DKR 2018-06 GELDERMALSEN
KERKDIENSTEN.
Centrumkerk
Zondag 25 maart. Palmzondag. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Krol.
Ouderling van dienst: mw. H.W. Heinen - van Hees. Organist: dhr. J. Rodermans.
Donderdag 29 maart. Witte donderdag. Viering Heilig Avondmaal. Aanvang:
10.00 uur. Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog. Ouderling van dienst: mw.
P.J. de Jong - Penning. Organist: dhr. J. van Kleef.
Vrijdag 30 maart. Goede vrijdag. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Krol.
Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel. Organist: dhr. J. van Kleef.
Zaterdag 31 maart. Stille zaterdag. Aanvang: 21.30. Voorganger: ds. C.M.
Blokland - den Hertog & ds. G.J. Krol. Ouderling van dienst: dhr. M. Udo. Organist:
dhr. J. Meulenbeek.
Zondag 1 april. Pasen. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. C.M. Blokland - den
Hertog. Ouderling van dienst: dhr. P. Verburg. Organist: dhr. J. Meulenbeek. Muzikale
medewerking: Singsation.
Zondag 8 april. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Krol. Ouderling van
dienst: dhr. A. van Weelden. Organist: dhr. J. van Kleef.
Gereformeerde. Kerk
Zondag 25 maart. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: mw. T. van Ooijen.
Donderdag 29 maart. Aanvang: 19.30 uur Voorganger: ds. A.C. van Halsema.
Vrijdag 30 maart. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. A.C. van Halsema.
Zaterdag 31 maart. Aanvang: 21.30 uur. Voorganger: ds. A.C. van Halsema.
Zondag 1 april. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. A.C. van Halsema.
Zondag 8 april. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog.
Zondag 8 april Jeugddienst. Aanvang 19.00 uur. Voorganger Ds Krol
SZR | Ravestein
Donderdag 22 maart. Zingend Geloven in "De Horst". Aanvang: 15.00 uur.
Voorganger: mw. P. Kuper.
Maandag 26 maart Viering in de Stille week. Aanvang: 19.30 uur Muzikale
medewerking: Jubilate Deo uit Deil. Dirigent: mw. H. de Winter. Organist: mw. M.
Bongers.
Donderdag 29 maart. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal. Aanvang:
15.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Krol. Organist: mw. G. de Bruin.
Donderdag 5 april. Zingend Geloven in "De Horst". Aanvang: 15.00 uur.
Voorganger: mw. J. Verbeek.
Donderdag 12 april. Aanvang: 15.00 uur. Voorganger: ds. A.H. Looman Graaskamp. Organist: mw. K. de Kock.
’s Heeren Loo Geldermalsen
Iedere zondag 11.30 uur in de grote zaal van de Wieken 7.
VANUIT SZR | RAVESTEIN
Wat zijn er in de afgelopen weken toch veel mensen ziek geweest door de griep, soms
met de complicatie van longontsteking. Als mens voel je je dan kwetsbaar. Je ontdekt
(opnieuw) dat gezondheid een kostbaar geschenk is. Al die mensen, die moeite hebben ‘er weer bovenop te komen’, wens ik sterkte en moed.
De lente is gelukkig in aantocht en we voelen al dat de warmte van de zonnestralen
sterker worden. Dat betekent meer vitamine D en als daarnaast ook aandacht is voor

vitamine C, dan hebben we al twee belangrijke vitamines om weer fit te worden, te
pakken. In geestelijke zin kun je ook spreken van vitamine G, de vitamine van geloof.
Een vitamine is een stof, die het lichaam niet zelf kan maken, maar die we als mens
tot ons moeten nemen…juist in deze tijd van Pasen is er volop gelegenheid om stil te
staan bij de kern van het christelijk geloof: het lijden en sterven van Jezus Christus
met de Opstanding. Daardoor is er nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe moed! Jezus
leeft! En wij mogen met Hem leven, dat geeft diepe blijdschap en kracht.
Vanuit de geestelijke verzorging wensen de vrijwilligers en ik u een gezegende tijd
toe,
Met vriendelijke groeten,
Pietie Kuper
BIJ DE DIENSTEN
Centrumkerk. Er is oppas in het jeugdgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de
Emmalaan.
Jeugddienst. De catechisatiegroep van VO klassen 1 & 2 hebben het thema van de
jeugddienst van 8 april aangedragen; “Pesten is normaal”. Het gaat door heel het
leven heen, tot in de verzorgingshuizen toe; pesten. Zoals wel meer kwalijke
gedragingen kan het voor mensen echt slopend werken. Kan je jezelf verweren en
welke rol zou het geloof in de Here Jezus daarbij kunnen hebben?
UIT EN VOOR DE GEMEENTE
In memoriam Cornelia de Goei- de Ruiter
Op zondag 4 maart jl. is op 94-jarige leeftijd overleden Cornelia de Goei - de Ruiter.
