KERKDIENSTEN.
Centrumkerk
Zondag 14 oktober. 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.
Zondag 21 oktober. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. G.J. Krol. Ouderling van
dienst: dhr. A. van Weelden. Organist: mw. T. van Glabbeek.
Gereformeerde. Kerk
Zondag 14 oktober. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. M. Eikelenboom.
Zondag 21 oktober. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. A.C. van Halsema.
SZR | Ravestein
Donderdag 11 oktober. Aanvang: 15.00 uur. Voorganger: mw. P. Kuper. Organist:
mw. M. Bongers.
Donderdag 18 oktober. Zingend Geloven Special in "De Kom". Aanvang:
15.00 uur. Voorganger: mw. P. Kuper.
’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 14 oktober
Vraag je je wel eens af hoe een ontmoeting met God zou zij? Zou dit op een bijzonder
moment gebeuren? Wat gebeurt er in die ontmoeting en wat betekent dit voor jou?
Heb je ook weleens van dit soort vragen? In de eerste jeugddienst van het nieuwe
seizoen met het thema ‘Once upon a time’ kom je hierachter! We zien je graag op 14
Oktober 2018 in de Centrumkerk, Kerkstraat 36, 4191 AB Geldermalsen. Het begint
om 19.00 uur en er is muzikale begeleiding van de band Rise Up uit Geldermalsen. Tot
dan!
VANUIT SZR | RAVESTEIN
Vanuit zorgcentrum Ravestein
“We zitten in de Pluk”: dat betekent oogsttijd en het druk hebben. Alle appels en
peren moeten worden geplukt. Je kunt de drukte vergelijken met spanning in de
hooitijd. In zo’n stressvolle tijd wordt er haastig gegeten tussen de middag en soms
ook ’s avonds en is er nauwelijks tijd om aan tafel uit de Bijbel te lezen. Daarom
wordt Psalm 117 wel gelezen, de kortste psalm, die ook wel de ‘hooipsalm’ genoemd
wordt.
“Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën, want Zijn goedertierenheid
is machtig over ons en de Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja”.
Kent u deze psalm ook als de psalm van ‘De Pluk”?
Kort en krachtig, daar kan een gehaast mens het wel mee doen, of je nu in de hooi-of
pluktijd bent. Wij zullen binnenkort in Ravestein deze psalm gaan zingen bij het
Zingend Geloven, ik wens ons toe dat de woorden diep in onze harten vallen.
Vanuit een beginnende herfst een warme groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
ZWO KERKINACTIE

Stamppottenbuffet:
Op donderdag 8 november organiseren wij van ZWO weer een stamppottenbuffet. U
wordt op die avond om 18.15 uur verwacht in “Den Dries” aan de Klepel, de avond
wordt rond 19.45 uur afgesloten. De prijs voor deelname aan deze gezellige
gemeenschappelijke maaltijd bedraagt € 9.= p.p. en daar is een drankje bij
inbegrepen. Kinderen tot tien jaar betalen € 4.50 p.p. Ook van deze activiteit is de
opbrengst bestemd voor het project waar ZWO zich op dit moment sterk voor maakt:
“Hoop voor Albanië”.
Opgeven kan bij Janneke van Os; jfvanos@hetnet.nl; tel: 0637198798 of bij Woudy
vd Meijden; woudy.bok@gmail.com; tel: 0624695327 of bij Arendien van Putten;
arendienvangestel@upcmail.nl; tel: 0612456487.
Collecte Werelddiaconaat 14 oktober: Wereldvoedseldag Nepal
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht
maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch
ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking
hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te
stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van
(water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN-gezinnen bij het verbouwen van groente
en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door
voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit
vernieuwende project!
UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Ouderenpastoraat
Zieken: Mw. M. van Mourik – van Riemsdijk Herman Kuijkstraat is na haar tweede
opname in het Ziekenhuis van Tiel inmiddels weer thuis. Mevrouw N.W. Konijnendijkvan Glabbeek is opgenomen in de Horst, de Wieken 3. Mw. Y. M. Overdijk- van der
Meulen Sophiastraat 11 is wederom weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mw. A. M.
