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CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE MAURIK



2e collecte: College van Kerkrentmeesters: 
 instandhouding van de eigen 
 gemeente
Collecte uitgang: Exploitatie van het kerkgebouw
Afkortingen: HJM  - Hervormd Jeugdwerk Maurik
 KIA - Kerk in Actie
 PDW - Plaatselijk Diaconaal Werk

Rooster predikanten weeksluiting ‘De Valentijn’
Vrijdagavond aanvang 19.00 uur

02-feb. ds. J. Niesing
09-feb. ds. Overdijk
16-feb. ds. S. Jumelet
23-feb.	 ds.	W.	de	Graaff	-	Heilig	Avondmaal
02-mrt. ds. G. van der Velde
09-mrt. R.K. Parochie

Wilt u ‘s zondags naar 
de kerk en heeft u 

geen vervoer? 

Meld u dan 
zaterdag vóór 12 uur 

bij de diaconie

Predikant: Ds. S. de Kam Kerkplein 8  (ma en do) tel.: 06-21565051   dominee@hervormdmaurik.nl
Scriba / Ouderlingen: Mw. W. Ekkel Buitenweg 33 tel.: 0344-691677   scriba@hervormdmaurik.nl
Kerkrentmeesters: Dhr. B. Blaauwendraad  Lemoenappelhof 2  tel.: 0344-693455 cvk@hervormdmaurik.nl
Bankrekening CvK:    NL73 RABO 0341 1026 36 
Diaconie: Dhr. A. Visser Homoetsestraat 38 tel.: 0344-689031 diaconie@hervormdmaurik.nl
Bankrekening Dia:    NL14 RABO 0341 1012 73
Kinderkerk: Astrid Blaauwendraad  Lemoenappelhof 2  tel.: 0344-693455 kinderkerk@hervormdmaurik.nl
Jongerenkerk en 
Jeugdouderling: Jacco Pitlo  S.v. Haarlemstr. 17, Tiel  tel.: 0344-606316 jeugdwerk@hervormdmaurik.nl
Gezinsdienst:  Marja van Gemeren   Tielsestraat 13A tel.: 0344-692880 
Jeugddiaken: Mw. P. van Vliet Garststraat 50 tel.: 0344-692125
Coördinator kosters: Dhr. R. Gotink Pr. Marijkelaan 5 tel.: 0344-692291
Verenigingsgebouw: locatie  Kerkplein 8 tel.: 0344-691318
Beheerder: Dhr. R. Emke Sterappelhof 20 tel.: 0344-691261
Website: www.hervormdmaurik.nl
Kerkradio: www.kerkdienstgemist.nl

De volgende uitgave nr. 348 van het Contactblad zal u omstreeks 25 februari 2018 worden uitgereikt. 
Kopij voor maart editie voor 16 februari 2018 inleveren, later geleverde kopijen zonder overleg worden niet behandeld.
e-mail: contactblad4021@gmail.com  tel.: 06-24273904. 
Redaktie: Marien den Otter, Gerda Gotink en Ruth Wijnans.

Collectebonnen à 

€ 0,50 (blauw) of € 1,00 (groen)
 

te bestellen via cvk@hervormdmaurik.nl

ROOSTER KERDIENSTEN FEBRUARI 2018

Datum Tijd Voorganger Ouderling v. 
dienst

Organist 1e Collecte Bijzonderheden

04-feb. 10:00 ds.	W.	de	Graaff,	
Geldermalsen

K. v.d. Heuvel Teun Vlastuin KIA 1 Werelddiaconaat Koffie	
drinken

11-feb. 10:00 ds. M. de Mik-v.d. 
Waal, Erichem

G. Gaasbeek Anne Marie 
Appeldoorn

Bloemenfonds

18-feb. 10:00 kand. Marit Eike-
lenboom-den Uijl, 
Lopikerkapel

B. Blaauwen-
draad

 Bep Zwezerijn Instandhouding
Verenigingsgebouw

25-feb. 10:00 ds. Simon de Kam J. Pitlo Teun Vlastuin KIA 2 Zending
04-mrt. 10:00 ds. Gea van der 

Velde, Rijswijk
N. van Os AnneMarie 

Appeldoorn
Avondmaalscollecte 
Armref Med. hulp

04-feb. Thea Smits Wulpstraat 23 0344-693708
11-feb. Nadia van Wijck

Adriënne van Odijk
Merenriet 17
Parkstraat 29

06-25202917
0345-558552

18-feb. Gerda Gotink Pr. Marijkelaan 5   0344-692291

25-feb. Erik van de Berg
Emma van Wijck

Kwartel 22
Merenriet 17

0344-691193
06-46667275

04-mrt. Natanja Smits Wulpstraat 23 0344-693708
11-mrt. Wilma Snoek Achthontstraat 19 06-33828899

ROOSTER OPPASDIENSTEN FEBRUARI 2018

11-mrt. 10:00 ds. Simon de Kam J. Pitlo Harry 
Godtschalk

KIA 3 Binnenland 
diaconaat

Oec. Gezinsdienst 
de Hoeksteen



Bij de kerkdiensten

Zondag 4 februari
Predikant	in	het	ouderenpastoraat	ds.	Willem	de	Graaff	is	
vanmorgen onze voorganger. De lezingen kunnen zijn 
2 Koningen 4: 18-21 en Marcus 1: 29-39. We drinken 
koffie	of	thee	na	de	dienst.

Zondag 11 februari
Deze morgen begroeten wij ds. Machteld de Mik als voor-
ganger. Het leesrooster geeft aan 
2 Koningen 5: 1-15b en Marcus 1: 40-45.

Zondag 18 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd
Gastvoorganger is vandaag Marit Eikelenboom. De kinder-
kerk begint met Project veertigdagentijd en Pasen 2018 
‘Ik zorg voor jou’ De lezing hierbij is Marcus 1: 12-15, de 
verzoeking de woestijn.

Zondag 25 februari: 2e zondag van de veertigdagen-
tijd Dienst van zegening van Amari Appeldoorn (zie 
toelichting hieronder) Paasproject heeft als thema: “Ik 
praat met je”. De lezing hierbij is Marcus 9 : 2 – 10 “De 
verheerlijking op de berg”.

Zondag 4 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd
Deze morgen mogen wij het Heilig Avondmaal vieren met 
de kinderen van onze gemeente.
Ds. Gea van der Velde is onze voorganger. Paasproject 
heeft als thema: “Bij Mij kun je thuis zijn” De lezing 
hierbij is Johannes 2: 13-22 Jezus verjaagt de handelaars 
op het tempelplein.

Zondag 11 maart: Oecumenische gezinsdienst in 
samenwerking met Christelijke Basisschool de Hoek-
steen. Thema: “Geef ons heden ons dagelijks brood” de 
voorbereidingen zijn al begonnen. Onze dominee gaat 
weer alle klassen langs. Het verhaal uit de Bijbel is van de 
vijf broden en twee vissen waarmee 5000 mensen gevoed 
worden.

Dienst van zegening van Amari Appeldoorn
Anne Marie Appeldoorn heeft verzocht om de zegening 
van haar dochter Amari in de kerkdienst van 25 februari 
a.s. met het verlangen dat ze later belijdenis zal doen. 
Anne Marie woont sinds afgelopen zomer in de nieuw-
bouw in Maurik. Ze heeft tijdens onze zangdienst op de 
startzondag voor het eerst het orgel bespeeld en ze is nu 
ook geregeld onze organist in de gewone kerkdiensten. 
Daar zijn we blij mee! Maar ook blij met haar vraag, die 
wel enige toelichting nodig heeft.
Amari is weliswaar gedoopt, maar Anne Marie heeft bij 
die doop in de Koptisch Orthodoxe Kerk niet zelf kunnen 
antwoorden op de vragen die daarbij hoorden, omdat ze 
toen in scheiding lag van haar Egyptische man. Ze wil dit 
graag alsnog doen. Bovendien speelt er bij Amari het ver-
langen om er meer bij te horen. Daarbij dacht ze om net 
zoals haar oudere zus (Nadiane) ook gedoopt te worden 
in een Protestantse Kerk. Nadiane is als baby gedoopt in 
Dodewaard toen er van scheiding nog geen sprake was. 
Na de geboorte van Amari wilde de vader graag de kinde-
ren Koptisch laten dopen, maar dan moest Nadiane ook 
gedoopt worden, want de Koptische Kerk erkent de doop 
van de Protestantse Kerk niet, omdat deze doop niet door 
onderdompeling is gebeurd. 