Op 21 februari 1924 is zij geboren aan de Willem de Zwijgerweg in Geldermalsen. Zij
zou de oudste zijn van een gezin met 5 kinderen. Toen zij 17 jaar was, overleed haar
moeder en kwam de zorg voor haar broers en zus op haar. Op 17 maart 1949
trouwde zij met Kees de Goei. Samen kregen zij 4 kinderen: Riet, Jan, Emma en
Janny. De eerste vier jaren van hun huwelijk woonden ze in de Dwarstraat. Daar brak
brand uit, waardoor ze verhuisden naar een nieuw huis aan de Julianaweg, vlak bij
hun loonbedrijf. In 1987 werd zij weduwe.
Haar leven heeft in het teken gestaan van zorgen voor haar gezin en haar familie.
Jaren ging ze naar de Oostkerk. Daar bezocht zij de vrouwenvereniging, waar ze ook
in het bestuur heeft gezeten.
In het najaar van 2017 is zij gevallen, waarna zij steeds minder kon. Uiteindelijk is zij
opgenomen in het ziekenhuis in Tiel en is zij nog enkele weken in Vrijthof geweest.
Op vrijdag 9 maart hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de
Centrumkerk en hebben we haar begraven op de Algemene Begraafplaats.
De kinderen, schoondochter en schoonzoons, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
haar broer Jan en familie bidden we van harte Gods kracht en troost toe bij het
verwerken van het verlies van haar, die veel voor hen betekende.
ds. C.M. Blokland - den Hertog
Zieken:
Mw. Verhoef - Blom (Glorie van Holland 45) is weer thuisgekomen uit het zorghotel
Van der Valk in Tiel. De familie De Bie – van Soelen, De Wieken 205 zijn beide na een
lange opname in het Vrijthof weer thuis. Herstel gewenst. Dhr. J. Stappershoef,
Lingedijk 19 1 heeft vanwege een operatie in het ziekenhuis gelegen en is daarna voor
lange tijd opgenomen geweest voor revalidatie. Ook meneer Stappershoef is inmiddels
weer thuis en ook hem willen wij herstel wensen. Mw. J.M. v.Reekum-v. Nederpelt,
Blankertseweg 6B te Meteren mocht weer uit het ziekenhuis naar huis keren. Ziek zijn

went nooit, het is een last die mensen dragen en de mensen rondom hen mede. We
hopen juist in deze tijd van viering van het grote nieuws en heil van Christus de
Gekruisigde en Opgestane Here rondom hen te mogen staan en hen in onze gebeden
te dragen.
Huwelijksjubileum.
Dhr. en mw. de Boer- Zwijnenburg, Bachlaan 24 in Culemborg hopen 22 maart a.s.
hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Op 31 maart hoepen dhr en mevr de Keijzer-van Voorthuizen , Alexanderstraat 12 ook hun 40 jarig huwelijkjubileum te vieren.
Wij wensen hen allen een fijne en gezegende dag.
Gemeenteavond.
Hopelijk komt u allen naar de gemeenteavond van 5 april aanstaande.
Groothuisbezoek.
Er is al een aantal avonden geweest en als het Pasen is zullen de groothuisbezoeken
althans volgens de planning afgerond zijn. De avonden verliepen tot nu toe in een
plezierige en opbouwende sfeer. Behalve ontmoeting mocht er ook over geloof
gesproken worden. We danken ieder die huiskamer open heeft gesteld in gastvrijheid,
maar ook de mensen die gekomen zijn om met anderen over het geloof in de Here
Jezus te spreken. Leidraad was Lukas 24,13-35 de verkondiging van de Opgestane
Here Die Zich voegt bij de Emmaüsgangers.
Vrouwenontmoetingsochtend kerken Geldermalsen
Vrijdagochtend 13 april a.s. is er weer een Vrouwenontmoetingsochtend
georganiseerd door de interkerkelijke werkgroep. Voor deze ochtend hebben wij in het
kader van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag gekozen om Corrie ten Boom
centraal te stellen.
Jannie van Rijn is uitgenodigd als vrijwilligster van het Corrie ten Boom-huis om te
komen vertellen over het leven en werken van deze verzetsstrijdster en evangeliste.
Wij kiezen ervoor om meer bekendheid te geven aan deze bijzondere vrouw.
Vooral de jongere generatie zal niet zo bekend met haar zijn.
Er is in de pauze gelegenheid om haar bekende boek “De Schuilplaats” en andere
boeken geschreven door Corrie in te zien en eventueel te kopen.
Een interessante ochtend die omlijst wordt met het zingen van enkele liederen en
gezellig samen zijn onder het genot van een kopje koffie/thee met lekkers.
Deze ochtend begint om 9.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur) in “Den Dries”, Klepel 6,
Geldermalsen.
De toegang is gratis, er is wel een collecte aan de uitgang. U bent van harte
uitgenodigd!
Het “Team van de Vrouwenontmoetingsochtend”
Kringen:
Woensdagochtendkring. De woensdagochtendkring zal hopelijk op 28 maart 2018
opnieuw bijeenkomen bij mw. A. Keij-Borgstein, Kuipershof 11 om 9.30uur.
