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DISCLAIMER

Deze gemeentegids is zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk dat er een foutje
in is geslopen. Ook kunnen zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen.
Wij verzoeken u wijzigingen en/of correcties zo spoedig mogelijk – bij voorkeur
schriftelijk – door te geven aan de scriba:
Dhr. W. de Ronde, De Vier Gravinnen 216, 4001 RZ Tiel (wimderonde347@gmail.com).

VOORWOORD
Voor u ligt de gemeentegids van de Protestantse gemeente Beusichem – Zoelmond geldig
voor 2018-2020. Deze gemeentegids bevat naast een overzicht en uitleg van alle activiteiten
en commissies vooral veel namen, adressen en telefoonnummers. Dat laatste is veelzeggend.
Onze gemeente is niet hetzelfde als onze twee schitterende kerkgebouwen, waar we ons
overigens zeker thuis voelen. Ook is ze geen afstandelijk instituut, het zijn de mensen van onze
gemeenschap die samen de kerk vormen.
Onze leden zijn dus belangrijk. Zij zijn de kerk. En omdat we binnen onze gemeenschap op
elkaar betrokken willen zijn, is het goed en belangrijk dat we elkaar weten te vinden. Om elkaar
te kunnen vinden, is het dan handig om elkaars contactgegevens te hebben. Daar wil deze
gemeentegids in voorzien.
Een nadeel van een gemeentegids is dat ze zo snel veroudert. Toch hopen we daar stiekem ook
wel een beetje op. We hopen dat er ieder jaar weer nieuwe activiteiten bij komen, dat er telkens
nieuwe vrijwilligers gevonden worden, dat de Protestantse gemeente Beusichem –Zoelmond
in alle verschillende facetten getuigt van het doorgaande werk van onze Heer en zich daarom
telkens opnieuw dient te organiseren.
Het adres van onze God ontbreekt aan deze gemeentegids, maar Hij laat zich zeker vinden.
Zonder Hem geen kerkelijke gemeente en dus ook geen gemeentegids. Deze gids wil vooral
helpen om Hem op het spoor te komen via de mensen van gemeente.
Wellicht sluiten activiteiten aan bij uw persoonlijke belangstelling. Misschien kunt en wilt u zich
zelfs inzetten om de opgesomde activiteiten mee te helpen organiseren. Al met al hopen we dat
u zich deel van onze gemeente zult voelen en zult stuiten op de aanwezigheid en liefdevolle zorg
van onze Heere Jezus Christus.
De kerkenraad
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WAT TE DOEN BIJ..
We kunnen ons voorstellen dat u bij een bepaalde gelegenheid niet altijd direct paraat
hebt wat u het beste kunt doen. In de volgende onderwerpen beschrijven we daarom
kort de gangbare werkwijze.
Geboorte
Een geboorte kunt u melden bij de
ledenadministratie, bij de predikant en
de scriba door hen een geboortekaartje
te sturen. Als u uw kindje vervolgens wilt
laten dopen, kunt u dit laten weten aan de
predikant. Tijdens twee voorbereidende
gesprekken zal nagedacht worden over
de achtergrond en inhoud van de Heilige
Doop en zal de doopdienst voorbereid
worden. Na de doop zal het kindje worden
bijgeschreven in het doopregister.
Huwelijk
Het sluiten van een huwelijk is een
belangrijke stap in het leven. Als u
besluit om dat huwelijk kerkelijk te laten
inzegenen, vragen we u om vroegtijdig
contact op te nemen met de predikant.
Deze zal bij u op bezoek komen om (nader)
kennis te maken, om de dienst samen voor
te bereiden en om de kerkelijke gebruiken
door de spreken. Ter bestrijding van de
kosten voor het gebruik van de kerk wordt
een financiële bijdrage gevraagd.
Overlijden
Bij een overlijden kunt u in de meest
voorkomende gevallen contact opnemen
met de predikant. Als het de wens van
de overledene en/of nabestaanden is
om een uitvaartdienst te houden vanuit
de kerk, zal deze dienst samen met de
nabestaanden worden voorbereid.
Predikant en scriba van de kerkenraad
ontvangen bij het overlijden van een
gemeentelid graag een rouwkaart, zodat
de overledene ook in de wekelijkse
eredienst herdacht kan worden.

