Programma Vorming en Toerusting
Gereformeerde kerk
Geldermalsen

Seizoen 2017-2018

Voorwoord
Gemeente van Jezus Christus zijn, dat is in onze tijd eigenlijk wel heel
bijzonder. Het is veel gemakkelijker om je te verbinden met mensen die
veel op jezelf lijken: zelfde leeftijd, zelfde opleiding, zelfde hobby’s, etc. We
hebben soms, op het eerste oog, maar weinig met elkaar gemeenschappelijk. En toch delen we wat ons meest na aan het hart ligt: leven
rondom de Bron, het levensgeheim van Jezus Christus.
Vanwege die veelkleurigheid streven we in ons jaarprogramma naar een
aanbod met ‘voor elk wat wils’. In de hoop dat er ook voor u iets bij is waar
u met genoegen aan meedoet: iets om samen met anderen te doen, samen
te leren of samen te beleven. Want gemeente-zijn, dat betekent óók dat je
op de één of andere manier met elkaar verbonden bent. Met elkaar
meeleeft in goede en kwade dagen. En dat lukt beter als je elkaar kent. De
activiteiten in dit boekje kunnen daarvoor een stimulans zijn. En het helpt
ook om niet stil te blijven staan, maar om te groeien in wijsheid en inzicht.
Wij hopen dat er iets van uw gading bij zit. Mist u iets? Laat het ons weten.
Overigens.. dit boekje is ‘werk in uitvoering’ – wie weet doet u ons waardevolle suggesties of komen we tijdens het jaar nog op nieuwe ideeën. Dan
hoort u nog van ons.
Namens de kerkenraad, de werkgroep Vorming en Toerusting
Henk van Amstel,
Peter van Delden,
Alice van Halsema,
Etty van der Meijden,
Sofia Zondag.
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Koor Singsation
Het koor Singsation zingt wekelijks op
donderdagavond in de Oostkerk vanaf 19.30u
tot 21.15u. Onze dirigente is Karin Eilander en
pianist is Jorrit Meulenbeek. Beiden stralen
veel enthousiasme uit. En dat brengen ze op
het koor over!
Het koor heeft rond de 25 leden, zowel mannen als vrouwen. We zingen
meestal 3-, soms 4-stemmig. Ons repertoire is heel divers. We zingen
liederen met een religieuze context. Qua leeftijd zijn we heel gevarieerd. Ik
denk dat de jongste midden 20 is en de oudste.......65 jaar.
Houd je van zingen en mocht u/je zin hebben om een keer te komen kijken
en of mee te zingen: De eerste donderdag in september starten we weer.
Wees van harte welkom!
Datum:
Tijd:
Locatie:

elke donderdagavond
19.30 – 21.15 u
Oostkerk, Klepel 6

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Henriëtte Feenstra, tel
06- 54641815. E-mail: Henriette@famfeenstra.nl .

Gesprekskring ‘eens per maand’
Al sinds enkele jaren bestaat er binnen de Gereformeerde Kerk een
gespreksgroep waarin actuele geloofsonderwerpen besproken worden. We
komen iedere maand bij elkaar bij één van de deelnemers thuis en
bespreken dan een onderwerp in een informele sfeer. Het afgelopen jaar
hebben we hoofdstukken besproken uit het boekje “Over de grens met
Paulus”, dat thema’s behandelt aan de hand van gedeelten uit het
bijbelboek Handelingen. Uiteraard gaat het daarbij steeds om de vraag wat
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deze verhalen betekenen voor onze eigen tijd en ons eigen leven. De groep
is gevarieerd voor wat betreft leeftijd en levenssituatie, dus er ontstaan
vanzelf interessante gesprekken, altijd met respect en ruimte voor elkaars
mening. En er is bewust altijd voldoende ruimte om elkaars wel en wee te
delen.
Momenteel bestaat de gespreksgroep uit 8 - 10 leden, dus er is nog ruimte
voor meer deelnemers. Op zondag 3 september hebben we onze eerste
gespreksavond.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich aan te sluiten of eens een
avond te komen ‘proeven’; neem daarvoor contact op met Wim Willeboer,
tel. 572633 of w.willeboer@gmail.com .