Bijbelgesprekskring ‘bouwers rondom Paulus’
Op dinsdag 20 maart a.s. komt de bijbelgesprekskring ‘bouwers in de eerste
gemeenten’ weer bij elkaar. We spreken met elkaar over hoofdstuk 7: Euodia en
Syntyche. Leiding: ds. Blokland - den Hertog. D’n Dries, 10.30-11.45 uur.

Hebreeënbrief. Op dinsdag 10 april aanstaande hopen we in de consistoriekamer
van de Centrumkerk om 20.00 uur weer verder te lezen en te spreken aan de hand
van de Bijbelteksten uit de Hebreeënbrief.
Catechisatie: Vaak worden de catechisaties afgerond in deze tijd. Mogelijk worden
de catechisanten nog voor extra (gezellige) avonden in hun groepen uitgenodigd.
Evangelisatie in Geldermalsen.
Evangeliseren is het verkondigen van het evangelie in je eigen leefomgeving.
Het uitgangspunt voor evangelisatie is: levende brieven van Christus zijn.
We gaan een mooie periode tegemoet rond de Pasen waarin we op een bijzondere
manier (een tasje met inhoud) het evangelie op vijfhonderd adressen mogen brengen
over onze levende en opgestane Heer! De wijk die dit jaar aan de beurt is is de wijk
rond D.J. van Wijkstraat en de Schakel.
U/jij bent van harte welkom om ons te helpen op maandag 26 maart 2018 om 18.00
uur. Verzamelen: D.J. van Wijkstraat 25, Geldermalsen. Voor als we die avond niet
rondkomen hebben we ook dinsdag 27 maart gereserveerd. Opgave graag op
ahvr@solcon.nl of 06-53375097.
Voorafgaand aan deze evangelisatie actie houden we een gebedswandeling in
de wijk waar de tasjes worden uitgedeeld.
Datum: vrijdag 23 maart Tijd: 19.00 uur
Startpunt: Oranje Nassaustraat ( parkeerstrook vlakbij v.d. Wall Duyvendakhof, geen
opgave nodig).
Tot ziens!
Gebedspunten voor deze actie:
 Visie en Gods leiding voor de inzet van de coördinatoren
 Vrijmoedigheid
 Rust en persoonlijke tijd met God voor de medewerkers
 Dat mensen die door deze actie tot geloof komen de vrijmoedigheid mogen
hebben om een gemeente te vinden waar ze thuis zijn.
Hartelijke groet, Anne van Rossum, Yvonne Bronkhorst.
Collecte opbrengsten: Januari 2018. Dienstcollecte € 826,43; aanbouw € 587,36;
deurcollecte:7/1 Alg.Diak.werk € 192,75; 14/1 Onderhoud pastorieën € 174,97; 21/1
Oecumene Raad v Kerken € 154,94; 28/1 Kerkrentmeesters Alg. € 124,65; 28/1
Avondmaalscollecte € 238,10
Februari 2018. Dienstcollecte € 754,93; aanbouw € 606,52; deurcollecte: 4/2 Kia
Werelddiaconaat € 157,65; 11/2 Pastorale zorg€ 154,80; 18/2 Syrische moeders €
200,25; 25/2 Personeelskosten € 153,07
Giften: Via dhr Vernooij 1 x € 25,00 voor het ouderenpastoraat, waarvoor hartelijk
dank. Ontvangen via ds. Blokland - den Hertog € 20,- voor het bloemenfonds. Met
dank!
Tenslotte.
Op 25 maart aanstaande, Palmzondag begint de Stille week met alle vieringen die
uitlopen op de verkondiging van de Here Jezus Die waarlijk opgestaan is. * Met Pasen
horen we hoe de Here Jezus onze nabijheid zoekt. In Zijn lijden en sterven, maar ook
in Zijn opstanding. Maria Magdalena die Hem herkent tot haar eigen verbazing.
Hopelijk zal die verrassing ook ons deel mogen zijn. We lazen over de
Emmaüsgangers die de Here Jezus herkennen in het breken van het brood. Dat
eenvoudige alledaagse teken, maar dan opeens weten ze wie Hij is: ’Was ons hart

niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en de Schriften opende?’
(Lukas 24,32). We wensen elkaar gezegende Paasdagen. * Vriendelijke groeten, ds.
Carolina Blokland - den Hertog, tel 06-34401945, cmdenhertog@gmail.com; ds.
Gerard J. Krol, g.j.krol@ziggo.nl, tel 0345-577442, www.pkngeldermalsen.nl;
Ouderenpastor C.A.M. Vernooij, tel. 0345-518817, ke.vernooij@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 opgeven bij mw. C.E.
Verhagen, Rijnstraat 17, 4191 CK Geldermalsen, tel. 574049 of e-mail:
ce.verhagen@hetnet.nl
Kopij voor De Kerk Roept kunt u voor maandag 2 april 2018 12.00 uur sturen naar de
ouderling communicatie mw. Dicky Heinen, e-mail: dhheinen@hetnet.nl of voor 18.00
uur naar Mathijs Udo, Stationsweg 15, 4191 KK Geldermalsen, e-mail:
kerk.roept@gmail.com.