Klaasman – Blonk, Stationsweg heeft in de afgelopen week opnieuw in het Antonius
Ziekenhuis gelegen en is inmiddels ook weer thuis. Mw. Van Welij, Prinsenhof, is
opgenomen in het Ziekenhuis van Tiel. Dhr. A.D. van Santen Notarisappel 38 is
inmiddels weer thuis.
Afscheid van de heer C.A.M. (Kees) Vernooij, ouderenpastor. In de voorlaatste
Kerk Roept van 11 september heeft ds. Krol u bericht over mijn afscheid. In december
hoop ik mijn pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar te bereiken. Veertien jaar lang
heb ik met veel voldoening mijn werk hier in de Hervormde Gemeente van
Geldermalsen kunnen en mogen verrichten. Waarbij ik u allen, gemeente leden, de
vele vrijwilligers, de kerkenraad en mijn collega’s ds. Carolina Blokland en ds. Gerard
J. Krol heel hartelijk wil danken voor het vertrouwen in mij gesteld, het was fijn om
met u en jullie allen te werken. Wij hopen op 16 oktober met vakantie te gaan, wat
betekent dat maandag 15 oktober mijn laatste werkdag in de Hervormde Gemeente
van Geldermalsen zal zijn.
Vanaf 15 oktober stop ik dus met het pastoraat in uw gemeente, echter voor
uitvaarten (begrafenissen en crematies) ben ik vanaf 1 november a.s. wel beschikbaar
als mensen een beroep op mij doen.
Graag hoop ik vele van u te ontmoeten in de eredienst van zondag 4 november
aanstaande (10.00 uur) waarin er afscheid van mij genomen zal worden. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn en u toch wat wilt laten
horen/schrijven mijn adres is: Kees A.M. Vernooij, Landzichtweg 16 4105 DP
Culemborg.

Giften: Ontvangen 1x € 10,00, 1x € 5,00 voor het ouderenpastoraat, waarvoor
hartelijk dank.
Ouderenpastor Kees A.M. Vernooij
Tel: 0345-518817
E-mailadres: ke.vernooij@gmail.com
Zieken. We willen de zieken van harte bemoedigen, opdat zij goede hoop in
geloofsvertrouwen op Gods liefde en nabijheid in Christus mogen ontvangen.
Bijbelgesprekskring D’n Dries
Op dinsdag 10 oktober a.s. komt de bijbelgesprekskring in D’n Dries weer bij elkaar.
We spreken met elkaar n.a.v. hoofdstuk 1 uit het boekje ‘In de kracht van de
opstanding’ over Handelingen 1. Tijd: 10.30-11.45 uur. Leiding: ds. Blokland - den
Hertog. Van harte welkom!
Kring ‘Wat geloven wij?’
Deze gesprekskring is hopelijk van start gegaan. Die is bedoeld voor alle
gemeenteleden. Juist om elkaar ‘in een goed gesprek’ te versterken en bemoedigen in
Gods trouw en vasthoudendheid in Christus. Donderdag 18 oktober om 20.00uur in de
consistoriekamer Centrumkerk. Opgave g.j.krol@ziggo.nl/cmdenhertog@gmail.com
Bijbelkring ouderen
Op woensdagochtenden 17 oktober thuis bij de fam. Pak, Kruiwiel 18, 9.30-10.45uur
zal deze kring worden gehouden.
Hebreeënkring. Op dinsdag 2 oktober, om 20.00uur in de consistoriekamer
Centrumkerk zal de Hebreeënkring opnieuw bijeenkomen.
Catechese. Geplande catechisaties: Basiscatechese op 17 oktober, consistoriekamer
Centrumkerk, aanvang 19.00uur; Klassen 1 & 2 voortgezet onderwijs, donderdag 18
oktober, aanvang 19.00uur Koninginnelaan 3. Klassen 3 & 4 voortgezet onderwijs,
maandag 15 oktober, consistoriekamer Centrumkerk, aanvang 19.00uur.
Doopgesprek. Op zondag 28 oktober zal hopelijk de Heilige Doop in onze gemeente
worden bediend. Ouders die de Doop voor hun kind(eren) verlangen zijn welkom bij
het doopgesprek dat zal plaatsvinden op woensdagavond 17 oktober aanstaande om
19.30u. Koninginnelaan 3. Graag vóór 16 oktober opgeven via g.j.krol@ziggo.nl
Actie-4-Kids (schoenendoosactie)
De kindernevendiensten van de PKN-kerken in Geldermalsen doen dit jaar (weer) mee
met de Actie-4-Kids van Stichting “de Samaritaan”. Actie-4-Kids komt in actie voor
arme kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Door een schoenendoos
voor hen te versieren en te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
krijgen deze kinderen een steuntje in de rug. De schoenendozen worden uitgedeeld
aan kinderen in bijvoorbeeld weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Doe
mee en maak deze kinderen blij met een prachtig cadeau!