uw wijkouderling of aan één van de
leden van de bezoekgroep door te geven.
Voor zieken kan voorbede aangevraagd
worden. Natuurlijk zijn er ook andere
redenen te bedenken om iemand te
willen spreken die de tijd neemt om
te luisteren naar uw verhaal, om mee te
denken en naast u te staan. De predikant,
de ouderlingen, leden van het pastoraal
team en mensen van de bezoekgroep
hebben allen geheimhoudingsplicht,
waardoor in alle vertrouwelijkheid een
gesprek mogelijk is.
Belijdenis doen
Belijdenis doen is voor iemand een grote
stap in zijn of haar geloofsleven. Daar
wordt goed over nagedacht. Maar wat
houdt belijdenis doen in en hoe kun je je
daar op een goede wijze op voorbereiden?
U kunt opnemen met de predikant om
deze vragen te bespreken. Wellicht is het
mogelijk om een gespreksgroep te starten,
waarin we ons samen voorbereiden op
het doen van belijdenis.
Verhuizing
Bij een verhuizing ontvangt de scriba
van de gemeente graag bericht van uw
verhuizing. Bij een verhuizing naar een
andere gemeente kan bij de administratie
desgewenst een doopakte of attestatie
worden aangevraagd, die in de nieuwe gemeente kan worden afgegeven.

Bij afwezigheid of niet beschikbaar zijn
van de predikant, kunt u zich wenden tot
de voorzitter van de kerkenraad Henk de
Ronde: henkderonde@hotmail.com.

Ernstige ziekte en ziekenhuisopname
Bij een ziekenhuisopname is het gewenst
om dit zo snel mogelijk aan de predikant,
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KERKENRAAD

De kerkenraad is samengesteld uit belijdende leden van de gemeente en kent drie ambten:
diakenen, ouderlingen en de predikant. Sommige ouderlingen hebben een pastorale
taak, andere zijn belast met de meer financiële en beheerszaken, dit zijn de ouderlingenkerkrentmeesters. Binnen de kerkenraad hebben de ambten allen eenzelfde inbreng en
stemrecht. Ook zijn er ondersteuners van de kerkenraad: de kerkrentmeester(s). Zij hebben
een adviserende stem.
De kerkenraad vergadert doorgaans één keer per maand. Het moderamen (dagelijks bestuur
van de kerkenraad, bestaat uit de voorzitter, scriba (secretaris) en de predikant) bereidt de
vergadering voor. In haar vergaderingen en uit te zetten beleid is de kerkenraad gehouden
aan het beleidsplan en de plaatselijke regeling.

SAMENSTELLING KERKENRAAD:

Predikant:
vacant
Diakenen:
• Mw. L.C. Udo (Secretaris Diaconie)
Dorpsstraat 50, Zoelmond
• Dhr. W. de Ronde (Scriba kerkenraad)
De Vier Gravinnen 216 4001 RZ, Tiel

502279
liaudo55@gmail.com
0344-846054/06-13524831
wimderonde347@gmail.com

Diaconaal medewerkster:
• Mw. M.H. de Graaf (Adm. Diaconie)
Molenweg 24 Beusichem

502767/06-12139477
metagerrit@outlook.com

Ouderlingen:
• Mw. K.H. van Lunteren
Molenweg 4 Beusichem

549539
lunterart@solcon.nl

• Dhr. S.T.W. Meurs (Jeugdouderling)
De Ijzeren Pot 1 Beusichem

06-48019271
teejow@teejow.nl

Ouderling-kerkrentmeesters:
• Dhr. H.N. de Ronde (voorzitter kerkenraad) 502452
Smalriemseweg 25 Beusichem
henkderonde@hotmail.com
• Dhr. F. Loois
Molenpad 2 Beusichem
Kerkrentmeesters:
• Dhr. T. van der Netten van Stigt
Groeneweg 9 Zoelmond
• Dhr. J.P. Barneveld
Smalriemseweg 5 Beusichem
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521063
frank.loois@xs4all.nl
502138
tvdnetten@hotmail.com
06-29021866
janpietbarneveld@hotmail.com

COLLEGE VAN DIAKENEN

De diakenen dragen in het bijzonder zorg voor het dienende aspect van de gemeente.
DIT KRIJGT VORM IN:
• het bewust maken van de gemeente van haar diaconale roeping.
• het verzorgen van de diaconale collecten.
• het bestemmen van gelden voor diaconale doeleinden.
• het ondersteunen van mensen die in onze woonplaats in financiële nood verkeren.