We zien uit naar een gezegende dienst op 25 februari.
Namens de kerkenraad, ds. Simon de Kam

Nadiane en Amari zijn op dezelfde dag in de Koptische 
Kerk gedoopt. Als Protestantse kerk erkennen we wel de 
doop van de Koptische Kerk, dus dopen is niet aan de 
orde. 
We zien uit naar een gezegende dienst op 25 februari.
Namens de kerkenraad, ds. Simon de Kam

Wel en wee

Mw.	van	Malsen-Smid,	Saffatinstraat	28	is	opgenomen	in	
ziekenhuis Rivierenland op de afdeling de Schakel. Mw. 
H.W.A. Arisse-van Toorn, Reigerstraat 6 heeft bij een val 
haar enkel gebroken, na de ziekenhuisopname is zij voor 
revalidatie naar Vrijthof overgebracht.
Mw.	J.	van	Maren-van	Hattem,	Saffatinstraat	70	mocht	na	
een langdurige opname in de Schakel ook thuis komen. 
Mw. M.W. van Olderen is vanuit verpleeghuis Beatrix te 
Culemborg verhuisd naar zorgcentrum Lingewaarde te Tiel.
In de afgelopen twee maanden zijn er veel ziekenhuisop-
names geweest, maar gelukkig mochten allen weer thuis 
komen. Mw. E.H. van der Wal-Ritmeijer, Pr. Wilhelmina-
straat 5 is na haar heupoperatie nog 2x opgenomen ge-
weest omdat de heup uit de kom ging. Thea Smits-Onink, 
Wulpstraat 23 moest ook 2x geopereerd worden, omdat de 
eerste keer mislukte. Ook dhr. D. van der Markt, Homoet-
sestraat 24, dhr. D. Heijkamp, Valentijnstraat 10 en mw. 
G.C. van Ewijk-de Vree, Tielsestraat 35 zijn geopereerd 
in ziekenhuis Rivierenland.  Mw. C. Schumacher-Niessen, 
Tielsestraat 23 is in het UMC geopereerd aan haar oog. In 
het Sint Antonius te Nieuwegein waren opgenomen dhr. W. 
van Zetten, Rijnbandijk 165 en dhr. J.C. de Wit, Pr. Ma-
rijkelaan 3. We wensen hen én alle zieken thuis en in het 
ziekenhuis, die niet bij ons bekend zijn, en allen die om hen 
heen staan, alle sterkte die nodig is voor deze tijd en de 
nabijheid van God toe.

Wij gedenken
Woensdag 15 november is in zorgcentrum Lingewaarde te 
Tiel Johanna Cornelia de Heus – Roelofse overleden. Ze 
is 90 jaar geworden. 
Jo de Heus is geboren in Opheusden als de jongste in een 
gezin met 10 kinderen. Ze moest al jong haar moeder mis-
sen, die omkwam in de oorlog toen hun huis door een bom 
getroffen	werd.	Een	traumatische	gebeurtenis.	Toen	de	
familie daarna evacueerde vonden ze onderdak in Maurik 
bij familie De Heus op de Mente. Later trouwde Jo met één 
van hun zoons, Toon. Zij woonden op een boerderij in het 
Essenbos. Daar zijn ook hun kinderen geboren: een zoon 
en drie dochters. 
Mevrouw De Heus stond bekend als een zorgzame en 
hardwerkende vrouw. Ze was boerin in de de ouderwetse 
zin van het woord. Want ze zorgde niet alleen voor het 
huishouden, maar ze werkte ook mee in het bedrijf. Elke 
dag mee melken, de melkboel schoon houden, noem maar 
op.	Kenmerkend	voor	haar	was	dat	er	altijd	koffie	was	voor	
ieder die langs kwam. Maar zorgen gingen hun deur niet 
voorbij. Toen hun zoon Henk drie jaar was bleek dat hij sui-
kerziekte had, hij verbleef daardoor vaak in het ziekenhuis 
in Utrecht. 
Mevrouw De Heus ging trouw naar de kerk. En de veertien-
daagse bijeenkomsten van de Hervormde Vrouwengroep 
‘Weest Getrouw’ sloeg ze zelden over.



Toen de kinderen het huis uit waren leefde Jo de Heus heel 
sterk met hen, en hun gezinnen, mee. 
Als de kleinkinderen kwamen logeren was dat feest voor 
haar, ze was een trotse oma. De onderlinge band was 
sterk. Tot op het laatst kwamen de kinderen dagelijks bij 
haar.
Toen ik Jo de Heus ontmoette, viel het me op dat ze heel 
nuchter over veel dingen sprak. En kalm en in alle rust haar 
weg ging. Dat was ook zo in verdrietige periodes. Verdriet 
is haar niet bespaard gebleven. Henk overleed op zijn 
40ste, in 1995 moest ze haar man missen, in 2010 stierf 
haar schoonzoon Stef. Wat Jo in haar binnenste voelde, 
daar liep ze niet mee te koop, maar hield het voor zichzelf. 
Enkele jaren nadat haar man was overleden, verhuisde ze 
van het Essenbos naar de Achthontstraat. Vanaf dat ze in 
het dorp woonde was ze nog jaren actief in allerlei verban-
den. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, vanaf 
2014 woonde ze in Lingewaarde. Haar kinderen zijn haar 
steeds tot grote steun geweest.
Maandag 20 november was er een afscheidsdienst in het 
crematorium te Beuningen. Moge God haar kinderen en 
overige familie steunen in hun gemis.
Ds.	Willem	de	Graaff	

Jubilea
Op 21 februari hopen dhr. J.W. van Kalkeren en mw. P.A.H. 
van Kalkeren-van Hattem, Goudenregenstraat 9 te geden-
ken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Wat een rijkdom zolang 
samen te mogen zijn.
Als kerkenraad en gemeente feliciteren wij dit bruidspaar 
van harte met deze mijlpaal in hun leven. Wij hopen en 
wensen u toe dat het een goede dag mag worden met al-
len die u lief zijn. En bidden u Gods zegen toe.

Verjaardagen
10-2-1937 Mevr. D.A. Ursinus - van Tintelen  
   Prinses Wilhelminastraat 9
12-2-1932 Dhr. G.W.J. Rijksen 
	 	 	 Saffatinstraat	46
18-2-1928 Mevr. J. Smid - van Ingen 
	 	 	 Saffatinstraat	72
18-2-1934 Mevr. M.H. van Laviere - Weijgertze  
	 	 	 Saffatinstraat	80
26-2-1934 Dhr. R.C. de Vree 
   Dorpsplein 5

Namens de kerkenraad en onze gemeente feliciteren wij 
alle jarigen van harte met deze dag.
We	wensen	u	allen	een	fijne	verjaardag	toe..
Voor uw nieuwe levensjaar bidden wij u Gods zegen toe.

