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Heel wat voorgangers in onze kerkdiensten zijn bij de 
aankondiging van de collecten gestruikeld over ‘de revi-
talisering van de gebouwen’. Dat kan ik goed begrijpen, 
nog beter dan voorheen, want ik stelde zojuist vast dat 
het woord ‘revitalisering’ helemaal niet in mijn (oude) 
Dikke Van Dale voorkomt. Wel in de huidige (internet-) 
woordenboeken en die geven de volgende betekenissen: 
opnieuw leven inblazen, opleven, opveren.

Waar niet voor gecollecteerd is – althans niet met collec-
tezakken – maar wat nu min of meer
spontaan plaatsvindt is een heel andere vorm van revita-
lisering: het gemeenteleven in onze kerk wordt opnieuw 
leven ingeblazen na een moeilijke periode. We zien dat 
langzamerhand steeds meer mensen naar de kerkdien-
sten	komen,	en	dat	het	na	afloop	steeds	een	heel	leven-
dig samenzijn is.
Bovendien zien we een groeiende betrokkenheid en 
bereidheid	van	mensen	om	zich	in	te	zetten.	In	de	
afgelopen	tijd	zijn	gemeenteleden	gezocht	en	gevraagd	
om in de verschillende teams de reeds bestaande en de 
nieuwe vacatures na de zomer invulling te gaan geven en 

die oproepen hebben heel veel opgeleverd: Niet minder 
dan	tien	mensen	hebben	zich	bereid	verklaard	in	het	
nieuwe	seizoen	actief	te	worden	in	één	van	de	teams.	
Met	name	het	team	Pastoraat	krijgt	flinke	versterking	en	
hetzelfde	geldt	voor	het	team	Verdieping	&	Ontmoeting.	
Verder zijn ook nieuwe vrijwilligers gevonden voor de 
teams Diaconie en Eredienst & Liturgie. We zijn heel blij 
en dankbaar voor de inzet van zo veel mensen die hun 
schouders	eronder	willen	zetten	en	die	hun	tijd	en	talen-
ten	willen	inzetten	voor	onze	gemeente.	Zodat	we	weer	
meer kunnen doen aan het ‘omzien naar elkaar’, meer 
capaciteit	en	creativiteit	hebben	voor	het	opzetten	van	
activiteiten,	onze	diaconale	rol	onverminderd	kunnen	
blijven	vervullen	en	er	meer	menskracht	en	creativiteit	
beschikbaar komt voor het organiseren van onze kerk-
diensten en alles wat daarbij komt kijken.

Alle reden om in geloof en vertrouwen het nieuwe sei-
zoen te beginnen!

W.W.

Revitalisering

04-09-2022   
Predikant Ds.B.Bregman uit Tricht
Lector  Eva Willeboer
Organist 
Collectes 1. KiA Werelddiaconaat
      2. Kerk
  3. Revitalisering

11-09-2022 Heilig Avondmaal
Predikant Ds. K. Touwen uit Deil
Lector  Rieks Cornelisse
Organist Tjeerd Kiers
Collectes 1. ZWO
  2. Kerk
  3. Revitalisering

18-09-2022 
Predikant Ds. P. van Veen uit Harderwijk
Lector  Sia Feenstra
Organist Tjeerd Kiers 
Collectes 1. ZWO KiA Zending 
     2. Kerk
  3. Revitalisering

25-09-2022 Startdienst
Predikant Ds. H.J.G.(Hugo)  Vlug uit Amersfoort
Lector  Nelleke den Hartog
Organist  
Collectes 1. ZWO KiA Zending Vredeswerk
              2. Kerk
  3. Revitalisering

Kerkdiensten



Kijken jullie er ook al naar uit?!

De opening van het 
seizoen 2022-2023 voor de 
jeugddiensten laat nog even op zich wachten.
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen
om er eenknallend seizoen van te maken.

Zoals in de laatste dienst aangegeven, beraden we ons over de vorm en hoe we de 
samenkomsten voor iedereen aantrekkelijk en aansprekend te kunnen inrichten.
Hierbij zouden we best nog wat hulp kunnen gebruiken. Lijkt het je leuk om hierover mee te 
denken of in een andere vorm mee te werken aan het succes van de jeugddiensten laat het ons 
dan vooral weten!

Natuurlijk	ontvangen	jullie	zeer	binnenkort	meer	informatie	over	de	data	van	dit	seizoen!	Houd	daarvoor	de	bekende	
kanalen in de gaten! 
Tot snel!