Voor dit alles voert zij een financiële administratie, waarin ook het beheer van de volkstuinen
in Zoelmond is ondergebracht. De diaconie legt jaarlijks verantwoording af door de jaarrekening en begroting ter inzage te leggen.

COMMISSIE ZWO

De commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) functioneert
reeds enige jaren en organiseert verschillende activiteiten om de gemeente zo breed mogelijk
te betrekken bij onze diaconale opdracht. Door middel van deze activiteiten worden gelden
ingezameld voor een jaarlijks wisselend diaconaal doel.
DE ZWO – COMMISSIE BESTAAT UIT: Mw. L.C. Udo, Mw. J. van den Broek en Mw. W. van Zuilen

MISSIONAIRE COMMISSIE

De missionaire commissie adviseert en ondersteunt de kerkenraad bij het nadenken over
kerkzijn en gemeentezijn in deze tijd. Het gaat daarin om de behoeften die in de dorpen
leven en hoe wij daar als kerk vanuit onze identiteit verbindingen kunnen leggen. Onderdeel
hiervan is het aanreiken van praktische activiteiten voor doelgroepen en het verbeteren
van de aansluiting tussen de gemeente, de eredienst en het dagelijks leven. De missionaire
commissie komt naar behoefte bij elkaar.
LEDEN: Mw. K.H. van Lunteren (voorzitter) – 549539 – lunterart@solcon.nl,
Mw. J. van der Netten van Stigt en Mw. T. Rademaker

BLOEMEN UIT DE EREDIENST

De diaconie verzorgt wekelijks in samenspraak met de ouderlingen een bloemengroet
namens de gemeente vanuit de eredienst. De bloemen worden bij toerbeurt bezorgd door
een aantal gemeenteleden. De coördinatie is in handen van mw. M.H. de Graaf, 502767.
DE BLOEMENBEZORGDIENST BESTAAT UIT:
• Mw. M.H. de Graaf
• Mw. G. van Haren
• Mw. Th. de Jongh
• Mw. L. van Ledden • Mw. M. de Leeuw
• Mw. K.H. van Lunteren
• Mw. M. Prins
• Mw. M. Siben
• Mw. F. Tulp
• Mw. A. van Zetten

• Mw. G. Kievith
• Mw. I. ten Napel
• Mw. L.C. Udo

Naast een bloemengroet wordt na de dienst ook een kaart, voorzien van de handtekeningen
van de kerkgangers, bij een gemeentelid of dorpsgenoot bezorgd. Ook dit geldt als een
teken van verbondenheid.
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CONSISTORIE EN PASTORAAL TEAM

De ouderlingen en predikant vormen samen het consistorie en zij worden ondersteund
door het pastoraal team. Zij zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Als er
sprake is van zorg rondom ziekte, overlijden, geboorte en trouwen kunnen zij gevraagd en
aangesproken worden voor pastorale zorg. Ook als er om andere redenen zijn waardoor er
behoefte is aan een goed (pastoraal) gesprek, dan kunt u hen benaderen.
HET PASTORAAL TEAM BESTAAT OP DIT MOMENT UIT:
• Mw. K.H. van Lunteren
549539 (ouderling)
• Mw. M. de Leeuw
501540
• Mw. M. Warris
502445

• Dhr. G. de Leeuw
• Mw. N.C. Onink

501540
502389

IN DE TIJD VAN VACANT ZIJN IS ER EEN PASTORAAL MEDEWERKSTER AANGESTELD:
• Mw. Y. van der Stelt 06-45734716

BEZOEKGROEP

Om de continuïteit van het “gewone” bezoekwerk onder met name de oudere gemeenteleden
vorm te geven is in samenspraak met de diaconie in 2003 een bezoekgroep opgericht. Een
aantal gemeenteleden werd bereid gevonden om namens de gemeente de ouderen boven
de 75 jaar twee keer per jaar te bezoeken. Eenmaal rond de verjaardag met -ter felicitatieeen bloemetje. De bezoekgroep wordt gecoördineerd door Mw. M. de Graaf, 06-12139477,
secretaresse is Mw. L. Wammes.
DE BEZOEKGROEP BESTAAT UIT:
• Mw. I. v.d. Bosch
•
• Mw. M.H. de Graaf
•
• Mw. M. de Leeuw
•
• Mw. M. Siben
•
• Mw. M. Warris
•