Giften
18-nov	 Ds.	W.	de	Graaff		 €	12,50		 CvK
19-nov	 Dhr.	H.	v.d.	Wal			 €	50,00		 CvK
23-nov	 Mw.	G.	Gotink	 		 €	20,00		 CvK
26-nov	 Mw.	C.	van	Toorn		 €	10,00		 CvK
1-dec	 Mw.	N.	van	Os		 	 €			2,00		 CvK
3-dec	 Ds.	S.	de	Kam		 	 €	10,00		 CvK
3-dec	 Dhr.	A.	Visser	 		 €	12,50		 CvK
9-dec	 Ds.	W.	de	Graaff		 €	20,00		 CvK
10-dec	 Mw.	T.	Penraad		 €	10,00	Bloemenfonds
20-dec	 Mw.	D.	van	Zoest		 €	10,00		 CvK
21-dec	 Ds.	W.	de	Graaff		 €	12,50		 CvK
24-dec	 Ds.	S.	de	Kam	 	 €	10,00	Bloemenfonds
7-jan	 Mw.	C.	van	Toorn		 €			5,00		 CvK

12-jan	 Mw.	D.	van	Zoest		 €	10,00		 CvK
15-jan	 Mw.	Blaauwendraad	 €	10,00		 CvK
17-jan	 Mw.	G.	Gotink	 	 €	20,00		 CvK
17-jan	 Ds.	W.	de	Graaff	 €	20,00		 CvK
17-jan	 Ds.	W.	de	Graaff	 €	20,00		 CvK
17-jan	 Ds.	W.	de	Graaff	 €	10,00		 CvK
17-jan	 Mw.	G.	Gotink	 	 €	20,00		 CvK

Alle geefsters en gevers: heel hartelijke dank voor uw 
bijdragen.

Tenslotte. We zijn dankbaar voor alle Advent- en Kerst- 
Oud-en Nieuwjaarsvieringen samen met onze predikant. 
Ze werden goed bezocht en inspireren om weer met goede 
moed 2018 in te gaan. 
Achter in het liedboek staat een tekst uit Kolossenzen 3: 
16-17:
‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; on-
derricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel 
uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de 
Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in 
de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt 
door Hem.’

Gerda Gotink (scriba)

Agenda
do 08 februari Hervormde vrouwengroep, 
    “Weest Getrouw”
do  15 februari  Leerhuis/Bijbelkring 
   20.00 uur in het verenigings-
   gebouw
ma 19 februari Bezinning kerkenraad
   17.00 uur nader te bepalen plaats
do 22 februari Hervormde vrouwengroep,
   “Weest Getrouw”
do 01 maart ouderlingenvergadering
   20.00 uur in het verenigings-
   gebouw

“De man met de hamer”
Januari 2018

We hebben de eerste storm van het nieuwe jaar alweer 
gehad…

Ik schreef in het vorige contactblad dat ik niet zo’n liefheb-
ber ben van deze tijd van het jaar. Somber weer, nat en 
koud. En het lijkt nog tijden te duren voor het lente gaat 
worden. En dan krijgen we ook nog (na het hoge water) 
een	flinke	storm	voor	onze	kiezen.	Ik	was	op	pad	en	werd	
geconfronteerd met afgesloten snelwegen door omgevallen 
vrachtwagens. Dat was wel even spannend, want ik moest 
wel op tijd thuis zijn om de kinderen uit school te halen. 
Die laat je met dit weer ook niet helemaal uit Culemborg 
fietsen,	ondanks	het	feit	dat	ze	wind	in	de	rug	zouden	heb-
ben gehad…

Maar toen ik in de auto zat te stressen, kwam er een num-
mer langs op een CD van mij, die mij direct aangreep: “So-
metimes it takes a mountain”, van de Gaither Vocal Group. 
Wanneer u het leuk vindt moet u die eens opzoeken…

Het nummer gaat erover dat je soms een berg (of stormen) 
nodig hebt in je leven om te leren vertrouwen en te 



geloven! Wat naar mijn idee niet wil zeggen dat deze ber-
gen en stormen om die reden op ons pad gezet hoeven te 
zijn, maar het geeft ons wel de kans om dichter bij God te 
komen. En als we dan onze zorgen aan Hem toevertrou-
wen, kunnen er mooie dingen gebeuren! Na de regen komt 
zonneschijn. En na deze sombere, natte en koude tijd van 
het jaar, komt de lente!

En zo blijkt het ook te gaan in onze gemeente. We zagen 
er echt even geen gat meer in. Na vele oproepen voor 
nieuwe ambtsdragers en nog veel meer gesprekjes en 
bezoekjes met één belangrijke vraag, leek het erop dat we 
niemand meer zouden vinden om de kerkenraad te kunnen 
versterken. We hebben het in gebed bij God neergelegd 
en mogelijk hebt u dat ook gedaan. En zie… we kunnen in 
dankbaarheid toch 2 nieuwe namen aan u kunnen voor-
leggen, namelijk Gerrie Gaasbeek en Labina van Doorn.

Bij het uitkomen van dit contactblad ligt de bevestigings-
dienst alweer achter ons. Bij het schrijven hiervan moet 
het nog komen, dus ik kan u geen verslag doen van deze 
dienst. Maar ik kan nu al voorspellen dat het een mooie 
en vooral dankbare dienst zal worden, waarin we mogen 
beseffen	dat	ons	werk	uiteindelijk	toch	gedragen	wordt!	

We hebben natuurlijk ook “afscheid” genomen van 
3 ambtsdragers, namelijk Heilte Emke, Gerda Gotink en 
Jannetta van Eck. In de kerkenraad op 22 januari hebben 
wij met persoonlijk woorden uiting gegeven aan onze dank-
baarheid voor hun inzet. Maar ook hier wil ik hun namen 
graag nog een keer noemen!

Om ook nog even terug te kijken naar vorig jaar, wil ik toch 
even de advent en kerstperiode in herinnering brengen. 
Het waren (wat mij betreft) mooie weken. Onze predikant 
heeft tropendagen gedraaid en daar zijn we dankbaar voor. 
Maar ook het jeugdwerk heeft het druk gehad met kerst-
vieringen. U zult hierover elders in dit blad kunnen lezen. 
En de Diaconie mocht weer op pad met kerstattenties. Op 
die manier mochten we naar elkaar omzien en samen de 
komst van God’s zoon vieren. Als we het nu toch hebben 
over licht in de donkere dagen…

En zo mogen we ook weer vooruit kijken. Naar het nieuwe 
jaar. Een jaar waarin we verder gaan met het beleidsplan. 
We hopen die in het voorjaar aan u voor te leggen. En we 
willen gaan kijken of we de kerk wat aan kunnen passen 
met een toiletgroep en een keukentje. En het orgel gaat 
groot onderhoud krijgen. En zo hebben we nog heel wat op 
ons lijstje voor dit jaar.

We kunnen er soms als een berg tegenop kijken. Maar 
“soms hebben we een berg nodig om te leren vertrouwen 
en te geloven”.

Ik wens u, mede namens de kerkenraad, een gezegend 
2018!
Een verbonden groet,
Bert Blaauwendraad
(voorzitter@hervormdmaurik.nl)

Collectes van de diaconie in de maand februari
4 februari
Kerk in actie-werelddiaconaat (folder wordt uitgereikt op 
28 januari 2018)

Kinderen uit slavernij in visserij – Ghana
Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 4 februari 
2018.
James	Kofi	Annan	moest	als	kind	in	de	visserij	werken	en	
kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig 
goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen 
die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moes-
ten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met 
zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest 
schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En 
kinderen	die	hier	slachtoffer	van	zijn	een	nieuwe	toekomst	
bieden met familie en onderwijs.Op Lake Volta (8502 km2) 
werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. 
Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger. Een 
derde is tussen de 15 en 18 jaar oud.
Wat doet Challenging Heights met de bijdrage van 
Kerk in Actie?
• 35 kinderen uit slavernij in de visserij bevrijden
• 50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden
• 50 kinderen terugbrengen naar hun familie
• 50 kinderen twee jaar lang begeleiden na terugkeer
Wat kan Challenging Heights met uw bijdrage doen?
• De reddingsoperatie kost 543 euro per kind
• Het kost 392 euro om een kind een maand lang op te 

vangen
• Het kost 82 euro per maand om een kind te begeleiden 

na terugkeer
11 februari
Bloemenfonds,  zoals u altijd ziet op de tafel voor de preek-
stoel staat een bosje bloemen, welke  aan een gemeentelid 
geschonken wordt, die een bemoediging nodig heeft.