7 okt: Jonge gezinnen middag
Jonge gezinnen, met één of meer kinderen onder de 8 jaar, zijn van harte
welkom voor een middag waarin geloofsopvoeding en samen gemeente zijn
aan bod komen. Kennismaken met andere jonge gezinnen, verhalen
uitwisselen en in gesprek gaan over geloven binnen de hectiek van het
gezin. De kinderen worden opgevangen in het jeugdgebouw en hebben
daar hun eigen programma. Ook voor de allerkleinsten wordt oppas
geregeld.
De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke gezellige avondmaaltijd.
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Meer informatie:

zaterdagmiddag 7 okt 2017
jeugdgebouw Gereformeerde Kerk,
Ds. R. Lomanlaan 7
15.00 – 19.00 uur
Henriëtte Feenstra, tel 0345 785230 of
Jolanda Stelder, tel 0345 575205
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Gesprekskring ”Een Jood, geraakt door Jezus”
Na de Tweede Wereldoorlog heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op
het gedachtengoed van het westerse christendom en haar relatie tot het
jodendom. In de jaren ’80 maakten veel gemeenteleden kennis met joodse
nieuwtestamentici als Pinchas Lapide en David Flusser. Maar daarmee is de
heroriëntatie bepaald niet geëindigd.
Steeds meer raken nieuwtestamentici ervan overtuigd dat de apostel
Paulus op geen enkele manier het Jodendom de rug heeft toegekeerd en
dat in het Nieuwe testament de Joodse identiteit nergens wordt ontkend,
laat staan ontkracht. Om het wat provocerend te zeggen: Paulus was geen
christen, hij was jood. Maar wat betekent dit voor onze manier van
geloven?
In een nieuw boekje uit de reeks ‘Toer’ wordt de stand van zaken helder
uitgelegd en toegankelijk gemaakt voor gemeenteleden. Het boekje bestaat
uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit drie hoofdstukken. Na een kort
portret van de apostel Paulus wordt de huidige stand van het theologisch
onderzoek uiteen gezet. Dan komen in het tweede deel afzonderlijke
thema’s uit het denken van de apostel Paulus aan de orde, zoals
verzoening, rechtvaardiging en opstanding der doden. Elk hoofdstuk eindigt
met enkele gespreksvragen en een bijbelstudie. Kortom, een goede
aanleiding om onze erfenis eens wat uitgebreider met elkaar te bespreken.
Het boekje ‘Een jood, geraakt door Jezus’ door Eeuwout van der Linden
verschijnt eind september bij uitgeverij Boekencentrum, € 8,99.
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Gespreksleiding:
Opgave:
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dinsdagen 10 okt, 24 okt, 14 nov, 28 nov
10 okt consistorie, overig: jeugdgebouw
20.00 u – 22.00 u
ds Alice van Halsema
bij de predikant,
predikant.gereformeerd@gmail.com
tel 0345 504361

21 okt: ‘Hier sta ik’ - Kees van der
Zwaard speelt met Luther
Op 21 oktober 2017 speelt Kees van der Zwaard
zijn nieuwe theatervoorstelling Hier sta ik –
dansen en vechten met Maarten Luther. Je kunt
deze muzikale monoloog meemaken in de
Gereformeerde kerk, Ds. R. Lomanlaan 7, 4191
GR Geldermalsen. De avond begint om 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie / thee. De
toegangsprijs is € 7,50.
In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de
spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld van Luther. Die
confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke
geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God
en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het
verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.
Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat
Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans
Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van
Muziektheater Hollands Diep.
De avond wordt georganiseerd door de Hervormde gemeente
Geldermalsen, de Hervormde gemeente Tricht, de Protestantse gemeente
Deil/Enspijk en de Gereformeerde kerk Geldermalsen.
De jongerengroep World Servants Geldermalsen 2018 helpt die avond mee
en de meeropbrengst van de avond is ook voor hun project.
Meer informatie kun je vinden op de website van Kees van der Zwaard. Je
kunt ook mailen naar Werkgroep V&T van de Gereformeerde kerk in
Geldermalsen: VT.gereformeerd@gmail.com
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Kaarten zijn in de voorverkoop a € 7,50 verkrijgbaar bij
Henk van Amstel
Petra van Zandwijk