Tamara, Marjolein, Cathelijne en Rachel
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Oppassers gezocht!
Beste gemeenteleden,

Iedere	zondagochtend	tijdens	de	kerkdienst	is	de	oppasdienst	actief	om	de	allerkleinsten	(0	t/m	3	jaar)	bezig	te	hou-
den. We zouden het leuk vinden als u/jij overweegt om ook een keer op te passen. U/jij kunt zelf aangeven hoeveel 
u/jij denkt te kunnen oppassen. Samen maken we hierover een afspraak. Op deze manier kunnen ouders van jonge 
kinderen ook de kerkdiensten bijwonen.

Op	dit	moment	zijn	we	heel	erg	op	zoek	naar	oppassers,	heeft	u	interesse?	
Dan kunt u zich opgeven bij Annelies Verspeek.

Hartelijke groet,
de oppasdienst
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zondag 19 juni 2022 
1e collecte:  Diaconie - voedselbank € 133,28
2e collecte Kerk   € 65,55
3e collecte: Revitalisering  € 64,10
zondag 26 juni 2022 
1e collecte:  KiA binnenl. diaconaat € 60,58
2e collecte Kerk   € 61,00
3e collecte: Revitalisering  € 46,00
zondag 3 juli 2022 
1e collecte:  KiA werelddiaconaat € 76,43
2e collecte Kerk   € 97,15
3e collecte: Revitalisering  € 76,40
zondag 10 juli 2022 
1e collecte:  ZWO   € 103,33
2e collecte Kerk   € 84,00
3e collecte: Revitalisering  € 74,70

zondag 17 juli 2022 
1e collecte:  Jeugd   € 78,70
2e collecte Kerk   € 85,60
3e collecte: Revitalisering  € 63,10
zondag 24 juli 2022 
1e collecte:  Diaconie  € 62,08
2e collecte Kerk   € 49,35
3e collecte: Revitalisering  € 42,35
zondag 31 juli 2022 
1e collecte:  ZWO   € 71,18
2e collecte Kerk   € 80,50
3e collecte: Revitalisering  € 69,40
zondag 7 augustus 2022 
1e collecte:  Diaconie  € 85,53
2e collecte Kerk   € 79,85
3e collecte: Revitalisering  € 69,20

Collecte-ontvangsten 

Van het Pastoraat  
Na	een	periode	van	(warme)	zomertijd,	die	u	thuis	of	elders	hebt	doorgebracht,	beginnen	we	weer	zo	langzaamaan	
met het starten van het kerkenwerk. 
Ons	pastoraat	heeft	in	de	zomer	ook	op	een	wat	lager	pitje	gestaan.	De	koffieochtenden	zijn	in	juli	en	augustus	ge-
woon	doorgegaan,	met	een	trouwe	groep	bezoekers,	heel	fijn.
Voel	u	vooral	vrij	om	ook	eens	op	de	derde	donderdag	van	de	maand	even	de	kerk	binnen	te	lopen	en	een	kop	koffie/
thee te komen drinken om elkaar te ontmoeten, van harte uitgenodigd!

Koffie	ochtend  15 september 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! 
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Veel	pastoraal	werk	in	onze	gemeente	heeft	onopvallend	
plaats gevonden. Het – nu nog kleine – pastoraal team 
heeft	gedaan	wat	het	kon	en	daarnaast	hebben	Chris-
tien	van	Harten,	ds.	Henk	Fonteijn	en	ds.	Bram	Bregman	
in het afgelopen seizoen – en nog steeds – zich ingezet 
daar waar een dominee gevraagd werd. Het gaat dan 
om	ernstig	zieken,	om	mensen	in	hun	laatste	levensfa-
se en om uitvaarten. We zijn hen heel dankbaar dat zij 
ons hierin zo geholpen hebben. En dat ze daarvoor nog 
steeds	aanspreekbaar	zijn.	Christien	en	Henk	zijn	beken-
de persoonlijkheden; Bram Bregman woont sinds enige 
tijd	in	Tricht	en	is	lid	van	onze	gemeente,	maar	werkt	als	
predikant momenteel in Apeldoorn. Op 4 september zal 
hij bij ons voorgaan.

In	de	notulen	van	de	kerkenraad	heeft	u	kunnen	lezen	
dat	we	via	het	mobiliteitsbureau	al	een	tijd	op	zoek	zijn	
naar	een	ambulant	predikant	die	in	deeltijd	met	name	
pastoraal werk zou kunnen gaan doen. Dit bleek niet 
eenvoudig, omdat veel gemeenten zoeken naar een 
tijdelijk	in	te	zetten	predikant,	maar	in	augustus	zijn	we	
in contact gebracht met een predikant die voor 8 uur per 

week in onze gemeente kan komen werken. De kerken-
raad	heeft	inmiddels	kennis	gemaakt	en	geconcludeerd	
dat	zijn	mogelijkheden	en	onze	behoeften	goed	bij	elkaar	
passen. Het zwaartepunt van de inzet zal heel duidelijk 
het pastorale werk zijn.  Nadat de zakelijke aspecten zijn 
voorbereid zal de kerkenraad op 5 september een besluit 
nemen.	Het	ziet	er	naar	uit	dat	dit	positief	zal	zijn	en	dan	
kan hij in september al beginnen en kunt u op startzater-
dag 24 september kennis met hem maken. 