Mw. J. v.d. Broek
Mw. G. van Haren
Mw. M. Pitlo
Mw. L.C. Udo
Mw. A. van Zetten

•
•
•
•

Mw. I. Brouwer- van Roon
Mw. L. van Ledden
Mw. M. Prins
Mw. A. Wallenburg

EREDIENSTEN

De erediensten van onze gemeente vinden elke zondagochtend plaats om 10 uur,
wisselend in beide kerkgebouwen te Beusichem en Zoelmond. Tijdens de erediensten
is er oppas voor de kleinsten en zondagsschool voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.
Sacramenten. De Heilige Doop wordt op aanvraag bediend in een eredienst van de
gemeente. Vijf maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voor hen die zich willen
onthouden van alcoholische dranken is er een beker druivensap beschikbaar. U kunt dit
aangeven bij een van de diakenen.
Er zijn ook andere bijzondere diensten: zoals gezinsdiensten (tien keer per jaar) en
jeugddiensten (twee maal per jaar) en 1 keer in de zomer ook een kinderdienst.
Voor onderling contact en de mogelijkheid tot geloofsgesprek wordt tweemaal per
maand na afloop van de eredienst met elkaar koffie of thee gedronken.

GASTVOORGANGERS

Een aantal zondagen per jaar wordt de dienst geleid door een gastvoorganger.
De heer H.N. de Ronde verzorgt het rooster van predikanten.
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OPPASDIENST

Tijdens de erediensten is er kinderopvang voor de jongste kinderen van de gemeente van
0-4 jaar. De crèche vindt plaats in het kerkgebouw waarin de eredienst wordt gehouden.
Dit wordt gecoördineerd door Dhr. J. Honders. Bereikbaar via 06-21592516 of oppasdienst@
kerkbeusichemzoelmond.nl

ZONDAGSSCHOOL

Tijdens de erediensten wordt er zondagsschool gehouden voor de kinderen van de gemeente
in de leeftijd van de basisschool (4-12 jaar). De kinderen starten in de eredienst en gaan na
het kindermoment in de dienst naar hun eigen ruimte. Er is een jongste en een oudste groep.
Voorzitter is Mw. D. de Ronde, 06-51819517,
d.deronde@outlook.com. De taken in het zondagsschoolteam
Van de zondagsschool
kunnen gewisseld worden.
Hallo jongens en meisjes,

HET TEAM VAN DE ZONDAGSSCHOOL
BESTAAT
UIT:
Laat ik beginnen
met mooi nieuws,
want we hebben met z’n allen schoenendozen versierd en ook
nog samen met de mensen in de kerk hebben we versierd en zij hebben ook spullen en geld
Oudste groep:
Jongste
groep:
meegenomen voor de schoenendoosactie. Bij elkaar kunnen we nu 40 dozen verzenden vanuit de
zondagsschool en de kerk! • Mw. A.F. de Ronde
• Mw. D. de Ronde (voorzitter)
De schoenendozen gaan dit jaar naar Armenië, Costa Rica, India, Sierra Leone en Togo. Wanneer er
genoeg gevulde dozen binnenkomen
Actie4Kids
dan zullen er ook nog schoenendozen verstuurd
• Dhr. H.N. de Ronde (penningmeester)
• Mw.bij H.
Zondag
worden naar Roemenië en Congo.
• Dhr. J. Honders
• Mw. W. de Rijk
We zijn inmiddels weer aangekomen in de laatste maand van het jaar. De maand van advent en
Kerst, dus een hele mooie maand. Alle kerkdiensten zullen plaatsvinden in de kerk in Beusichem, dus
dat is makkelijk te onthouden. Bij advent beginnen we altijd met z’n allen in de kerk, net als bij een
gezinsdienst.

