenteleden. Anton en Willy melden dat zij over een jaar stoppen met hun kerkenraadstaak. 
Teams/werkgroepen: 
o Kerkrentmeesters:
Financiën	zien	er	niet	goed	uit,	door	hoge	energielasten	wordt	het	tekort	alleen	maar	groter.	Er	zal	rigoureus	inge-
grepen moeten worden. Deze maand zullen hier besluiten over genomen worden. Er wordt gedacht aan technische 
ingrepen	of	een	andere	variant	is	om	verwarming	uit	te	zetten,	10	gr	C	is	geen	probleem	voor	orgel.	De	kerk	wordt	
dan wel heel koud op den duur. Ook wordt er gekeken naar het gebruik van de kerkzaal. Niet druk bezochte diensten 
in de vergaderzaal of alleen online. Contract met Joods Messiaanse Gemeenschap herzien en huurverhoging afspre-
ken	in	relatie	met	de	kostprijs	van	verwarmen	van	kerkzaal.	Contract	met	Singsation	bespreken/aanpassen.	Kostprijs	
verhuur	moet	in	relatie	zijn	met	de	verhoogde	kosten	voor	de	energie.	We	moeten	er	als	kerkelijke	gemeente	niet	op	
toeleggen.		Zo	passeren	er		verschillende	opties	die	onderzocht	gaan	worden	met	kerkrentmeesters	en	met	denktank.	
Niet uitgesloten wordt dat er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. De gemeente moet hierin betrokken 
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zijn. De Kerkrentmeesters zullen stukje voor Appel maken. 
Positieve	ontwikkeling:	PKN	heeft	Kerkbalans	Plus	gepresenteerd.	Een	extern	bureau	ondersteunt	met	het	schrijven	
van een brief en gaat eventueel bellen met gemeenteleden. Rieks, Marian en Marieke hebben workshops gevolgd en 
zijn enthousiast om Kerkbalans anders aan te pakken. 
o Diaconie
Ontmoetingshuis:	Stichting	Tante	Leen	is	opgericht,	Floris	neemt	zitting	in	bestuur	in	functie	van	penningmeester.	Er	
zijn meerdere kerken vertegenwoordigd in bestuur. De opening is gepland voor het najaar 2022. Er zijn al vrijwilligers 
die beschikbaar zijn als gastvrouw/-heer. Ook vanuit onze gemeente, kortom het gaat draaien. 
Voorzittersfunctie:	Floris	stopt	per	9	okt.	Hij	stemt	met	Wim	af	hoe	hij	nog	wat	taken	op	kan	pakken	als	gemeentelid	
op	diaconale	vlak.	Er	is	waarschijnlijk	een	nieuw	teamlid	die	de	rol	van	voorzitter	op	zich	neemt.
Giftenstroom	Diaconie/	werkgroep	ZWO:	Floris	heeft	met	Peter	van	Delden	een	notitie	geschreven.	Het	idee	is	om	
geldstroom “vrijwillige bijdrage” van de ZWO via de gereformeerde diaconie te laten lopen omdat deze middelen 
ingezameld	worden	in	de	Ger.	Kerk.	De	ZWO	wordt	in	deze	constructie	een	fonds	van	de	Ger.	Diaconie.		De	Gerefor-
meerde	ZWO	leden	adviseren	de	diaconie	over	bestemming	vrijwillige	bijdragen.	ZWO	blijft	een	aparte	werkgroep,	
