DKR 2018-09 GELDERMALSEN
KERKDIENSTEN.
Centrumkerk
Zondag 13 mei. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog.
Ouderling van dienst: dhr. A. van Weelden. Organist: dhr. J. van Kleef.
Zondag 20 mei. Pinksteren Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Krol.
Ouderling van dienst: mw. H.W. Heinen - van Hees. Organist: mw. H. de Winter.
Muzikale medewerking van gemeenteleden.
Gereformeerde. Kerk
Zondag 13 mei. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. S. Both.
Zondag 13 mei. Aanvang 19.00 uur Jeugddienst. Spreker: Dhr. Wim Grandia
Zondag 20 mei. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. A.C. van Halsema.
SZR | Ravestein
Donderdag 10 mei. Hemelvaartsdag. Dienst in Ravestein Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog
Donderdag 17 mei. Zingend Geloven in "De Horst". Aanvang: 15.00 uur.
Voorganger: mw. P. Kuper.
Donderdag 24 mei. Aanvang: 15.00 uur. Voorganger: mw. P. Kuper. Organist:
mw. M. Bongers.
’s Heeren Loo Geldermalsen
Iedere zondag 11.30 uur in de grote zaal van de Wieken 7.
BIJ DE DIENSTEN
Centrumkerk. Er is oppas in het jeugdgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de
Emmalaan.
Jeugddienst.
Hallo allemaal, komende 13 mei is er weer een jeugddienst. Het thema is 'God vinden
in de stilte' en de spreker zal Wim Grandia zijn. Ben jij/bent u benieuwd naar meer en
naar hoe je je stille tijd in kan vullen zonder dat het saai wordt?
Kom dan naar de jeugddienst! De dienst is in de kerk aan de Ds. Lomanlaan 7 te
Geldermalsen. De band is Lifenote en de dienst begint om 19.00 uur. Hopelijk tot dan!
Jeugddienstcommissie PKN Geldermalsen
Om door te geven
Hierbij het gedicht dat Annefranske Schram met ons deelde in de dienst van 29 april
jl.
Zoals een arm, vertroostend om mij heen
Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
zo teder ligt uw liefde om mijn leven.
Ben ik soms moe en moederziel alleen
op smalle paden en langs steile wegen
en is mijn hart zo hard gelijk een steen,
Gij streelt mij zacht- uw vingers zijn een zegen.
Zoals een arm, een uitgestoken hand,

zoals het licht, dat glimlacht in de bomen,
zoals een wolkbreuk boven dorstig land,
zo zijt Gij menigmaal tot mij gekomen
als ik door nacht en ontij overmand
niets anders zag dan doden in mijn dromen.
Zoals een arm, vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen,
altijd als ik geen morgen meer verwacht
vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen!
melodie: psalm 119/ ds. A.F. Troost
VANUIT SZR | RAVESTEIN
Geestelijke verzorging omvat een breed gebied van zingeving: van de vraag “Hoe gaat
het met u?” tot de grote vragen naar de zin van het leven. We staan niet vaak echt
stil bij deze laatste vraag, maar onbewust is die vraag wel aanwezig en dringt zich
met name op in moeilijke situaties, bijvoorbeeld in de vorm van: “Waar doe ik het
voor?” of “Wat betekent dit voor mij?”
Het zijn de trage vragen, zoals professor Kunnemann het omschreven heeft. Die vragen mogen er zijn, die moeten er zelfs zijn, om te kunnen onderscheiden waar het
echt op aan komt.
Zo stonden wij in Ravestein stil bij het thema vrijheid. Geen wonder natuurlijk in de
maand mei, maar vrijheid kan ook worden beleefd in verbondenheid met het christelijk geloof. Al denken mensen vaak dat het geloof in Jezus Christus een mens juist onvrijheid oplegt, maar dat zijn vaak regeltjes en (ongeschreven) wetten. Wij mensen
creëren zelf die onvrijheid .… maar echte, diepe vrijheid is er in de verbondenheid in
Christus.
Echte vrijheid is Hem kennen en weten dat de zin van je bestaan ligt in de verbondenheid met Hem door de Heilige Geest. En dit vieren we met het Pinksterfeest. God
heeft ons ook de Heilige Geest gegeven. Het Pinksterfeest leert ons zien dat we niet
alleen hoeven te zijn…dat we mogen geloven, ondanks alles wat er gebeurt, dat de
Heilige Geest nabij is…een mysterie dat we in geloof mogen aanvaarden. Pinksteren
leverde een ‘topervaring’ op voor de leerlingen van Jezus en vele anderen, die toen in
Jeruzalem waren.