GEZINSDIENSTEN

Er zal weer een project zijn. Dit jaar is het thema: ‘Zie je al wat?’
Zondag 1 december 2013 – 1e advent
Zondag 8 december 2013 – 2e advent
Zondag 15 december 2013 – 3e advent
Zondag 22 december 2013 – 4e advent
Normaal vertel ik jullie altijd al waar het verhaal over zal gaan, maar dit
keer verklap ik niks, want het is veel leuker om het in de kerk te zien en te horen en daarna in onze
eigen ruimte.
Het wordt mooi, leuk en interessant, dus…

Tien keer per jaar worden gezinsdiensten georganiseerd. De diensten worden samen
met de predikant voorbereid in de gezinsdienstcommissie. Deze commissie heeft een
wisselende samenstelling door vertegenwoordigers uit de kerkenraad, de zondagsschool
en de organisten.
We zien jullie graag allemaal weer in de kerk en op de zondagsschool!
En neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee -

Het blijft natuurlijk niet alleen bij advent, want na advent volgt Kerst. We zullen ook dit jaar weer
met de zondagsschool een mooie dienst maken en iedereen is daarvoor uitgenodigd!

CASSETTERECORDERDIENST
Groetjes, Diana

Van de erediensten worden opnamen gemaakt. Zij die zelf (tijdelijk) niet in staat zijn om de
diensten bij te wonen, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om de dienst later in de
week thuis te beluisteren. Wilt u graag een bandje aanvragen, dan kunt u contact opnemen
met dhr. H.N. de Ronde, 502452.

VORMING & TOERUSTING

De vorming en toerusting krijgt in de gemeente allereerst gestalte in de catechese. Het aanbod
richt zich op dit moment op jongeren van 12 tot 18 jaar. De groep komt eenmaal per 3 of
4 weken samen op de dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de consistorie van Beusichem.
Afhankelijk van de behoefte wordt er belijdeniscatechese gegeven. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met de predikant of pastoraal medewerkster. De catechese wordt
gecoördineerd door het catecheseteam.
HET CATECHESETEAM BESTAAT IN DE VACANTE PERIODE UIT:
• Dhr. T. Meurs (jeugdouderling) en
• Mw. Y. van der Stelt (pastoraal medewerker) 06-45734716
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KRINGWERK

Naast de catechese biedt onze gemeente diverse vormen van kringwerk:
• Maandelijks of driewekelijks komt op maandagavond de Bijbelkring samen in
de consistorie van Beusichem, onder leiding van de predikant.
• Maandelijks komt op een woensdagavond ‘De Fontein’ samen. Deze
gespreksgroep (25-45 jaar) bespreekt laagdrempelig en tevens verdiepend
allerlei thema’s. De coördinatie is in handen van de familie Krouwel, 571661.
• Rock Solid is een club voor tieners uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Deze club komt om de twee weken op dinsdagavond bij
elkaar van 19.00 uur tot 20.30 uur in de jeugdruimte van de kerk van Zoelmond.
Rock Solid heeft als doel om op een laagdrempelige wijze de jeugd in contact
te brengen met geloofszaken.
Op dit moment is deze jeugdgroep niet actief.
Contactpersoon is Dhr. T. Meurs (06-48019271)
• Maandelijks op woensdagavond wordt er in het koor van de kerk van Beusichem
een moment van bezinning, rust en gebed georganiseerd van 19.00 tot 19.30 uur.
• In samenwerking met de wijkgemeente ‘Open Hof’ in Culemborg worden er
jaarlijks twee thema-avonden georganiseerd.
• Binnen het kader van de clustervorming met Culemborg wordt door onze gemeente
deelgenomen aan het vorming & toerustingsprogramma van de Raad van Kerken in
Culemborg. Contactpersonen zijn dhr. R. van Loenen (voorzitter, Culemborg), 515159
en mw. Ineke Brouwer- van Roon (contactpersoon Beusichem - Zoelmond), 501451.

KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

In de gemeente is het beheer van de kerkgebouwen en de pastorie, met de bijbehorende
administraties opgedragen aan het College van Kerkrentmeesters. Ten behoeve hiervan
organiseert dit college ook de fondsenwerving.
Het college bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. Bij de
praktische uitvoering van deze taken is een grote groep gemeenteleden betrokken die geen
ambt bekleden, maar onmisbaar zijn. Zij dragen grote verantwoordelijkheid rondom de
financiële acties en administratie, ledenadministratie en gebouwenbeheer.

