
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 3 juli. Overstapdienst. Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog.  
Zondag 10 juli. Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog

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 3 juli. Overstapdienst Voorganger: Ds. F.J. van Harten uit Den Haag  
Zondag 10 juli. Voorganger: Ds. J. van Dijk uit Zeist 

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Kerkdiensten 
Donderdag 23 juni: 15.00 uur - Ds. Henk van Kapel, voorganger en Mevr. Tonny van 
Glabbeek, organist
Donderdag 30 juni 15.00 uur - Dhr. Piet Hopman, voorganger en Mevr. Marja Bongers,
organist
Donderdag 7 juli 15.00 uur - Dhr. P. Kits, voorganger en Mevr. Greet de Bruin
 
Een prachtig lied in deze zomertijd is lied 479 uit het Liedboek:
 “Aan U behoort o Heer der heren, 
  de aarde met haar wel en wee, 
  de steile bergen, koele meren, 
  het vaste land, d’ onzeek’re zee. 
  Van U getuigen dag en nacht,
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht”.
Liederen zijn er om te zingen, alleen of gezamenlijk.  En samen zingen verbindt en 
doet een mens goed. Nu heb ik me laten vertellen dat wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat er bepaalde stofjes, die een geluksgevoel geven,  vrijkomen in 
de hersenen wanneer  een mens zingt. Natuurlijk heel fijn, maar als een mens een ge-
loofslied zingt zijn er nog meer zaken te benoemen: bemoediging, hoop en troost kun-
nen ervaren worden. Zingen kan maken dat we ons kunnen ‘loszingen’ van onze vra-
gen en onzekerheid,  maar ook dat een mens uiting kan geven aan vreugde en hoop. 
Geloofsliederen bieden de mens perspectief op het  Koninkrijk van God. De psalmen 
zijn er een voorbeeld van net als het lied hierboven. Ik wens u toe dat u in deze zo-
mertijd veel zal kunnen zingen: alleen of samen. 
Met een hartelijke groet, 
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
06 15669571 
pkuper@szr.nl

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten
Zondag 3 juli is de overstapdienst. Zie voor meer informatie hieronder. Aan deze 
dienst zal de muziekgroep muzikale medewerking verlenen. Er is geen 
kindernevendienst, de kinderen zijn in de hele dienst aanwezig. We zien uit naar een 
feestelijke, gezegende dienst voor jong en oud!

Overstapdienst 3 juli a.s.

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Zondag 3 juli is het weer zover: de overstapdienst. Dit jaar is er één tiener die 
afscheid neemt! Dat is Laura Schelling. Samen met haar zullen we de dienst 
voorbereiden en vorm en inhoud geven. Zij zal in deze dienst een jongerenbijbel, een 
lantaarn en ook een geschenk van ons als gemeente ontvangen. Net zoals we als 
gemeente de afgelopen jaren hebben gedaan bij de kinderen die afscheid namen, 
willen we ook haar voor in de nieuwe fase van haar leven persoonlijke bijbelteksten 
meegeven. 
Aan u de vraag als gemeentelid om voor Laura op een kaart een bijbeltekst te 
schrijven die u haar mee wil geven. Graag op A6 formaat (formaat ansichtkaart). 
Deze kaarten ontvangen we graag voor vrijdag 1 juli. Inleveren mag in de brievenbus 
van Ella de Jong - Penning (Van der Duyn Van Maasdamstraat 5) of in de brievenbus 
van ds. Blokland - den Hertog (Klepel 4, Geldermalsen). Laten we Laura verrassen 
met dit prachtige persoonlijke geschenk van ons allemaal. Veel dank alvast voor uw 
en jullie medewerking! 

Huwelijksjubileum
Op 30 juni is het voor dhr. en mw. Van Brakel - Van den Heuvel 55 jaar geleden dat zij
in het huwelijk traden. We feliciteren hen van harte en bidden hen Gods zegen toe! 

Zieken
Moge God, onze Heer, de lichamelijk en psychisch zieken in ons midden sterken en 
zegenen.
‘De Heer is mijn burcht geworden.
mijn God, de rots waarop ik schuil.’
Psalm 94:22

Bedankt!
Lieve mensen. Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes, bezoekjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in het Beatrix 
Culemborg, 6 weken lang. Het heeft mij veel moed en kracht gegeven. Hartelijk dank 
hiervoor. Een hartelijke groet van Wil de Bruin, Rijnstraat 2-16, 4191 CL 
Geldermalsen.

