
KERKDIENSTEN.
Centrumkerk : De kerkdeuren staan uitnodigend open. Tevens kunt u alle diensten 
on-line bijwonen en deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstge-
mist.nl  Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf door de dienst te downloa-
den. 
Zondag 20 november. Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorganger : Ds. C.M. 
Blokland-den Hertog 
Zondag 27 november. 1e Advent. 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 20 november. Voorganger: Alex de Vreugd uit Amsterdam 
Zondag 27 november. 1e Advent. Voorganger: Ds. E. Bakker uit Utrecht 

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Kerkdiensten 
Donderdag 17 november: 15.00 uur: R-K Woord-en Communieviering mevr. G. 
Severs, voorganger en mevr. Y. Scholten, pianist
Donderdag 24 november: 15.00 uur: voorganger Ds. W. Geerlof (Ede) en organist 
mevr. T. van Doorn
Donderdag 1 december: 15.00 uur: voorganger Ds. H. van Kapel (Buurmalsen) en 
organist dhr. J. van Doorn
Op allerlei wijze worden we geconfronteerd met klimaatproblemen. Via televisie, ra-
dio, krant, social media en bewoners misschien ook omdat kinderen en kleinkinderen 
het er over hebben met elkaar. Verschillende problemen zijn met elkaar verweven en 
als bewoners van een zorginstelling wordt men er o.a. mee geconfronteerd dat de 
lampen in de gangen minder intens licht geven. Dit is geen probleem, maar herinnert 
ons er wel aan dat ook wij met elkaar moeten denken aan de kosten voor energie.

Mensen reageren verschillend op problemen, van ontkenning tot vermijding, maar ook
met strijdvaardigheid en het besef ‘dat we teruggaan naar vroegere levensstijl’. Het is
belangrijk dat de problemen ingepast worden in een groter verhaal. Het verhaal waar-
in hoop de boventoon voert. Hoop gebaseerd op de Bijbel: dat er meer is dan dat wat 
wij voor ogen zien. We mogen onze ogen opheffen, terwijl we met elkaar in gesprek 
gaan en blijven, er alles aan doen wat kan om verandering tot stand te brengen van-
uit het geloven dat God ons de hoop van het Evangelie aanbiedt. We dragen verant-
woordelijkheid, zeker, maar mogen ook in vertrouwen op weg gaan. Lied  479:4  uit 
het liedboek zegt het zo: “Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld
gaan met open ogen, open oren om al Uw tekens te verstaan”. 

Met een hartelijke groet, 
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
06 15669571 
pkuper@szr.nl

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erop 
begint met de Eerste Zondag van Advent een nieuw kerkelijk jaar. In de eerste 

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


Adventsdienst zullen de kinderen starten met het adventsproject. Bidden we om 
gezegende diensten.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag 20 november zullen we de namen noemen van de gemeenteleden die het 
afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Met elkaar we delen in het verdriet en in het 
vertrouwen dat God niet loslaat wat Zijn hand begon. In Christus heeft de dood niet het 
laatste woord. Hij heeft gezegd: ’Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer Hij sterft’. 

Wij gedenken:

Marij Boele - Weber, 92 jr.; Marinus Hendrikus van Leeuwen, 83 jr.; Huibert Wijnand 
Hoek, 70 jr.; Teunis Marinus Lacet, 73 jr.; Theodorus van Meegdenburg, 84 jr.;Izak Gerrit
Ett, 93 jr.; Janna Willemina Verweij- van Toorn, 82 jr.; Cornelis Jan van Meeteren, 83 jr.; 
Piet van Doesburg, 70 jr.; Helena Francien Verweij- Heusinkveld, 90 jr.; Clazina Johanna 
Gosewina van de Water- van Doorn, 84 jr.;  Lijntje Elizabeth Werner- Blom, 82 jr.; 
Hendrikus Verbeek, 91 jr.; Gerritje Elizabeth Honders –van Veenendaal, 87 jr.; Johanna 
Clasina van Beusichem-van Offerden, 80 jr.; Corina Elizabeth Dicky Berrens- Blom, 59 
jr.; Jan Vinkenborg, 100 jr.; Hermen de Jongh, 70 jr.; Gerritje Johanna Jansen- van der 
Burg, 76 jr.; Cornelis Schop, 67 jr.; Maria van Toorn- van Ravesteijn, 79 jr.; Christina de 
Bie- Weigertze, 86 jr.; Martha Catharina de Ruiter-Gijsen. 90 jr.; Geertje Barendina van 
Herpen- van Helten 83 jr.; Jacoba Maria Vermeulen- van Mourik , 99 jr.; Antonia 
Pieternella van Es- van Est, 91 jr.; Teunisje van Dijk- Hiensch, 89 jr.; Jan Adrianus de 
Ruiter, 88 jr.; Gijsbert  Sepers, 81 jr.; Maria Johanna Cornelissen- Krouwel, 95 jr.; Jan 
van de Glind, 94 jr.; Anna Maria Huiberta van Dam- van der Markt, 78 jr.; Hendrik Geurt 
Verweij, 80 jr.; Antonie van der Giessen, 72 jr.; Cornelia Maria van Soelen- van Ooijen, 
92 jr.; Gerdina Janna van de Markt- Hol, 82 jr.; Alberta van Breda-Hol, 89 jr.; Maria 
Johanna van Gelderen-de Gier 91 jr.; Johanna Engelbarta van de Peppel, 91 jr.; 
Pieternella Johanna Nout- Brinkman, 94 jr.; Frans Kuiper, 57 jr.; Albertha van Welij- 
Vermeulen, 90 jr.; Aaltje van der Pol- van Kranenburg, 92 jr.; Emmigje Metje Jansen-van
Soelen, 81 jr.; Janna Lena Aaltje van Toorn- van Burk, 93 jr.; Aaldert van Bommel, 84 
jr.; Anthonie Jan de Jongh, 69 jr.; Margje van Dooijweert-van Luttenveld, 92 jr.; 
Johannes Marinus Christiaan van Ekeris, 73 jr.; Adrianus Bastiaan van Doesburg, 75 jr.; 
Klasius van Doesburg, 82 jr.; Johanna Maria van Brakel- Bullee, 87 jr.; Willy Schuijl- van 
Hal, 72 jr.; Johannes Drost, 79 jr.; Floris Melchior Verstegen, 91 jr.; Alida Vermeulen- 
van Dooijweert, 93 jr.; Eleonora Jacoba Maria van Meegdenburg- van Pouderoijen, 70 jr.;
Teuntje Jasperijntje van Empel-Heijkoop, 87 jr.; Dirk Cornelis de Bruin, 89 jr.; Evert van 
Dooijeweert, 82 jr.; Johanna Reinira Ousen- Lusink, 94 jr.; Willemina Jacoba Arnolda van
Doorn, 84 jr.; Adriana Alida Kruissen-van Varik, 76 jr.; Cornelia Johanna de 
Gram, 75 jr.; Nelis Adriaan van Culenborg, 83 jr.;
Mogen zij rusten in de vrede van Jezus Christus.

In Memoriam Nell de Gram
Op zaterdag 22 oktober jl. is door een noodlottig ongeval van ons heengegaan Nell de
Gram, in de leeftijd van de 75 jaar. Het ongeloof en de verslagenheid zijn groot. Op
vrijdag 28 oktober hebben we in een herdenkingsdienst in de Centrumkerk, afscheid van
haar genomen en haar leven herdacht.                                      

