
DKR  2 2023 GELDERMALSEN

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 downlo-
aden.
Zondag 29 januari. Schoolkerkdienst. Voorganger: Ds. C.M. Blokland-den Hertog 
Zondag 5 februari.  Voorganger : Ds. H. Maat uit Putten. 

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 29 januari. Voorganger : Ds. F.W. Ijsseldijk uit Tiel 
Zondag 5 februari. Voorganger : Dr. Henk Post

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Donderdag 26 januari 15.00 uur: voorganger ds. M. Lam en organist mevr. T. van 
Doorn
Donderdag 2 februari 15.00 uur: voorganger ds. H. van Kapel en organist mevr. M. 
Bongers
Donderdag 9 februari 15.00 uur: voorganger mw. P. Kuper en organist  mevr. T. van 
Doorn
Op woensdag 1 februari is er om 10.30 uur Zingend Geloven in De Horst en op 
woensdag 8 februari vindt de gesprekskring Koffie met gesprek plaats in De Kom om 
10.00 uur. 
Het jaarlijkse overleg met de vrijwilligers in de geestelijke verzorging vond recent 
plaats en tot verwondering en dankbaarheid stelden we vast dat alle activiteiten en de
kerkdiensten weer terug zijn ‘op het oude niveau’ van voor de lockdowns van de coro-
natijd. 
Met enthousiasme en nauwgezetheid werken ruim dertig vrijwilligers om dit alles mo-
gelijk te maken. Van ronddelen van de pastorale brief ‘Vanuit het hart’ tot het koffie-
en thee serveren na de kerkdiensten en van het leiden van een gesprekskring tot het 
pianospelen bij het Zingend Geloven.  De diepste motivatie is het willen doorgeven 
van de liefde van Christus in woorden en daden om zo samen de vreugde in het geloof
te beleven als bemoediging onderweg in dit leven. 
Het zijn misschien grote woorden, maar zo beleef ik het samenwerken met de vrijwilli-
gers en voor ieder persoon ben ik oprecht dankbaar. 
Met een hartelijke groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
E pkuper@szr.nl  M 06 15669571

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten 
Zondag 29 januari verwelkomen we de leerkrachten, kinderen en ouders van de 
Christelijke Jenaplan Basisschool ‘De Morgenster’ in de ochtenddienst voor de 
schoolkerkdienst. Deze dienst vindt om de twee jaar plaats en is met de kinderen 
voorbereid. We zien uit naar een feestelijke dienst. Allen van harte welkom!
Zondag 5 februari verwelkomen we ds. Hans Maat in ons midden. Bidden we om 
gezegende diensten.
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Geboren!
Op 22 december werden Marnix en Mirjam Jumelet verblijd met de geboorte van hun 
zoon Noud Maximiliaan Marie. Noud is het broertje van Sven. Wat een prachtig 
nieuws! We feliciteren hen van harte en bidden hen Gods zegen toe. 

Zieken
Moge God de zieken en mantelzorgers sterken en nabij zijn met Zijn Woord en Geest.
‘Der HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.’
Psalm 138:8

ACTIE KERKBALANS 2023
Inmiddels is de Actie Kerkbalans 2023 weer van start gegaan. Tussen 14 en 28 januari
kunt u een envelop verwachten met het gebruikelijke toezeggings formulier. Het 
thema is ook dit jaar: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Wilt u de 
antwoordenvelop klaarzetten zodat de vrijwilliger niet voor niets aan de deur komt?  
Uw toezegging is van belang voor het organiseren van alle kerkelijke activiteiten, de 
predikantsplaatsen en het in stand houden van de gebouwen! Wij hopen op een 
succesvolle actie. Alvast bij voorbaat dank voor uw toezegging!  Actie Kerkbalans 
2022 is (bijna) afgerond met een totaal van iets meer dan 128.500,00.

Giften. 
Ontvangen via ds. Blokland – den Hertog € 20,-- euro voor de diaconie en € 20,-- 
voor de kerk. Met dank!

Bijbelgesprekskring
Op 31 januari komt de bijbelgesprekskring samen. We spreken met elkaar n.a.v. 
hoofdstuk 6 uit het boekje ‘Hoop in de crisis’ en Jeremia 32:1-15 en 36-41. Leiding: 
ds. Blokland – den Hertog. Locatie: de Ontmoeting. Aanvang: 10.30 uur.

ZWO Nieuw project! 
We zijn blij dat we u, vrij kort na het succesvol afsluiten van het project voor Rescue 
Baby Gambia, ons nieuwe project kunnen voorstellen: Stichting Shade in Kenia. Deze 
keer kozen wij niet het project maar het project koos ons!
In het najaar van 2022 vroeg een van de vorige ZWO-voorzitters, Sia Feenstra, per 
mail of we er over zouden willen denken als nieuw project te kiezen voor Stichting 
Shade waarvoor onze plaatsgenoot Dina van Doesburg zich samen met haar man al 
sinds 2013 voor inzet toen zij Stichting Shade Children Foundation NL oprichtten.
Shade Children Foundation is een kinderproject in Thika, Kenia ; daar gestart in april 
2010, waar momenteel ruim 30 kinderen met onveilige thuissituaties verblijven in 
Shade House. De manager en andere medewerkers staan onder toezicht van het 
bestuur SCF Kenya en SCF Nederland.. Beide stichtingen werken nauw samen om 
ervoor te zorgen dat de kinderen de best mogelijke zorg en het best mogelijke 
onderwijs krijgen zodat hun kansen op een beter leven dan hun ouders vergroot 
worden.Onze commissie houdt zich nu bezig met acties bedenken om de komende 
twee jaar zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor Shade Children Foundation 
NL.Heeft u ideeën voor acties: wij horen het graag!
De ZWO-commissie: Peter van Delden, Woudy van der Meijden, Petra van Zandwijk, 
Janneke van Os, Anne Lagerwerf en Arendien van Putten



Tenslotte
Allen van harte Gods zegen toegebeden.
Hartelijke groet,
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 30 januari 2023 uiterlijk 
18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl 
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