Verder	heeft	u	in	de	notulen	ook	kunnen	lezen	dat	onze	
consulent ds. Inge Eckhardt inmiddels naar Noord-Hol-
land	is	verhuisd.	Met	haar	sympathieke	en	ook	kritische	
inbreng	heeft	zij	de	kerkenraad	geholpen	en	op	bepaalde	
momenten ook een spiegel voorgehouden. Die input 
‘van buitenaf’ met ook de ervaringen van elders hebben 
opbouwend gewerkt en daar zijn we haar dankbaar voor. 
Inmiddels hebben we een nieuwe consulent gevonden 
in de persoon van ds. Leendert Jan van Lingen uit Beu-
sichem. We zijn blij dat hij deze rol wil vervullen en we 
zien er naar uit met hem samen te werken.

Van de kerkenraad

Dominees	zetten	zich	in
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We kunnen weer “gewoon” een startweekend houden!!

Het thema van dit kerkelijk jaar is “aan tafel” en daar sluiten we graag op aan. 

We hebben het volgende plan:
Zaterddag 24 september

15:30 u.  Allereerst beginnen we de middag met 3 keuze -onderdelen:
  1. Oud Hollandsche tafel-spellen voor jong en oud.
	 	 2.	 Creatief	met	verf:	“Aan	tafel”	op	het	schilderslinnen.
  3. Weerwolven; het bekende gezelschapsspel.
17:00 u.  Pauze met een hapje en een drankje.
17:30 u.  Pitches van alle commissies en teams.
  Aan het eind van elke pitch worden 2 vragen gesteld. Dus goed luisteren!
18:00	u.		 Introductie	van	onze	nieuwe	ambulant	predikant.
18:15 u.  TAPAS-DINER: iedereen wordt gevraagd een aantal (koude) gerechtjes mee te   
       nemen , centraal wordt gezorgd voor een kopje soep en eventueel een “paar   
  stengeltjes friet”.
19:30	u.		 Eindigen	maaltijd	/	uitslagen	pitch-prijsvraag	/	collecte.
20:00	u.	 	Afsluiting.

De	jeugd	kan	na	het	kopje	soep	in	de	vergaderzaal	gaan	genieten	van	film	met	friet.	
Voor de kleine jeugd zal er een springkussen zijn!

Op	zondag	25	september	zal	de	(op	zaterdag)	gefilmde	introductie	van	de	ambulant	predikant	
direct na de dienst worden getoond.

Tijdens	de	koffie	worden	de	schilderstukken	uitgestald	en	worden	(opnieuw)	de	winnaars	van	de	
pitchwedstrijd en de spellen bekend gemaakt.

Om de catering zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de aanwezigen, wordt gevraagd om u/je 
van tevoren op te geven achter in de kerk, via de kerk-app of per telefoon. Nadere mededelingen 
zullen volgen.

Team	Verdieping	&	Ontmoeting.

Startweekend
24 en 25 september
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Collecten
Zondag	4	september	-	Collecte	Kerk	in	Actie-	Werelddiaconaat
Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, 
zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast 
te	maken	met	extra	(medische)	kosten.	Kerk	in	Actie	ondersteunt	deze	gezinnen	
niet	alleen	met	zorg	en	revalidatie,	maar	helpt	mensen	met	een	handicap	ook	
bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen 
voorlichting	en	training	over	hoe	zij	mensen	met	een	beperking	een	volwaardige	
plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
Meer lezen
kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar

Zondag	25	september-	Collecte	Kerk	in	Actie-	Vredeswerk	-Zending
Colombia:	Vrouwen	als	vredestichters
Colombia	werd	tientallen	jaren	lang	geteisterd	door	een	gewapend	conflict.	In	
2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabewe-
ging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te 
bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame 
samenleving.	Zij	willen	vrouwen	die	slachtoffer	waren	van	geweld	tot	steun	
zijn	en	zetten	zich	in	voor	verzoening	en	vredesopbouw.	De	helende	kracht	van	
bijbelverhalen	is	hierbij	een	belangrijke	inspiratiebron.
Meer	lezen		kerkinactie.nl/vrouwenincolombia

ZWO	Kerk	in	Actie
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We zijn inmiddels weer veel verder met de voorbereidingen voor ons SLOTCONCERT op 
12 november 2022. 
Door sponsoring in het programmaboekje hopen we dat opbrengst van de kaartverkoop geheel ten 
goede kan komen aan het project van Rescue Baby Gambia. 
De	kaartverkoop	kan	beginnen,	kijk	voor	informatie	hieronder.