18 februari
Instandhouding verenigingsgebouw,
Ons verenigingsgebouw, welke onderdak biedt aan de kin-
der- en tienerkerk en ook aan de opvang van onze kinde-
ren jonger dan 4 jaar, is daarom hard nodig.
Ook op de woensdagmorgen is er de mogelijkheid binnen 
te	lopen	voor	een	praatje	en	een	kopje	koffie	of	thee.
Om dit alles doogang te laten vinden en warm te blijven 
zitten, collecteren wij hiervoor.

25 februari
Kerk in actie-zending (folder wordt u aangereikt op 
18 februari)
Sterke vrouwen opleiden op Papoea - Indonesië
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de 
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar 
niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen 
traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. 
Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscen-
trum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen 
kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, 
vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een 
cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (vol-
doende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabeti-
seringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die 
deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het 
internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basis-
school geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks 
hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. 
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, 
maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun 
leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen 



van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkers-
rol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer 
kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten 
vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen 
en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. 
Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder 
geweld in hun gezinnen.

De diaconie.

De bloemen

De bloemen uit de kerkdienst gingen met een hartelijke 
groet en bemoediging van u allen naar:
19-nov. mw. J. Onink-de Heus
  Bloemeehof 5
26-nov.  Ellen Sicim-de Goei
  Goudenregenstraat 16
03-dec. mw. E.H. van der Wal-Ritmeijer 
  Pr. Wilhelminstraat 5
10-dec. mw. J.C. van Doorn-van der Markt
  Raadhuisstraat 1E
17-dec. mw. J.H. Wiegers-den Otter 
	 	 Bellefleurhof	8
07-jan.  mw. J. van Maren-van Hattem 
	 	 Saffatinstraat	70
 mw. G. van Ewijk-de Vree 
  Tielsestraat 35
14-jan.  mw. C. Schumacher-Niessen 
  Tielsestraat 23

Namens de Hervormde Gemeente een hartelijk welkom 
aan de ingekomen gemeenteleden:
Naam Adres Afkomstig uit
dhr. A.J. Hak Esdoornstraat 15 Tiel
M. Appeldoorn Fazant 7 Maurik
N. Appeldoorn Fazant 7 Maurik
A. Appeldoorn Fazant 7 Maurik
E.A. Lindeboom
B. Peters

Kwelkade 15 Ingen

Bericht van de Kerkrentmeesters 

Via het contactblad willen we u graag op de hoogte houden 
van de stand van zaken binnen het College van Kerkrent-
meesters (CvK).

Kerkbalans 2017 “Mijn kerk verbindt”
Van het toegezegde bedrag aan vrijwillige bijdrage is tot 
en	met	31	december	2017	€	40364,80.	Voor	het	nog	te	
ontvangen bedrag zijn begin januari herinneringen rondge-
bracht in de hoop dit bedrag nog voor het boekjaar 2017 
te ontvangen. We kunnen u melden dat de eerste bedra-
gen per omgaande overgemaakt zijn. Hoewel we liever 
geen herinneringen sturen, het gaat tenslotte om vrijwillige 
bijdrage, blijkt maar weer te meer dat we allemaal wel eens 
iets kunnen vergeten... 
Buiten de toezeggingen om is er nog een extra bedrag van 
€	925	binnengekomen.	Het	spant	erom	of	we	het	totaal	
bedrag van 2016 gaan evenaren. Helpt u nog even mee?

Kerkbalans 2018 “Geef voor je kerk”
Heb je het ene jaar nog niet afgesloten of het nieuwe jaar 
Kerkbalans dient zich aan. In de week van 22-27 januari 
valt de brief voor Kerkbalans bij u op de mat. Onze vrijwil-
ligers komen in de week van 29 januari – 3 februari het 
antwoord bij u ophalen.

Ieder jaar is het weer even puzzelen om de wijken inge-
deeld te krijgen. Dit jaar hebben we afscheid genomen 
van onze vrijwilligers Mw. A. Onink, Mw. M. Dees, Mw. C. 
van Oort en dhr. D. Heijkamp. Vrijwilligers die menig jaar 
bij u aan de deur geweest zijn voor de Aktie Kerkbalans, 
maar nu toch echt het stokje moesten overdragen. Alsnog 
bedankt voor uw inzet!
Het is ons gelukt gemeenteleden te vinden die ook hierin 
een steentje willen bijdragen: Mw. J. van Deutekom en 
Mw. B. van Stuijvenberg nemen twee wijken voor hun re-
kening en de andere wijken hebben we bij anderen onder-
gebracht. Het is dus weer gelukt! (Nu maar hopen dat er 
niemand ziek wordt.) 

Financieel gezien even het volgende: Het wordt steeds 
moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Dit heeft o.a. te 
maken met het teruglopende ledental van de Hervormde 
Gemeente te Maurik. Dit houdt in dat we met minder men-
sen de lasten moeten gaan dragen. 
Vandaar onze vraag: Geef voor je kerk! Kunnen wij op u 
rekenen?

Alvast hartelijk dank voor uw toezegging/bijdrage!

Collectebonnen
Voor hen die het gemak van collectebonnen nog niet ken-
nen: Nooit meer zoeken naar klein geld op zondagmorgen. 
Ook te gebruiken bij andere kerkelijke acties, zoals bv. het 
Verjaardagsfonds. De bestelling van collectebonnen kunt u 
doen door een email te sturen naar cvk@hervormdmaurik.
nl en gelijktijdig het bedrag over te maken op onze reke-
ning NL73 RABO 0341 1026 36.
Vermeld wel duidelijk welke collectebon u wilt ontvangen 
(groen	€	1,00	of	blauw	€	0,50).
Bij tijdig aanvragen kunt u de collectebonnen de zondag 
daarop in ontvangst nemen.  

Kalenderverkoop
Achter de schermen is er dit jaar nog meegewerkt aan de 
kalenderverkoop.	De	opbrengst	hiervan	€	85,70	komt	ten	
goede aan de bestrijding van de onkosten van het 
Startweekend 2017.

Kerstplantenverkoop
Na jarenlang verkoop van eigen gemaakte kerstbloemstuk-
jes is er dit jaar een andere weg ingeslagen. Door kerst-
planten in samenspel met bloemsierkunst De Tuinkamer 
te verkopen, is er geld bijeengebracht voor de Hervormde 
Gemeente te Maurik. De opbrengst van deze actie is
€	426,00.	Dames	van	de	organisatie	bedankt	voor	jullie	
idee en inzet. 

Giftenverantwoording
De giften zoals eerder vermeld zijn anonieme giften die via 
vrijwilligers binnenkomen. Buiten deze giften om krijgen wij 
ook zo af en toe een gift via de bank binnen. 
Hierbij de verantwoording van de giften over het 
4e kwartaal:



Oktober		 €			12,50	(CvK)
November		 €	500,00	(restauratie)
December		 €			15,00	(HJM)
De busjes van het Verjaardagsfonds zijn weer geleegd. De 
opbrengst	over	het	4e	kwartaal	2017	bedraagt	€	565,55.
Een mooi bedrag opgehaald door deze groep vrijwilligers.
Alle geefsters en gevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

De verantwoording van de collecten over het 4e kwartaal 
2017 vindt u elders in dit contactblad.
Tevens hadden wij het Tarievenblad 2018 willen publice-
ren. Vanwege ruimte gebrek in deze editie verwijzen wij u 
hiervoor naar onze website: www.hervormdmaurik.nl.

Tot slot
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van alle informa-
tie, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan door 
één van de leden van ons college aan te spreken of door 
een email te sturen naar cvk@hervormdmaurik.nl.

