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SCRIBA KERKENRAAD
W. de Ronde
De Vier Gravinnen 216,
4001 RZ TIEL
Tel.: 0344-846054 of
06-13524831
wimderonde347@gmail.com

KOSTERS
Kerk Beusichem
De heer G. de Ronde
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren
Tel. 549539

Kerk Zoelmond
De heer E. van Driel
Tel. 536711

ORGANISTEN
Henk de Ronde
Tel. 502452
organisten@
kerkbeusichemzoelmond.nl

FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE 
KERKRENTMEESTERLIJK
BEHEER
Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-
van Blijderveen
Tel. 502389
e-mail: administratie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

DIAKONIE, KERK ROEPT,
ADMINISTRATIE EN 
VERHUUR VOLKSTUINEN 
ZOELMOND
Mevr. M.H. de Graaf-
van Alphen. 
Molenweg 24,
4112 NR BEUSICHEM
Tel. 502767

VERJAARDAGSFONDS
BEUSICHEM-ZOELMOND
Bram en Wil van Asch
Ben. Molenweg 3/D
4112 NS Beusichem
Tel. 501888
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

ADM. COLLECTEBONNEN
Wilma Honders
Tel. 06-51723525

PROTESTANTS KERKKOOR
“JUBILATE DEO”
De heer G. de Leeuw
Oranjestraat 28
4112 JH Beusichem
Tel. 501540

ZONDAGSSCHOOL
Diana de Ronde
Tel. 06-51819517
e-mail: detorenbouwers@
kerkbeusichemzoelmond.nl

STICHTING FEESTMARKT
Henk de Ronde
Tel. 502452
henkderonde@hotmail.com

RESERVERING GEBOUWEN
Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452
gebouwenbeheer@live.nl

PREDIKANT
ds. L.J. van Lingen
Burg. Hommesstraat 1,
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

Kerkrentmeesterlijk 
beheer:
NL04 RABO 0373 7050 93
of
NL08 INGB 0009 0092 36
Diakonie:
NL49 RABO 0312 5541 25
Collectebonnen:
NL72 RABO 0110 4177 39

Onderhoudsfonds:
Voor giften ten behoeve 
van de diverse fondsen 
kunt u gebruik maken van 
NL04 RABO 0373 7050 93. 
Graag als omschrijving 
het betreff ende fonds 
noemen.

Coördinator communicatie
Johan Honders

e-mail: communicatie@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

   LEDENADMINISTRATIE
   KERKELIJK KANTOOR
   CULEMBORG
   p.a.: Henk de Ronde
   Smalriemseweg 25,
   4112 NA BEUSICHEM
   Tel. 502452
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Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we in 
deze digitale versie van ons kerkblad personen zelf niet 

altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten. 

Wij proberem dit met uiterste zorg te doen. Heeft u vragen of  
opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, 

neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

VAN DE PREDIKANT
Bij de diensten
5 januari ontvangen we ds. M. Visser 
als gastvoorganger. Na de dienst is er 
gelegenheid om elkaar geluk en zegen 
te wensen voor het nieuwe jaar. Voor 
koffi  e wordt gezorgd.
12 januari is er weer een gezinsdienst. 
Ik hoop dat u ondertussen gemerkt 
hebt dat een gezinsdienst echt niet 
inhoudt dat het een kinderdienst is, 
alleen voor kinderen en hun ouders. 
We willen er echt een inclusieve dienst 
van maken. Eigenlijk een dienst zoals 
die iedere zondag er zou moeten zijn! 
Jaap Kwakkel zal ons muzikaal bege-
leiden. Wie weet komt zijn violiste en 
vrouw Tjitske weer mee.
19 januari is een dienst waarin we 
de gelegenheid geven om belijdenis 
van het geloof af te leggen. Dat doen 
we natuurlijk iedere zondag. In de Pro-
testantse Kerk bestaat ook de traditie 
om van dooplid over te gaan tot belij-

dend lid. Zou u dit graag willen dan is 
daar 19 januari gelegenheid voor. Het 
is goed en ook voorgeschreven om 
deze overgang te combineren met het 
deelnemen aan een gespreksgroep 
over de inhoud van het christelijk 
geloof. Denk bijvoorbeeld aan de 
Alpha-cursus. We zijn blij dat Sandra 
Kolk al aangegeven heeft graag belij-
denis te willen doen op 19 januari.
We hopen in deze kerkdienst ook een 
start te maken met de Actie Kerk-
balans. Na afl oop is er koffi  e.

Pastoraat
Wij leven mee met gemeenteleden 
die zelf of met een naaste door een 
periode van ziekte of verdriet gaan.