de samenwerking met Hervormd verloopt goed en mogelijk haakt in de toekomst nog een of meerdere kerken aan 
op	een	project.	De	notitie	is	besproken	met	de	Hervormde	ZWO-leden.		Advies	kerkenraad	om	goed	vast	te	leggen	
waarom deze keuze gemaakt wordt. 
o Eredienst en Liturgie
Alfred	IJlst	wordt	nieuw	teamlid.	Het	team	is	actief	aan	de	slag		om	nieuwe	dingen	te	bedenken.
Het Preekrooster 2023 is nagenoeg rond.
- Voorbedeboek
Een gebedenboek is privacy-gevoelig omdat onze diensten worden uitgezonden. Er moet zichtbaar een privacy 
regelement te zien zijn bij het gebedenboek. Verzoeken voor voorbeden kunnen per apart email adres aangeleverd, 
dit kan nu al bij scriba. Koos wil stukje in Appel schrijven, een nieuw mailadres gebruiken en 1 voorbedeboek bij de 
hoofdingang. Kindernevendienst betrekken bij voorbedeboek, was in verleden ook, is waardevol.
Er is een idee om een gedenkboek te maken waarin geboortes, doop en overlijdens worden opgenomen. Koos infor-
meert bij Marijke en Nelleke. 
- Jeugddienstcie.
Er is gesprek geweest met Herv en Ger kerk en de jeugddienstcie. De cie. zag na deze vergadering weer voldoende 
aanleiding	om	jeugddiensten	te	organiseren.	Tijdstip	is	voor	Ger.	Kerk	bespreekbaar,	gebouw	van	Ger.	Kerk	kan	ge-
bruikt. Er wordt niet afgeweken van term Jeugddienst omdat dit bijna een merknaam is waar een breed publiek op af 
komt.  Cie. gaat weer verder maar is nog wel op zoek naar nieuwe leden. 
o	 Verdieping	en	ontmoeting
- Startzaterdag en/of zondag
 Teamhoofden zijn gevraagd om pitch te houden. 
-	 Kennismaking	ds	Blokland	op	basis	notitie	mobiliteitsbureau	PKN
 1e Kennismaking op startzaterdag, op 9 okt wordt ds. Blokland verbonden aan onze gemeente.
- Startzondag:  er wordt nog gezocht na muzikale invulling.
Rondvraag
- Koos: Akkoord dat Francoise haar geleidehond meeneemt in de dienst. 
- Willy: Pastoraal team verzorgt vanaf september het adres voor de zondagse bloemengroet en levert dit uiter 
 lijk woensdag bij scriba aan.
- Eric Max: er komt voorstel voor orgelfonds van de muziekcie.
- Floris: diaconie lanceert binnenkort de bloemenkaart en bedenkt nog hoe de kaarten verder ingezet kunnen  
	 worden.	Er	zijn	prachtige	foto’s	beschikbaar	gesteld.
- Floris: er kijken veel mensen online, gisteren 131 views. Via een QR code kijkers laten doneren. 
- Peter: aantallen kijkers bekend maken op de een of andere manier. 
- Peter: Preek in noodgevallen, is preeklezen nog wat we willen.? Hier moeten we over nadenken. Is er über 
 haupt nog een noodpreek. Scriba onderzoekt of er nog een preek op de plank ligt.