FINANCIËN VAN DE GEMEENTE

De financiële administratie vraagt wekelijkse aandacht en zorg. Een van de werkzaamheden is
het verwerken van de inkomsten uit de wekelijkse collecten. In januari wordt de actie kerkbalans
gehouden, waarbij alle gemeenteleden boven de 18 jaar wordt gevraagd het kerkelijk werk
financieel te steunen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het werk in de gemeente.
Een grote groep vrijwilligers is betrokken bij het verspreiden van de enveloppen en het weer
inzamelen van de toezeggingen. In het voorjaar worden de enveloppen voor de solidariteitskas
verspreid. Van bijdragen uit deze laatste actie wordt de helft bestemd voor het plaatselijk werk
en dient de andere helft te worden afgedragen aan de landelijke kerk.
Jaarlijks leggen de kerkrentmeesters verantwoording af door de jaarrekening en de begroting
ter inzage te leggen. De data worden gepubliceerd in het kerkblad.
SAMENSTELLING FINANCIËLE ADMINISTRATIE:
Mw. N.C. Onink, 502389 en Mw. A.F. de Ronde, Smalriemseweg 25, Beusichem, 502452
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LEDENADMINISTRATIE

Alle leden van de gemeente worden landelijk geregistreerd door de L.R.P. Deze administratie
kan slechts functioneel zijn als mutaties op de juiste wijze worden doorgevoerd. Voor de
ledenadministratie van onze gemeente wordt gebruik gemaakt van het programma Scipio.
Dit computerprogramma is gekoppeld aan de landelijke administratie van de PKN. Dankzij
een sluitende ledenadministratie kunnen allerlei andere taken zoals pastorale zorg, informatie
over activiteiten enz. op een correcte wijze worden verzorgd. Wijzigingen kunnen worden
doorgegeven via de administratie van de kerkenraad: Smalriemseweg 25, Beusichem of via
de e-mail: fijterke@hotmail.com.

GEBOUWENBEHEER

De reservering van het kerkgebouw in Beusichem verloopt via Mw. A.F. de
Ronde, Smalriemseweg 25, 502452. U kunt het kerkgebouw of een van de
nevenruimten reserveren/huren via gebouwenbeheer@live.nl.
De reservering van het kerkgebouw in Zoelmond verloopt via Dhr. R. van
de Broek. U kunt het kerkgebouw of een van de nevenruimten reserveren/
huren via info@hetbetuwshart.nl of bellen: 06-53148632.

VERJAARDAGSFONDS

Een belangrijke vorm van geldwerving, gecombineerd met een teken van persoonlijke
aandacht bij verjaardagen, vindt plaats door het collectewerk van de leden van het
verjaardagsfonds. Zij bezoeken de gemeenteleden rond de verjaardag en bieden hen de
mogelijkheid om een gift te schenken aan de kerk voor de instandhouding van het werk in
de gemeente. Als u hiervoor opgenomen wilt worden in de lijst, dan kunt u de bon op de
laatste bladzijde van deze gemeentegids invullen en versturen.
HET TEAM VAN HET VERJAARDAGSFONDS BESTAAT UIT:
• Fam. Van Asch (coördinator) 501888, a.g.v.asch@gmail.com
• Mw. B. Boon
• Dhr. G. van Wijngaarden
• Dhr. R.M. Laponder
• Mw. G. van Wijk
• Dhr. J.H. de Graaf
• Mw. J. van der Netten- van Stigt

•
•
•
•

Mw. C. de Graaf
Mw. J. J. Verbrugh
Mw. N. Braad
Mw. J. Serné

KOSTERS

Bij de wekelijkse openstelling van de beide kerkgebouwen is een aantal gemeenteleden
betrokken als koster. Dankzij hun inzet is het gebouw warm, brandt de verlichting en worden
kerkgangers welkom geheten. Overigens is er meestal ook iemand van de kerkenraad
aanwezig om de kerkgangers bij binnenkomst welkom te heten.
SAMENSTELLING TEAM VAN KOSTERS:
Kerk Beusichem:
• Dhr. A. van Lunteren		 549539
• Dhr. G. de Ronde		 502990
• Dhr. P. van der Woerd		 501855
Kerk Zoelmond:
• Dhr. E. van Driel 		 536711
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ORGANISTEN

Voor de begeleiding van haar samenzang en voor de bezinning op haar kerkmuziek zijn er
binnen de gemeente een aantal organisten actief.
Vaste organisten zijn: Dhr. J. Goedbloed, 502107 en Dhr. J. Koedoot, 0343-452414.
De invulling door andere (gast)organisten wordt geregeld door Dhr. J. Koedoot.