Nell (Cornelia Johanna) is geboren op 5 augustus 1947 als oudste dochter van Johan 
de Gram en Wilhelmina Maria de Gram – van Zuijdam. Twee jaar later werd haar zus 
Ineke geboren. In 1956 ging het gezin aan de Emmalaan wonen. Als kind was Nell 
zorgzaam, tekende ze graag en was ze handig met naald en draad. Ze volgende na de



lagere school de Mulo en ging daarna naar de kunstacademie in Den Bosch. Al vrij 
snel specialiseerde ze zich in het maken van kunstwerken, waarbij ze schilderde met 
stoffen. Ze ging in Buren wonen. In die periode maakte ze vele werken, exposeerde 
ze in binnen- en buitenland. Na 30 jaar ging ze weer terug naar de Emmalaan. Nell 
was zorgzaam, betrouwbaar en integer, had een rotsvast geloof. Vroeg niet veel voor 
zichzelf, was iemand die veel gaf. In 2018 verhuisde ze met haar moeder naar de Kui-
pershof. De laatste periode heeft ze samen met Ineke haar moeder intensieve zorg 
mogen geven, tot het niet meer ging en haar moeder naar het Beatrix Zorgcentrum in
Culemborg verhuisde. Op zaterdag 22 oktober was Nell onderweg naar haar, maar 
kwam niet aan. Zij verongelukte op de weg tussen Geldermalsen en Culemborg. Op 
vrijdag 28 oktober hebben we afscheid van haar moeten nemen. Dat deden we aan de
hand van haar eigen, prachtige werk ‘de Goede Herder’ en Psalm 139.  Nell heeft ons 
veel nagelaten. De antependia in de Centrumkerk, de glas- in- lood- ramen van de 
Oostkerk, het logo van de ontmoeting en het kunstwerk op de ramen van de grote 
zaal in de Ontmoeting waren van haar hand. Te midden van het verdriet en de versla-
genheid zijn we dankbaar dat zij één van ons mocht zijn. We bidden haar moeder, 
mevrouw De Gram, haar zus Ineke samen met John, en allen die met haar verbonden
waren Gods kracht en troost toe op de weg verder.  
Ds. C.M. Blokland – den Hertog

Zieken
‘Behoed mij, God, ik schuil bij u.’ Psalm 16:1
Moge God de zieken en mantelzorgers in ons midden sterken en zegenen.

Huwelijksjubilea
Op 22 november is het voor dhr. en mw. Walderveen – Versteeg 55 jaar geleden dat 
zij trouwden. De dag erna, op 23 november hopen dhr. en mw Verweij – Philipsen 40 
jaar getrouwd te zijn. Op 28 november zijn dhr. en mw. Biesheuvel – van Bommel 25 
jaar getrouwd. We feliciteren de echtparen van harte en bidden hen Gods zegen toe!

Geboren
Zaterdag 22 oktober jl. werden Joost en Jolijn Bosch – van Harten verblijdt met de 
geboorte van hun zoon Tobias Adriaan (Toby). Toby is het broertje van Yaël en David. 
Wat een prachtig bericht. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegebeden!

Bijbelgesprekskring
Dinsdag 22 november komt de bijbelgesprekskring weer bijeen in de Ontmoeting. We 
spreken met elkaar n.a.v. het boekje ‘Hoop in de crisis’, van ds. René van Loon, 
hoofdstuk 3 ‘Schuilen in de storm’. Tijdstip: 10.30-11.45 uur. Leiding: ds. Blokland.

Giften. 
Ontvangen via dhr. Erik Schelling € 10 voor het bloemenfonds. Via ds. Blokland – den 
Hertog € 20,-- voor de diaconie, € 50,-- en € 100,-- voor de kerk. Met dank!

Tenslotte
‘Ik ben de Alfa en de Omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die 
komt, de Almachtige.’ (Openbaring 1:8). De laatste zondag van het kerkelijk jaar en 
de eerste zondag van Advent staan in het licht van de verwachting dat Christus de 
Levende is en dat Hij terug zal komen. Moge Zijn Woord en Geest ons zegenen met 
geloof en hoop, zodat wij Zijn Rijk mogen verwachten, totdat Hij komt.



Hartelijke groet,
Ds. Carolina Blokland -den Hertog
cmdenhertog@gmail.com / 06-34401945

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 21 november 2022 
uiterlijk 18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl 
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