06 13 40 50 70
06 44 80 90 34

4 nov: Muziekavond ‘Slotakkoord’
Met het succes van 2014, organiseert de Werkgroep ZWO voor de 2e keer
een gevarieerde muziekavond in de Centrumkerk van Geldermalsen. Dit
‘Slotakkoord’ betreft een muzikale afsluiting van de inzet van de werkgroep
voor het gekozen project: het ondersteunen van een basisschool in Kenia
via Stichting ‘Make the Difference’.
Het belooft een mooie avond te worden! Voor u zullen optreden:
- Koor Singsation
- The New Harvest Singers (Barbershop-koor uit Geldermalsen)
- Piet van der Steen (orgel) en Lodewike van der Steen (viool)
Tevens zult u kunnen genieten van muzikale intermezzi: piano en klarinet,
en djembé.
Toegangskaarten à € 10 (inclusief consumptie) zullen verkrijgbaar zijn vanaf
begin september. Let u op de aankondigingen!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Floris van Kuijl op
telefoonnummer 06-41833743, of per mail: floku@planet.nl .

Welkom nieuw-ingekomenen
Aan het begin van het seizoen (eind sept/begin oktober) zal een
kennismaking worden georganiseerd voor diegenen, die nieuw zijn in onze
gemeente. Zij zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd.
Meer informatie bij de pastorale ouderlingen: Sia Feenstra, Ria Willeboer,
Petra van Zandwijk.
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Gesprekskring “Het Oerboek van de mens”
In de Bijbel wordt veel over God gezegd. Maar de Bijbel zegt tegelijkertijd
óók veel over de mensen die de Bijbel schreven, en over hun pogingen om
te gaan met de beproevingen van het leven.
Gewapend met de laatste inzichten uit de biologie, de archeologie, en de
godsdienstgeschiedenis maken biologisch antropoloog Carel van Schaik en
historicus Kai Michel een reis door de Bijbel, vanaf Genesis tot en met het
Nieuwe Testament. Op die reis helpen ze ons te begrijpen wat mensen in
de loop der eeuwen heeft bewogen om hun uitspraken over God te doen,
hoe ze ertoe kwamen om soms te spreken over Zijn nietsontziende toorn
en wraakzucht - passages uit de Bijbel die wij vaak zo moeilijk te verteren
vinden - , maar ook vasthielden aan Zijn alles overstijgende liefde. De
auteurs maken de leef- en denkwereld van lang geleden invoelbaar voor
ons, op een goed toegankelijke manier.
Hun boek is een ware ‘eye-opener’ voor wie wil begrijpen waarom er (in
onze ogen) in de bijbel soms onbegrijpelijke dingen over God worden
gezegd. De auteurs doen zelf geen uitspraken over God. Maar ze schrijven
met veel liefde over de Bijbel, het Boek der Boeken. Wat hen betreft
verdient het als ‘Oerboek van de Mens’ een ereplaats in elke boekenkast.
Het Oerboek van de Mens, door Carel van Schaik en Kai Michel.
Uitgeverij Balans, 424 pag. € 27,50
Gespreksleiding:
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Opgave:

Ds. Alice C. van Halsema
Eerste avond: dinsdagen 9 januari; 30 jan, 20 feb
Eventueel overige avonden in overleg.
20.00 – 22.00 u
Jeugdgebouw, 20 feb consistorie
bij de predikant,
predikant.gereformeerd@gmail.com
tel 0345 504361
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Jaarthema Duurzaamheid
Klimaatverandering, klimaatakkoord, duurzaamheid – je hoort er vaak over.
Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? Op 6 maart, tijdens de
duurzaamheidsconferentie van de gemeente Geldermalsen, maakte
Marjan Minnesma, van St. Urgenda, dit glashelder duidelijk. Enkele
gemeenteleden waren bij deze conferentie aanwezig. ‘Dit moet ook in de
kerk bij iedereen bekend zijn!’ was de reactie. Wij zijn dan ook zeer
verheugd dat Marjan Minnesma bereid is haar verhaal nogmaals te houden.
Na afloop is er ruime gelegenheid om het haar in gesprek te gaan.
Over vervolgavonden in dit kader hoort u nog nader.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Opgave:

woensdagavond 24 januari 2018
20.00 – 22.00
Kerkzaal Geref kerk, ds Lomanlaan 7
niet nodig