Terugblik
Ik ontving veel reacties op de dienst op 
de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Wat waren er veel familie leden! 
Het merendeel van de gezichten leek 
ik niet te kennen. Ik miste ook wat 
mensen uit de eigen gemeente. Mis-
schien zie je tegen deze zondag op. 
Dat kan. Toch denk ik dat het een fi jn 
moment is waarop je je - weliswaar tot 
rust gekomen - verdriet mag neerleg-
gen in de gemeenschap van Christus 
en bij de Eeuwige God die niet loslaat 
wat zijn hand is begonnen. Het aan-

Geboren
We feliciteren de familie 

met de geboorte van 

dochter en zusje.

Jill
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steken van de kaarsen, omdat je niet 
alleen met je hoofd rouwt en gedenkt, 
werd door velen gewaardeerd.
Terwijl ik dit kerkblad schrijf zitten we 
midden in de adventsperiode. Ik vind 
het een periode van intensief verlan-
gen. Dat komt ook door het moment 
in het natuurlijke jaar: de weken voor 
de kortste dag van het jaar. Daarna 
weten we dat het weer licht zal wor-
den. Ik kwam dit mooie gedicht tegen 
van Geerten Boogaard:

Wij verwachten
(het is te gek

om los te lopen,
ik weet het,

maar het moet je maar 
beloofd zijn),

dat deze wereld
anders wordt.’

Vooruitblik
Om de 3 weken is er in de consistorie 
van Beusichem een bijbelgespreks-
kring. Maandag 6 januari 20.00 uur 
is de consistorie van Beusichem weer 
open voor iedereen die wel eens sa-
men de bijbel wil lezen. Samen lezen 
levert zoveel meer op dan alleen! We 
lezen dan Kolossenzen 2:20 - 3:11. 
Over sterven en opstaan met Christus 
en over oude kleren en nieuwe kleren. 
‘Richt u op wat boven is’ lees ik daar. 
Tja, hoe doe je dat? Wat betekent 
dat praktisch? We kunnen elkaar vast 
helpen dat goed te begrijpen! Ook 
27 januari bent u weer welkom! Dan 
lezen we Kolossenzen 3: 12- 4:1. Over 
liefde, vrede en dankbaarheid en het 
christelijke gezin. Iedereen welkom!

Donderdag 9 januari vergadert de 
kerkenraad weer. Vooraf is iedereen 
weer uitgenodigd om een half uurtje 
te bidden in het koor van de kerk. 
Voor elkaar, voor mensen die je kent, 
voor de gemeente, voor alles waar je 
graag een gebed voor wilt. Welkom 
om 19.00 uur!
Donderdag 16 januari nodigen we 
alle ouders van kinderen in de leeftijd 
van 0-20 jaar uit om samen in gesprek 
te gaan over opvoeding en geloofs-
opvoeding. Het is bemoedigend en 
het lucht ook op, om de herkenning 
die er in zo’n gesprek over opvoeding 
kan zijn! Ook willen we in dit gesprek 
vragen naar de behoeften van ouders 
als het gaat om (geloofs)opvoeding. 
Wat kunnen we hierin voor elkaar en 
wat kan onze gemeente voor jullie 
betekenen. We hopen op een ont-
spannen en eerlijk gesprek! Onthoud 
dit jezelf en anderen niet en kom die 
avond naar de kerk van Zoelmond 
(aanvang 20:00)! 
De kerkenraad en het Johannes 
Genootschap nodigt u uit voor de 
Nieuwjaarsborrel op zaterdag 18 ja-
nuari a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in 
de kerk van Zoelmond. Goede voor-
nemens met elkaar delen en geluk en 
gezondheid toewensen. Dat doen wij 
dan onder het genot van een drankje 
en een hapje. Van harte welkom!
 
Persoonlijk
Het wordt stil in huis. Afgelopen 
maand zijn Sifra en Jedidja 4 jaar ge-
worden en mogen ze naar school. 
Ze zagen er naar uit. Maar het zijn veel 
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indrukken, zeker in de volle maand 
december. Elze-Marie gaat in januari 
met een 2-jarige traineeship Gees-
telijke Verzorging beginnen in het 
Radbaud UMC. Een indrukwekkende 
omgeving. Daar kom je niet zomaar te 
liggen. 
Ik hoop naast de arbeider in de wijn-
gaard van God vanaf januari ook als 
be-arbeider van een stukje grond in 
Zoelmond aan de slag te gaan. Ik hoop 
er een mooie moestuin van te kunnen 
maken. We gaan het eerst maar eens 
bemesten.
Ik zie uit naar een jaar vol van de 
Geest. De Geest van God maakt dat 

alles leeft. Ik hoop ook dat ik in ons 
gemeenteleven en in het persoon-
lijke leven Gods Geest uitbundig de 
ruimte zie krijgen. Mooi om als ge-
meente ook dit nieuwe jaar terug te 
kijken op de beweging die we als ge-
meente vanaf 2016 wilden maken. We 
gaan samen kijken hoe we het beleid 
hebben vormgegeven en waar we als 
gemeente extra aandacht voor mogen 
hebben de komende jaren. 
Vanaf oudjaarsdag hoop ik een paar da-
gen vakantie te hebben tot 5 januari. ■

Vriendelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Leendert Jan van Lingen

OUDERS IN GESPREK
Herinnering: Op donderdag 16 janu-
ari willen we om 20.00 uur in de kerk 
van Zoelmond samen met jou na-
denken over opvoeden vanuit de 
gedachte “wat verwacht je van de 
gemeente en van de kerk”. Waar 
heb je behoefte aan dat je vanuit de 
kerk wordt ondersteund in de ge-
loofsopvoeding. En dat kan voor de 
verschillende leeftijden van de kin-
deren anders zijn. Want opvoeden 
is allereerst de verantwoordelijk van 
jou als ouder. Echter andere ouders, 
de kerk, de gemeente kunnen hel-
pen. Soms door alleen maar te vragen 
hoe het gaat, door verhalen te delen. 
De kerk en de gemeente hebben 
ook een verantwoordelijkheid. Met 
de doop van jou/ jullie kind heb
je niet alleen als ouder “ja” gezegd. 

Ook de gemeente heeft “ja” gezegd. 
Hiermee ingestemd met het willen
helpen, ondersteunen in de opvoeding.

Van harte welkom op deze avond. Ook 
zonder antwoorden op de gestelde 
vragen. Deze avond gaan we op een 
interactieve wijze aan de slag met dit 
onderwerp. Het doel is om tot een 
beeld te komen wat nodig is in de 
komende jaren. Om vervolgens op 
basis van dit beeld tot concrete invul-
ling te komen waar behoefte aan is.
Kom je ook?
Opgeven graag, maar hoeft niet. ■

 
Hartelijke groet,
Leendert-Jan en Elze Marie van Lingen, 
Elly Knoop en Daniël Krouwel 
(krouweld@gmail.com)
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KERKBALANS
Bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage aan Actie Kerkbalans. Mede dankzij uw steun 
konden we in Beusichem en Zoelmond het afgelopen jaar veel activiteiten organiseren. 
Door uw steun kunnen we een zelfstandige gemeente zijn met een eigen predikant. Voor 
velen is de kerk een plek om te vieren en te rouwen. Een plek om rust te vinden en te ge-
denken. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we de kerken open houden voor 
jong en oud.  Er zijn voor onze ouderen, gezinnen en onze dorpen. 

Actie Kerkbalans is erg belang-
rijk. Uit de opbrengst betalen we 

onder andere onze predikant. Een 
sluitende meer jaren begroting is 
daarvoor noodzakelijk. Helaas zien we 
de opbrengst van Actie Kerkbalans elk 
jaar ongeveer gelijk blijven. De kosten 
en infl atie nemen echter elk jaar toe. 
Dit betekent dat de opbrengst van 
Aktie Kerkbalans mee zou moeten stij-
gen, tenminste net zo hard als de kos-
ten stijgen. We vragen u dan ook om 
goed na te denken over uw bijdrage. 
Hopelijk kunt u dit jaar meer schen-

ken dan afgelopen jaren. Uw bijdrage 
wordt zeer gewaardeerd en is van har-
te welkom.  

We starten op zondag 19 januari 2020. 
Met veel vrijwilligers brengen we de 
enveloppen rond en halen uw ant-
woordkaart weer persoonlijk bij u op. 
Bedankt voor uw steun! ■

Namens de kerkenraad,

Het college van
kerkrentmeesters

De Feestmarkt
Namens het Feestmarkt bestuur allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
Dat 2020 een gezegend jaar mag worden. We hopen dat de Feestmarkt ook weer 
een succesvol jaar mag beleven. De voorbereidingen voor de 35e editie van de 
Feestmarkt zijn al in volle gang. Heeft u nog leuke ideeën; fruit voor de jam van 
Arta; spullen die u niet meer gebruikt? Alles is welkom! Ook een advertentie in 
de Feestgids is altijd welkom. Voor meer informatie hierover kunt u contact op-
nemen met Jorieke via feestgidsbeusichemzoelmond@gmail.com. We houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Feestmarkt!
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TERUGBLIK ALPHA CURSUS
Van september tot november 2019 mochten we voor de eerste keer de Alpha-cursus 
organiseren in onze gemeente. Het is een cursus van 10 avonden en een zaterdag, 
waarin deelnemers kennis kunnen maken met het Christelijk geloof, of het geloof dat 
er al is een opknapbeurt te geven. 

De avonden begonnen steeds met 
een heerlijke maaltijd, gekookt 

door veel verschillende vrijwilligers 
vanuit onze gemeente. Daarna luis-
terden we naar muziek, als inleiding 
op het thema van de avond, keken 
we naar een afl evering van de Alpha 
Film Series, waarna na we in kleine 
groepen uiteen gingen om nog eens 
door te praten over het thema van de 
avond. Om een paar thema’s te noe-
men: “Is er meer in dit leven?”; “Wie is 
Jezus?” en “Waarom moest Jezus ster-
ven?”; “Over bidden”, en maar liefst 
drie keer over de Heilige Geest: “Wie 
is de Heilige Geest?”, wat doet Hij, en 
“Hoe kan ik vervuld worden met de 
Heilige Geest?”. Naast de Alpha cursus 
was ook een Alpha bidders app ge-
start, waarin belangstellende anderen 
konden meebidden voor de avonden.

