
DKR  10 2022 GELDERMALSEN

KERKDIENSTEN.
Centrumkerk : De kerkdeuren staan weer uitnodigend open. Tevens kunt u alle dien-
sten on-line bijwonen en deze zijn te beluisteren en te bekijken via   www.kerkdienst-
gemist.nl  Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf door de dienst te down-
loaden. 
Zondag 22 mei.Voorganger : Ds. M. de Goei- Jansma uit Amersfoort  
Donderdag 26 mei Hemelvaarstdag. Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog 
Zondag 29 mei. Voorganger : Ds. D. ten Voorde uit Nunspeet 

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via www.kerkdienst-
gemist.nl en te zien op YouTube. Zoekterm: ‘Kerkdienst Gereformeerde Kerk Gelder-
malsen’.
Zondag 22 mei. Voorganger: Ds. P. van Veen uit Harderwijk
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag : Ochtendgebed / of samenwerking met andere 
gemeente
Zondag 29 mei. Voorganger : Ds E. Bakker uit Utrecht 

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Kerkdiensten 
Donderdag 19 mei 15.00 uur - Pietie Kuper, voorganger en Tineke van Doorn, organist
Donderdag 26 mei: geen kerkdienst
Donderdag 2 juni: 15.00 uur- Piet Hopman, voorganger en Marja Bongers, organist
Op  Bevrijdingsdag hebben we veel gezongen in de zangdienst met zang van Peter 
Kits uit Elst (Utr.). Deze tenor droeg de samenzang en daardoor werd het geheel 
gedragen. De liederen waren allemaal wensen: van de oude berijming van een psalm 
tot het lied “Eens zal de Betuwe in bloei in weer staan”.  En natuurlijk ontbrak het 
Wilhelmus niet. We eindigden met het zesde couplet van ons volkslied: “Mijn schild en
de betrouwen, zijt Gij o God, mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij 
nimmermeer”.  
Op dinsdagavond 17 mei is er een herdenkingsbijeenkomst in de grote zaal, waar de 
bewoners, die overleden zijn in de periode van 1 december 2021 tot 1 april 2022 
herdacht zullen worden. Muzikale medewerking wordt verleend door Lodewike van der
Steen:  viool, Mickey Wagner: piano en Bernd Jahn: klarinet.  En natuurlijk door onze 
eigen organisten Tineke en Johan van Doorn. 
Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is er geen kerkdienst in Ravestein. De traditie van voor 
de coronatijd om een gezamenlijke kerkdienst met de Hervormde gemeente te 
beleven,  is (nog) niet opgepakt, aangezien we vanuit onze zaal de dienst niet kunnen
streamen en er wel veel kerkgangers thuis de dienst online willen volgen. 
Met een hartelijke groet, 
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
06 15669571 
pkuper@szr.nl

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten
Zondag 22 mei a.s. gaat ds. De Goei- Jansma voor in ons midden. Donderdag 26 mei 
vieren we het heilsfeit van de hemelvaart van Jezus Christus. De daaropvolgende 
zondag verwelkomen we ds. Ten Voorde jr. in ons midden. De kinderen ronden 22 mei
de Simson-cyclus af om vervolgens verder te gaan in Handelingen. 
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Zieken
‘Zeg tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op U vertrouw ik.’ Psalm 91:2
Moge God onze Heer, de zieken in ons midden sterken en helend nabij zijn met Zijn 
kracht.

Huwelijk: 
Op  donderdag 19 mei 2022  hopen Ruben Udo en Iris van Valkenburg elkaar het Ja-
woord te geven. De huwelijksvoltrekking zal in Amerongen plaatsvinden.

Huwelijksjubilea.
Op 23 mei hopen dhr. en mw. Uiterwijk-van Muijen hun 60 jarig huwelijksjubileum te 
vieren. 
Op 26 mei mogen dhr en mw.Vermeulen- Sloot gedenken dat zij 50 jaar getrouwd 
zijn. 
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen voor de komende tijd.  

Uit de kerkenraad
Bestuurssamenstelling
De kerkenraad heeft in de vergadering van 19 april 2022 uit haar midden een nieuwe 
bestuurssamenstelling gekozen. Deze bestaat nu uit voorzitter: Dirk van Krieken, as-
sessor: Ella de Jong en scriba: Han Welmer. Ten behoeve van het secretariaat is Lida 
Eikelenboom toegevoegd aan de kerkenraad (geen ambtsdrager en zonder stem-
recht). Voor de continuïteit in de correspondentie hebben we als kerkenraad een func-
tioneel, niet persoonsgebonden emailadres ingevoerd: scriba@hervormdgeldermal-
sen.nl
Kopij
Het is al jaren mogelijk dat er informatie wordt gedeeld via De Kerk Roept, de zon-
dagsbrief en de beeldschermen in de kerk. Hiervoor wordt door diverse personen 
dankbaar gebruik gemaakt. Het is een eenvoudige manier om elkaar te informeren. 
Recentelijk zijn we geconfronteerd met een schikkingsvoorstel van € 270, omdat er in 
de zondagsbrief van 4 oktober 2020 zonder voorafgaande toestemming een foto van 
het ANP werd getoond. Dat is natuurlijk jammer van het geld. We willen er daarom op
wijzen dat in principe alle werken (tekst, muziek, foto, afbeelding, tekening, film, ...) 
van iedereen auteursrechtelijk zijn beschermd en dat gebruik daarvan alleen mag na 
voorafgaande toestemming. We vragen u hiermee rekening te houden als u een stuk-
je kopij indient, zowel voor De Kerk Roept, de zondagsbrief als de beeldschermen in 
de kerk.

Giften.
Ontvangen via mw. Schram € 5,- en via ds. Blokland - den Hertog € 20,-- voor de kerk. Met 
dank!

Roosevelthuis/Nieuw Hydepark
Van 1 – 8 oktober 2022 hoopt de diaconale werkgroep “Vakantieweek Roosevelthuis 
West Betuwe” weer een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn te houden.
Er is plaats voor 39 gasten, die om gezondheidsredenen niet zelfstandig op vakantie 
kunnen. Heeft u interesse of weet u iemand die belangstelling heeft dan kunt u bellen 
naar Arendien van Putten (0345-571115) voor nadere informatie. Reacties graag voor 
20 mei.



Tenslotte
We zijn opgeschrikt door het zeer aangrijpende bericht dat vorige week twee 
dorpsgenoten, Anna en Daniil Martena, zijn omgekomen. In alle onrust, pijn, vragen is
het goed om te zien hoe we elkaar op mogen zoeken en hoe we onze toevlucht bij 
God zoeken. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, vuur dat nooit 
vergaat. Licht van Christus. Bidden we dat we de liefde en ontferming van Christus die
ons nabij is op elk moment van ons leven, mogen ervaren en elkaar en de mensen in 
ons dorp in Zijn Naam tot zegen mogen zijn. 
ds. Carolina Blokland - den Hertog
06-34401945 / cmdenhertog@gmail.com

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van 
€1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel. 
Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 
000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van 
“collectebonnen”, ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u 
krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT
Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept  kunt u doorgeven aan 
Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt u voor maandag 23 mei 2022 uiterlijk 
18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl 
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