Film in de Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is een tijd waarin we opeen ingetogen wijze toeleven
naar Pasen. Wij hopen u in deze tijd een film te kunnen presenteren die het
waard om samen te beleven en er gezamenlijk over na te praten.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Opgave:

zaterdagavond 3 maart 2018
20.00 – 22.00
Jeugdgebouw achter Geref kerk, ds Lomanlaan 7
niet nodig

Feb/mrt: Soep eten in de Veertigdagentijd
Op de dinsdagavonden in de Veertigdagentijd (dinsdagen 20, 27 febr,
6, 13, 20, 27 maart 2018 ) wordt er soep gegeten in het jeugdgebouw, van
18.15 – 19.00. De (soep)maaltijd heeft als doel de Veertigdagentijd, of
Vastentijd, bewuster te beleven. De soep wordt door (wisselende)
vrijwilligers klaargemaakt. Na de maaltijd wordt gecollecteerd voor een
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goed doel, waarbij een bedrage wordt verwacht ter grootte van de kosten
van een normale maaltijd. U moet zelf een soepkom en een lepel
meebrengen.
Meer informatie:

werkgroep Vorming en Toerusting:
Henk van Amstel, Peter van Delden, Alice van
Halsema, Etty van der Meijden, Sofia Zondag.

Wijkavonden
Evenals voorgaande jaren zullen er weer wijkavonden worden gehouden.
Een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons
beweegt, en een mooie gelegenheid om eens in gesprek te zijn met mensen
die u nog niet zo goed kent. Het thema wordt nog bepaald en zal worden
aangekondigd in de Appèl. De avonden vinden plaats op 19, 20 en 21 maart
2018 telkens om 20.00 u bij één van deelnemers thuis. U kunt zich opgeven
bij de leden van het pastorale team. Geeft u dan ook aan of u die avond
gastgezin wilt zijn. U bent van harte welkom!
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Meer informatie:

19, 20, en 21 maart 2018
20.00 – 22.00 u
bij één van de deelnemers thuis
pastorale ouderlingen: Sia Feenstra, Ria Willeboer,
Petra van Zandwijk.

Paasontbijt
Op eerste paasdag wordt het paasontbijt verzorgd om 8.30 u in het
jeugdgebouw. U bent van harte welkom om eerst met elkaar te eten en
daarna samen de Paasviering in de kerk bij te wonen.
Meer informatie:

werkgroep Vorming en Toerusting: Henk van
Amstel, Peter van Delden, Alice van Halsema, Etty
van der Meijden, Sofia Zondag.
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Ouderenochtenden
Voor de oudere gemeenteleden worden door het jaar heen een aantal
koffieochtenden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is er in
het voorjaar een ouderenochtend voor alle oudere gemeenteleden (> ca 75
jaar), doorgaans met een inleider of excursie, en een afsluitende lunch. De
oudere gemeenteleden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.
Meer informatie:
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ouderling ouderenpastoraat: Sia Feenstra

Activiteiten Hervormde Gemeente Geldermalsen:

Vrouwenkring ‘Hadassa’ 2017-2018
Aan het einde van het vorige seizoen heeft de vrouwenkring, die twee jaar
geleden in de hervormde gemeente is opgericht en waarbij gaandeweg
vrouwen uit diverse kerken zich aansloten, een naam gekregen: ‘Hadassa’.
Het komende seizoen willen we met elkaar iedere tweede maandagavond van
de maand in gesprek gaan naar aanleiding van het fascinerende verhaal van
Hadassa: de wees die koningin werd en bekend is geworden met de naam
Esther en te vinden in het gelijknamige bijbelboek Esther.
Opgave en meer info bij ds. Carolina Blokland - den Hertog
(cmdenhertog@gmail.com) of Ilonka Krop van den Brom (r.kropbrom@kpnplanet.nl).
Wat
Leiding
Data
Locatie
Tijdstip