De Alpha cursus is gevolgd door 13 deel-
nemers, merendeel uit onze eigen 
gemeente, waarmee we heel blij zijn 
en we bevestigd werden in de weg, 
die we als kerk gaan. De Alpha cursus 
werd door de deelnemers over het 
algemeen als prettig en leerzaam 
ervaren, waarbij de maaltijd en de aan-
dacht voor elkaar essentieel waren in 
het contact. Het was grappig om te 
ontdekken dat ook bij ‘ervaren’ kerk-
mensen er nog veel te leren bleek te 

zijn en het praten over geloof bemoe-
digend is. Er ontstond een onderlinge 
band en openheid die zijn voortgang 
in onze gemeente mag hebben, maar 
ook juist daarbuiten. Als gemeente 
willen we ons steeds meer naar buiten 
richten en juist ook aan ‘zoekers’ laten 
zien welk blij nieuws wij als kerk en als 
mens aan hen te brengen hebben. 

Die uitnodigende houding is op de 
laatste avond ook zichtbaar gemaakt. 
Alle deelnemers werd gevraagd op de 
laatste 1+1 avond iemand mee te ne-
men. De laatste avond werd dan ook 
bezocht door 32 (!) mensen bezocht 
(dat was ver boven onze verwachting). 

Ik
ontmoet

12 feb. 

Start 
Alpha-cursus
2020

Kerk Zoelmond
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Er was een uitgebreid en overvloedig 
buff et, omdat alle deelnemers hadden 
bijgedragen aan de maaltijd. Wat we 
van Alpha Nederland hebben geleerd 
is dat we alleen maar hoeven uit te 
nodigen, of de uitnodiging ook be-
antwoord wordt, is niet aan ons… Alle 
deelnemers en gasten zijn uitgeno-
digd om aan de volgende Alpha cursus 
deel te nemen, of een actieve bijdrage 
te leveren in welke vorm dan ook. 
De volgende cursus starten we in 
februari 2020, precieze data kunnen 
jullie aan het eind van dit artikel lezen.

Als Alpha team voelen wij ons zeer 
gezegend door onze Heer. Hij heeft 

ons opnieuw laten zien dat wij nooit 
te klein van Hem hoeven te denken en 
Zijn aanwezigheid soms heel tastbaar 
is, ons vervullend met blijdschap en 
vertrouwen. ■

Het Alpha team: 
Gerrit de Leeuw, Clarinda van Lunteren 
en Leendert Jan van Lingen.

ALPHA CURSUS 2020
Data: woensdag 12, 19 en 26 februari, 
4, 11, 18 en 25 maart, 1 april. Zaterdag-
ochtend en middag 4 en zondagochtend 
5 april, woensdag 15 en 22 april.

Save the date. Ook dit jaar is er in de 
laatste week van de zomervakantie 
een kids met elkaar, locatie Zoelmond. 

Woensdag 26 aug: 9.30 – 12.30 uur 
inclusief lunch

Vrijdag 28 aug: 9.30 – 12.00 uur

Vrijdag 28 aug: 16.30 – 19.00 uur
kinderen met ouders. Eten en fi lm 
voor kids, een hapje en drankje 
voor ouders

Zondag 30 aug: 10.00 uur 
Kerkdienst in thema van 
Kids met elkaar.

Ma. 6 jan.  en 27 jan.  20.00  Bijbelkring

Do.  9 jan.  19.00 Gebedsmoment
  19.45 Kerkenraad

Za. 18 jan. 16.00 Nieuwjaarsborrel
Wo.  22 jan. 20.00 Kring Fontein
Do.  30 jan. 19:30 Ontmoetingsavond 
   Ring Tiel

Zo.  19 jan.  t/m  za. 1 feb. Kerkbalans

Voor ouders
Do.  16 jan. 20.00  Ouders in gesprek

Voor de jeugd
Zo. 12 jan. 19.00 RockSolid
Catechese, datum n.t.b., info predikant

Meer informatie
Via kerkblad, weekbrief en website

KIDS MET ELKAAR

…zijn waardevol!

AGENDA JANUARI
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ORGANISTEN 2020
De afgelopen jaren groeide het aantal organisten in onze gemeente, nadat we eerder 
twee vaste organisten hadden. In het kerkblad stonden de namen van Jilles Koedoot 
en Joop Goedbloed vermeld.  Vele jaren hebben zij samen de erediensten begeleid 
met mooi orgelspel. Daar komt nu een einde aan. 