OKTOBERMARKT

In oktober wordt jaarlijks een markt georganiseerd, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het kerkrentmeesterlijk beheer. Door middel van deze
markt wordt het begrotingstekort verder teruggedrongen.
De organisatie is in handen van een grote groep enthousiaste gemeenteleden.

KERKBLAD

Het kerkblad van de gemeente komt maandelijks uit en wordt verspreid via de
beide kerkgebouwen. Zij die het kerkblad thuisbezorgd willen krijgen, kunnen een
abonnement nemen tegen vergoeding van de verpakkings- en verzendkosten.
Hiervoor ontvangen zij in het voorjaar een acceptgiro. Wilt u het kerkblad graag
toegestuurd krijgen, dan kunt u contact opnemen met de Fam. De Haan, 641737.
SAMENSTELLING KERKBLADTEAM (REDACTIE):
• Vacature
• Mw. R. Ringelenberg

WEBSITE

Onze gemeente heeft een eigen website, namelijk: www.kerkbeusichemzoelmond.nl
Het beheer van de website is in handen van Dhr. J. Honders, 06-21592516.
Mocht u zelf informatie geplaatst willen hebben op de website, dan kunt u dat
aanleveren via website@kerkbeusichemzoelmond.nl.
Richtlijnen kunt u teruglezen op de website onder het kopje contact.

WEEKBRIEF

Voorafgaand aan de wekelijkse eredienst wordt er aan de kerkgangers een weekbrief
uitgereikt. Deze weekbrief bevat eventuele pastorale mededelingen, gegevens
betreffende de eredienst en wil de gemeente alvast attent maken op belangrijke
activiteiten in de komende week.
De coördinatie van de weekbrief is in handen van de scriba:
dhr. W. de Ronde, wimderonde347@gmail.com, 0344-846054/06-13524831

DE KERK ROEPT

Naast het plaatselijke kerkblad publiceert onze gemeente ook haar belangrijkste
nieuws in het regionale kerkblad ‘De Kerk Roept’. Een abonnement op dit regionale
blad kan worden aangevraagd via mw. M.H. de Graaf, 502767/ 06-12139477.
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BETUWS HART

Rondom de verbouwing in 2015/2016 is de Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond
opgericht, met als doelstelling fondsenwerving voor het onderhoud van de beide kerkgebouwen.
De Stichting huurt voor een periode van tien jaar het kerkgebouw in Zoelmond (op de dagen
dat er geen kerkelijke activiteiten zijn) voor een huurprijs gelijk aan de jaarlijkse winst van de
Stichting.
De Stichting heeft zich eerst beziggehouden met fondsenwerving voor en begeleiding van
de verbouwing van deze kerk. Nu richt de Stichting zich op de commerciële verhuur van het
gebouw, onder de naam “Het Betuws Hart”. Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten:
• de activiteiten moeten passen binnen het karakter van het gebouw (althans, daar niet
tegenstrijdig aan zijn) en geen overlast veroorzaken voor de omgeving;
• we bieden een kwalitatief hoogwaardig product, waarmee we ook het high-end van
de markt kunnen aanspreken;
• we zijn een professionele organisatie, volledig bestaande uit vrijwilligers;
• persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan voorop. Onze gasten moeten zich
welkom voelen bij ons;
• we werken zoveel mogelijk met lokale ondernemers en lokale producten.
We richten ons op vergaderingen, seminars en dergelijke van bedrijven, begrafenissen,
huwelijken en (kleinschalige) feesten en partijen van particulieren. Onze huurders voelen
zich aangesproken door de schoonheid van het gebouw en de kracht van de verhalen die
er “hangen”. Daarnaast willen zij door de huur bijdragen aan de instandhouding van het
kerkgebouw in Zoelmond en daardoor aan de kerkelijke gemeente.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, waarvan twee personen benoemd
worden door de Kerkenraad. De overige drie (waaronder de voorzitter) zijn onafhankelijk.
Contactpersonen zijn dhr. R. van den Broek (06-53148632) en mevr. T. van Vuren (06-53467907).
Voor meer informatie: www.hetbetuwshart.nl

