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Kerkdiensten 
Diensten van de protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath 
Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk, Daver 15, 4012 BA 
Kapel-Avezaath, Agatha Capel, Zoelensestraat 2, 4013 CR 
 
Datum Plaats   Tijd  Voorganger en bijzonderheden 
  4 sep Asch   10:00u  Ds. J. Schenderling 
11 sep Kerk-Avezaath  10:00u  Ds. E. Hagen 
18 sep Erichem  10:00u  Ds. G. van der Velde 
25 sep Kapel-Avezaath 10:00u  Ds. E. Hagen 
  2 okt Ravenswaaij  10:00u  Ds. S. Visser 
  9 okt Asch   10:00u  Ds. W. van Wakeren 
16 okt Kerk-Avezaath  10:00u  Ds. E. Hagen 
23 okt Erichem  10:00u  Ds. J. Schendeling 
30 okt Kapel-Avezaath  10:00u  Ds. E. Hagen 
  2 nov Kerk-Avezaath  19:30u  Ds. E. Hagen, dankdag 
  6 nov Asch   10:00u  Ds. C. den Breejen 
13 nov Buren   10:00u  Ds. L. de Borst 
20 nov Kapel-Avezaath  10:00u  Ds. E. Hagen 
27 nov Zoelen   10:00u  Ds. E. Hagen 
  4 dec Kerk-Avezaath  10:00u  Ds. C. den Breejen 
 
Zondagschool 
De zomervakantie is voorbij en dus gaat de zondagschool ook weer beginnen! 
De kinderen van Asch en Erichem en van de Avezathen kennen elkaar al een 
tijdje. Deze zomer is besloten dat de zondagschool van Asch en Erichem en 
die van Avezaath officieel samen gaan. Jolanda van Eck, Sandra Schelling en 
Beppie van Eck hebben samen de leiding. Alle kinderen uit Asch en Erichem 
en de Avezathen zijn van harte welkom. Zondag 4 september in Asch is de 
eerste keer. Op 25 september is er dan zondagschool in Kapel-Avezaath. 
Alle volgende keren worden in de Kerk Roept vermeldt en wie zich opgeeft bij 
Sandra Schelling, kan deel worden van de app-groep en weet altijd als eerste 
hoe en waar er zondagschool is M: 06 15460673 
 
Hoera! Er is weer oppas nodig  
In het voorjaar zijn er twee kinderen gedoopt. Allebei van ouders die ook graag 
samen naar de kerk willen gaan. Nu is kleine Vemaya vaak in de kerkdienst op 
de arm van één van zijn ouders. Maar het zou fijn zijn als Lars en hij en tijdens 
de dienst oppas konden krijgen. Wie vindt het leuk een uurtje per maand  
kleintjes om zich heen te hebben en voor hen te zorgen? We zoeken mensen, 
jong of ouder, zowel voor Kapel-Avezaath als voor Kerk-Avezaath. Zin om zo 
de jonge ouders ruimte te geven om samen naar de kerk te gaan?  
Geef je dan op bij ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 of M: 06 57569564. 
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Ruimte voor Stilte in de Kapel  
Ook het komend seizoen willen we onze mooie oude Agatha Capel in Kapel-
Avezaath weer open zetten voor iedereen die een moment van stilte of rust 
zoekt. Loop gerust binnen. Je kunt een kaarsje branden, stil worden, bidden, 
troost vinden of nieuwe inspiratie. 

Zo samen stil zijn in de hartverwarmende sfeer van de kapel 
kan op de volgende zondagen. 
 
Data: 18 september, 16 oktober en zondag 27 november  
Tijd: van 11:30 uur tot 12:30 uur 
Plaats: Agatha Capel, Zoelensestraat 2, Kapel-Avezaath  
 
Wil je op de hoogte gehouden worden van ‘Ruimte voor stilte’? 
Dan kun je je opgeven bij Jacqueline Kat M: 06 30337361,  
E: jacqueline.m.kat@gmail.com.   

 
 
Binnenkomer 
 
Vertrouwen 
Ik weet nog goed dat ik me als puber, als opgroeiend mens in een Europa waar 
vrede was, er over verbaasde hoe het toch kon, dat mensen in tijd van crisis of 
oorlog, toch maar gewoon doorgingen met hun leven. Hoe kon dat? Terwijl er 
niet zo heel ver weg zulke afschuwelijke dingen gebeurden? Ik zag foto’s van 
vroeger in de crisistijd of in de tweede wereldoorlog van bruiloften, van 
kindertjes die gedoopt werden, en ik kon het niet bij elkaar brengen.  
Maar nu zie ik hoe het werkt. Persoonlijk lief en leed het gaat door. Ook als de 
druk door crises en oorlog steeds groter wordt.  
Nu zie ik ook hoe bijzonder en waardevol het is, als twee jonge mensen elkaar 
het Jawoord geven, als kinderen gedoopt worden. En daarom wilde ik in deze 
Binnenkomer jullie daarin laten delen.  
 