Joop heeft tot op hoge leeftijd het or-
gel bespeeld, ook telkens weer als wij 
dachten dat het niet meer zou gaan. 
Zijn talent als begaafd organist bleef 
lang aanwezig, ook toen zijn gezond-
heid steeds meer afnam. Groot gevoel 
van respect en dankbaarheid daarvoor. 
Helaas is nu het moment gekomen 
dat de gezondheid van Joop hem zo-
veel parten speelt dat orgelspelen niet 
meer mogelijk is. 

Toevalligerwijs valt dit moment samen 
met het moment waarop Jilles al een 
tijdje geleden aankondigde om het een 
beetje rustiger aan te gaan doen. Ja, ook 
Jilles stopt in onze gemeente met de 
begeleiding van de erediensten. Jilles 
heeft vele jaren het pontje gepakt 
om ons te verblijden met zijn kundige 
orgelspel in de diensten. En dat was 
nog niet alles. Zijn verantwoorde-
lijkheidsgevoel is groot. Zo zorgde 
hij jarenlang dat het orgelrooster elk 
jaar tijdig was gevuld, zodat we nooit 
zonder organist hoefden te zijn. Daar
naast had hij de zorg voor beide orgels 
in onze gemeente. Elk orgel heeft regel-
matig onderhoud nodig. Dit zoge-
naamde dagelijks onderhoud heeft 
Jilles ook jaren op vakkundige wijze uit-
gevoerd. Voor al dit vele werk en mooie 
orgelspel in de afgelopen jaren zijn we 
Jilles veel dank verschuldigd.    

We mogen ons gelukkig prijzen dat in 
de komende tijd er een aantal organis-
ten zijn om de erediensten met orgel 
(en soms piano) te begeleiden. 

Zonder iemand tekort te doen noemen 
we de naam van één van de organis-
ten. Jaap Kwakkel zal een behoorlijk 
deel van de diensten voor zijn rekening 
nemen. Jaap kennen we al uit de dien-
sten, waarbij hij soms muzikaal aange-
vuld wordt met de mooie klanken van 
de viool, bespeeld door zijn vrouw. 
Jaap neemt ook de taak op zich om de 
onderhoudstoestand van de orgels te 
bewaken. Alle reden tot dankbaarheid, 
zowel bij terug als vooruit kijken. ■



10 • Kerkblad Beusichem-Zoelmond januari 2020

COLLECTEN
Zondag 12 januari 2020
Extra collecte bestemd voor Mano á Mano 

Mano á Mano is een christelijke orga-
nisatie die hulp biedt in de Domini-
caanse Republiek. In overleg met een 
christelijke organisatie daar wordt ge-
keken waar de hulp het hardste nodig 
is. In de loop der jaren is er al heel veel 
verbeterd op het gebied van hygiëne 
en leefomgeving. 

Huizen zijn daar vaak niet meer dan wat 
wanden van hout en een golfplaten dak. 

Door de bouw en inrichting van stevigere 
huizen kunnen de mensen veel fi jner 
wonen. Vrijwilligers gaan naar de Domini-
caanse Republiek om te bouwen aan de 
projecten van Mano á Mano. Ook betalen 
zij mee aan de projecten. 

Mano á Mano is afhankelijk van giften 
om de projecten mogelijk te maken. 
Binnenkort vertekt er weer een groep 
vrijwilligers vanuit Nederland naar de 
Dominicaanse Republiek.  ■

Graag uw bijdrage voor dit mooie werk.

DIACONALE BERICHTEN

De bloemen uit de erediensten van november 2019 zijn, als teken 
van medeleven en met een groet van u allen, gebracht.

Met het oog op de privacy noemen we 
de personen zelf niet bij naam. 
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Wist je dat in elke appel het kerstverhaal verborgen zit?
Misschien heb je het al eens gezien, maar probeer het anders 
gewoon even uit! Je hebt een appel nodig en een schilmesje. 

Snijd de appel horizontaal door. Wat zie je? Je ziet het klokhuis 
van de appel in de vorm van een ster!

12 januari 
gezinsdienst

Traditionele Driekoningentaart: Galette des Rois

Elk jaar op 6 januari is het Driekoningen of 
Epifanie. Een feestdag waarop gevierd wordt 

dat de drie wijzen baby Jezus bezoeken in 
Bethlehem.

In Frankrijk is het een echte traditie om op 6 
januari (of op de eerste zondag na 1 januari) een 
driekoningen taart te halen. Traditioneel wordt 

er een fève (een boon) in verstopt en degene 
die de boon in zijn stuk taart vindt, wordt 

gekroond tot koning van de dag.
Wie wil er nu niet koning zijn voor één dag en
dan vrij zijn van kleine klusjes in huis of te mogen bepalen wat er op die dag

gegeten gaat worden. Bovendien is het traditie dat het jongste kind tijdens het 
aansnijden van de taart onder de tafel gaat zitten en per aangesneden stuk zo 
ongezien bepaald voor wie het betreffende stuk is. Zo is het dus compleet een 

verrassing wie het ‘winnende’ stuk taart krijgt. Eigenlijk hoor je de taart in 
het aantal stukken te snijden van het aantal gasten plus 1 extra stuk. Dat 

extra stuk behoort dan toe aan de eerste arme of hulpbehoevende die 
aanklopt of het stuk wordt weggegeven aan iemand. 