Vrouwenkring Hadassa
ds. Carolina Blokland den Hertog/Ilonka Krop van den Brom
11 sept, 9 okt, 13 nov, 11 dec, 15 jan, 12 febr, 12 mrt
D’n Dries
20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
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5 oktober Muziek van de Reformatie
In het kader van 500 jaar Reformatie worden twee avonden georganiseerd.
De eerste avond is bedoeld als avond over muziek – vooral de Psalmen en
hun achtergrond – in de Reformatie. Er zullen korte toelichtingen zijn, er is
medewerking van een gelegenheidskoor en ensemble, ook orgelspel en op
verschillende manieren samenzang. De avond zal hopelijk plaatsvinden op
D.V. donderdag 5 oktober om 20.00 uur in de Centrumkerk te
Geldermalsen.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Meer informatie:

5 oktober Muziek uit de Reformatie
20.00 – 22.00 u
Centrumkerk
ds G.J.Krol

26 oktober Reformatie in de Betuwe
De tweede avond zal een lezing worden gehouden door dr. Enny de Bruijn.
Thema: Reformatie in de Betuwe. De avond staat gepland D.V. donderdag
26 oktober, eveneens in de Centrumkerk en begint ook om 20.00 uur.
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Meer informatie:
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26 oktober Reformatie in de Betuwe
20.00 – 22.00 u
Centrumkerk
ds G.J.Krol

Activiteiten Remonstranten West-Betuwe:

Gespreksavonden
Hannah Arendt: “de mens als tussenpersoon”
De meeste mensen kennen Hannah Arendt van haar geruchtmakende
commentaar op het proces tegen de oorlogsmisdadiger Eichmann in
Jeruzalem. Minder bekend is haar belangstelling voor de geestelijke
dimensie van de mens. Zij vroeg zich o.a. af: Hoe gaan wij om met het
heilige? Hoe vormen wij ons een oordeel? Wat is er door de eeuwen
veranderd? Over deze vragen zullen wij met elkaar in gesprek gaan.
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Gespreksleiding:
Opgave:

donderdagen 12 okt, 9 nov en 7 dec 2017
Vergaderruimte Ger. Kerk Emmalaan 2, G’malsen
19:30-21:30
dr. Heine Siebrand (Remonstranten West-Betuwe)
Teun van Dorp, tel 0345 549538

Gespreksgroep “God ontmoeten in Paulus”
Rowan Williams belicht de kerk en doel van Paulus’ brieven. Dit boekje
helpt ons dichter om bij de spiritualiteit van Paulus te komen en richt zich
hierbij o.a. op de sociale omgeving van Paulus.
Lit: boek “God ontmoeten in Paulus”, Rowan Williams (96 blz.)
ISBN 978-90-8972-160-0, € 14,90
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Gespreksleiding:
Opgave:

dinsdagen 20 febr en 13 mrt 2018
19:30-21:30
Vergaderruimte Ger. Kerk Emmalaan 2, G’malsen
Alleke Wieringa (Remonstranten West-Betuwe)
Teun van Dorp, tel 0345 549538
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Agenda
Wat
Koor Singsation
Gesprekskring
‘eens per maand’
Welkom nieuw ingekomenen
Muziek in de Reformatie
Jonge gezinnen middag
Gesprekskring over Paulus
‘Een jood, geraakt door Jezus’
Gespreksavonden ‘Hannah
Arendt: de mens als
tussenpersoon’
Voorstelling ‘Hier sta ik’- Kees van
der Zwaard speelt met Luther
Reformatie in de Betuwe
Benefietconcert ZWO
Jaarthema Duurzaamheid Marjan
Minnesma (Stichting Urgenda).
Gesprekskring
‘Het Oerboek van de mens’
Soep eten 40-dagentijd
Film in de 40-dagentijd
Gespreksgroep
‘God ontmoeten in Paulus’
Wijkavonden
Ouderenochtenden
Paasontbijt
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Wanneer
donderdagavonden
zondagavonden
1x per maand
p.m.
do 5 okt
zaterdag 7 oktober
dinsdagen
10 okt, 24 okt, 14 nov, 28 nov
donderdagen
12 okt, 9 nov en 7 dec 2017
zaterdag
21 oktober
do 26 okt
zaterdag 4 november 2017
woensdag
24 januari 2018
dinsdagen
9 januari; 30 jan, 20 feb
dinsdagen
20, 27 febr, 6, 13, 20, 27 maart 2018
zaterdag 3 maart
dinsdagen
20 febr en 13 mrt 2018
19, 20, 21 maart 2018
p.m.
1 april 2018