De teller/zandmeter staat inmiddels  op € 7478,00. 
Ons doel is totaal  € 10.000,00 te halen om op 12 november uit te reiken
aan Regina, voor project Recue Baby Gambia.

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

CK:	Arendien	van	Putten												 	 	 arendienvangestel@upcmail.nl							
      Anne Lagerwerf        anne@lagerwerf.eu
      Janneke van Os    janneke.kerkenwerk@poppelenburg.nl

20	augustus	stonden	we	op	de	braderie.	Het	was	prachtig	weer	en	gezellig	druk.
Het liep heel goed met de verkoop en we hebben alle jam van Kari verkocht.
Wat de totale opbrengst was is nog niet precies bekend, dat komt de volgende 
keer.

 Rescue Baby Gambia. 
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Tijdens Covid 19 zijn er, in  de online vergaderingen, meerdere 
mogelijkheden om het Heilig Avondmaal thuis te vieren  besproken door 
de diaconie en kerkenraad. Omdat veiligheid voorop staat en we er niet zeker 
van	waren	dat	we	elkaar,	soms	ongemerkt,		konden	besmetten	is	hiervan	afge-
zien. 

Gelukkig kunnen we nu weer deelnemen aan het Heilig Avondmaal in de kerk. 
Hoewel we  fysiek aanwezig kunnen zijn, volgen velen ook  de online diensten. 
We zijn als gemeente daar inmiddels op ingericht met de juiste apparatuur en 
een goed beamerteam. Bij de kerkenraad en diaconie staat het punt  omtrent 
het thuis vieren van het Heilig Avondmaal nog steeds op de agenda.  Misschien 
kunt u niet naar de kerk komen en volgt u wellicht daarom thuis de diensten. 
Wij willen u in dat geval dan ook graag de mogelijkheid bieden om thuis het 
Heilig Avondmaal te vieren. 

Wilt	u	zich	aanmelden	om	thuis	het	Heilig	Avondmaal	te	vieren	of		heeft	u	
hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
Namens de Diaconie
Jeannette	Wiggelinkhuijsen	
diaconie.gereformeerd@gmail.com

Commissie orgel en piano.
Eind	vorig	jaar	heeft	Tjeerd	Kiers,	een	van	onze	vaste	organisten,	
een verslag over de rol en de staat van het orgel en de piano in de 
kerk aan de kerkenraad gestuurd. Hierin stond zijn advies om een 
commissie in het leven te roepen die over dit onderwerp en de aan-
bevelingen in zijn rapport de kerkenraad een gedegen advies kan 
geven. Dit advies is opgevolgd, en vandaar dat de commissie “orgel 
en piano ” is opgericht.  In deze commissie zijn alle disciplines 
vertegenwoordigd	die	bij	het	functioneren	van	orgel	en	piano	be-
trokken	zijn:	Techniek,	inrichting	van	de	kerk,	muziek	en	organisten.	
Inmiddels	is	er	al	flink	wat	werk	verzet,	waarbij	rekening	is	gehou-
den met zoveel mogelijk aspecten van muziek in de kerk, en is een 
advies	aan	de	kerkenraad	in	een	vergevorderd	stadium.	De	tijdelijke	
storing	aan	ons	orgel	geeft	nog	eens	aan	dat	dit	advies	nodig	is!	
Zodra er hierover meer nieuws is, zullen we u daarover informeren.
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!!!	Alleen	voor	twintigers	!!!

Zou	je	het	leuk	vinden	om	2-wekelijks	met	een	groep	twintigers	bij	elkaar	te	komen	en	
je te verdiepen in actuele christelijke onderwerpen? En kun je de vrijdagavond hier-
voor vrij maken?
De	Vrije	Evangelische	Gemeente	van	Geldermalsen	(de	Ark)	heeft	een	(nieuwe)	22+	
groep met 15 - 20 deelnemers die inmiddels een jaar samenkomen. Omdat het gaat 
over	“Geloven	in	de	21e	eeuw”	(denk	aan	relaties,	werk,	studie	en	geloof)	willen	we	
graag ook mensen uit andere kerken uitnodigen!
De eerste avond van het nieuwe seizoen is vrijdag 30 september, we starten dan met 
een	maaltijd.	
(wel even aanmelden!) om 18.30u in de Yuverta, Burg. Roozeveld van de Venlaan 7 
in Geldermalsen.