Het College van Kerkrentmeesters

De kerstloterij

Het is alweer bijna anderhalve maand geleden maar toch 
wil de Stichting Restauratie Sint Maartenskerk nog even 
terug grijpen naar de avond van 15 december 2017, de 
trekking van de loten van de kerstloterij. 
De week voor de trekking was het een hele drukte om 
alles in orde te maken voor die avond. De dames van 
het uitvoerend comité waren druk bezig geweest om alle 
cadeaus	mooi	in	te	pakken	en	cadeaubonnen	te	plastifi-
ceren. Er waren weer prachtige cadeaus: cadeaubonnen, 
appelen,	peren,	flessen	vruchtensap,	koek-/snack-/snoep-
pakketten, Tapas en soeppakketten, glazen stolpen met 
ballen en lichtjes en veel meer mooie/lekkere cadeaus. Op 
vrijdag kwamen de “verse” cadeaus binnen zoals vlees-
pakketten, rollades, kerstbroden en planken met kaas en 
worst. 
De rest van week waren er allerlei inkopen gedaan voor 
de avond zelf. Want er moest natuurlijk voor de inwendige 
mens gezorgd worden. 
Er werd door enkele dames van het comité weer uren in 
de keuken doorgebracht om allerlei hapjes zoals ap-
peltaart en gevuld bladerdeeg te maken. Vrijdagmorgen 
werden alle cadeaus naar beneden gebracht en werd de 
zaal in orde gemaakt voor de avond. Er werd appelcider 
gemaakt en Glühwein opgewarmd. We waren er klaar 
voor.
Rond 19.30 uur stroomde de zaal van het verenigingsge-
bouw vol met zo’n 30 belangstellenden. Net als vorig jaar 
kreeg iedereen bij binnenkomst een lootje uitgereikt. De 
hele avond werden er extra prijzen verloot onder de aan-
wezigen, iets wat zeer gewaardeerd werd, want ook deze 
extra prijzen mochten er zijn.
In totaal werden er 40 prijzen bij de grote loterij verloot en 
20 onder de aanwezigen.
Alle prijzen zijn inmiddels bij de gelukkige winnaars afgele-
verd. Heeft u nog vragen over de uitslag dan kunt u zich 
bij het bestuur vervoegen.
Het werd een heel gezellige avond en wat het uitvoerend 
comité van de Restauratiecommissie betreft, zeker in 
december 2018 voor herhaling vatbaar.
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet, de 
sponsors, de gulle gevers van prijzen maar zeker ook u 

die gezorgd heeft dat alle loten werden verkocht en 
gekocht.
Namens de Stichting Restauratie Sint Maartenskerk, 
Marja Visser

Geloofsgespreksgroep

Verschillende mensen hebben belangstelling getoond voor 
de geloofsgespreksgroep de afgelopen jaren, toen kwa-
men we op donderdagavond bij elkaar, wat voor sommigen 
geen goede avond was. Daarom hebben we er dit jaar voor 
gekozen om op zondagavond bij elkaar te komen. We be-
ginnen dan op 11 of 18 februari. We komen 5 of 6 keer bij 
elkaar en nemen iedere keer één van de vragen die leeft 
bij één van de deelnemers en zoeken samen antwoorden 
in de Bijbel.
Nog even in het kort het waarom van deze 
Geloofs-gespreks-groep
• Geloofs-
Geloven in God is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Niet 
meer geloven lijkt meer vanzelfsprekend. We willen toch 
met elkaar in gesprek over ons geloof in God. Wat betekent 
geloven in God. Welke rol speelt twijfel dan? Op welke 
manier geeft de Bijbel zin en betekenis aan ons leven? Op 
welke manier spelen Jezus en de Heilige Geest een rol in 
dit geloven?
• Gespreks-
Het is niet zo dat de dominee alles weet van geloven en 
dat je daar alleen maar naar hoeft te luisteren. Integendeel 
jouw eigen levensgeschiedenis is mee bepalend voor wat 
je nu gelooft en hoe je op God vertrouwt. Daarom gaan we 
met elkaar in gesprek hierover. 
• Groep
Je bent niet de enige die met deze en andere vragen bezig 
is, maar anderen binnen de Hervormde Gemeente Maurik 
stellen vergelijkbare vragen. Je kunt in het zoeken naar 
antwoorden op vragen van geloof kun je veel leren van 
anderen. 

Met degenen die belangstelling hebben, is er gekozen voor 
de volgende zondagavonden. We beginnen op 11 of 18 
februari om 19.30 uur bij iemand thuis.
Na deze bijeenkomsten is er gelegenheid om met Pinkste-
ren belijdenis van je geloof te doen, maar alleen wanneer 
je dat zelf wil. Informatie en aanmelding bij mij.
Hartelijke groet,
Ds. Simon de Kam
Tel.: 06-21565051
E-mail: ds.simondekam@planet.nl

Bijbelkring

Donderdag 18 januari was het weer zo ver, onze eerste 
bijeenkomst van het jaar. Deze avond stonden de tien 
geboden op het programma. Wat betekenen deze voor ons 
en hoe kunnen wij ze interpreteren in onze tijd? Grappig is 
dat we slechts tot en met het vierde gebod hebben kun-
nen behandelen, ivm. tijdgebrek. Sommige geboden zijn 
gemakkelijker te begrijpen dan anderen. Zo is ‘Gij zult niet 
stelen’ wel een stuk gemakkelijker uit te leggen dan het 
derde gebod: ‘Misbruik de naam van de HEER, uw God, 
niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.’ 
Iedereen was het er natuurlijk wel over eens dat vloeken 
hier onder valt, maar hoe zit het met zweren bijvoorbeeld? 
Mag dit enkel in de rechtzaal? Het mooie is dat dergelijke 



dingen allemaal terug te vinden zijn in de bijbel. Zo staat 
in Jakobus 5:12: ‘Maar bovenal, broeders en zusters, 
zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, 
nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u 
ervoor gestraft worden.’
Na een vruchtbare avond ben ik wijzer naar huis gegaan.
Wij hopen u/jou hier ook te zien. Komende data van bijeen-
komsten zijn: 15 februari, 15 maart, 12 april en 14 mei. We 
beginnen	om	20:00	uur,	vanaf	19:45	uur	is	er	koffie/thee.

Marien den Otter

Stichting Restauratie Sint Maartenskerk

Op de dankjewel avond van de SRSM op 27 oktober 2017 
kon de voorzitter van het statutair bestuur meedelen dat 
hij vijf personen bereid had gevonden het nieuwe bestuur 
van de stichting te vormen, te weten Albert Visser, Gerda 
Gotink, André van Garderen, Ruth Wijnans en Bert Blaau-
wendraad namens het CVK.
De stichting bestond vanaf 2012 uit een statutair bestuur, 
een bestuurscommissie (destijds het moderamen) en een 
uitvoerend comité. Vanaf 1 januari 2018 is dus het statu-
tair bestuur en de bestuurscommissie vervangen door het 
nieuwe	bestuur.	De	officiële	overdracht	heeft	op	15	decem-
ber plaatsgevonden. 
Lang deze weg willen wij Rick Gotink, Willem van der Stelt 
en Johan de Wit bedanken voor hun inzet in de afgelopen 
jaren, waardoor de Zomermarktbazar doorgang kon vinden 
op de laatste zaterdag van juni.

Namens het bestuur Gerda Gotink

Samen delen

Elkaar leren kennen en verhalen met elkaar delen is de 
bedoeling van dit stuk. Twee mensen die met elkaar in ge-
sprek gaan over het geloof. Na dit gesprek geven we graag 
het stokje door aan twee andere mensen. In het volgende 
contactblad leest u dan hun gesprek. Om een leidraad te 
geven en om te delen met iedereen uit de gemeente zijn er 
drie vragen en een bonus. 
Deze keer gaan in gesprek Emma van Wijck en 
Albert Visser.