Het leven van de leerlingen kwam door Pinksteren in een allesomvattend perspectief
te staan. Dat perspectief geeft ook zin aan ons bestaan in de eenentwintigste eeuw.
Met goede groet,
Pietie Kuper
ZWO KERKINACTIE
Pinkster zendingscollecte: Versterk de kleine kerken in Bangladesh.
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen.
Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of
Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren:
leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs
voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk
vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld
kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden
microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe

te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden
boven de armoedegrens.
Paasbrodenactie 2018:
Veel mensen hebben dit jaar weer gesmuld van de Paasbroden die ZWO verkocht. De
opbrengst van de Paasbrodenactie was € 434,-, dit bedrag wordt overgemaakt naar
de Stichting Pemama in Zambia waar Jorrit Meulenbeek uit Buren zich voor inzet.
Spaardoosjes:
In de 40-dagentijd konden gezinnen sparen voor goede doelen die in deze tijd
aandacht kregen. De doosjes hadden bij elkaar een opbrengst van € 157,- (afgerond)
De spaarders worden hartelijk bedankt!
De ZWO-groep oriënteert zich momenteel op een langlopend project. Misschien dat
we in het volgende kerkblad al meer kunnen vertellen over eventuele resultaten van
ons onderzoek!
Hartelijke groet, namens ZWO-Kerkinactie,
Margriet Aukes
UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Zieken: Mw. W.M. de Gram-van Zuijdam, Emmalaan 8 mocht na een korte tijd weer
uit het ziekenhuis naar huis keren. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. Mw.
Verhoef- Blom (Glorie van Holland 45) verblijft op de Schakelafdeling in het
ziekenhuis in Tiel. Moge God haar helend nabij zijn. We hopen dat alle mensen die
hun ziekte dragen zich gesterkt mogen weten door Gods liefde en kracht in Christus.
Laten we als gemeente deze mensen en hun mede betrokkenen met onze aandacht en
gebeden omringen.
Dank! Na mijn korte opname in het ziekenhuis mocht ik van heel veel mensen een
warm blijk van meeleven ontvangen, door een mooie kaart, een telefoontje of een
bezoekje. Dit is door mij zeer gewaardeerd. Hartelijk dank daarvoor. God zij dank
gaat het nu weer goed met mij. Hartelijke groeten. J. Termeer-Verbeek.
Huwelijksjubilea.
Op 17 april waren dhr en mw de Kock - van Mourik, Prinses Marijkeweg 41, 60 jaar
getrouwd. Op 25 april waren dhr. en mw. Haan- Bouma, Burgemeester Vernèdelaan
20, 55 jaar getrouwd. Op 2 mei mochten dhr. en mw. Van Bommel-van Doesburg
Anna Paulownastraat 4 hun 55-jarig huwelijksjubileum vieren. Op 5 mei is het 40 jaar
geleden dat dhr. en mw. Mazzola- Keizer, Zwarte kamp 1 in het huwelijk zijn getreden.
Dinsdag 8 mei is een dag met een diamanten randje voor de heer en mevrouw Jaap
en Jannie Ekelmans, Rijnstraat 3. Op die dag is het 60 jaar geleden dat zij in het
huwelijk traden. Wij danken de Here God voor Zijn trouw die in de trouw van mensen
onderlinge omgang met elkaar, juist ook in de huwelijken, gestalte mocht krijgen. Het
delen van lief en leed over zulke lange tijden. Het is een opdracht, maar wel een
opdracht met een grote zegen. De Schrift zegt immers: ‘Die u roept is getrouw; Hij
zal het ook doen.’ (1 Tessalonicenzen 5,24). Wij wensen de echtparen Gods zegen en
nabijheid toe in de liefde van Christus.
Koninklijke onderscheiding. Op 26 april ontving Mw. J.M. v.Reekum-v. Nederpelt,
Blankertseweg 6B te Meteren, een koninklijke onderscheiding. Vanwege haar enorme
inzet, onder andere voor de door haar opgezette afasieclub, haar werkzaamheden in
‘de Dorsvloer’ aan de Kerkstraat destijds, maar ook haar betrokkenheid in de

kerkenraad van onze Hervormde gemeente, heeft zij deze welverdiende
onderscheiding mogen ontvangen. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar Gods
zegen toe.
Kringen:
Vrouwenkring Hadassa
Op maandagavond 14 mei a.s. gaan we met elkaar wandelen in Neerijnen. We
verzamelen om 20.00 uur op de parkeerplaats bij de Rozentuin. Van harte welkom!
Opgave bij Ilonka: r.krop-brom@kpnplanet.nl.