Wil je meer info? 
Bel	of	app	naar	Matthijs	Hulsman	06	44	924	596	of	matthijshulsman@hotmail.com.
of
Tricht hervormd  scriba@hervormdegemeentetricht.nl
Tricht maranatha  scriba@hervormdmaranatha-tricht.nl
Buurmalsen  scriba@hervormdmaranatha-tricht.nl
Centrumkerk   scriba@hervormdgeldermalsen.nl
Emmalaan   scriba.gereformeerd@gmail.com
Meteren   scriba kockhenk@gmail.com
Deil enspijjk  scriba@kerkdeilenenspijk.nl
Bethelkerk  scriba@gergemtrichtgeld

De	PCOB	Geldermalsen	organiseert	op	donderdag	15	september	een	presentatie	
over China en Tibet.
U	bent	van	harte	welkom		om	14.30		uur	in	“De	Ontmoeting”.	PCOB
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Aanwezig: 
Wim	Willeboer,	Koos	Groenendaal,	Anton	Donker,	Eric	Max	Krijnen,	Willy	Blom,	Jeannette	Wiggelinkhuijsen	,	
Floris van Kuijl, ds. Inge Eckhardt
Afwezig:  Nelleke den Hartog, Peter de Vlugt
Gasten:	Diederik	van	Hattem	(Thema	Communicatie)

Inhoudelijke zaken 

Opening / Geloofsvraag
Welkom	op	de	laatste	vergadering	van	dit	seizoen.	De	kaars	wordt	ontstoken	in	de	hoop	en	verwachting	van	God’s	
aanwezigheid. Aansluitend zingen we lied 875 met elkaar, Inge gaat voor in gebed. We gaan in op de vraag wat ons 
geloof inspireert, voedt of vormt? En aan welk bijbelverhaal of tekst we bijzonder gehecht zijn.

Thema:	Communicatie
Prioriteit	van	Team	Communicatie	was	de	app	DM	en	deze	functioneel	krijgen.	Website	wordt	gezien	als	een	uit-
hangbord	voor	onze	gemeente	maar	niet	als	platform	om	nieuws	te	delen.	Dit	is	een	praktische	keuze	om	hiermee	
beheer	zo	eenvoudig	mogelijk	te	maken.	De	huidige	website	is	een	co-creatie	met	hervormd,	het	team	communicatie	
pleit	voor	een	eigen	site	met	een	eigen	look	and	feel.	We	moeten	dit	melden	bij	de	herv.	gemeente,	via	voorzitter.	
Of	andere	optie,	met	hervormd	in	overleg	gaan	hoe	we	een	gezamenlijke	website	kunnen	(ver)bouwen.	Dit	maakt	
het complex want de vraag is of beide kerken hetzelfde doel met website voor ogen hebben.  Het argument voor een 
eigen	website	is	dat	we	hiermee	onze	eigen	identiteit	kunnen	etaleren.	Voor	nieuwkomers	is	het	een	manier	om	onze	
kerk	te	vinden.	Een	website	moet	altijd	zelf	gevuld	worden	en	onderhouden,	gaat	niet	vanzelf	dat	realiseren	we	ons.	
Gezocht moet worden naar een modus om de werkzaamheden hiervoor zo beperkt mogelijk te houden.  Kerkenraad 
adviseert om met huidige webbeheerder in gesprek te gaan en de bevragen welk systeem werkbaar is. Wim stemt af 
met hervormd, Diederik met de webbeheerders.
De	app	DM	blijft	wat	achter	in	gebruik,	de	nieuwswaarde	moet	omhoog.	Om	dit	vlot	te	trekken	is	bedacht	dat	elk	
team 2 appgroepen gaan beheren. Enerzijds intern om als Team met elkaar te communiceren en anderzijds een 
nieuwstroom voor de gemeente vanuit de teams op gang brengen. Per team wordt hiervoor iemand verantwoorde-
lijk gemaakt. Gebruik verhogen kan  door mailinglijst van Appel te leggen naast de app gebruikers en mensen die app 
niet	gebruiken,	actief	te	benaderen.	De	groepsdynamiek	in	een	app	werkt	anders,	dat	moeten	we	met	elkaar	leren	en	
ondervinden. Gericht vragen helpt bijvoorbeeld beter dan open vraag stellen. De kunst is om 1 plek te creëren waar 
de	informatie	te	halen	is	en	waar	mensen	naar	toe	gezogen	worden	vanwege	de	nieuwswaarde.		
Welke	informatie	waar?	Alle	roosters	die	in	onze	gemeente	in	omloop	zijn,	in	de	kalender	slepen,	hierdoor		wordt	de	
nieuwswaarde	al	geüpdatet.	Per	team	onderzoeken	wat	in	app	kan.	Bij	elk	bericht	een	attitude	ontwikkelen	en	van	te	
voren	altijd	afvragen,	kan	ik	mijn	nieuws	in	de	app	kwijt	of	moet	het	elders?	Hoe	meer	in	de	app	geladen	wordt,	hoe	
groter het gebruik zal worden. De app is het centrale medium en zal op den duur alle input uit Appel plaatsen. 
Capaciteit	team	communicatie:	deze	is	onvoldoende.	Er	moeten	idealiter	2	a	3	mensen	toegevoegd	die	als	aanjagers	
fungeren	om	app	in	de	benen	te	krijgen.	Team	communicatie	faciliteert	de	communicatie	en	houdt	zich	inhoudelijk	
niet	met	communicatie	bezig.	Wel	belangrijk	dat	Team	communicatie	adviserende	rol	op	zich	neemt	met	vragen	
vanuit de Teams. 