Inleiding
Emma is geboren in het ziekenhuis in Tiel, maar heeft ver-
der haar hele leven op hetzelfde adres in Maurik gewoond. 
Emma is 13 jaar oud. Ze heeft een broer en een zus. Haar 
moeder komt uit Amerika, daar woont haar familie ook.  
Vader is een Mauriker. Emma heeft thuis ook nog een kat 
en twee konijnen. Emma zit op het KWC in Culemborg, en 
doet TL-Havo als niveau. Na schooltijd doet ze ook aan 
wedstrijdzwemmen	en	speelt	ze	dwarsfluit	bij	Kunst	en	
Vriendschap.
Albert is geboren in Amsterdam. Hij is bijna 65 jaar oud 
en opgegroeid met geloof vanuit de Gereformeerde Kerk. 
Eerst Amsterdam, daarna Purmerend, Baarn, Zoetermeer 
en nadat hij in Maurik is komen wonen de Gereformeerde 
kerk Tiel. Toen in Tiel de kerken samen opgingen in de Pro-
testantse kerk kon hij worden overgeschreven naar Maurik. 
In Maurik was Albert ouderling voor 4 jaar, waaronder een 
periode voorzitter van de kerkenraad toen dominee 
Woltinge	wegging.	Albert	is	nu	diaken	en	verzorgt	de	finan-
ciën en de administratie. Daarnaast is Albert actief om als 

coach vluchtelingen gezinnen die in Maurik komen wonen 
te helpen met hun integratie.

Wat betekent het geloof voor jou? 
Emma is gelovig opgevoed. Ze komt regelmatig met haar 
moeder naar de kerk en volgt de tienerdienst. Verder volgt 
ze met belangstelling het vak “Levensbeschouwing” op 
school. Hier wordt lesgegeven over verschillende geloven. 
Het christelijk geloof staat wel voorop maar er is ook ruimte 
voor andere visies. Emma vindt dit interessant, omdat je 
tijdens de les ook vragen kan stellen. Dat kan tijdens de 
preek in de kerk niet.
Albert is door zijn ouders in het geloof in Jezus Christus 
opgevoed. Ze gingen altijd naar de kerk. Vaak twee keer 
op een zondag. Vanaf zijn 12e jaar is hij op catechisatie 
geweest en op zijn 18e jaar heeft hij belijdenis gedaan. Het 
geloof is hem dus met de “paplepel”, zoals hij dat noemt,  
ingegeven. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk was en 
is. Het leverde ook veel twijfel op. Periodes wisselde zich 
af waarop het geloof heel levend aanwezig was, maar ook 
zwarte periodes kwamen voor waarbij het bestaan van God 
betwijfeld werd. Albert noemt het “het duiveltje” dat in je 
hoofd  leeft. In tijden dat je het moeilijk hebt krijgt “het dui-
veltje” zijn zin, totdat je helemaal onder in de put zit. Dan 
is er alleen uitkomst door God aan te roepen en die geeft 
kracht om uit die put te komen. Door dagelijkse Bijbelstudie 
(in de vroege morgen) probeert Albert nu beter invulling te 
geven aan zijn levensdoel: “Hulp te verlenen aan hen die 
dat behoeven.”

Wat is je favoriete quote of tekst? 
Emma vindt dit heel moeilijk. Ze heeft nog geen eigen lijf-
spreuk. Maar wat ze een hele mooie tekst vindt is de tekst 
van een lied dat de vriendin van haar moeder, die zangeres 
is, zingt in het lied ”Stand and look up”. Haar quote luidt: 
“Kijk omhoog. Iedereen heeft wonderen”.
Albert kiest voor: “Zoekt de vrede en jaag die na”. Een tekst 
die zijn moeder altijd uitsprak als de kinderen weer eens 
ruzie maakten. Maar die geldt nog steeds. Hoe vaak is het 
niet dat we een andere mening hebben dan de ander. Maar 
met ruzie maken los je niets op. De vrede bewaren daar 
moet je echt aan werken.

Wat is je favoriete muziek? 
Emma is heel muzikaal. Haar favoriete zanger is 
Ed Sheeran, omdat hij zulke mooie liedjes zingt. De liedjes 
zijn niet Christelijk maar toch heeft het een verhaal er ach-
ter. Omdat haar moeder uit Amerika komt en zij best wel 
goed Amerikaans kan, verstaat zij de liedjes ook echt. Het 
is voor haar niet gebrabbel op een lekker deuntje maar ze 
snapt de tekst. 
Albert’s favoriete artiest is momenteel Joke Buis. Zij zingt 
met zo’n heldere stem, dat alle tekst goed te volgen is. De 
zingt ook veel liederen uit het verleden, zoals Johannes de 
Heer, maar dan in een modern “jasje”. Albert is met deze 
muziek opgegroeid en het doet hem goed deze muziek te 
horen en mee te zingen. Zijn favoriete lied is een lied van 
Sela, “Ik zal er zijn.” De inhoud van dit lied geeft een diepe 
beleving van zijn geloof. Albert luistert overdag en 
’s avonds naar de radio. Classis FM of Groot Nieuws Radio 
staat altijd aan. Hij kijkt ’s avond geen televisie, dus daar 
kan hij niets over zeggen. Overdag kijkt hij nog wel eens 
naar natuur- of avonturen series. Verder vindt hij de muziek 
van	André	Rieu	fijn.



Bonus:
Twee generaties samen in gesprek. Eerst een beetje te-
rughoudend en niet wetend wat we moeten zeggen, maar 
uiteindelijk toch uitlopend op een gezellig samenzijn. Wij 
hebben elkaar hierdoor beter leren kennen.
Wij dragen het stokje over aan: 
Harry Swijnenburg en Ciska Heemsbergen.

Project 40-dagentijd Kinderkerk

Voor ons gevoel ligt Kerst nog maar net achter ons, maar 
we zijn alweer volop bezig met Pasen.

Op zondag 18 
februari 2018, 
start de 40-da-
gen tijd voor 
Pasen. De titel 
van het project is 
dit jaar “Ik zorg 
voor jou”.

In deze veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die 
op weg gaat naar Pasen. Jezus maakt op weg naar Pasen 
moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de 
woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat 
mensen hem willen doden. 

Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor 
hem! Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn; Mozes en 
Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken 
dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft 
zorgen.

Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen 
voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen hopen wij in 
deze periode te ontdekken dat je op veel manieren voor 
iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te 
praten. Of door iemand eten te geven. En door ervoor te 
zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. 

Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus 
voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor 
elkaar zorgen.
 
Iedere zondag horen we een verhaal over Jezus of een 
verhaal wat Jezus ons verteld heeft. Bij de verhalen van 
deze weken hebben we voorin de kerk weer een poster die 
ons laat zien waar we zijn. Op de poster staat een grote 
bloem, als teken van het nieuwe leven van Pasen. Elke 
week plakken we een illustratie bij het Bijbelverhaal op de 
bloemblaadjes van de poster. Zo kunnen we steeds meer 
zien van de weg naar Pasen die Jezus gaat.

Vieren jullie dit project weer met ons mee?

Hartelijke groeten,
De kinderkerkleiding

Actie voor World Servants Geldermalsen

Op zondag 7 januari mocht ik, samen met mijn nicht Britt, 
een actie houden voor World Servants Geldermalsen.

Ik heb deze actie gehouden omdat ik op mijn school een 

project heb, waarbij wij een goed doel moeten steunen. Ik 
heb met een paar klasgenoten gekozen voor World 
Servants Geldermalsen. Dat is een groep van 17 jongeren 
die deze zomer in Zambia een school gaan bouwen. Mijn 
nicht Britt gaat met deze groep mee.

Ze	hebben	€	42.500	nodig.	Daarmee	kunnen	ze	de	reis	
en alle bouwmaterialen betalen om de school te bouwen. 
Maar	ze	willen	graag	totaal	€	50.000	ophalen.	Met	het	extra	
geld kunnen ze ook schoolmateriaal kopen.

Ik mocht na de kerkdienst, met een intekenlijst, pepermun-
trollen verkopen. Heel veel mensen hebben rollen besteld, 
totaal wel 53 rollen. Ook hebben mensen nog geld gege-
ven wanneer ze geen pepermunt wilden kopen. In totaal 
hebben	we	€	132,15	opgehaald.	

Wij hebben ook nog andere acties georganiseerd. Die zijn 
nog	niet	allemaal	klaar,	maar	we	hopen	minimaal	€	250,-	te	
kunnen geven aan World Servants Geldermalsen.
De groep jongeren uit Geldermalsen heeft op dit moment 
ongeveer	€	25.000,-	opgehaald.	Maar	ze	hebben	nog	een	
paar maanden voordat het zover is. Als u wilt weten hoe 
het met ze gaat of als u ze ook wilt helpen, dan kunt u op 
hun website kijken: https://www.worldservants.nl/actieplat-
form/groep/geldermalsen.