Op de 1e zondag van dit jaar lezen we over die drie wijze mannen.
Dit kun je lezen op de volgende pagina.



12 • Kerkblad Beusichem-Zoelmond januari 2020

5 januari - Driekoningen
Matteüs 2:1-12

Wijze mannen uit een ver land
zijn op zoek naar een

pasgeboren koningskind.
Bij de jongste groep gaat het over 
de wijze mannen die blij worden 

als ze de ster die
hun de weg wijst, weer zien.

Bij de oudste groep gaat het over 
de wijze mannen die zelfs in een 

ver land iets hebben gemerkt van 
de geboorte van Jezus.

We hebben hiervoor gekozen
omdat Bijbel Basics belooft 
dat kinderen tussen 4 en 12 
jaar de 200 meest essentiële 

bijbelverhalen twee keer 
gehoord en verwerkt hebben.
Daarmee wordt een brede 

basis gelegd voor de 
bijbelopvoeding van kinderen. 
En daarmee wordt recht 
gedaan aan de rijkdom van 

de Bijbel.

We werken 
inmiddels
alweer een 
tijd met 

Bijbel Basics.      
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MEDITATIEF MOMENT
door Frank Loois – Kerkrentmeester

Een nieuw jaar, een frisse start
Alle kerkenraadsleden zijn 1 of 2 keer per jaar aan de beurt voor 
het Mediatief moment in het kerkblad. Ik mag dit jaar een bijdra-
ge leveren aan het januari nummer. Om eerlijk te zijn is dit voor 
een praktisch ingestelde kerkrentmeester wel een uitdaging. Het 
onderwerp was snel gekozen. Een nieuw jaar, een frisse start. 
Maar ja wat dan. Dus ik ben gaan Googlen en kwam twee inspirerende nieuw-
jaarswensen tegen die ik met u wil delen.

Laat je overdonderen, blijf je verwonderen, zie in het dagelijkse het bijzondere.

Wellicht had de dichter er geen Christelijke intenties mee maar ik zie in dit kort 
gedichtje zeker een opdracht voor ons allen. Laten we het wonder vooral dicht-
bij zoeken. In het dagelijkse. Een blik in iemands ogen, de vreugde van een 
kind, de prachtige fi lm van wolken die dagelijks voor ons wordt afgespeeld, de 
zonnestralen die het dagelijkse laat opbloeien. 

Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een 
bekende God.

De wereld is volop in beweging. Brexit, klimaatsverandering, nationalisme, 
droogte en hongersnood. Grote zaken waar we wakker van kunnen liggen. 
Maar zolang wij elke dag onze positieve bijdrage doen om van de wereld een 
betere plek te maken, en ons richten op waar we wel invloed op hebben. Dan 
kunnen we vertrouwen dat onze toekomst in goede handen is. ■
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TOERUSTING RAAD VAN KERKEN 
CULEMBORG EN BEUSICHEM-ZOELMOND 
Ook in de maand januari 2020 biedt de commissie Vorming en Toerusting interes-
sante activiteiten aan. De kosten zijn zoals gebruikelijk laag. Meldt u zich op tijd aan? 

Het wordt zo langzamerhand een 
traditie: we openen het program-

ma van Toerusting in het nieuwe jaar 
met een verhaal van Bert Bos, omlijst 
met meditatieve muziek van Marijke 
Koerselman. Dit keer niet op een 
avond, maar op een zondagmiddag.

Een verhaal over liefde en dood

Bert Bos vertelt het verhaal De Dwerg. 
Een spannende, ontroerende ver-
telling over verlangen en verraad, 
betovering en magie. Maar het grote 
thema is toch wel: liefde en dood. Een 
universeel thema, dat we terugvinden 
in alle grote verhalen uit de wereldli-
teratuur:  eros en thanatos, liefde en 
dood. Afgestemd op de vertelling 
speelt Marijke Koerselman op haar bij-
zondere snaarinstrumenten.
Bert is verteller, rouw- en verliesbe-
geleider en jongerencoach. Marijke is 
muzikant en muziekdocente.