Bestuurlijke zaken

Notulen kerkenraad  7 juni  2022 
-	 Nav	de	notulen:		het	gesprek	met	Team	E&L	heeft	geleid	tot	vertrek	voorzitter	team	E&L.	De	teamstructuur	
zoals	ooit	bedacht,	is	voor	dit	team	niet	werkbaar	geweest.	Team	E&L	heeft	altijd	aangegeven	geen	verbinding	te	

Notulen Kerkenraads

vergadering 4 juli 2022
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kunnen	maken	met	werkgroepen.	Dit	signaal	is	niet	bij	kerkenraad	binnen	gekomen.	Kerkenraad	heeft	in	juni	na-
drukkelijk	aangeboden	om	Team	verder	te	willen	helpen	maar	voorzitter	kreeg	gevoel	dat	ze	overvraagd	werd	op	dat	
moment. Er hebben al gesprekken plaats gevonden en er wordt samen door Koos en Wim met Team E&L gekeken, 
hoe	verder.	Het	is	goed	om	in	klein	comité	vanuit	kerkenraad	nogmaals	een	gesprek	te	initiëren	om	door	te	praten.
- Andere vraag is of het jaarplan wel jaarlijks opgemaakt dient te worden. Een punt voor teamdag.
- Notulen worden vastgesteld. 

Actielijst	7	juni	2022:
Jeugddienstcie komt na de zomer met voorstellen. Koos en Wim zijn contactpersonen. 

Gemeentezaken:
-Voortgang interim predikant of ambulant predikant:
Mobiliteitsbureau	heeft	4	predikanten	benaderd	maar	geen	van	de	4	is	beschikbaar,	voor	de	zomer	zal	er	geen	op-
lossing	komen.	Wim	heeft	hierover	contact	gehad	met	de	classispredikant,	die	een	suggestie	gedaan	heeft	voor	een	
voorganger waarmee kerkenraad instemt.
-	Voor	opvolging	van	consulent,	ds	Inge	van	Eckhart	vertrekt	deze	zomer	naar	Noord	Holland.	Wim	heeft	voorganger	
benadert,	het	wachten	is	op	toestemming	van	de	betreffende	kerkenraad.	

-Nieuwe ambtsdragers:
Pastoraat: toezegging voor pastoraal medewerkers van Marietje van Haarlem, Jeanine Zaal en Sia Feenstra. 
Richard	van	Mersbergen	gaat	zich	inzetten	voor	tieners,	Claudia	neemt	zijn	rol	over	in	de	kindernevendienst.
Alfred en Maria IJlst: Maria sluit zich aan bij V&O en Alfred bij E&L. 
Eva	Willeboer	heeft	zich	zelf	aangemeld	voor	V&O.	
Al met al zijn wij blij om te zien, dat gemeenteleden bereid zijn om taak op zich te nemen, hoewel er nog belangrijke 
posten	open	staan.	Bijv.	voorzitter	diaconie.

-Bevestiging	en	afscheid	ambtsdragers	dd	9	okt.:
Voorstel	is	om	dit	op	9	okt	te	laten	plaatsvinden,	voorganger	is	Christien	van	Harten.	Waarschijnlijk	moeten	we	hier	
toestemming voor vragen bij classis.

-Terugblik gemeenteavond dd 10 juni:
Veel	positieve	geluiden	over	gekomen.	Eric	Max	vond	het	gezellig	maar	er	was	maar	een	laag	percentage	van	het	
totaal aantal leden aanwezig. Er zijn ook signalen van gemeenteleden die bewust niet aanwezig waren. De gemeen-
teavonden van de laatste jaren hadden een lage opkomst, in dat licht is de opkomst van rond de 55 gemeenteleden 
meer dan goed te noemen. Voor een volgende keer onderzoeken hoe we het nog verder kunnen uitbreiden.
-Startzondag: 
V&O overweegt om op 24 sept een startzaterdag te organiseren. Deze keer niet in regionaal verband. Op zaterdag 
kunnen	er	tot	14.00	uur	geen	activiteiten	zijn.	