Sluiting
Peter leest Prediker 3: 1-8



17

Augustus/september	2023	worden	er	weer	werkvakanties	georgani-
seerd	naar	Afrika,	Azië	en	Latijns	Amerika.

Op vrijdagavond 14 oktober 20:00 uur wordt vanuit World Servants 
een	informatieavond	gehouden	in	onze	kerk	aan	de	Lomanlaan.	Wil-
lem-Jan van der Ven (voor velen van ons inmiddels een goede beken-
de) komt vertellen over de projecten die worden gerealiseerd.

Merel	Vos	heeft	dit	jaar	een	kleuterschool	mee-gebouwd	in	Panama	
en zal uit eigen ervaringen vertellen, wat je zoal mee kunt maken! Zij 
heeft	met	Jochem	den	Hertog,	Femke	Mulder,	Valentijn	van	den	Berg,	
Lydia	Lagerwerf	en	Inge	Hak	afgelopen	jaar	actie	gevoerd	en	het	geld	
voor	de	werkvakantie	door	middel	van	acties	organiseren,	donaties	
vragen,	kerstpakketten	maken	etc.	bij	elkaar	gekregen.

Kom geheel vrijblijvend luisteren naar de enthousiaste verhalen van 
Willem-Jan	en	Merel	en	wellicht	is	een	werkvakantie	in	2023	het	iets	
voor jou!

Meer	informatie	kun	je	vinden	op	“worldservants.nl”	
of bel met Henk van Amstel (06-13.40.50.70)

World Servants; “

Bouw mee aan verandering”



Kerkenraad

Willy Blom   06 1267 8273 scriba    
Anton Donker   630 348 ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal  06 2278 6746 ouderling eredienst en liturgie
Nelleke den Hartog  06 5389 6038 ouderling pastoraat
Eric	Max	Krijnen	 	 569	317	 voorzitter	kerkrentmeester
Floris	van	Kuijl	 	 	 06	4183	3743	 voorzitter	diaconie
Peter de Vlugt   06 5436 8319 kerkrentmeesters
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 
Floris van Kuijl   06 4183 3743 
Jeannette	Wiggelinkhuijsen	 06	2695	7684	 	
Pieter de Jong   580 846  diaconaal rentmeester
Renate Olthof   582727   diaconaal rentmeester

Pastoraat
Nelleke den Hartog  06 5389 6038  ouderling  n.den.hartog@hetnet.nl
Rineke van der Linde  503 740  teamlid   rineke.vanderlinde@upcmail.com
Jeanet Cornelisse  57 5414   secretaris  jeanetcornelisse@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   57 5414   secretaris
Peter de Vlugt   06 5436 8319

Verdieping	&	ontmoeting
Henk	van	Amstel	 	 06	1340	5070	 	 voorzitter
Theo Jeninga   580051   jeugd
vacatures

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

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

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk 
College kerkrentmeesters  
NL05 RABO 0321 2006 24

Diaconie Gereformeerde Kerk   
NL42 RABO 0321 2049 05

Werkgroep ZWO Gereformeerde Kerk  
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 van € 1,00 p/st.
(in totaalbedragen van € 20,--) 
en/of collectebonnen van € 1,50 p/st. 
(in totaalbedragen van € 30,--) 
kunnen besteld worden via het rekening nummer van de 
kerk: NL05 RABO 0321 2006 24 
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Bijbelleesrooster

20

za 1 okt  Lucas 17:1-10  Geloof je, of geloof je het wel?
zo 2 okt  Lucas 17:11-19  Tien gereinigd, één genezen
ma 3 okt Lucas 17:20-37  Word geen zoutpilaar
di 4 okt  Lucas 18:1-8  De aanhouder bidt
wo	5	okt	 Lucas	18:9-17	 	 Zeg	niet:	‘Gelukkig	ben	ik	niet	zoals	die	farizeeër	...’
do 6 okt Lucas 18:18-30  Rijkdom
vr 7 okt  1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning
za 8 okt  1 Koningen 21:17-29 Genadig God
zo	9	okt		 1	Koningen	22:1-12	 ‘De	koning	van	Israël’
ma	10	okt	 1	Koningen	22:13-28	 Ongunstige	boodschap
di	11	okt	 1	Koningen	22:29-40	 Toevalstreffer?
wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen
do 13 okt Psalm 113  Lof zij de HEER
vr	14	okt	 2	Koningen	1:1-18	 Alsof	Israël	zelf	geen	God	heeft!
za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel
zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet
ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot
di	18	okt	 2	Koningen	3:20-27	 Mensenoffer
wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren
do 20 okt Lucas 18:31-43  Kom dat zien!
vr 21 okt Lucas 19:1-10  Groot in het koninkrijk van God
za 22 okt Lucas 19:11-28  Gebruik wat je hebt
zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond
ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop
di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten
wo 26 okt Lucas 19:29-40  Onvermijdelijke eer
do	27	okt	 Lucas	19:41-48	 	 Emoties
vr 28 okt Lucas 20:1-8  Geen antwoord
za 29 okt Lucas 20:9-19  Toch een antwoord
zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont
ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet


