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25-26 Vakantiebijbelfeest

Ter overweging
Vakantietijd........
Binnenkort is het zo ver: vakantie – althans voor
diegenen die daarvoor zijn aangewezen op de
schoolvakantietijd. Anderen mijden die drukke periode graag en zijn al ‘op vakantie’ of gaan pas later.
Maar hoe dan ook – de zomer is heerlijk om er even
een tijdje ‘tussen uit’ te gaan. Even een andere plek,
even iets anders dan het gewone alledaagse.
Een mooie tijd om boeken te lezen en van de natuur
te genieten. En misschien klinken dan de laatste
hoofdstukken van het boek Job bij u nog wat na
(Hfst 38-41). Nadat de vrienden van Job eindeloos
op hem in hebben gepraat en Job zich tot het uiterste
heeft verdedigd richt God zich uiteindelijk zelf tot
Job. Op indrukwekkende wijze brengt Hij hem de
hele schepping te binnen: Hoe God de aarde schiep,
en het eerste licht; hoe Hij alle geheimen van het
hele menselijk bestaan kent die voor mensen verborgen zijn: het dodenrijk, het weer, de sterren, de
dieren en zelfs de beangstigende draak Leviathan….
voor God heeft het allemaal geen geheimen.
Poëtische teksten, zoals die van het boek Job, - en
u zou eens de tijd moeten nemen om bijvoorbeeld
heel hoofdstuk 38 te lezen – ze helpen ons om weer
gevoel te krijgen voor het wonder van het leven.
Om het bijzondere te zien van het gewone. Om het

alledaagse met verwonderde ogen ‘als nieuw’ te
zien. Dus eigenlijk hóef je niet eens ver weg te gaan
op vakantie….… Maar of u nu thuis blijft en u door
dichters en schrijvers laat meenemen, of dat u zichzelf meeneemt naar ‘elders’ – ik wens ons allen toe
dat we de komende tijd zullen ‘recreëren’. Dat we
herschapen zullen worden, zodat we ons gewone
leven daarna weer met een frisse nieuwe blik gaan
zien. En vooral: dat we met ándere ogen zullen zien
– dat wij leven onder Zijn hoede.
Ds Alice van Halsema

Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?
Wie was erbij toen gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?
Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door u ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?
Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.
Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.
(Lied 850, tekst: Rene van Loenen)
4

Kerkdienstenrooster
1 juli

8 juli

Overstapdienst KND /
Uitzwaaidienst World Servants

10.00 uur
Geref. kerk
drs. C.M.E. van Harten –
		
Dubbelman uit Deil		
Centrumkerk ds. G.J. Krol

10.00 uur
Geref. kerk
ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. C.M. Blokland – den Hertog

1e Collecte
Jongeren Organisatie Protestantse
		kerk (JOP)
2e Collecte
Kerk
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

Organist		
Tjeerd Kiers
Lector			
Lenie Keuning
Koster			
Hennie Scheele
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Cathelijne Voorneveld
			Christine van Hattem
Gastheer/-dame
Fien Vermeulen
Koffie
Fini Donga
			Jeanette Cornelisse

Diaconie		
Kerk
Onderhoud jeugdgebouw

Organist		
Tjeerd Kiers
Lector			
Fam. Van Kranenburg
Koster			
Piet Rekker
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Rachel Kiers
			Marjolein van Hattem
Gastheer/-dame
Leny Keuning
Koffie
Henk van Amstel
			Nelleke den Hartog

15 juli

22 juli

10.00 uur
Geref. kerk
dhr. W. Bijl
Centrumkerk ds. G.J. Krol
		
1e Collecte
Jeugd 		
2e Collecte
Kerk
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

10.00 uur
Geref. kerk
ds. T. van Montfoort
		uit Utrecht
Centrumkerk ds. W. de Graaff
			
1e Collecte
Diaconie		
2e Collecte
ZWO
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

Organist		
dhr. en mw. van Doorn
Lector			
Richard van Mersbergen
Koster			
Rosina Verweij
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Marloes Reuvers-Deijl
			Sam Donker
Gastheer/-dame
Lina Kajim
Koffie
Lenie Keuning
			Corry Ouburg

Organist		
dhr. D. Kool
Lector			
Fam. Montijn
Koster			
Anne Verboomr
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Woudy van der Meijden
			Heleen Krol
Gastheer/-dame
Henk van Amstel
Koffie
Margot Boulogne
			Henriëtte Feenstra
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29 juli

5 augustus

10.00 uur
Geref. kerk
ds. E. Bakker uit Utrecht
Centrumkerk mw. P.T.H. Kuper		
		
1e Collecte
Kerk		
2e Collecte
Diaconie
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

10.00 uur
Geref. kerk
drs. C.M.E. van Harten
		
– Dubbelman uit Deil
Centrumkerk nog niet bekend
		
1e Collecte
ZWO		
2e Collecte
Kerk
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

Organist		
Jorrit Meulenbeek
Lector			
Jantina Rekker
Koster			
Arie van Mourik
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			geen
Gastheer/-dame
Rosina Verweij
Koffie
Willy Blom
			Rosina Verweij

Organist		
dhr. J. Scheurwater
Lector			
Jana Robbemondt
Koster			
Anja Stouten
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Cláudia van Mersbergen
			Marieke Stelder
Gastheer/-dame
George Aukes
Koffie
Yolanda de Vlugt
			
Gerri van de Streek

12 augustus

19 augustus
10.00 uur
Geref. kerk
ds. P.J. Cornelisse uit Nieuwegein
Centrumkerk ds. G.J. Krol		
		
1e Collecte
Diaconie		
2e Collecte
Kerk
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

10.00 uur
Geref. kerk
ds. A.A. van den Berg uit Tiel
Centrumkerk ds. S. Hofstee uit Doorn
			
1e Collecte
Zomerzending (Kerk in Actie)
2e Collecte
Kerk
3e Collecte
Onderhoud jeugdgebouw

Organist		
dhr. en mw. van Doorn
Lector			
Eva Willeboer
Koster			
Henk van Amstel
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Maria Ijlst
			Louise IJlst
Gastheer/-dame
Hennie Slootmaker
Koffie
Peter van Delden
			Etty van Delden

Organist		
dhr. D. Kool
Lector			
Fam. Van der Vorm
Koster			
Rieks Cornelisse
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Erika Postma
			Carlijn de Ruiter
Gastheer/-dame
Jeanette Cornelisse
Koffie
Jenny Montijn
			
Hannie van der Linden
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26 augustus

Zondag
8 juli 2018

Maaltijd van de Heer

10.00 uur
Geref. kerk
ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. C.M. Blokland – den Hertog
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

Diaconie
Kerk
Onderhoud jeugdgebouw

Overstapdienst
Kindernevendienst

Organist		
Tjeerd Kiers		
Lector			
fam. Aukes
Koster			
Cor Fokkinga
Nevendiensten
Groep 1 t/m 4 		
			
Groep 5 t/m 8
Oppas 			
Cathelijne Voorneveld
			Fleur Donker			
Gastheer/-dame
Margo Boulogne
Koffie
Neli van Haarlem
			Willy Blom

Uitzwaaidienst
World Servants
Koffieochtend ouderen

Voel u welkom op deze gezellige ochtend waar alles
draait om ontmoeting, gesprek en plezier met elkaar.

17 augustus
10.00 uur
Jeugdgebouw
Gereformeerde kerk
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Genade

In het Ouderlingenblad schreef dr M.J. de Jong, één
van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal, een
verhelderend artikel over het woord ‘genade’. Niet
alleen voor ouderlingen lezenswaardig.

woord is nu, dat de één er eigenlijk te véél betekenis aan toekent (de hele christelijke leer zit er in
samengevat), en de ander te weinig (alleen maar
‘medelijden’). Daardoor verdwijnt de betekenis van
het bijbelse charis uit het zicht, terwijl dit vooral bij
Paulus een belangrijke term is. Met charis gebruikt
Paulus een term uit het leven van alledag, die de
welwillendheid of de gunst van de sterkere partij
tegenover een zwakkere uitdrukt. Zo geeft Paulus
op een voor toenmalige lezers herkenbare manier
uitdrukking aan Gods goedheid, die bestaat in het
meest bijzondere geschenk ooit: redding door Jezus
Christus.
De Bijbel in Gewone Taal vermijdt het woord ‘genade’. Wanneer charis Gods welwillende houding
naar mensen aanduidt, staat er ‘zo goed wil God
voor ons zijn’. En waar het concreet gaat om Gods
gunst of geschenk, is voor ‘geschenk’ gekozen. Niet
omdat er iets mis is met genade als theologische
term, maar juist om lezers te laten zien wat er áchter
die term schuilgaat in bijbelse teksten.

De woorden ‘genade’ en ‘genadig’ komt in alle Nederlandse vertalingen van de bijbel voor, behalve in
de Bijbel in Gewone Taal. De achterliggende bijbelse
woorden zijn ‘cheen’ en ‘chanan’ in het Oude Testament en ‘charis’ in het Nieuwe Testament.
De woorden cheen (Hebreeuws) en charis (Grieks)
komen grofweg met elkaar overeen. Het duidt de
welwillendheid of goedgunstigheid aan van een
superieure partij tegenover een zwakkere. Het betekent vaak ‘gunst’ of ‘geschenk’. Het Engelse woord
favor geeft die betekenis goed weer. Daarnaast
komen beide woorden ook voor als ‘schoonheid,
gratie’, net zoals het Latijnse woord gratia en het
Engelse grace. Maar het Hebreeuwse werkwoord
chanan, ‘genadig zijn’, wordt op een andere manier gebruikt. Dat ligt in de sfeer van ‘medelijden
hebben’, ‘zich ontfermen’. Het Griekse synoniem is
eleeò, barmhartig zijn. Hier is het Engelse ‘(to have)
mercy’ een goede weergave; in het Latijn misericordia.
Het is op zichzelf bijzonder dat ons woord ‘genade’ al die betekenissen kan dekken. Hoe zit dat
precies? Het Oudnederlandse ginatha betekende
oorspronkelijk ‘barmhartigheid’, ‘medelijden’, maar
breidde zich uit naar ‘gunst, goedgunstigheid’. Het
woord ‘genade’ werd de standaardterm voor gratia
(Latijn) en charis (Grieks). Genade werd hét Nederlandse woord voor Gods goedheid jegens mensen
waarover de Bijbel spreekt. Daarop voortbouwend
werd ‘genade’ één van de belangrijkste termen in
de christelijke theologie. Maar terwijl de theologische betekenis groeide, versmalde in het alledaagse
taalgebruik de betekenis van genade juist tot ‘medelijden hebben’. Tegenwoordig zie je genade alleen
nog in uitdrukkingen zoals ‘geen genade kennen’,
‘iemand in genade aannemen’ en ‘genade!’.
De moeilijkheid van het woord genade als bijbel-

Tot zover Matthijs de Jong. Het roept wel de vraag
op wat dan te zeggen van de zin waarmee elke
kerkdienst begint: ‘Genade zij u en vrede van God
onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’ (naar
Romeinen 1: 7). De Bijbel in Gewone Taal vertaalt
hier het woord charis als volgt: ‘Ik wens jullie toe
dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus
goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.’ Voelt dit
anders dan u had verwacht? Dan heeft dit stukje al
zijn nut gehad.
Ds Alice van Halsema
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Braderie

22 september 2018
Op zaterdag 22 september 2018 zullen de diaconieën van de PKN
kerken Geldermalsen weer op de jaarlijkse braderie vertegenwoordigd zijn.
We zullen net als voorgaande jaren weer de zelfgemaakte streekprodukten, zoals jam en honing, verkopen. Daarnaast hopen we dat
ook veel gemeenteleden een cake willen bakken voor verkoop in de
kraam. Een oproep hiervoor volgt na de zomer.
Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u bellen met:
Jolanda Stelder 0345 - 575205
Rianne Bron 0345 - 580127

Singsation

gaat

The Young Messiah
uitvoeren!

Volgend jaar 13 en 14 april 2019, in het weekend van Palmpasen, gaat Singsation The Young Messiah
uitvoeren in de Geref. Kerk. We willen het groots aanpakken!
De repetities hiervoor gaan in september van start. Ook gastleden, die graag mee willen zingen, worden
uitgenodigd hieraan mee te doen. Dit alles wordt ondersteund door een klein combo.
Het plan is om 2 uitvoeringen te geven. We hebben hier veel mensen voor nodig! Lijkt het je leuk om op
welke wijze hieraan mee te werken (denk aan kaartverkoop, catering, zingen, pr, etc) neem dan contact
op met een van onderstaande mensen.
Geef je in elk geval vast op, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de voortgang, repetitie-avond
etc etc.
We willen er iets moois van maken en hebben er veel zin in! Jij ook?
Karin Eilander, Jorrit Meulenbeek en Henriëtte Feenstra
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Collecte Jeugdwerk
1 juli 2018
Veel gemeenten hebben een band met een schoolin
de buurt. Maar wanneer een kerk een contact wil opbouwen met een school, vraagt dit soms veel geduld.
Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets
met de kerk.
Dat maakt dat het soms een paar jaar duurt, voordat
er een goede relatie ontstaat.
In andere plaatsen is het lĳntje tussen kerk en school
heel dun geworden of zelfs verdwenen. Toch zĳn die
lĳntjes wel waardevol om te gebruiken. Christelĳke
leerkrachten en ouders van de school willen zich
meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en
school. Ze organiseren bĳ voorbeeld excursies voor
de leerlingen naar een kerk, zodat kinderen horen en
ervaren wat er in de kerk gebeurt. Ook zĳn ze betrokken bĳ godsdienstonderwĳs of bieden ze leerlingen
uit achterstandswĳken een luisterend oor. De meeste
ouders stellen het op prĳs als hun kinderen kennismaken met de wereld van de kerk en geloven. Ze zien
het als verrĳking van de levens van hun kinderen.
JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen
door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en
School te bundelen en door samen met gemeenten
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met uw bĳdrage
aan de collecte ondersteunt u het werk van JOP om
schoolkinderen in contact te brengen met kerk en geloof. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis
en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Doet u mee?

Collecte Zomerzending
12 augustus 2018
Het is niet makkelĳk om te op te groeien met een beperking of om een gehandicapt kind op te voeden.
Dat is in Nederland al een levenslange zorg. Laat
staan in een arm land als Kameroen, waar men kinderen met een beperking vaak uit chaamte en onwetendheid thuis houdt, waardoor ze onderwĳs missen.
De school Fedeme (in Douala, Kameroen), partner
van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelĳke beperking onderwĳs en gedragstherapie.
Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden.
Oudere kinderen leren bĳvoorbeeld naaien, hout- en
rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die
van ver komen, kunnen blĳven slapen.
Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met
hun kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de
school ook ruimte aan gezonde kinderen, die regulier onderwĳs volgen, en leren de kinderen met elkaar spelen.
Mede dankzĳ uw bĳdrage kunnen dit jaar dertig verstandelĳk beperkte kinderen op de school
Fedeme passend onderwĳs krĳgen.
Vandaag is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals de school Fedeme in
Kameroen. Helpt u mee? Hartelĳk dank!

Hartelijke groet namens ZWO-Kerkinactie:
Margriet Aukes
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Verslag themakerkenraadsvergadering
van 4 juni 2018
Aanwezig: Anton Donker, Henriëtte Feenstra, Alice van Halsema, Diederik van Hattem, Marijke Kars, Andrea Kon, Kari van Kranenburg, Eric Krijnen, Hennie Scheele,
Jolanda Stelder, Peter de Vlugt, Petra van Zandwijk.
Afwezig mk: Sia Feenstra, Ria Willeboer.
- Welke stappen moeten daarvoor genomen worden?
Allereerst zullen nu de werkgroepen gevraagd worden om te reageren.
Daarbij zullen de volgende vragen gesteld worden:
+ wat vindt men van het voorstel?
+ realiseert men zich dat er meer verantwoording
bij de werkgroep = kerkteam komt te liggen?
+ hoe denkt men over een termijn van benoeming
(bv. minimaal 2 jaar, standaard 4 jaar?)
+ wat vindt men van het dienstdoen in de kerkdiensten?
+ welke groepen vallen er onder de werkgroep
(kunnen ook uit 1 lid bestaan, zoals het
kerkelijk bureau onder het college van kerkrentmeesters)?
+ uit hoeveel leden moet de werkgroep = het kerkteam bestaan?
+ bij ZWO: hoe kijken de hervormde leden tegen
het voorstel aan?

Opening
Alice opent deze avond met het lezen van een
gedicht van Hans Bouma, “In de lijn”. Komende
weken zijn we in de diensten bezig met het boek
Job. Dit boek gaat niet alleen over lijden en beproefd
worden, maar ook over het vertrouwen van God in
Job. Ondanks de mogelijkheid dat God een goede
partner op aarde kwijt zou kunnen raken door de
beproevingen die Job moet ondergaan, vertrouwt
God erop dat Job hem trouw blijft.
Alice gaat vervolgens voor in gebed.
Persoonlijke rondvraag
THEMA: Structuur kerkenwerk
In de vorige vergadering is een start met dit onderwerp gemaakt. Tijdens de gemeenteavond is er uitleg over gegeven: hierbij is er de nadruk op gelegd
dat de kerkteams het werk moeten gaan dragen, de
kerkenraad heeft “alleen” het overzicht over wat
overal gebeurt en is bezig met het algemene beleid.
In het toen getoonde schema staan de kerkenraad
en de kerkteams ook nadrukkelijk naast elkaar.
De hoop is dat het kerkelijk beleid op deze manier
breder gedragen wordt en dat er ook gemakkelijker
vrijwilligers voor gevonden zullen worden.
Het lijkt zinvol om met alle kerkteamleden en kerkenraadsleden 1 of 2 maal per jaar een gezamenlijke
avond te hebben.
Voor wat betreft de 2 ouderlingen: één van de twee
zal contactpersoon zijn tussen het kerkteam jeugd
en de kerkenraad. (Nadrukkelijk geen jeugdouderling, maar alleen contactpersoon.) Beiden zijn lid
van het pastorale team.
Bij het dienstdoen met 2 is het kerkenraadslid de
“ambtsdrager van dienst”. Voor het tellen van de
collectes kan zo nodig een gemeentelid mee gevraagd worden. Als de ambtsdrager na het handengeven bij de uitgang bij de koffie wil zijn, voor de
kaart, voor de bloemen zorg draagt, dan is dat een
optie.

Verdeling: Alice legt dit neer bij V&T en Eredienst&Liturgie; de pastorale ouderlingen bespreken het in de werkgroep pastoraat; Diederik zal de
jeugdwerkgroepen benaderen; Eric en Jolanda de
diaconie en ZWO; Peter en Anton het college van
kerkrentmeesters; en Kari het beamerteam.
De antwoorden en de vragen van deze inventarisatie kunnen naar Kari gestuurd worden, zodat we in
de volgende vergadering een overzicht hebben van
de reacties.
Korte punten:
a.Verslag kerkenraadsvergadering 7 mei 2018
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
b.Gemeenteavond 29 mei 2018
Tegen het voorgenomen besluit om te stoppen met
het SOW-proces zijn geen bezwaren geuit. Dat betekent dat er geen reden is om het besluit te herzien,
en dit is daarmee definitief.
De vraag over de dienst met Hemelvaart: wordt
besproken.

Vragen voor vanavond:
- Willen we een andere structuur? Hierop wordt
volmondig “ja” geantwoord.
- Willen we verder met de voorgestelde structuur?
Ook deze vraag wordt met “ja” beantwoord.
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Kerkelijke rondvraag
Kari:
- Vraagt of het pastorale team aandacht wil geven
aan het lijstje met opmerkingen / verzoeken om
uitschrijving na Kerkbalans.
Peter:
- Het orgel heeft af en toe nog storingen. Is het akkoord om voor de toekomst te onderzoeken of een
ander (elektronisch of digitaal) orgel tot de mogelijkheden behoord? Akkoord.
Hennie:
- Welke ingeroosterde ambtsdrager collecteert er
nu? De tweede.
Alice:
- Vraagt om een afspraak voor een jaargesprek.

Hierin zal zij met een voorstel komen voor een opleidingsprogramma waarmee ze in september moet
starten. Diederik en Marijke zullen een afspraak met
haar maken.
Sluiting
De vergadering wordt besloten met een gezamenlijk
gebeden Onze Vader.

KvK

Verslag gemeenteavond 29 mei 2018
Aanwezig: 34 gemeenteleden.
Afwezig m.k.: Marijke Kars, Andrea Kon, Floris van Kuijl, Cláudia van Mersbergen,
Jolanda Stelder, Petra van Zandwijk.

ingekomen dan begroot.
- Ondanks de daling van het ledental zijn de totale inkomsten uit de vrijwillige bijdrages nog steeds
goed. (Een deel van de daling in ledental is toe te
schrijven aan het zich uitschrijven door niet-bijdragende leden.)
- In 2017 is er € 3000 minder uitgegeven aan onroerende zaken dan in 2016. Dit komt voor een deel door
een naheffing rioolbelasting en meer kosten voor onderhoud in 2016. Dit punt heeft de aandacht van het
college van kerkrentmeesters.
- In de begrotingen wordt zowel in 2016 als in 2017
uitgegaan van het aanstellen van een jongerenwerker. Tot nu toe is dit niet gerealiseerd.
- Het bezit t.o.v. 2016 is toegenomen: door meer liquide middelen en minder vorderingen.
- De vooruit ontvangen bedragen zijn hoger omdat
een deel van de vrijwillige bijdrages voor 2018 al
in 2017 zijn gestort en ook is er een tussenrekening
waarop de ontvangsten en betalingen van de World
Servantsgroep worden bijgehouden.
- De voorzieningen zijn met ongeveer € 22.000 toegenomen: het onderhoudsfonds heeft een toename

Opening
Ds. Alice van Halsema opent deze avond met het lezen van enkele verzen uit Psalm 119 en gaat voor in
gebed.
Diederik van Hattem, de voorzitter, geeft een toelichting op de agenda.
Verslag gemeenteavond 18 mei 2017
De datum boven het verslag, 31 mei 2016, is niet correct: het verslag is van de gemeenteavond op 18 mei
2017.
Er worden geen vragen of opmerkingen over het verslag gesteld, waarmee het, met dank aan de scriba,
wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Financiën 2017
a.
Kerk:
Penningmeester Marian Sluiskes geeft een toelichting bij de cijfers over het jaar 2017:
- Er is ongeveer € 15.000 minder ingekomen dan in
2016. Dit is o.a. omdat er in 2016 meer inkomsten zijn
geweest t.b.v. het opknappen van de kerk, en in 2017
minder vrijwillige bijdragen en giften. Er is wel meer
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van € 25.000. In 2016 is uit dit fonds geput voor het
opknappen van de kerk, samen met het geld van het
revitaliseringsfonds. In 2017 is het onderhoudsfonds
weer aangevuld tot het niveau van eind 2015. In 2017
is gestart met een fonds voor het opknappen van het
jeugdgebouw, dit is gevuld met de opbrengsten van
de collectes hiervoor. Vanuit het orgelfonds is ongeveer € 9000 gebruikt voor twee grotere reparaties aan
het orgel. (Dit fonds wordt gevuld met de bijdrages
uit de verjaardagsbusjes, jaarlijks ongeveer € 600 )
De kas van de kerk is gecontroleerd door Diederik
van Hattem en Pieter de Jong, zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. De vergadering dechargeert de penningmeester met het gevoerde beleid.
Diederik bedankt Marian voor de gegeven toelichting.

dat het niet verstandig leek om het fusieproces voort
te zetten. In de SOW-vergadering van 10 april is dit
gedeeld en de hervormde kerkenraad, die voorstelde
om de pauze nog minstens 2 jaar te verlengen, stemde hier volledig mee in.
Afgesproken is om beide gemeentes gelijktijdig hierover te informeren. Hervormd had die week al een
gemeenteavond gepland, daarom heeft onze kerkenraad de leden die week per brief geïnformeerd. Deze
avond werd daarin al genoemd, met de mogelijkheid
om vragen te stellen.
Reacties vanuit de aanwezigen:
- Ik begrijp het volledig, het cultuurverschil is inderdaad erg groot.
- Op veel plaatsen lukt het samengaan wel. Is blijkbaar lokaal verschillend. Je hoort ook wel dat een fusie op het laatste moment niet doorgaat of dat men
zelfs weer uit elkaar gaat na een fusie.
- Er is door mensen de laatste jaren hard gewerkt aan
het proces. Als het dan niet gaat, dan moet je dat accepteren.
- Wat te doen met de resultaten van de Denktank?
Tot nu toe is onze kerk financieel redelijk stabiel. Er
is vertrouwen dat er niet direct tekorten ontstaan.
- Welke contacten blijven er met hervormd? De bestaande contacten tussen de diverse werkgroepen
blijven bestaan; het overleg wat tweemaal per jaar
tussen de kleine kerkenraad en het hervormde moderamen plaatsvindt blijft ook bestaan.
- Er is inmiddels een nieuwe gezamenlijke werkgroep gevormd: die de regels rond de privacy-wetgeving AVG uitzoekt.

b.
Diaconie en ZWO
Eric Krijnen geeft een korte toelichting bij de jaarrekening van de diaconie en de werkgroep ZWO.
- De diaconie heeft in 2017 voor het eerst meegedaan
met de actie Kerkbalans, dit heeft € 7150 opgebracht.
- Het eindsaldo is laag omdat de diaconie in principe
haar inkomsten direct besteedt.
- Er is nog één gebruiker van de kerkradio.
- Het eindsaldo van de werkgroep ZWO is relatief
hoog: de opbrengst van de acties voor de stichting
Make the Difference zit hier nog voor een deel in,
deze wordt in termijnen overgemaakt naar de stichting. Ook zijn de opbrengsten van enkele collectes
in 2017 pas in 2018 betaald. Voorgesteld wordt om
dit soort bedragen als vordering op het baten-lasten-overzicht te zetten, dat geeft een beter beeld, is
ook beter i.v.m. ANBI-regels.
De kas van de diaconie is gecontroleerd door Anton
Donker en Willy Blom, ook hier zijn geen onregelmatigheden gevonden en de vergadering verleent de
penningmeester, Cláudia van Mersbergen, decharge.
De kas van de werkgroep ZWO valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie, en is gecontroleerd
door Eric Krijnen en Andrea Kon.
Ook Eric wordt bedankt voor zijn toelichting.

Structuur kerkenraad - werkgroepen
Diederik geeft aan de hand van een aantal sheets
toelichting op de voorstellen die in de kerkenraad
besproken zijn voor het aanpassen van de structuur
en werkwijze van kerkenraad en kerkteams (= werkgroepen). In het kort: het werk wordt gedaan in de
kerkteams aan de hand van een jaarlijks op te stellen
werkplan; vanuit de kerkteams zijn 1 of 2 leden lid
van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit het,
volgens de nieuwe kerkorde, minimale aantal leden
(9) en zorgt voor het algemene beleid. In de kerkdiensten zal met twee mensen dienst gedaan worden: een
kerkenraadslid en een kerkteamlid.
Reacties vanuit de aanwezigen:
- Kunnen de sheets rondgestuurd worden? Dat kan
(verzoeken daartoe: scriba.gereformeerd@gmail.
com).
- Er wordt in meerdere kerken momenteel nagedacht
over de samenstelling van de kerkenraad. Zie bijvoorbeeld: de kerk van Enkhuizen of van Goor.

Samen-op-Weg
Eind 2016 / begin 2017 vroegen het samengaan van
Oost en Centrum en de perikelen rond de aanbouw
veel tijd en energie van de hervormde kerkenraad.
Toen dan ook de stappen die genomen moesten worden om in projectgroepen de diverse zaken uit te
werken, die voor een fusie geregeld moeten worden,
concreet werden, was er geen menskracht en energie
om dit in gang te zetten. Vandaar dat gevraagd werd
om een “pauze” over 2017 in het proces. Begin 2018
is in de kerkenraad uitvoerig gesproken over “hoe
verder”. Geconstateerd werd dat cultuur en structuur tussen beide kerken(raden) zodanig groot zijn

- 1 of 2 maal per jaar een breed gedragen thema-avond
met meerdere kerkteams of een breed overleg ver15

hoogt de betrokkenheid.
- Is een dagelijks bestuur van 9 mensen niet te groot
/ te log? Eigenlijk vormen voorzitter + scriba + voorganger het dagelijks bestuur. De laag kleine kerkenraad, die nu het dagelijks bestuur vormt en uit 6 personen bestaat, komt in deze structuur te vervallen.
- In het overzicht worden een aantal kerkteams genoemd. Hierbij is uitgegaan van de huidige, bestaande werkgroepen. Het is zeker mogelijk om nieuwe
teams te vormen, bijvoorbeeld voor duurzaamheid
of innovatie.
- Wie is er verantwoordelijk bij het met twee dienstdoen in de kerkdiensten: het kerkenraadslid of het
kerkteamlid? Als je dit zo wilt benoemen: het kerkenraadslid.
Kerk 2025
Dick van Kranenburg, sinds dit seizoen afgevaardigde naar synode en ook lid van de classis, vertelt over
de veranderingen die de afgelopen jaren in gang zijn
gezet binnen de kerkelijke organisatie naar aanleiding van het rapport “Kerk 2025, Waar een Woord
is, is een Weg”.
Uitgangspunt bij deze veranderingen is “Back to the
basics”: de plaatselijke gemeente is belangrijk, daar
vindt de ontmoeting en het leren plaats, is men actief
voor de leden en voor de maatschappij.
Een aantal jaren is in de synode, kerkenraden en
classes gewerkt aan het aanpassen van de kerkorde.
Ook hier was uitgangspunt: minder regels en meer
vrijheid voor de eigen invulling van de regels door
de plaatselijke kerken. Op 1 mei is deze kerkorde ingegaan.
Ook per die datum zijn de 74 classes opgeheven en
zijn 11 nieuwe classes ontstaan, bestaande uit meerdere ringen. Zo waren wij onderdeel van classis
Bommel, deze classis is opgeheven, de kerken zijn nu
onderdeel van classis Gelderland Zuid & Oost. De
ringen worden gevormd door de voormalige classes,
hierin gaat onderlinge ontmoeting het belangrijkste
doel worden. Nieuw is de functie van classispredikant: deze gaat de kerken bezoeken en de onderlinge contacten stimuleren. Voor onze classis is dr. Jaap
van Beelen benoemd.