Britt en ik willen graag iedereen bedanken die ons ge-
holpen heeft met onze actie. We zijn heel erg blij met het 
resultaat.

Groeten,
Anna Blaauwendraad

Terugblik Kerst 2017

We zijn alweer 
volop bezig met 
2018, maar het 
is leuk om toch 
nog even terug 
te kijken op ons 
kerstfeest in 
2017.
Na een mooie 
adventsperiode, 
waarin we samen gelezen hebben uit een bijzonder boek 
vol verwachting, kwam het kerstfeest steeds dichterbij.
Op zondag 24 december 2017, hebben we in de ochtend-
dienst het kerstfeest gevierd met jong en oud. Het was een 
mooie gezinsdienst met als thema “God komt dichtbij”. 
We hebben natuurlijk gelezen over de aankondiging van 
de geboorte van Jezus. En we hebben samen de bekende 
kerstliederen gezongen en geluisterd naar de dominee.
Na	de	dienst	was	er	koffie	met	wat	lekkers.	Ondertussen	
werden de laatste dingen voorbereid voor een gezellig 
kerstbrunch in 
het verenigings-
gebouw. Bij deze 
lunch, voor de 
kinderen van de 
kinderkerk én 
hun ouders, had 
iedereen iets 
lekkers meege-



bracht.
Het	was	echt	heel	erg	gezellig.	We	hoorden	ook	veel	fijne	
reacties van ouders die het een erg leuk idee vonden om 
zo samen 
Kerst te 
vieren. 
Wie weet 
is dit iets 
wat we 
nog eens 
kunnen 
doen. 
Aan het 
eind van 
de lunch 
hebben we een mooie groepsfoto gemaakt met een aantal 
kinderen van de tienerkerk. Daarna hebben de kinderen 
van de kinderkerk weer het traditionele kerstpresentje 
gekregen. Het is inmiddels een mooie traditie om een goed 
boek te geven met wat leuks erbij. We zijn blij dat we dit 
nog steeds kunnen doen.
Ook de volgende dagen konden we elkaar weer zien bij de 
andere kerstvieringen. Sommigen van ons waren ook bij 
de kerstviering in de Rooms Katholieke kerk. Het was weer 
een mooie tijd.

De komende periode gaan wij starten met de 40-dagen tijd. 
Daarover staat in een ander stukje in dit contactblad meer 
informatie.

Wij hopen van 2018 weer een mooi jaar te maken met 
elkaar.

Hartelijke groeten,
De kinderkerkleiding

Kerstplanten actie
Het	was	fijn	dat	u	allen	ondanks	de	grote	verandering,	
geen kerststukjes maar planten, met zo velen een mooie 
kerstplant hebt besteld. Op vrijdag 15 december 2017 wer-
den er vanaf 9.00 uur meer dan 85 verschillende planten 
opgehaald. Ook kochten sommigen die ochtend nog extra 
planten.
Met sponsering door onze lokale bloemisterij, “de Tuinka-
mer”, konden we dit jaar mooie kerstplanten voor binnen of 
buiten bestellen. Iedere plant werd door ons mooi verpakt 
in het door “de Tuinkamer” verstrekte verpakkingsmate-
riaal. Nu we een paar weken verder zijn, zien we op veel 
plaatsen mooie planten staan, zoals de amaryllis in de kerk 
met wel drie bloemtakken met veel mooie kleurige bloe-
men. In één woord: “fantastisch!!!”
Er was ook een fantastische opbrengst want na aftrek van 
alle	onkosten	mochten	we	het	mooie	bedrag	van	€	426.-	
aan onze kerk beschikbaar stellen.
Wij willen iedereen die zich voor deze actie heeft ingezet 
maar in het bijzonder bloemisterij “de Tuinkamer”, hartelijk 
bedanken.

Namens de bloemencommissie, Heiltje Emke en Marja 
Visser

Langs deze weg bedanken wij eenieder voor het 
medeleven na het overlijden van onze zoon Emiel.
Ina en Joop Blom

Van ouderling naar taakdrager
Zit je twaalf jaar in de Kerkenraad, eerst vier jaar als Ou-
derling-Kerkrentmeester, daarna acht jaar als Ouderling, en 
dan is het tijd om het stokje over te geven. Met veel liefde 
heb ik het werk van Ouderling-scriba de laatste zeven en 
een half jaar gedaan. Dank voor het vertrouwen wat ik altijd 
ervaren heb in dit werk. Fijn dat ouderling Winneke Ekkel 
het scribaat wil overnemen. 
Taakdrager: Helaas is voor de andere delen van het werk 
nog geen opvolging. Daarom heeft de Kerkenraad mij 
gevraagd taakdrager te worden. Allereerst word ik taak-
drager pastoraal coördinator, dus contactpersoon bij ziekte 
of overlijden naar de predikant of de ouderenpastor. Aan 
u dus het verzoek om bij bv een ziekenhuisopname dit 
aan mij door te geven. Vanuit deze taak blijf ik ook mede 
verantwoordelijk naar wie de bloemen gaan.
Daarnaast word ik taakdrager kerkdiensten. Dit betekent 
het regelen van predikanten en organisten voor de zon-
dagse eredienst en voor de weeksluitingen in de Valentijn. 
Mocht u dus een predikant graag horen, (op  een redelijke 
afstand van Maurik) laat het me weten, misschien kunnen 
wij die dan in het rooster van 2019 inplannen.  Hopelijk 
vinden we op termijn gemeenteleden die deze taken van 
mij kunnen overnemen. 

Gerda Gotink
pastoraat@hervormdmaurik.nl

Een laatste bericht van mij
Het afscheid komt een keer. Met veel dankbaarheid
kijk ik terug op de tien jaar dat ik dit werk heb mogen doen.
Ik ben tien jaar geleden begonnen, omdat ik dit wilde doen 
om mensen te helpen, maar ook voor God.
Veel meegemaakt, hierdoor ken ik veel mensen die het
erg moeilijk hebben gehad en waar het nu goed mee gaat, 
met hen heb ik nog steeds contact, soms staan ze uit
dankbaarheid nog wel eens voor de deur met eten.
Dus diaconie is heel dankbaar werk.
Ik wil ook alle mensen die mij in die tien jaar gesteund heb-
ben in mijn werk en met mijn zeldzame spierziekte hartelijk 
danken. 

Vele lieve groetjes, Heiltje

Bericht van de Diaconie
De feestdagen zijn weer voorbij, het nieuwe jaar is er weer,
vol vertrouwen gaat de Diaconie dit nieuwe jaar weer in.
De kerstactie van 16 december was geslaagd,
deze keer kregen de 80-plussers een pakketje
met een Israel product om dit eens te proeven 
uit het land Israël. Daarbij is er ook nog eens € 248 aan 
giften binnen gekomen.
Alle medewerkers die geholpen hebben om dit weg te 
brengen, willen wij hartelijk danken namens de diaconie.

