
KERKDIENSTEN.
Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten 
on-line bijwonen.Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl   
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf door de dienst te downloaden.
Zondag 26 maart. Voorganger: Ds. C.M. Blokland-den Hertog 
Zondag 2 april Palmpasen. Voorganger : Ds. D v.d. Wel uit Zoelen. 
Donderdag 6 april Witte donderdag Viering Heilig Avondmaal. Aanvang 19.30 u Voor-
ganger: Ds. C.M. Blokland-den Hertog.
Vrijdag 7 april Goede vrijdagdienst. Aanvang 19.30 u. Voorganger: Ds. C.M. Blokland-
den Hertog.
Zaterdag 8 april Stille zaterdag. Aanvang  21.30 u. 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 26 maart. Voorganger: Pastor Jack de Koster 
Zondag 2 april Palmpasen. Voorganger : Evelijne Swinkels-Braaksma. 
Donderdag 6 april Witte donderdag Viering Heilig Avondmaal. Aanvang 19.30 u 
Voorganger: Ds. E. Bakker uit Utrecht.
Vrijdag 7 april Goede vrijdagdienst. Aanvang 19.30 u. Voorganger: Ds. Bram Bregman
uit Tricht.
Zaterdag 8 april Stille zaterdag. Aanvang  21.30 u. Voorganger: Ds. P. van Veen uit 
Harderwijk 

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Kerkdiensten                                                                                                          
Donderdag 23 maart 15.00 uur: voorganger ds. W. Geerlof en organist mw. T. van 
Doorn
Donderdag 30 maart 15.00 uur: voorganger ds. M. Lam en organist dhr. J. van Doorn
We leven in de tijd voor Pasen en de liturgische kleur is dan paars: de kleur van 
bezinning en inkeer. Bezinning op de weg, die Jezus Christus gegaan. Inkeer om 
straks voluit het feest van de Opstanding te kunnen vieren. 
Op woensdag 22 maart is er om 10.00 uur de gesprekskring De Boekenlegger op de 
Kom. We bespreken het pas uitgekomen boek van Suzanna Jansen: De omwenteling 
of de eeuw van mijn moeder. Het gaat over de Nederlandse vrouw in de twintigste 
eeuw aan de hand van haar familie. Er zullen vast overeenkomsten te vinden zijn met 
de levenservaringen van bewoners, die aan deze kring meedoen. 
Op woensdag 29 maart is er in de grote zaal om 15.00 uur weer een zangmiddag, die 
we Zingend Geloven noemen. Peter Kits is de voorganger en de zanger. Er worden 
liederen uit de Johannes de Heerbundel gezongen: liederen die specifiek voor deze 
Veertigdagentijd zijn, maar ook andere liederen. Mensen van buiten Ravestein zijn ook
van harte welkom! Eigenlijk zouden we deze zangmiddag op 15 maart hebben, maar 
vanwege het feit dat de grote zaal op die datum een stemlokaal is, zijn we uitgeweken
naar het eind van de maand maart. 
Op woensdag 5 april is er op de Horst het Zingen Geloven om 10.30 uur onder leiding 
van Ria Wellner. 
Met een hartelijke groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
E pkuper@szr.nl  M 06 15669571
UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten
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Zondag 26 maart en 2 april zijn de vijfde en zesde zondag van de Veertigdagentijd. 
We vervolgen de lezingen uit het Evangelie van Matteüs en lezen uit respectievelijk 
Matteüs 27:33-44 en Matteüs 7:45-56 en 62-66.  In de Stille week vieren we op Witte
Donderdag samen het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste 
Paasdag staan we in diensten stil bij het lijden, sterven en opstaan van Christus. 
Bidden we om gezegende diensten.

Overleden
Op 12 maart jl. is van ons heengegaan Adriaan van Brenk in de leeftijd van 89 jaar. 
De herdenkingsdienst en crematie hebben op zaterdag 18 maart plaatsgevonden. Het 
In Memoriam volgt in de volgende Kerk Roept. We bidden Jeannette, Ted en Paul, 
Senna en Lauren Gods kracht en troost toe op de weg verder. 

In Memoriam Nelis Aart van Driel
Op 1 maart 2023 is van ons heengegaan Nelis Aart van Driel, in de leeftijd van 89 
jaar.
Nelis is geboren in Hedel, in de zomer van 1933 als tweede in een gezin met vier 
kinderen. Zijn verjaardag was op 20 augustus. Hij groeide op in oorlogstijd. Na het 
volgen van de M.L.S. in Gorinchem kwam hij als vertegenwoordiger te werken bij de 
Boerenbond in Geldermalsen. Vanaf 1963 is hij werkzaam geweest als directeur van 
‘de Goede Verwachting’ in Haaften. Na vele jaren met verschillende fusies ging hij in 
1983 met pensioen als directeur van de Rijnvallei. 
In Geldermalsen had hij Nelly Steennis leren kennen met wie hij trouwde in 1961. Uit 
hun huwelijk werden vier kinderen geboren: Roeline, Henk, Johan en Margreet. Hij 
was trots op zijn kinderen en ook op de kleinkinderen die later geboren werden. Toen 
Henk veertien was verongelukte hij. Zijn overlijden was diep ingrijpend voor Nelis en 
Nelly en hun gezin. 
Hij zette zich na zijn werk als directeur volop in voor de maatschappij en zijn 
medemens vanuit de Rotary en diaconie van de Hervormde Gemeente. Nelis was 
doelgericht, mensgericht, integer en betrokken. Als hij iets voor ogen zag, kreeg hij 
het gedaan. Mede door zijn inzet is de Rode Kruis Bloesemtocht ontstaan, is de fusie 
van veilingen van Fruitmasters tot stand gekomen en heeft de Ontmoeting er kunnen 
komen. Ook is hij van grote betekenis geweest voor de Lingeborgh. Voor zijn vele 
vrijwilligerswerk kreeg hij de onderscheidingen van Ridder in de Orde, van Oranje-
Nassau, de Zilveren onderscheiding van het Nederlandse Rode Kruis en de Paul Harris 
Fellow Rotary International. 
Op 12 december 2016 overleed Nel. Een groot gemis. Hoewel, hij nog zelfstandig 
woonde, autoreed, kookte, langsging bij bekenden met een bakje aardbeien of potje 
jam, trok de ouderdom sporen in zijn dagelijkse leven. Op woensdag 1 maart ging hij 
van ons heen. We hebben op dinsdag 7 maart zijn leven herdacht en afscheid van 
hem genomen in een dankdienst voor zijn leven in de Centrumkerk. Daarna is hij in 
besloten kring begraven op de begraafplaats aan de Lange Akker in Geldermalsen. We
bidden zijn kinderen, kleinkinderen en allen die nauw met hem verbonden waren Gods
kracht en troost toe op de weg verder. 
Ds. C.M. Blokland – den Hertog

Zieken
‘De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
Laat het werk van uw handen niet los.’
Psalm 138:8
Gedenken wij de zieken en mantelzorgers en bidden voor hen. Moge onze Heer hen 



nabij zijn en sterken en zegenen.

Bijbelgesprekskring
Dinsdag 28 maart vindt de laatste bijbelgesprekskring van dit seizoen plaats. We 
ronden af met een gesprek n.a.v. hoofdstuk 9 uit het boekje ‘Hoop in de crisis’. 
Locatie: Ontmoeting. Tijdstip: 10.30-11.45 uur. Leiding: ds. Blokland – den Hertog

Vrouwenkring Hadassa
In de Stille Week biedt vrouwenkring ‘Hadassa’ de gelegenheid een eigen persoonlijke 
Paaskaars te maken, voor gebruik in huis. Neem zelf een kaars mee. Tijdens de avond
kun je op de kaars een afbeelding of tekst aanbrengen. Datum: dinsdag 4 april. 
Tijdstip: 20.00-22.00 uur (met inloop vanaf 19.30 uur). Locatie: Consistoriekamer. 
Meer info en opgave, bij Mariëlle:  m.vandoornbakker@gmail.com

Doop- en belijdeniskring
Gedurende enkele avonden komt een groep mensen bij elkaar die zich voorbereiden 
op doop- en belijdenis. Bid u voor hen, om groei in geloof en Gods leiding en zegen in 
de voorbereidingen op hun doop en belijdenis. Dank! 

Giften
Ontvangen via ds. Blokland – den Hertog € 50,- € 25,- en € 20,- voor de kerk. Met 
dank!

PAASCOLLECTE 2023
In de komende weken kunt u weer een envelop met verzoek om een gift voor de 
Paascollecte in uw brievenbus verwachten. Een extra gift, zodat we al die activiteiten 
in onze gemeente kunnen blijven organiseren. U kunt uw gift overmaken op rekening:
NL05INGB0003638691 t.n.v. PKN Kerkrentmeester Geldermalsen. Van harte 
aanbevolen! 

Tenslotte 
Alleen van harte Gods zegen toegebeden.
Ds. Carolina Blokland – den Hertog
cmdenhertog@gmail.com/ 06-34401945

Kom-op-adem in de Herberg 
In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te 
staan bij je (dreigende) burn-out of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. 
In april vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats: 
Van 19-21 april: In balans – voor mensen met burn-out klachten
Van 24-26 april: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door 
overlijden
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is 
een luisterend oor voor je verhaal. Het samen in gesprek zijn geeft herkenning en 
erkenning. Bij een open Bijbel bespreek je onderwerpen die passen bij je situatie. Je 
hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Je hebt een eigen 
kamer. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je 
ontspannen en genieten van de mooie omgeving van de Herberg. 
Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl
of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 10 april. 
Deze Kom-op-ademweken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6
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weken. 

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 27 maart 2023 uiterlijk 
18.00 u. sturen naar mw. Dicky Heinen e-mail: dhheinen@hetnet.nl 
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