Terug naar Oekraïne. Tanja Ustianseva, die drie jaar met haar kinderen (Irina,
Konstantijn en Olga) regelmatig onze erediensten heeft bijgewoond en in zoverre de
taal het haar toeliet meelevend gemeentelid is geweest, zal eind mei samen met haar
man Dima weer terugkeren naar de Oekraïne, dit vanwege zijn werkmogelijkheden
aldaar. In Ravestein heeft zij vrijwilligerswerk mogen verrichten. Wij wensen hen allen
Gods zegen toe. In de eredienst van 6 mei aanstaande hopen we enige aandacht aan
dit afscheid te schenken.
Ledenavond Passage. Dinsdagavond 15 mei komen de leden van de Passage bijeen
in het jeugdgebouw van de Gereformeerde kerk aan de Emmalaan te Geldermalsen.
Violette Verwey is afgestudeerd geriatrie fysiotherapeut. Een therapeute speciaal voor
ouderen.
We horen wat we kunnen doen om fit te blijven en ze zal een aantal oefeningen met
ons doen.
De bijeenkomst begint om 19.45.uur de deur staat open vanaf 19.30.uur. Hartelijk
welkom.
In de maanden mei t/m september kunt u met de Peddelclub fietsen. Iedere twee
weken wordt er op de dinsdagmiddag gefietst.
De afstand van de fietstochtjes zijn meestal tussen de 25 en 35 km.
Voor informatie: Mevr. L. v. Ooijen tel: 0345-572869 of Mevr. B. Zondag tel: 0345 –
573152.
Hartelijk welkom.
Gemeentereis 2 juni 2018
Beste reisgenoten
Het reisprogramma is rond, we vertrekken om 13.00 uur van het parkeerterrein Kostverlorenkade. Waar gaan we naar toe is opnieuw een veel gestelde vraag. Velen willen
dat niet weten, een enkeling wel, het wordt een verrassingsreis. Inmiddels hebben 41
personen zich reeds opgegeven, dus er kunnen nog wat personen bij.
De reiskosten hebben we vastgesteld op 50 euro pp. Wilt u dit overmaken voor 15
mei op rek NL04 Rabo 03131 451 80 ten name van A. Haan inzake gemeentereis.
Met vriendelijke groet Anko en Sjoukje Haan telnr. 0345 574046
EO-Jongerendag; “Jij gaat toch ook mee?”
Heb jij soms het gevoel dat je de enige bent, die gelooft? Ga dan mee naar de EOJongerendag en laat je verrassen! Het thema van dit jaar is “Walk on water”.
Wanneer: zaterdag 26 mei, 13.30-21.00 uur (vervoer wordt geregeld)
Opgeven? Stuur dan een mailtje vóór 13 mei naar :Pieter Lagerwerf :
pieter@lagerwerf.eu of Jeannette Stoffer: hj.stoffer@gmail.com
P.S. vermeld in je mail ook even welke kaart je wilt: veld of tribune.

Giften: Voor het bloemenfonds ontvangen via dhr. Vleugel € 10,00, via mw. Schram
€ 5,00, via mw. Maas € 5,-, € 10,- en € 10,-. Via dhr. en mw. van Doorn € 10,-. Voor
de kerk via mw. Schram € 20,- en via mw. Maas ook € 20,-. Voor het
ouderenpastoraat via dhr. Vernooij € 35,- waarvoor onze hartelijk dank.
Tenslotte. Pinksteren, zeven volle weken na Pasen. Iemand zei eens dat het volk van
God uit Egypte moest trekken, maar dat er zeven weken nodig waren om ‘Egypte’ –
als systeem van gedachten – uit henzelf te laten trekken. Mozes ontving de Tien
Woorden, voor omgang met God en omgang met de medemens. Juist op die dag, toen
dat feestelijk werd gevierd kwam de Heilige Geest en werd het een feest in alle talen.
Dat hopen we in de kerk feestelijk te vieren met elkaar. Behalve aan die prachtige
verkondiging uit Handelingen 2 en het werk van de Heilige Geest aan mensen, staan
we ook stil bij wat de profeet Sefanja zegt in hoofdstuk 3,9: ’Dan zal Ik de volken
andere, reine lippen geven opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij
Hem dienen, schouder aan schouder’. In de eredienst zal een aantal gemeenteleden
samen zingen als zanggroep. We wensen elkaar gezegende Pinksterdagen.*
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 14 mei voor 12.00 uur sturen naar
Dicky Heinen, dhheinen@hetnet.nl en voor 18.00 uur naar Mathijs Udo, Stationsweg
15, 4191 KK Geldermalsen, e-mail: kerk.roept@gmail.com.