Geboren!
Op 6 juni zijn Mels en Marije Vleugel verblijd met de geboorte van Rhodé Linne. Zij is 
het zusje van Ezra, Joas en Tirza. We feliciteren hen van harte met dit prachtige 
wonder van nieuw leven en bidden haar en hen als gezin van harte Gods zegen toe! 

Giften. Ontvangen via ds. Blokland - den Hertog 10 euro en 50 euro voor de kerk. 
Met dank!

In Memoriam Anton van der Giessen
Anton van der Giessen was geboren op 15 februari 1950 en woonde vele jaren aan het
Lingeplein te Geldermalsen, eerst met zijn zus en lieve ouders waar Anton een sterke
band mee had. Hij was intelligent, sloeg enkele klassen over en studeerde wiskunde in
Utrecht.  Daarna  werkte  Anton  als  onderzoeker  bij  Rijkswaterstaat  en  later  in
leidinggevende functies bij het RIVM en aansluitend bij wat nu het Planbureau van de
Leefomgeving heet. Zich bezighouden met modellen, data, informatie en methoden
paste bij hem. Als leidinggevende stond hij dicht bij zijn mensen, zorgde voor hen,
deed hen groeien. In zijn werk was hij kundig, geïnformeerd en accuraat. Wekelijks
deed hij  verslag van de voetbalwedstrijd,  met  zijn  rode jas langs de lijn,  de pen
tussen de tanden. Anton leefde zijn eigen leven: rustig, eenvoudig en bescheiden. Op



latere leeftijd maakt hij kennis met Hannie. Hannie trok Anton af en toe naar buiten
en vond zelf bij hem rust. Ze lieten elkaar in hun waarde en het was goed.
Voor  de  uitvaartdienst  kozen  we  Romeinen  14,  een  tekst  waarin  die  wederzijdse
aanvaarding klinkt. Niet als ongebreidelde vrijheid, maar onder een open hemel, een
leven met God die liefde is. Aanvaarding is mogelijk omdat we in leven en sterven van
God zijn. We lazen de trouwtekst van de ouders van Anton, over Jezus die vroeg of hij
bij Zacheüs thuis mocht zijn. In the sound of silence, het suizen van de zachte stilte
klinkt Gods stem die in heel je leven en sterven laat klinken: ik wil bij jou thuis zijn.
En als  we in  moeilijke  tijden  één paar voetstappen zien,  dan heeft  God ons niet
verlaten, maar is Hij het die ons draagt. 
ds. H. ter Beek.

In Memoriam Gerdina Janna van der Markt - Hol
Op 11 juni jl. is van ons heengegaan Gerdina Janna (Dieneke) van der Markt - Hol, in 
de leeftijd van 82 jaar.
Dieneke werd geboren op 11 oktober 1939, als derde in een gezin met vier kinderen. 
Haar ouders waren Teunis Hol en Aaltje Hol - Zwezerijn. Ze groeide op aan de 
Poppelenburgerstraat in Geldermalsen. Ze volgde de lagere school en de 
huishoudschool en kwam achtereenvolgens te werken als secretaresse bij bij de 
Chamotte Unie, Egam en Van Varseveld in Leerdam. Ze leerde Dirk van der Markt 
kennen met wie ze trouwde 2 oktober 1964. Ze richtten samen het aannemersbedrijf 
D. van der Markt op en kregen twee zonen: Dirk- Jan en Teun. Op 3 oktober 1988 
overleed haar man. In 1999 stopte ze met het bedrijf en verhuisde naar de Klepel. 
Daar woonde ze tot 2012, om vervolgens te verhuizen naar een appartement aan de 
Prinses Marijkeweg.
Dieneke was liefdevol, mild. Ze oordeelde niet, zag het goede in anderen, Was wijs en 
zag er altijd verzorgd uit. Haar leven was niet altijd makkelijk. Er waren ingrijpende 
verliezen en er was ziekte. In 2017 is ze verhuisd naar de Steenvliet om vandaar in 
2020 te verhuizen naar haar kamer in Ravestein. De laatste periode was ze vaak in 
het ziekenhuis, waar ze op zaterdag 11 juni is gestorven. Op donderdag 16 juni 
hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de aula van het 
uitvaartcentrum van Lingese uitvaartzorg. In deze dienst ging de bijbel open bij de 
prachtige, bemoedigende tekst uit Filippenzen 1:6. Aansluitend hebben we haar 
begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Lange Akker in Geldermalsen. We 
bidden Dirk- Jan & Simone, Teun & Marga, de kleinkinderen, achterkleinkinderen, haar
familie en allen die met haar verbonden waren Gods kracht en troost toe. 
Ds. C.M. Blokland - den Hertog.