Lezing over de Beatrijs
De legende over een non die met haar 
jeugdliefde wegloopt uit het klooster 
en niet gemist wordt omdat Maria haar 
plaats heeft ingenomen, is vanaf de 
12e eeuw een bekend verhaal in West-
Europa. Ook in Nederland kennen we 
dit wonderverhaal over Beatrijs, zoals de 
non heet. De Nederlandse versie is, in 
vergelijking met de oudere Latijnse en 
Franse teksten, veel uitgebreider en van 
een uitzonderlijk hoog literair niveau.
Marjolein Hogenbirk (Universiteit van 
Amsterdam) vertelt waarom deze Ne-
derlandse versie zo bijzonder is, name-
lijk vanwege de bijzondere symboliek 
en de herkenbare twijfels en angsten 
van de hoofdpersoon. Ze besteedt ook 
aandacht aan het prachtige veertien-
de-eeuwse handschrift met de tekst. 
Dit boek wordt bewaard in de Konink-
lijke Bibliotheek in Den Haag. 

In het volgende kerkblad leest u meer 
over het voorjaarsprogramma 2020.

Datum: zondag 19 januari 2020
Tijd: 15:00 – 16:30 uur
Plaats: Oud-Katholieke kerk, 
Varkensmarkt 18, Culemborg

Kosten: € 4,=

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde,
pastor.okkc@gmail.com
(06-13180126) of René van Loenen,
r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (515159)

Datum, tijd: do. 30 januari, 20:00 uur
Plaats: Oud-Katholieke kerk, 
Varkensmarkt 18, Culemborg

Kosten: € 4,=

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde,
pastor.okkc@gmail.com
(06-13180126) of Ineke Brouwer, 
inekebvr@hotmail.com (501451)
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VERJAARDAGEN 80 JAAR EN OUDER IN JANUARI

 Deze maand vieren er binnen onze kerk 
zeven mensen dat ze 

80 jaar of ouder worden.

Van harte gefeliciteerd!

VACATURES AMBTSDRAGERS
Zoals eerder aangegeven, zijn er een aantal vacatures ontstaan in de kerkenraad.
Voor de duidelijkheid hier nogmaals de stand van zaken.

De kerkenraad bestaat op dit moment 
uit een predikant, drie ouderlin-

gen (waarvan twee met een specifi eke 
taak), een jeugdouderling, drie diake-
nen, twee ouderling-kerkrentmeesters 
en twee kerkrentmeesters. 
Twee kerkenraadsleden hadden eigen-
lijk in januari 2020 afscheid moeten 
nemen van de kerkenraad. Van diaken 
Wim de Ronde en ouderling-kerkrent-
meester Henk de Ronde zijn de ambts-
periodes verstreken.
Beide heren hebben er drie ambts-
periodes (twaalf jaren) opzitten en zijn 
om die reden niet herkiesbaar. 

We moeten dus op zoek naar nieuwe 
ambtsdragers!

Volgens de kerkorde wordt er voor 
deze vacatures aan u als gemeente ge-
vraagd om kandidaten voor te dragen. 

In de afgelopen periode is daarvoor 
gelegenheid geweest, echter zonder 
resultaat. Jammer dat het niet is gelukt 
om nieuwe kandidaten te vinden.
Om te voorkomen dat de kerkenraad 
met te weinig menskracht haar taken 
moet vervullen, is er informatie inge-
wonnen naar de mogelijkheden voor 
verlenging van de verstreken ambts-
termijnen. De kerkorde biedt geen 
dispensatiemogelijkheden bij het ver-
strijken van drie termijnen. Wel is er 
ruimte om zes maanden als ambts-
drager na te dienen. Desgevraagd zijn 
beide heren bereid om nog een half 
jaar na te dienen. Daar zijn we blij mee. 
Dat geeft ons allen wat ruimte om 
alsnog te zoeken naar kandidaten voor 
de ontstane vacatures.  ■

De Kerkenraad.
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ONTMOETINGSAVOND RING TIEL 

Misschien klinkt u dit nog wat 
onbekend in de oren, maar sinds 

de indeling in de nieuwe classes or-
ganiseren de gemeenten uit de oude 
classis jaarlijkse ontmoetingsavonden 
om regionaal de band te versterken 
tussen de gemeenten. Inmiddels is 
daar de 2e ontmoetingsavond op 
donderdag 30 januari 2020. 

Het thema van de avond zal zijn: 
KERK ZIJN * KERK BLIJVEN. 

Een goede spreker, dr. S. (Sake) Stoppels, 
lector theologie aan de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE), zal tijdens het 
eerste deel van de avond spreken over 
het thema: ‘In de marge, maar niet 
marginaal’. Tijdens het tweede deel 
van de avond zullen er informatie-
ve workshops worden aangeboden.

Voor iedereen wel een thema dat aan 
moet spreken! 
Het is goed om er niet alleen heen te 
willen om ‘wat te halen’, als gemeente 
kunnen wij ook ‘iets brengen’, inspire-
ren en bemoedigen. Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd om deze leerza-
me en inspirerende avond bij te wonen. 