Actie-4-Kids start op zondag 14 oktober. In zowel de Gereformeerde kerk als de
Centrumkerk liggen vanaf die datum folders klaar waarin alle informatie staat die u
nodig heeft om een schoenendoos te vullen. Voor wie thuis geen lege schoenendozen
heeft, staan er in beide kerken lege schoenendozen klaar om mee te nemen. Gevulde
schoenendozen kunnen t/m zondag 4 november in beide kerken ingeleverd worden.

Of bij één van de ondergetekenden.
Het is een actie VOOR kinderen, maar hoeft zeker niet alleen DOOR kinderen gedaan
te worden. Iedereen die een steentje bij wil dragen, wordt van harte uitgenodigd om
een schoenendoos te vullen; maar ook steun in de vorm van bijvoorbeeld een gift,
voor het transport van de schoenendozen, is van harte welkom.
Wilt u hulp bij het vullen van een schoenendoos, of heeft u andere vragen, neemt u
dan contact op met ondergetekenden. Voor meer informatie over Actie-4-Kids kunt u
kijken op www.actie4kids.org
Vriendelijke groet,
Richard van Mersbergen – 0345 505048
Jeannette Stoffer - 0345 576845
KERSTBOOM.
Nu de vakantie grotendeels achter ons ligt, gaan we naar onze tuinen kijken. Hier en
daar zal er gesnoeid moeten worden en hebt u misschien wel een kerstboom staan die
het veld moet ruimen om plaats te maken voor iets anders. Als dat inderdaad zo is,
kunnen wij die wellicht gebruiken om in de Kerkdienst te doen als Kerstboom. Voor
het verwijderen van de boom kunt u zich wenden tot de heer H. Bron tel.nr. 06 53 72
94 54 of tot de heer M. van Os sr Tel.nr. 06 20 11 44 56.
Ledenavond Passage.
Dinsdagavond 16 oktober komen de leden van de Passage, Christelijke,
Maatschappelijke, Vrouwenbeweging bijeen in het jeugdgebouw van de
Gereformeerde Kerk aan de Emmalaan te Geldermalsen. Dhr. P. Schipper verzorgt een
lezing over Flipje het fruitbaasje van Tiel. Tijdens deze lezing krijgt u de geschiedenis
te horen van jam en jammakers uit Tiel. Een nostalgisch verhaal over hoogstammen,
open jamkookpannen, losse vrouwen en een inspirerende directeur. Uitgebreid wordt
het verhaal verteld met als hoogtepunt, de geboorte van Flipje. De bijeenkomst begint
om 19.45 uur, de deur staat open vanaf 19.30 uur.
Hartelijk welkom.
Giften:
Voor de kerk: via dhr. Schram: € 10,-; via mw. C. Maas: € 5,-; via dhr. Offringa: €
10,Voor de aanbouw: via ds. Krol: € 10,Tenslotte: Ongelukken en rampen (zoals nu onlangs de tsunami in Sulawesi) trekken
onze aandacht. In grotere of kleinere verbanden kunnen we worstelen met de vraag
waar de Here God is in dit alles. Toch blijft de Gemeente van Christus vasthouden aan
het geloofsvertrouwen dat de Here God Zelf heeft. Hij openbaart Zijn liefde in Zijn
Zoon, Jezus Christus. De Gekruisigde en Opgestane Here Jezus zegt: En zie, Ik ben
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld Amen. (Mt 28,20) en tot Johannes
die ‘als dood’ aan Zijn voeten ligt: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de
Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood.
(Opb. 1,17.18) * Diegenen die Herfstvakantie hopen te houden wensen we een fijne
vakantieperiode toe. * 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 dhr. Kees 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 15 oktober voor 18.00 sturen naar
Mathijs Udo, Stationsweg 15, 4191 KK Geldermalsen; e-mail: kerk.roept@gmail.com.