Afgelopen voorjaar mochten we weer twee kinderen dopen. Twee kinderen van 
gezinnen die samen ook naar de kerk komen en blij zijn met de gastvrijheid 
van de gemeente en de liefde van God in hun leven. En deze zomer mag ik al 
met al aan vier bruidsparen de zegen geven.  
Allemaal jonge mensen die vol vertrouwen samen de toekomst in willen gaan. 
Vooraf hebben we een aantal gesprekken. Over liefde, hoop, idealen, omgaan 
met verschillen, geluk en ongeluk, lief en leed. Ik stel ze een aantal vragen en 
zij schrijven elkaar een brief met de antwoorden daarop. We bereiden natuurlijk 
ook de kerkelijke viering voor. De een met een koor, de ander met gestreamde 
muziek. De een met een kerk vol, de ander in een klein gezelschap. De een in 
de schaduw van een groot verlies, de ander met net nieuw leven in de familie.  
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Zo verschillend als ze zijn, ze gaan met vertrouwen in elkaar de toekomst 
tegemoet. En ze beseffen of vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde. 
Dat er een liefde is groter dan hun hart, een liefde die hen dragen kan in hun 

lief en hun leed, en die hen uitnodigt verder te kijken dan hun 
eigen geluk lang is en er van te delen met anderen. 
Met die liefde als huwelijksgeschenk mogen ze hun leven samen 
voortzetten. En dat geschenk komt in de vorm van de zegen. 
Woorden van die God die liefde is, dwars door alles heen.

Zegen hen op de weg die zij gaan.
Zegen hen op de plek waar zij staan.
Zegen hen in alles wat U van hen verlangt, 
O God zegen hen alle dagen lang.

Dit is het begin van een lied uit de bundel Opwekking. En het lied is een gebed. 
Dat gebed geldt niet alleen voor pas gehuwden. Dat gebed geldt ons allemaal. 
Het opent de ruimte waarin we zelf tot zegen mogen zijn. Ook in deze moeilijke 
tijd waarin wij leven. Het opent de ruimte waarin we ook dit nieuwe seizoen hier 
in onze dorpen en in de streek aanwezig willen zijn, als mensen van Gods 
liefde. 

Zegen hen waar ze in geloof voor leven 
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
O God zegen hen in eeuwigheid.

Ds. Everdien Hagen      

Twee legaten 
Jammer genoeg kun je mensen die overleden zijn niet persoonlijk bedanken. 
Dat zouden we graag doen nu we in korte tijd twee legaten hebben mogen 
ontvangen voor het werk van de kerk. Het is een teken van waardering voor al 
die mensen die vanuit de kerk zorg dragen voor ouderen of mensen die door 
een ziekte beperkt worden in hun mogelijkheden. Deze twee mensen hebben 
dit zo gewaardeerd dat ze bij de notaris hebben laten vastleggen dat de kerk 
een bedrag krijgt van hun erfenis. Daar zijn we heel blij mee. 
De kerkrentmeesters zullen het met zorg ontvangen en beheren. 
Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank. 



September 2022 
4 

 
 

Zo verschillend als ze zijn, ze gaan met vertrouwen in elkaar de toekomst 
tegemoet. En ze beseffen of vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde. 
Dat er een liefde is groter dan hun hart, een liefde die hen dragen kan in hun 

lief en hun leed, en die hen uitnodigt verder te kijken dan hun 
eigen geluk lang is en er van te delen met anderen.  
Met die liefde als huwelijksgeschenk mogen ze hun leven samen 
voortzetten. En dat geschenk komt in de vorm van de zegen. 
Woorden van die God die liefde is, dwars door alles heen. 

 
Zegen hen op de weg die zij gaan. 
Zegen hen op de plek waar zij staan.  
Zegen hen in alles wat U van hen verlangt,  
O God zegen hen alle dagen lang.  
 
Dit is het begin van een lied uit de bundel Opwekking. En het lied is een gebed. 
Dat gebed geldt niet alleen voor pas gehuwden. Dat gebed geldt ons allemaal.  
Het opent de ruimte waarin we zelf tot zegen mogen zijn. Ook in deze moeilijke 
tijd waarin wij leven. Het opent de ruimte waarin we ook dit nieuwe seizoen hier 
in onze dorpen en in de streek aanwezig willen zijn, als mensen van Gods 
liefde.  
 