Plaats: Dorpshuis In de Gaard, 
Dr. A.R. Holplein 13-15, Ingen.
Tijd: 19.30 uur

Aanmelden en vervoer
U kunt zich aanmelden voor deze avond 
via: predikant.kerkingen@gmail.com. 
Als u vervoer wilt, laat het dan even 
weten via:
predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl 
of aan Clarinda van Lunteren.

Overzicht workshops, te houden tijdens het tweede deel van de avond:
• Het opzetten van een tienerkerk – team uit Ommeren

• Samenwerken met kerken in de regio – dhr. Jack de Koster
• Tafels van Hoop, ontmoeting met migranten – ds. Simon de Kam

• Werken met de Alpha-cursus – team uit Ochten
• Het oprichten van een Stichting – mevr. Ina Hakkert

• Het beoefenen van meditatie – ds. Gea van der Velde
• Binnen zonder Kloppen, laagdrempelige ontmoeting – diakenen uit Ingen

NIEUWJAARSBORREL ZATERDAG 18 JANUARI 2019
Goede voornemens met elkaar delen 
en  geluk en gezondheid toewensen. 

De Kerkenraad en het Johannesge-
nootschap nodigt u allen uit voor 

de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 
18 januari a.s. van 16.00 tot 18.00 
uur in de kerk van Zoelmond. 

Wij hopen u te verwelkomen. ■
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KOPIJ KERKBLAD

Aanleveradres:
kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv 
het februarinummer: 
za. 19 januari a.s. vóór 12.00 uur

KOPIJ WEBSITE
Johan Honders, tel. 06-21 592 516, 
website@kerkbeusichemzoelmond.nl

VERSPREIDING KERKBLAD
Het kerkblad wordt verspreid 
via de Kerkgebouwen in Beusichem 
en Zoelmond

Voor een postabonnement (minimaal 
€ 18,00 voor verpakkings- en 
verzend-kosten) kunt u zich 
schriftelijk aanmelden bij de heer 
T. de Haan, De Wielstraat 11, 
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen 
middels een gift? Uw steun is van 
harte welkom. U kunt dit doen via 
het Kerkrentmeesterlijk beheer op 
rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93 
o.v.v. het kerkblad.

COLLECTES EN GIFTEN
Gewone collecten november:
Kerkrentmeesterlijk beheer € 378,43
Diaconie € 359,18

Extra collecten november:
03-11 KIA Najaarszending € 116,35
06-11 Dankdag € 1.109,45
10-11 Voedselbank Tiel € 95,64
17-11 Predikantenfonds € 98,16
24-11 Verwarming
 kerkgebouwen € 119,81

Collectebonnen november:
Kerkrentmeesterlijk beheer € 327,00
Diaconie € 245,00

Giften:
Verjaardagsfonds 
augustus t/m oktober € 591,00
Cassetterecorder:
€ 5,00 via fam. de Jongh
Diaconie:
€ 10,00 via mw. L. Udo
€ 10,00 via mw. M. de Graaf
€ 75,00 via raborekening
Marriëtte’s Child Care:
€ 1.000,00 via Raborekening 
Bezoekgroep:
€ 5,00 via mw. I. v.d. Bosch
ZWO project:
€ 317,50 via creatieve avond
Aktie Schoenendoos:
€ 10,00 via collecte-envelop
Orgel-/koorconcert:
€ 164,20 via collecte
Kerkrentmeesterlijk beheer:
€ 10,00 via mw. M. Siben ■

Hartelijk bedankt voor uw bijdragen.



Zondag 5 jan.
10 uur

Ds. M. Visser – Wezep 
Extra collecte is bestemd voor 
verwarming van de kerken 
Na de dienst is er gelegenheid voor koffi  e

Beusichem

Zondag 12 jan.
10 uur

ds. L.J. van Lingen 
Extra collecte is bestemd 
voor Mano á Mano 
Gezinsdienst

Beusichem

Zondag 19 jan.
10 uur

ds. L.J. van Lingen 
Extra collecte is bestemd 
voor Onderhoud orgels
Start Kerkbalans + Na de dienst is er koffi  e

Zoelmond

Zondag 26 jan.
10 uur

Ds. Mv. v/d Oord-Vader–Maarssen 
Extra collecte is bestemd voor 
het Predikantenfonds 

Beusichem

Dinsdag 2 feb.
10.00 uur

Ds. T. Wegman – Zeist 
Extra collecteis bestemd 
voor Kerk in Actie 
Na de dienst is er gelegenheid voor koffi  e

Beusichem

Organist Koster Bloemendienst

  5 jan. W. van der Til G. de Ronde Laura van Ledden
12 jan. J. Kwakkel B. van Lunteren Meta de Graaf
19 jan. J. Kwakkel E. van Driel Afi en Wallenburg
26 jan. H. Godtschalk P. v/d. Woerd Grietje van Haren
  2 feb. J. Kwakkel G. de Ronde Mevr. van Malssen

Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 26 januari
www.kerkbeusichemzoelmond.nl

KERKDIENSTEN