Rondvraag
Dick van Kranenburg:
-Wat is de status van de gedenkhoek? De materialen zijn aang eschaft, er wordt aan de uitvoering gewerkt.
Piet v.d. Vorm:
- Hoe zit het met de jeugdwerker? De jeugdraad
functioneert minimaal, de jeugd is een zorgenkindje
voor de kerkenraad. Diederik gaat met de jeugdraad
kijken wat er gedaan moet worden en of daar wellicht iemand van JOP (Jongeren Organisatie Protestantse kerken) iets bij zou kunnen betekenen.
- Hoe gaat het met het orgel? Het orgel is onlangs gerenoveerd. Als er storingen zijn worden deze zo snel
mogelijk verholpen.
Wim Bijl:
- Is er in de kerkenraad aandacht voor diensten die
minimaal bezocht worden? Met Hemelvaart waren
er 10 kerkgangers. De kerkenraad besteedt regelmatig aandacht aan het kerkbezoek, heeft in ieder geval
voor de dienst van Nieuwjaarsmorgen besloten geen
voorganger van buitenaf te laten komen. Andere
diensten zullen aandacht krijgen.
Ab Benedictus:
- Wat gaat er gebeuren met het asbestdak van het
jeugdgebouw? Vanuit het college van kerkrentmeesters is een groepje wat nadenkt over de toekomst van
de gebouwen. Hierin heeft het (dak van) jeugdgebouw ook de aandacht.
Kari van Kranenburg:
- De kerkenraad wil nog aandacht vragen voor de
oproep van de werkgroep die de afgelopen jaren een
Kerst Inn heeft georganiseerd op Tweede Kerstdag.
De leden van deze werkgroep stoppen en hopen dat
anderen hun activiteit overnemen. Informatie en aanmelden kan bij Jacky Bertens of bij de kerkenraad.
- Er zal binnenkort informatie komen over de nieuwe
privacy-wetgeving.
Diederik:
- Meldt dat, na zijn oproep in de kerk om de diaconie
te komen versterken, diverse gemeenteleden zich gemeld hebben. Fijn!
Sluiting
Diederik bedankt de aanwezigen voor hun komst en
het meepraten, waarna Alice afsluit met dankgebed.
Kari van Kranenburg
1 juni 2018
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Het is bijna zover……….
World Servants Geldermalsen 2018.
Het is bijna zover; de reizen naar de binnenlanden van Afrika komt snel naderbij.
Op vrijdag 20 juli vertrekken er 13 van ons naar Zambia en vervolgens op 4 augustus 4 naar Ghana.
Het is een drukke tijd geweest. Het combineren van “toetsen en examens” met “het geld verdienen voor de
reis” was soms echt puzzelen wie waaraan mee kon doen.
Daarbij hebben ook velen van ons een baantje, een afstudeerproject of andere verplichtingen waardoor het
spontaan meewerken aan een activiteit niet altijd even gemakkelijk was.
Maar… We hebben het geld bij elkaar weten te krijgen! Niet alleen door onze eigen inspanningen zoals
Heitje voor karweitje, eet-avonden, kerstmarkt, fair,
etc. maar ook dankzij veel initiatieven en giften vanuit de verschillende kerken, en enkele grote donaties van o.a. Rotary Geldermalsen, de organisatie
van GO!Wheels en “Stichting ’t Trekpaert”. Voor dit
alles zijn wij heel dankbaar.
De afgelopen tijd hebben we sowieso al veel geleerd
met en van elkaar. Samen moesten we het doen,
waarbij “samen” soms neerkwam op “enkelen”;
soms met goede reden en soms niet helemaal duidelijk. Leuke uitspringers zijn b.v. de tapas-avond
in de Morgenster en de Fair en veiling op “De
Leidsche Hoeven”.
Uiteindelijk hebben de benodigde € 50.018,- (!!!!) bij
elkaar! En we hebben zelfs nog iets over voor aanvullende lokale hulp en een volgende groep.
Om ons vertrek niet ongemerkt voorbij te laten gaan
(en jullie steun te ervaren) wordt er op zondag 8 juli
tijdens de kerkdienst extra aandacht besteed aan
ons vertrek.
Want het wordt spannend in Zambia en Ghana: ervaren hoe het leven dáár is. Het omgaan met elkaar, de motivatie van de lokale mensen; hoe anders normen
en waarden zijn (en de overeenkomsten!). Wat doet dat met ons! En hoe ervaren we de levensomstandigheden? Wat kunnen we er aan doen; hoe kunnen we helpen (of heeft dat geen zin?). We hebben er heel veel
zin in, en kunnen haast niet wachten om de Afrikaanse bodem te betreden en de mensen te ontmoeten.
Maar daarna, hoe komen we terug? Wat zal het met ons gedaan hebben? Kunnen we onze ervaringen delen;
kunnen we onze verhalen “kwijt”?
We hopen jullie hierover te kunnen vertellen op de startzondag 8 september na de kerkdienst; dus reserveer
alsjeblieft het begin van de middag hiervoor. We hoeven niet uit te leggen hoe belangrijk het voor ons zal
zijn om onze ervaringen te kunnen delen met jullie! Daar zien we nu al naar uit!
Graag tot zondag 8 juli en startzondag 8 september! Afgesproken!?
World Servants Geldermalsen 2018.
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Nieuwe classis van start

Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale
vergadering was de benoeming van de nieuwe classispredikant.

Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van
de classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan.

Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van
Beelen classispredikant van de classis Gelderland
Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie
binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten
te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de
ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant
signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft,
wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de
visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is
de verkiezingsregeling voor leden van de classis in
eerste lezing vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering (19 september) zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de
vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale
vergadering en de generale synode.
Wilt u zich inzetten als afgevaardigde voor de classis
of de synode: laat het weten aan uw kerkenraad!

Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er
zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat
de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom
Nijmegen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een
groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die
deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland
behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost.

Wees als en vogel
die tijdens haar vlucht
even neerstrijkt
op een te dunne twijg
en voelt
hoe die onder haar buigt
maar zingt
omdat ze weet
dat ze vleugels heeft
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Jaarthema Duurzaamheid
In het afgelopen jaar hebben we op vele manieren
stilgestaan bij ons jaarthema Duurzaamheid.
Dat begon al op de startzaterdag, waar gemeenteleden uitgedaagd werden om voor het buffet een
duurzaam gerecht mee te nemen. Riet Hartman werd
door de deskundige jury uitgeroepen tot winnares.
Een belangrijke avond was 29 januari. Daar sprak
Marjan Minnesma van Stichting Urgenda over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Ze maakte op indringende wijze duidelijk dat duurzaamheid
niet alleen een thema is voor de politiek en grote ondernemingen, maar dat iedereen werk zou moeten
maken van duurzaamheid.
De avond op 25 april met ondernemers uit onze eigen kring van de gemeente sloot daar mooi op aan.
We waren te gast bij het fruitbedrijf van Fam. Van
Haarlem, die ons meenam in de manier waarop zij
de fruitteelt verduurzamen. En Margriet Aukes van
Bloembinderij Margriet en Gerard Zondag van Melk-

veebedrijf Nieuwe Hoeven vertelden hoe zij dat deden in de bloemisterij en de veehouderij. Een leuke
en boeiende avond!
Intussen werd via de Appèl diverse keren informatie gegeven over het thema en enkele achtergronden
daarvan.
We hopen dat het thema is gaan leven in onze gemeente. Als commissie V&T gaan we komend jaar
weer met andere onderwerpen aan de slag, de bal
ligt nu bij ieder gemeentelid zelf, bij u dus, om werk
te blijven maken van duurzaamheid.
De Commissie V&T:
Sofia Zondag
Alice van Halsema
Henk van Amstel
Etty van der Meijden
Peter van Delden

Vakantie Bijbel Feest 2018

Thema: Zoek het uit!
De hoofdvraag tijdens het VBF zal zijn:
Wie is Jezus?
Wanneer:			
Voor wie:
				
				
				
Waar: 				

in de herfstvakantie, DV 25 en 26 oktober
25 en 26 okt overdag: kinderen 4-12 jaar
25 okt avond:
tieners 12-18 jaar
26 okt avond:
slotfeest voor kinderen, familie, vrienden, enz..
De Pluk in Geldermalsen

Tijden, overblijven en lunch: www.vbfgeldermalsen.nl of fb VakantieBijbelFeestindePluk
Vrijwilligers gezocht
Vooraf en op de VBF-dagen zijn veel vrijwilligers nodig voor allerhande taken
Voor aanmelden of nadere informatie kunt u zich melden bij uw contactpersoon voor het VBF.
Fantastisch werk: evangeliseren onder kinderen.
Bidders gezocht
•
Wilt u bidden dat het Vakantie Bijbel Feest tot zegen is voor onze kinderen en voor ons dorp;
•
Wilt u bidden voor de organisatie.
•
Wilt u bidden voor eenheid onder christenen en verbondenheid tussen de organiserende kerken.
Contactpersoon VBF
Claudia van Mersbergen
Claudia_kool@yahoo.com
tel. 06-28036046
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Gratis vakantie voor 100 ouderen via Vakantiebureau
In 2017 heeft het Vakantiebureau.nl dankzij de hulp
van betrokken kerkelijke gemeenten vele eenzame
ouderen blij kunnen maken met een volledig verzorgde midweek op een RCN-Vakantiepark. Door
het grote succes van afgelopen jaar, wordt de actie in
2018 herhaald: aan 100 eenzame ouderen wordt een
gratis vakantiemidweek aangeboden!

groep een eigen begeleider meeneemt. Voor ondersteuning bij het programma zijn vrijwilligers van
RCN en Hetvakantiebureau.nl aanwezig.
Hoe meldt u een groep senioren aan?
Aanmelden kan met behulp van het aanmeldingsformulier. U kunt aanmelden tot en met 20 september 2018. De aanmeldingen die voldoen aan de
voorwaarden (genoemd op het aanmeldingsformulier) worden n.a.v. de motivatie en op volgorde van
binnenkomst behandeld, dus wacht niet te lang met
aanmelden.
Individuele aanmeldingen
Er zijn dit jaar ook enkele plekken voor individuele
deelname. Kent u iemand die hier gebruik van wil
maken geef hem/haar dan zo snel mogelijk ook middels het individuele aanmeldingsformulier bij ons
op.
U kunt het ingevulde aanmeldingsformulier opsturen naar Jet Habermehl, jhabermehl@hetvakantiebureau.nl, Postbus 264, 3940 AG Doorn, tel. (0343) 74
58 96.

Wat houdt de vakantie in?
Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 december
2018 kunnen groepen ouderen op vakantie in bungalowpark de Noordster in Dwingeloo (Drenthe).
De midweek is bedoeld voor mobiele* ouderen die
niet meer op vakantie gaan, die in het dagelijks leven
weinig aanspraak en/of weinig financiële middelen
hebben en het daarom zo verdienen er eens lekker
tussenuit te gaan! * Omdat de bungalows niet zijn
aangepast is het van belang dat de vakantiegasten
goed ter been zijn.
Deelnemers kunnen kosteloos genieten van een heerlijke midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten. Men verblijft met een groepje
van 4 senioren en een begeleider in een 6-persoons
vakantiewoning. Bij het samenstellen van een groep
kunt u denken aan een aantal deelnemers van de seniorenochtend of deelnemers van de ouderensoos in
het buurthuis of juist die ouderen die weinig zichtbaar zijn. In principe is het de bedoeling dat elke

Meer informatie
Voor het voorlopige programma en een mooi filmpje
van het afgelopen jaar, kijk op rcn.nl/ouderenmidweek. Omdat we graag weer andere ouderen blij maken met deze midweek, kunnen deelnemers van het
afgelopen jaar zich niet opnieuw aanmelden.
Hetvakantiebureau.nl
Hetvakantiebureau.nl organiseert vakanties voor
mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is.
Wilt u meer informatie over de andere mogelijkheden? Kijk dan ook eens op de website. Hetvakantiebureau.nl ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.
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Vrijwilligers gezocht

Sinds april 2016 zijn we begonnen met speelmiddagen
te organiseren voor kinderen die net in Nederland
wonen met een vluchtelingenachtergrond.
‘Gewoon’ spelen is erg belangrijk voor kinderen en
niet alleen om elkaar te leren kennen in hun nieuwe
woonplaats, maar vooral omdat ze al veel te snel volwassen moeten worden in hun situatie.
Tegenwoordig zijn we als team aangesloten bij Stichting Integreren Doe Je Samen en hebben we een enthousiast team van 10 vrijwilligers waarvan twee coördinatoren.
Om de zes weken organiseren we een speelmiddag in
het gebouw bij de Gereformeerde kerk. Als vrijwilliger organiseer je één keer per jaar samen met één van
de coördinatoren een speelmiddag. De andere keren
assisteer je als vrijwilliger. Het is niet verplicht iedere
keer aanwezig te zijn en daarom zoeken we nog vrijwilligers om dit leuke, enthousiaste team te versterken, zodat we het een beetje kunnen verdelen.
Door het afscheid van één van de coördinatoren zijn
we ook op zoek naar een tweede coördinator. Ieder
jaar maak je samen met de andere coördinator een
rooster wanneer welke vrijwilliger de middag organiseert en welke coördinator daarbij ondersteunt. Zo
hoef je er niet elke middag bij te zijn (mag natuurlijk
wel).
Voor meer informatie kunt u onze coördinator bellen
of mailen:
Suzanne Verbeek
E: famverbeek2009@gmail.com
T: 0653473032
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Leden van de
kerkenraad
Kleine kerkenraad
Ds. Alice van Halsema
Diederik van Hattem		
Kari van Kranenburg		
Eric Krijnen 			
Sia Feenstra			
Peter de Vlugt			

504 361			
06 30 30 81 85		
576 175			
569 317			
576 851			
570 505			

Voorganger
Voorzitter van de kerkenraad
Scriba
Voorzitter van de diaconie
Ouderling ouderenpastoraat
Ouderling kerkrentmeester

Taakouderlingen
Anton Donker			630 348			Ouderling kerkrentmeester
Vacature						Vorming & Toerusting
				
							Liturgie en oecumenische contacten
							
Jeugd
College van diakenen
Eric Krijnen 			569 317			Voorzitter
Jolanda Stelder 		
575 205			
Andrea Kon			
06 21 56 15 85
College van kerkrentmeesters
Peter de Vlugt			
570 505			
Voorzitter (ouderling)
Anton Donker			630 348			Ouderling kerkrentmeester
(geen ouderlingen):
Marian Sluiskes		
536 885			
Penningmeester kerk
Cor Fokkinga			582 464			Secretaris
Theo Jeninga			
580 051
Anne Verboom		
580 846
Pastorale ouderlingen
Sia Feenstra		
576 851		
Ouderen pastoraat
siafeenstra@gmail.com
Henriette Feenstra		
06 54 64 18 15		
Ouderen pastoraat
henriette@famfeenstra.nl
Hennie Scheele		
06 44 90 03 35 		
Ouderen pastoraat
henniescheele1959@gmail.com
Petra van Zandwijk		
05 44 80 90 34		
A t/m J		
pvanzandwijk@hotmail.com
Ria Willeboer			572 633			K t/m R		riawilleboer@gmail.com
Marijke Kars			569 669			S t/m Z		marijke.kars@kpnmail.nl
Pastorale medewerkers (Geen ouderlingen)
Marga van Brenk		573 539						j.van.brenk@hetnet.nl
Gerri van de Streek		
06 28 56 86 47					
gerrivandestreek@kpnmail.nl
22

Adressen
Predikant		
Ds. A.C. van Halsema
			Ds. R. Lomanlaan 5 				0345-504361/
			
4191 GR GELDERMALSEN			
06 3642 9094
			predikant.gereformeerd@gmail.com
Preses			
H.J. van Hattem
			Donkere Gaard 44
			4196 AS Tricht				06 30308185		
			kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Scriba/
Kerkelijk Bureau
K. van Kranenburg-Visscher
			Spijksepad 2
			
4197 HJ BUURMALSEN			
0345 57 6175
			scriba.gereformeerd@gmail.com
Koster			Hennie Scheele-Mulder
			Nijverheidstraat 2				06 4490 0335
			
4191 EB Geldermalsen
			koster.gereformeerd@gmail.com

Collectebonnen
Collectebonnen van € 1,00 p/st.
(in totaalbedragen van € 20,--)
en/of collectebonnen van € 1,50 p/st.
(in totaalbedragen van € 30,--)
kunnen besteld worden via het rekening nummer van
de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24
Graag bij uw overmaking uw keuze voor een collectebon van € 1,-- of € 1,50 vermelden.
De op deze wijze bestelde collectebonnen zijn aftrekbaar voor de belasting.
Na ontvangst van de betaling zullen de bonnen bij u
bezorgd worden.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van
de kerk
(College van Kerkrentmeesters).

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk (College kerkrentmeesters) 		
Diaconie Gereformeerde Kerk 				
Werkgroep ZWO Gereformeerde Kerk 			
Maandblad Appèl 						
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NL05 RABO 0321 2006 24
NL42 RABO 0321 2049 05
NL37 RABO 0321 2023 76
NL70 INGB 0000 9305 42

1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli

Job 42:1-17		
Marcus 4:21-34		
Marcus 4:35-41		
Marcus 5:1-20		
Marcus 5:21-34		
Marcus 5:35-43		
Psalm 123		
Marcus 6:1-13		
Marcus 6:14-29		
Marcus 6:30-44		
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6 		
Efeziërs 1:7-14		
Efeziërs 1:15-23		
Psalm 14		
Klaagliederen 1:1-11
Klaagliederen 1:12-22
Klaagliederen 2:1-12
Klaagliederen 2:13-22
Klaagliederen 3:1-39
Klaagliederen 3:40-66
Klaagliederen 4:1-22
Klaagliederen 5:1-22
Rechters 1:1-21		
Rechters 1:22-36		
Rechters 2:1-5		
Rechters 2:6-15		
Rechters 2:16-23		
Rechters 3:1-6		

Happy end
Oogsttijd
Tegen de storm in
Bezeten
Het bloed stroomt niet meer…
Het bloed stroomt weer!
Oogopslag
Een profeet in zijn vaderstad
Dodendans
Geen rust gegund
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Voorbestemd
Gemerkt
Dankbaarheid
Dwaasheid
Jeremiade
De HEER straft
Donkere tijden
De straf was niet onverwacht
Wanhoop en hoop
Gebed uit de diepte
Leed, maar geen leedvermaak
Er komt een eind aan de ellende
Veroveringen
Strijd
Jammerplaats
De geschiedenis herhaalt zich
Rechterlijke macht
Wie zijn je vijanden?

Bijbelleesrooster

1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus

Efeziërs 2:1-10			
Efeziërs 2:11-22		
Rechters 3:7-11		
Rechters 3:12-31		
Efeziërs 3:1-13 		
Efeziërs 3:14-21		
Rechters 4:1-16		
Rechters 4:17-24		
Rechters 5:1-11		
Rechters 5:12-22		
Rechters 5:23-31		
Efeziërs 4:1-16			
Efeziërs 4:17-24		
Efeziërs 4:25–5:2		
Efeziërs 5:3-20			
Marcus 6:45-56		
Marcus 7:1-23			
Marcus 7:24-30		
Rechters 6:1-10		
Rechters 6:11-24		
Rechters 6:25-40		
Marcus 7:31-37		
Marcus 8:1-13			
Marcus 8:14-26		
Efeziërs 5:21-33		
Efeziërs 6:1-9			
Deuteronomium 1:1-8		
Deuteronomium 1:9-18
Deuteronomium 1:19-33
Deuteronomium 1:34–2:1
Deuteronomium 2:2-15

Opstanding
Medeburgers en gezinsleden
Oorzaak en gevolg
Verlos-kunst
Vrije toegang
Perspectief
Sterke vrouw
Vastgepind
Tweestemmig lied
Heldinnendicht
De vijand geveld
Liefde en verdraagzaamheid
Word nieuw
Verandering
Positieve houding
Waterloop
Onreinheid komt van binnenuit
Kruimels
Eigen schuld
Offer van een bange held
Tekens
Gebarentaal
Vermenigvuldigen en delen
Zuurdesem en onbegrip
De basis is liefde
Ken je plaats
Op herhaling
Staatsinrichting
Woestijnreis
Luisterhouding
Omtrekkende bewegingen