Teams/werkgroepen: 
-Kerkrentmeesters: 
Stand	van	zaken	Jeugdgebouw	mbt	verbouwing	voor	huisvesting		vluchtelingen:	Jeugdgebouw	is	met	veel	plezier	en	
met veel energie opgebouwd.  Vandaag is oplevering aan gemeente geweest. Morgen komt er een gezin. Oma, vader, 
moeder	en	4	dochters.	Oma	en	vader	werken	bij	Fruitmasters.	2	kinderen	zitten	op	De	Morgenster.	Over	behoefte	
aan	begeleiding	vanuit	onze	gemeente	is	nog	niets	bekend.	Er	is	grote	bijdrage	vanuit	diaconie	geweest,	coördinatie	
voor	inrichting	en	boodschappen	is	goed	uitgevoerd.	

-Diaconie:
Vergadert	nog	1	keer	dit	seizoen.	Floris	gaat	zitting	nemen	in	bestuur	van	Ontmoetingshuis.	Dit	wordt	gehuisvest	in	
het centrum van ons dorp. 
Floris	heeft	met	Nelleke	gesprek	gehad	met	wijkteam	GGZ.	Team	wil	preventief	werken	en	eerder	signalen	uit	de	
gemeenschap oppakken waar zorg nodig is. 
Handboek Diaconie: Dit boek is gemaakt door Floris, ook vanuit onvrede met het huidige jaarplan. Alle werkzaam-
heden van diaconie zijn in kaart gebracht. Door dit handboek kunnen taken makkelijk worden overgedragen. Dit is 
een mooi voorbeeld voor andere Teams. Het is een dynamisch stuk en zal voortdurend aangepast worden. Of dit op 
termijn het werkplan vervangt, is een vraag die op de Teamdag besproken worden.
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-Pastoraat:
Denktank	pastoraat,	Nelleke	en	Wim	nemen	hier	zitting	in.

-Eredienst en Liturgie: 
Voorbedeboek: we volgen vooralsnog het staande beleid. Koos bespreekt dit verder in team E&L. 
Nav	vorige	kerkenraadsvergadering	heeft	team	een	goed	overleg	gehad,	er	is	een	opening	om	na	te	denken	over	visie	
van team. 

-Verdieping	en	ontmoeting:	
24 sept startzaterdag, 25 sept startzondag? Koos en Wim nemen op zich om dit te verkennen. 

Rondvraag
-	 Eric	Max:	procedure	rond	afkondigingen	is	hem	niet	duidelijk,	scriba	heeft	eindredactie,	zij	zet	mededelingen		
 woensdag in concept klaar, vult indien nodig aan tot vrijdag en daarna gaan wijzigingen /aanvullingen recht
 streeks naar OvD.
-	 Floris:	logo	Emmakerk,	kan	actief	gebruikt	worden.
-	 Floris:	QR	code	voor	giften	zou	interessant	kunnen	zijn	voor	bezoekers	online	diensten.
-	 Willy:	vergaderschema	2022/2023	is	bekend.	Aanspreekpunt	tijdens	haar	vakantie	voor	mededelingen	is	Eric		
 Max.
- Wim: Thema 2022/2023 Aan tafel, wat kunnen wij er mee? Om over na te denken.

Sluiting
Wim	bedankt	ds	Inge	Eckhardt	voor	haar	inbreng,	haar	adviezen	en	de	spiegel	die	zij	ons	voorgehouden	heeft.	Als	
dank gaat zij naar huis met kersen! We sluiten af met het zingen van Ga met God en Hij zal met je zijn!

Welkom bij de gespreksgroep
Waarom?
-	 Het	is	fijn	om	met	elkaar	te	praten	en	na	te	denken	over	je	geloof,	hoe	je	dat	doet	en	wat	je	ermee	doet.			
 Naast kerkdiensten is het onderlinge gesprek in een groep een belangrijk middel om je geloof levend en actu 
 eel te houden. En zo’n groep zorgt ook voor een persoonlijk onderling contact, met elkaar meeleven, gezellig 
 heid.

Hoe? 
- Een groep gemeenteleden die elke maand bij elkaar komt bij een van de leden thuis. Bij toerbeurt bereiden  
 we het te behandelen onderwerp voor. 

Wie?
- We zijn nu (zomer 2022) met zijn zevenen; het zou mooi zijn als we nog wat uitbreiding krijgen. De groep is  
	 gevarieerd	voor	wat	betreft	leeftijd	en	levenssituatie,	dus	er	ontstaan	vanzelf	interessante	gesprekken.