JOHANNESGENOOTSCHAP

De doelstelling van stichting Het Johannesgenootschap is enerzijds het werven van
donateurs die zich verbinden om, gedurende tenminste vijf jaar, jaarlijks 300 euro bij te
dragen aan de instandhouding van de beide kerkgebouwen en anderzijds het organiseren
van activiteiten die bijdragen aan de verbondenheid met de gemeenschap in de dorpen.
Activiteiten die we organiseren zijn een nieuwjaarsborrel, concerten, een wijnproeverij en
een stamppotmaaltijd. Daarbij willen we zoveel mogelijk mensen over de drempel krijgen,
nadrukkelijk juist ook diegenen die geen enkele verbondenheid voelen met de kerkelijke
gemeente. Het is iedere keer weer bijzonder te ervaren dat veel mensen op die manier voor
het eerst in de kerk zijn en dat ze genieten van de schoonheid en de kracht van het gebouw.
Op dit moment (december 2017) zijn er ongeveer 35 donateurs, waarvan het grootste deel
geen verbondenheid heeft met de kerkelijke gemeente. Zij vinden het belangrijk dat de
gebouwen goed onderhouden in stand blijven. We organiseren jaarlijks in september een
donateursdiner.
Het bestuur bestaat uit vier personen, twee worden benoemd door de Kerkenraad en twee
worden benoemd door de Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond. De Stichting is een
(culturele) Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Contactpersonen zijn dhr. H. Visscher (06-53252928) en mevr. T. van Vuren (06-53467907).
Voor meer informatie: www.johannesgenootschap.nl
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PROTESTANTS KERKKOOR ‘JUBILATE DEO’ BEUSICHEM-ZOELMOND

Onze gemeente heeft haar eigen kerkkoor. Het kerkkoor repeteert repeteert wekelijks in
de kerk van Zoelmond. Met regelmaat verleent het koor medewerking aan de eredienst
in de eigen gemeente of in een gemeente in de directe omgeving. Nieuwe leden zijn van
harte welkom.
SAMENSTELLING BESTUUR:
• Dhr. G. de Leeuw, (voorzitter), 501540
• Dhr. B. Boon
• Mw. A. Kievith
• Mw. M. de Leeuw
• Mw. M. van der Sleen

FEESTMARKT

Voor het onderhoud van de beide kerkgebouwen wordt al vele jaren de zogenaamde
Feestmarkt georganiseerd. De activiteiten zijn eens begonnen met de restauratie van de kerk
in Beusichem en sedert de fusie van de kerkelijke gemeente is een deel van de opbrengst ook
bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw in Zoelmond. De stichting is zelfstandig
(heeft geen directe bestuurlijke lijn naar de kerkelijke gemeente) en organiseert jaarlijks op
de derde zaterdag in mei de feestmarkt.
Voor het nodige onderhoud aan de kerkgebouwen is jaarlijks veel geld nodig. Vanuit de
middelen van de Feestmarktcommissie wordt, in overleg met de kerkrentmeesters, een deel
van de kosten gefinancierd.
Aanspreekpunt van de feestmarkt is dhr. H.N. de Ronde, 502452.

CONTACT MET ANDERE GEMEENTEN EN KERKEN

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Per mei 2018 zal zij gaan
samenwerken binnen de Classis Gelderland Zuid.
Binnen de classis wordt gestalte gegeven aan het beleid dat zich richt op clustervorming
van gemeenten. Daarbij wordt gestimuleerd dat gemeenten vooral op het praktische
vlak met elkaar de samenwerking zoeken. Onze gemeente werkt samen met Culemborg.
De samenwerking beperkt zich tot het praktische vlak en is gebaseerd op bestuurlijke
zelfstandigheid. De aansturing geschiedt door een jaarlijks overleg van de moderamina.

WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL
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ZAKELIJKE GEGEVENS
DIACONIE:
• Bankrekening:
• Verhuur volkstuinen Zoelmond:
KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER:
• Bankrekening:
• Girorekening:
• Bankrk. voor bestellen
collectebonnen:
• Bankrk. onderhoudsfonds:

NL 49 RABO 0312554125
Mw. M.H. de Graaf, 502767
NL 24 FVLB 0635806649
NL 08 INGB 0009009236
NL 72 RABO 0110417739
NL 86 RABO 0307951197

AANMELDINGSBON VERJAARDAGSFONDS
Bij deze meld ik mij aan voor deelname aan het verjaardagsfonds, waardoor kerkleden
mij op of rond mijn verjaardag kunnen benaderen voor een gift voor de kerk.
Naam: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

..............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Deze bon bezorgen bij Fam. van Asch, Benedenmolenweg 3d, Beusichem.
E-mail: a.g.v.asch@gmail.com