Zegen hen waar ze in geloof voor leven  
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn, 
O God zegen hen in eeuwigheid. 
 

 
 
 
 
Ds. Everdien Hagen       
 

 
Twee legaten  
Jammer genoeg kun je mensen die overleden zijn niet persoonlijk bedanken. 
Dat zouden we graag doen nu we in korte tijd twee legaten hebben mogen 
ontvangen voor het werk van de kerk. Het is een teken van waardering voor al 
die mensen die vanuit de kerk zorg dragen voor ouderen of mensen die door 
een ziekte beperkt worden in hun mogelijkheden. Deze twee mensen hebben 
dit zo gewaardeerd dat ze bij de notaris hebben laten vastleggen dat de kerk 
een bedrag krijgt van hun erfenis. Daar zijn we heel blij mee.  
De kerkrentmeesters zullen het met zorg ontvangen en beheren.  
Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank.  

September 2022 
5 

 
 

Wat is en wat komt 
 
Geloofsopvoeding: Ruth gaat ervoor! 
Na een mooie zomer, met corona hopelijk ruim achter ons, willen we ouders 
van gedoopte kinderen uitnodigen voor een gezellige en zinvolle avond. 
Op deze avond zal ds. Everdien Hagen ons meenemen aan de hand van het 
bijbelverhaal van Ruth. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat wil je 
doorgeven aan je kind en hoe wil je dat doen? 
Ken je andere ouders die geïnteresseerd zijn: nodig ook hen gerust uit. 
 
Plaats:  Kapel-Avezaath, Jos en Jantine Hol, Moleneind 18 
Datum:  maandag 17 oktober 
Tijd:  van 20:00 tot 21:30 uur 
 
Heb je het nog niet doorgegeven: laat weten als je kunt komen en of je samen 
komt of alleen. En als je niet kunt komen: laat even weten waarom niet. We 
horen het graag. Hopelijk tot 17 oktober! 
Dominee Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl  
en Sandra Schelling (ouderling jeugdwerk) 
 
Bijbelleeskring 2022-2023  
Gelukkig konden we ook vorig seizoen al weer een aantal keer de 
bijbelleeskring houden in Kerk-Avezaath. Samen de bijbel lezen. In gesprek 
met elkaar. De bijbel gaat open, we lezen hardop. Dan is er ruimte voor 
vragen, informatie, gesprek, levensverhalen, bezieling. Zo komen we in 
gesprek over ons dagelijks leven in het licht van de bijbel. Er zijn oudere en 
jongere mensen. Het is een kring waarin leeftijd geen rol speelt. Je hoeft ook 
niet bang te zijn dat je te weinig van de bijbel weet. Als je benieuwd bent hoe 
de bijbelse woorden en verhalen licht kunnen werpen ook op ons leven nu, dan 
ben je van harte welkom.  
 
Plaats:   Kerk-Avezaath, consistorie St. Lambertuskerk  
Eerste keer  maandag 10 oktober, andere data in overleg met de groep 
Tijd:  van 19:30 tot 21:00 uur 
Leiding:  ds. Everdien Hagen  
Aanmelding en/of informatie:  

ds. Everdien Hagen 
T: 0344 681500 
E: ehagends@hetnet.nl  
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Catechisatie 
Op dinsdag 20 september a.s. gaat in de kerk van Kerk-Avezaath de 
tienercatechese weer van start. Daarna wordt de catechisatie om de 14 dagen 
aan het begin van de avond gehouden van 19:00 uur tot 19:45 uur. De inhoud 
van de catechisatie is vooral: achtergronden van de Bijbel, het ontdekken van 
Bijbelse lijnen, en doorpraten over de vraag wat de Bijbel voor mensen nú kan 
betekenen. Het is heel waardevol om in je middelbare schooltijd zo’n stukje 
kennis mee te krijgen. De catechisatie wordt gegeven door ds. Schenderling, 
aanmelden kan via hem E: j.schenderling@planet.nl. Er is al een leuke groep 
van vorig seizoen, maar nieuwe deelnemers zijn zeker welkom! 
 