Onderwerpen?
- Alle onderwerpen die met ons geloof te maken hebben kunnen aan de orde komen. Het kan zijn dat we een  
	 boekje	kiezen,	dat	we	gebruiken	als	aanleiding	–	en	niet	als	vast	voorschrift	-	voor	de	gespreksonderwerpen.	

Interesse?
- Je bent van harte welkom om je aan te sluiten of eens een avond te komen ‘proeven’; neem daarvoor con 
 tact op met Wim Willeboer, w.willeboer@gmail.com
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Beste lezer,

In	Appèl	heeft	u	al	een	aantal	keren	wat	kunnen	lezen	over	de	wens	een	ontmoetingshuis	
(inloophuis) in het centrum van Geldermalsen te willen gaan realiseren, een aandachts-
punt vanuit Geldermalsen Samen Centraal en de burgerlijke gemeente. Vanuit de diaconie 
zijn wij vanaf het begin betrokken geweest om mee te denken in de mogelijkheden. 

Het initiatief neemt steeds concretere vormen aan: op 28 juli 2022 is Stichting Tante 
Leen opgericht. Deze mooie mijlplaal is mede mogelijk geworden door interkerkelijke 
samenwerking.

Bij	(stichting)	Tante	Leen	zal	het	ontmoeten	en	het	naar	elkaar	omzien	centraal	staan.	 
Er wordt gezocht naar vormen die passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen en 
lokale omstandigheden die immers voortdurend in beweging zijn. 
De kracht van Tante Leen wordt bepaald door een groot aantal vrijwilligers, maar ook 
door kerken en sponsoren. Zij zullen gezamenlijk vormgeven aan het ontmoeten bij 
Tante Leen. 

In	september	zal	er	na	afloop	van	een	kerkdienst	door	de	contactpersonen	binnen	onze	
kerk	(Floris	van	Kuijl	en	Wim	Willeboer)	een	presentatie	gegeven	worden.	U	wordt	dan	
verder	geïnformeerd	over	het	ontstaan,	de	doelgroep,	locatie,	en	wie	‘Tante	Leen’	nu	is!

Tante Leen werkt geheel op vrijwillige basis. Wilt u meedoen, bijvoorbeeld als gastvrouw 
of gastheer? Neemt u dan even contact op met Floris of Wim.

Heeft	u	op	voorhand	vragen?	Stel	ze	gerust	aan	ons!

Namens	Stichting	Tante	Leen 
Floris van Kuijl en Wim Willeboer
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Maybe the streets are gold and there's a table with plenty room
Maybe we don't grow old and we got nothing to lose
Maybe in the promise land, there's a choir when you walk through
Oh,	but	I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof

Maybe the sun don't set and the waters don't rise
Maybe we don't forget how to laugh like a child
Maybe in the promised land, we're all made for what we do
Oh,	but	I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof

Washing away
Washing away my sorrows
Giving me faith
Giving me faith to follow
A new tomorrow
They tell me in the promised land there are mansions to choose
Oh,	but	I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof

Maybe	time	stands	still	and	the	mountains	just	move
Maybe we all have wings and there's only good news, oh
They say the living water is the fountain of youth
Oh,	but	I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof

Washing away
Washing away my sorrows
Giving me faith
Giving me faith to follow
A new tomorrow
They tell me in the promised land there are mansions to choose
Oh,	but	I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof
Washing away
Washing away my sorrows
Giving me faith
Giving me faith to follow
A new tomorrow
They tell me in the promised land there are mansions for me and you
Oh,	but	I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof
I	pray	Heaven	is	like	rain	on	a	tin	roof

Op verzoek geplaatst;

Lied door kleindochter Elize

gezongen op de rouwdienst voor 

haar oma Gerda Stutvoet



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

do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God
vr 2 sep  Lucas 14:1-11  Uitnodigen
za 3 sep  Lucas 14:12-24  Sorry-cultuur
zo 4 sep  Lucas 14:25-35  Kun jij Jezus volgen?
ma 5 sep Psalm 143  Als alles duister is...
di 6 sep  1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David
do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David
vr 9 sep  1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen
za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos 
zo 11 sep Lucas 15:1-10  Hoera, gevonden!
ma 12 sep Lucas 15:11-32  De wachtende vader
di 13 sep Psalm 142  Totale overgave
wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt
do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed
vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven
za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel
di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand 
wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust
do 22 sep Psalm 128  Voorspoed
vr 23 sep Lucas 16:1-9  Creatief boekhouden?
za 24 sep Lucas 16:10-18  Tot in de puntjes
zo 25 sep Lucas 16:19-31  Waardoor laat jij je overtuigen?
ma 26 sep Psalm 131  Stil
di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod
vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld
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