In memoriam Alberta van Breda – Hol
Op 13 juni is van ons heengegaan Alberta van Breda Hol, in de leeftijd van 89 jaar. 
Alberta kwam in Erichem ter wereld, op 10 november 1932. Ze groeide op in een 
gezin met 8 broers en zussen. Ze hielp thuis veel in het huishouden. Na de lagere 
school ging ze werken als dienstmeid. Ze leerde Anton kennen, met wie ze trouwde op
7 augustus 1952. Samen kregen ze vier kinderen: Ina, de tweeling Wil & Jannie en 
Otto. Ze woonden aan het Laageinde, enkele jaren in Steenbergen en het grootste 
deel van hun huwelijk aan de Oranje Nassaustraat in Geldermalsen. In 2008 verhuisde
ze samen met haar man naar een aanleunwoning aan De Wieken. Op 8 augustus 2010
overleed Anton. Ze verhuisde in 2011 naar haar kamer in Ravestein. Bert was een 
lieve, zorgzame, hardwerkende vrouw. Alles moest altijd spik en span. Ze was 
ondeugend en vrijgevig. Ze hield van gezelligheid, was dol op haar verjaardag. 
Bezocht de vrouwenvereniging, hielp met plakken bij het corso en poetste de 
kroonluchters in de Centrumkerk. 



Ze heeft het niet altijd makkelijk gehad. Ze was geregeld ziek. De laatste periode was 
zwaar. Op 13 juni is zij heengegaan. Verdrietig, maar dankbaar dat haar verder lijden 
bespaard is gebleven hebben we afscheid haar moeten nemen. Op zaterdag 18 juni 
stonden we in een dankdienst in de aula van het uitvaartcentrum Lingese Uitvaartzorg
stil bij haar leven. In deze dienst openden we de bijbel bij psalm 23. Daarna hebben 
we haar begraven op de Begraafplaats aan de Lange Akker. We bidden haar kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die met haar verbonden zijn Gods kracht 
en troost toe op de weg verder. 
Ds. C.M. Blokland – den Hertog

Tenslotte
Een hartelijke groet, in deze laatste weken van afronding voordat de zomerperiode 
begint.
‘Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen, 
het werk van onze handen bevestig dat.’   Psalm 90:37

ds. Carolina Blokland - den Hertog
cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

Alzheimer Trefpunt West Betuwe ondersteunt graag mantelzorgers
Het zorgen voor iemand met dementie vraagt heel veel energie en geduld van 
mantelzorgers en zorgprofessionals. Om hun hierbij te ondersteunen organiseert het 
Alzheimer Trefpunt West Betuwe elke tweede woensdag in de maand (m.u.v. juli en 
augustus) een informatiebijeenkomst. Elke keer staat er een ander thema centraal. 

In het tweede halfjaar van 2022 hebben we de volgende onderwerpen op de agenda 
staan:

 14 september: Het effect van muziek op mensen met dementie met SZR mu-
ziektherapeute Olga Rijken en cultuurcoach Welzijn West Betuwe Juul de Bruin 
in het Klokhuis Beesd van 19.00 tot 21.00 uur

 12 oktober: Omgaan met onbegrepen gedrag, depressie en pijn met drs. Jos 
van de Water, specialist ouderengeneeskunde bij SZR en Eerstelijns Centrum 
Tiel in het Klokhuis Beesd van 19.00 tot 21.00 uur

 9 november: Dementie als rouwproces want vergeten is verliezen & wat komt 
er kijken bij de laatste levensfase? met Dirkje van Leerdam, coördinator ver-
pleegkundige zorg aan huis bij Wittenberg in Klokhuis Beesd van 19.00 tot 
21.00 uur

 14 december: bioscoopfilm over dementie in MFC De Pluk Geldermalsen, tijd-
stip wordt nog nader bekend gemaakt

Aanmelden
Het Alzheimer Trefpunt West Betuwe ondersteunt mantelzorgers en iedereen die te 
maken heeft met dementie graag met praktische informatie en biedt ze de 
gelegenheid om ervaringen met anderen uit te wisselen. Op elk Alzheimer Trefpunt is 
er naast onze werkgroep, bestaande uit diverse zorgprofessionals, vaak ook een 
dementieconsulent aanwezig. 
Wees welkom bij ons Alzheimer Trefpunt en neem vooral iemand mee. De inloop is 
vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten onze sprekers met hun presentaties. De 
toegang is gratis. Aanmelden kan via Babs Bergs: b.bergs@alzheimervrijwilligers.nl of
06 3809 5381. 

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van 
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€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 4 juli 2022 uiterlijk 
18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl 
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