Heiltje, Albert, Peggy en Jannetta

Bedankbrief
Wat moet je denken?
Teleurgesteld?
Zijn de mensen van de kerk in Maurik zo bot, zo ondank-
baar?
Nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen.
Maar toch!
Je woont in het noord-oosten van het land en bezoekt 



Verantwoording collecten 4e kwartaal 2017

Collecten 2017 (inclusief collectebonnen)

Diaconale bestemming  Diaconie  HJM  Samenzang 
 CvK pasto-
raat 

 Cvk exploi-
tatie kerkge-
bouw 

 Koffie 
potje 

T/m 4e kwartaal 2016  € 4.418,49  € 438,35  € 637,45  € 4.246,20  € 5.160,94  - 

Reeds verantwoord 1e kwartaal 2017  € 1.101,41  € 128,20  € 875,53  € 1.455,77  € 29,60 
Reeds verantwoord 2e kwartaal 2017  € 1.102,77  € 175,77  € -  € 993,32  € 946,50  € 46,70 
Reeds verantwoord 3e kwartaal 2017  € 835,15  € 106,10  € 104,25  € 809,39  € 842,33  € 27,20 

1-OctIsraëlzondag  € 78,40  € 44,70  € 50,05  € 10,80 
8-OctNoodhulp Bangladesh  € 80,40  € 49,10  € 52,95 

15-OctWereldvoedseldag  € 79,80  € 65,20  € 62,23 
22-OctHervormd Jeugdwerk Maurik  € 66,75  € 74,75  € 66,15 
29-OctNed. Bijbelgenootschap  € 64,50  € 162,00  € 49,75  € 51,85 
1-NovPDW (uitgang Dankdagcollecte)  € 39,60  € 41,80  € 640,40 
5-NovProject “School in Maalwi”  € 152,35  € 101,47  € 91,85  € 5,75 

12-NovNakuru Children’s Project  € 56,55  € 37,30  € 28,20 
19-NovKIA-  Binnenlands Diaconaat  € 60,40  € 51,50  € 57,70 
26-NovDorcas  € 118,55  € 109,77  € 105,92 

3-DecDekking Kerstfeest HVG  € 89,37  € 52,85  € 52,90  € 7,30 
3-SepCollectebus Startzondag  € 85,00 

10-DecBloemenfonds  € 52,90  € 75,95  € 52,90  € 67,20 
17-DecPlaatselijk Diaconaal Werk  € 81,27  € 74,29  € 57,45  € 6,20 
24-DecZOA vluchtelingen  € 96,10  € 79,08  € 60,50  € 5,70 
24-DecKerkdienst gemist  € 63,16  € 66,12  € 111,48 
25-DecKIA - Kinderen in de knel  € 94,50  € 82,45  € 79,75 

decCollectebus Kinderkerstfeest  € 41,50 
31-DecPDW (uitgang Oudejaarscollecte)  € 72,35  € 66,30  € 115,30 

  Verantwoording 4e kwartaal 2017  € 1.280,20  € 108,25  € 237,95  € 1.099,33  € 1.836,88  € 35,75 

Cumulatief t/m 4e kwartaal 2017 € 4.319,53 € 390,12 € 470,40 € 
3.777,57

€ 5.081,48 €139,25

samen met je echtgenote, dochter en kleinkinderen de 
kerkdienst op 1e Kerstdag, waar schoonzoon 
Gijsbert (Tanis) de toetsen op het kerkorgel naar beneden 
drukt, zodanig dat er mooie melodieën uitkomen en de 
gemeente voluit kan zingen.
Dan word je onwel en komt er hulp van alle kanten.
Vervolgens naar ziekenhuis Rivierenland in Tiel
Alles bleek gelukkig goed te zijn.
Dan zijn we thuis in Drente, schrijven een brief, doen een 
gift in de enveloppe en dan……..??
Het blijft stil, heel stil, geen enkel teken uit Maurik.
Dit alles gebeurde Kerstmis 2016, in januari 2017 de brief 
met gift verzonden en ……..stilte, en dan blijkt dat op 
16 januari 2018 de enveloppe met inhoud door de scriba 
werd ontvangen.
Een heel vrije vertaling en gedachten van onderstaande 
brief.
Dank mijnheer en mevrouw Schepers!
De brief is dus precies een heel jaar onderweg geweest.

Hieronder	de	betreffende		brief	afgedrukt.
(adres bij de redactie bekend)

Gerda Gotink (scriba)

Bedankt Hervormde Gemeente van Maurik
Hartelijk bedankt voor jullie hulp toen ik onwel werd in de 
Sint Maartenskerk op 1e Kerstdag. Ook Gijsbert en Ina 
Tanis bedankt.
Gelukkig bleek in het ziekenhuis van Tiel dat alles goed 
was.
Hierbij willen wij ook nog de groeten doen aan Willem en 
Mariet	de	Graaff	in	Geldermalsen,	onze	oud	predikant.	Dat	
was in 1976 hun eerste gemeente Exloërmond.
 Afz. Mans en Annie Schepers
2e Exloërmond (Drenthe)



DIT BLAD WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Respect
voor alle wensen

Aandacht 
voor alle mensen

Tel. : 0344 - 655 532
Fax : 0344 - 655 221

dag & nacht

De Brenk 1A ,
4031 JL Ingen

Slijterij Wijnhandel

Café G.T. de Jong
Buitenweg 15

4021 BB  Maurik

Tel. 0344 691367

Digitale Foto Service
Cosmetica

Pasfoto’s
Gezondheidsmiddelen

PARFUMERIE-FOTO E V E L I E N  VA N  W I J K

Prinses Marijkelaan 20 Maurik Tel. 691332

Tweewielertrefpunt
GEBR. UDO
Prinses Marijkelaan 27
4021 EB MAURIK  0344 692 023

VERKOOP - ONDERHOUD EN REPARATIE
FIETS- EN TANDEM VERHUUR

GAZELLE - SPARTA - CORTINA - ALPINA - LOEKI
FIETSEN MET ELECTRISCHE TRAPONDERSTEUNING

Veerdienst Eck en Wiel - Amerongen B.V.
Veerweg 2, 4024 BP Eck en Wiel,  Pb. 20, 4024 ZG Eck en Wiel

Tel.: 0344-692701  Fax: 0344-692768  Mobiel 06-20767496
www.veerdiensteckenwiel.nl - E-mail: info@veerdiensteckenwiel.nl

Vaartijden
Werkdagen:  06.00 - 24.00 uur
Zaterdag: 06.30 - 24.00 uur
Zon-en feestdagen: 08.00 - 24.00 uur
Oudjaarsavond tot: 21.00 uur

AANNEMERSBEDRIJF

K E I J  B V
Nieuwbouw-, 
Onderhouds-,
en verbouwingswerken

GARSTSTRAAT 5 - 4021 AB  MAURIK TEL. 0344-692223
(zaterdag na 13.00 uur gesloten)

Sinds 1977

Postbus 1, 4024 ZG Eck en Wiel
Telefoon (0344) 69272 - Fax (344) 69343

Burg. Verburgweg 53, 4024 HP Eck en Wiel
E-mail: info@vanroekel-ass.nl 

 www.vanroekel-ass.nl

Eck en Wiel
0344-692292

tel. 0344-699000         www.oort.nl.

Voor al uw: Kozijnen, Ramen, Deuren
Verbouwingen

 Onderhoud

  en Renovatie

Tel.: 06 - 55907044 of 06 - 22772568
Beusichemsedijk 20 - 4101 NV  Culemborg

Pitlo Interieur Renovatie
Traprenovatie - Keukenrenovatie -
Inbouwkasten - Meubels op maat - 
Laminaatvloeren

www.pitlo-renovatie.nl
tel: 06-14494770

Groente, fruit & aardappelenMargeretha Willemse

We maken ook fruitmanden op bestelling:
Tel.: 0344-692230   Mobiel: 0623-101092

Iedere woens. vanaf 8.00 en zat. vanaf 9.00 
markt tot 12.30 uur op ‘t Dorpsplein in Maurik

Iedere donder. markt van 8.45 tot 12.15 uur op 
de parkeerplaats Klaproosstr. in Eck en Wiel

Alfisure BV / RegioBank   Tel: 0317-613966
Postbus 148  Fax: 0317-615985
3910 AC Rhenen  e-mail: info@alfisure.nl
 Internet: www.alfisure.nl

Reigerstraat 12
4021EP MAURIK

Tel. 0344-787976
Mobiel: 06-42094495

BTWnr.: NL2346.00.652B01 

Tielsestraat 7 | 4021 HA | Tel: 0344-689611
Mobiel: 06-22 714 222 

gerwin@dehaasmontage.nl

Ook geïnteresseerd om hier 
uw logo te plaatsen?

Voor	€	50	per	jaar	draagt	u	bij	
in de kosten van de verspreiding 

van het Contactblad.
Aanmelding / inlichtingen: 
cvk@hervormdmaurik.nl 

tel.: 0344-692667