Thema avond – in gesprek met boeren en telers  
Voor corona hebben we avonden gehad in gesprek met boeren en fruittelers uit 
de streek. Dit roerige jaar willen we graag  weer een avond samen rond de 
tafel. Allereerst om bij te praten. Hoe kijken de boeren en telers in onze streek 
aan tegen alles wat er speelt? Hoe maken ze zelf afwegingen in de zorg voor 
de toekomst? Hoe reageren zij en spelen ze in op ontwikkelingen in de natuur, 
de samenleving, de politiek en de markt? En hoe verbinden zij dit met de 
waarden die we vanuit het christelijk geloof krijgen aangereikt?  
Kunnen we vanuit deze groep misschien een avond organiseren voor alle 
mensen die hier in geïnteresseerd zijn?   
Datum:  wordt via een datumprikker bepaald 
Plaats:  Erichem, Consistorie Sint Joriskerk 
Tijd:  van 20:00 tot 22:00 uur 
Aanmelden: ds. Everdien Hagen T:  0344 681500, E:  ehagends@hetnet.nl 
  ds. Jacques Schenderling  

T: 0344 606085, E: j.schenderling@planet.nl  
  
Avonduur 
Ook het Avonduur hebben veel mensen gemist in coronatijd. We hopen het dit 
seizoen weer te kunnen houden. Een muzikaal moment van rust in het koor 
van de St. Lambertuskerk in Kerk-Avezaath.  
We komen samen ‘onder de hoede van de hemel’ in een afwisseling van 
muziek, stilte, teksten en ruimte voor gebed. Deze keer met medewerking van 
de familie Kornet-Smit. Wie vaker is geweest weet hoe heilzaam het kan zijn! 

Wie nog niet eerder kwam, kom gerust eens proeven.  
Plaats: Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk  
Datum: zondag 30 oktober  
Tijd: 19:30 uur 
De toegang is gratis. U kunt uw waardering na afloop 
uitdrukken in een gift, als tegemoetkoming in de kosten.   
Verdere informatie: Jacqueline Kat, 
M: 06 30337361, E:  jacqueline.m.kat@gmail.com 
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Nieuws uit de kerkenraad 
 
Een koster vertrekt….  
Frank Niermeijer en zijn vrouw Roos gaan vertrekken naar Portugal. Ze 
hebben daar al een huis gekocht en wonen nu tijdelijk in Lienden. Ze hebben 
allebei problemen met hun gezondheid en hopen daar meer rust en goede 
lucht te vinden, zodat ze samen nog heel lang van het leven kunnen genieten. 
Dat gunnen we ze natuurlijk van harte, maar we zien ze wel met spijt in ons 
hart gaan. Want Frank was een geweldige koster. Niets was hem te veel en hij 
hield van de puntjes op de i. Hij woonde vlak bij de kerk in Kerk-Avezaath en ik 
zag hem vaak lopen, nog even iets poetsen, of vegen of instellen, ook 
doordeweeks. Want hij nam vaak vrij van zijn werk om een uitvaart of andere 
dienst mogelijk te maken. We gaan hem heel erg missen.  
Frank en Roos gaan Nederland verlaten eind oktober. Daarvoor zullen ze 
zeker nog afscheid van hem nemen in een van de diensten. Bij deze bedanken 
we hem van harte voor zijn werk en inzet. Het ga jullie goed!  
Namens de kerkenraad, hartelijk dank  
 
En hoe verder?  
We zijn nu bezig de puzzel van het kosterschap voor Kerk-Avezaath te leggen. 
Gelukkig is Arie van der Woerd bereid om in geval van nood doordeweeks 
uitvaarten te verzorgen. Onze vaste kosters, Henk en Astrid Brouwer, werken 
allebei en kunnen niet zomaar vrij nemen. Dus daar zijn we heel blij mee.  
Andere mensen hebben al belangstelling getoond. Dus we hebben goede hoop 
dat vele handen ook hier weer lichter werk zullen maken.  
 
De Streekgemeente  
Tijdens de gemeenteavonden bent u steeds op de hoogte gehouden van de 
stappen in het proces van samenwerking en samengaan van de kerkelijke 
gemeentes in de buurt. Er ligt nu een uitgewerkt plan om samen te gaan met 
Erichem en Asch, Buren en Zoelen. Een kleiner verband dan de 
Streekgemeente. De naam is nu in de officiële stukken ‘de Protestantse 
gemeente te Lingestreek’.  
Deze stukken liggen nu op tafel bij de kerkenraden, ook die van ons. Het is 
belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen naar kijken en in meedenken, dan 
hopen we een wijs besluit te nemen, ook voor de komende jaren.  
 
Roelof van de Broek, zeer goed bekend met de Streekgemeente en met de 
grotere kerkverbanden, begeleidt ons hierbij. Daar zijn we heel blij mee.  
Als de kerkenraad zich er over gebogen heeft, bent u allemaal aan de beurt.  
Dan organiseren we weer een gemeenteavond. Hiervoor krijgt u nog een 
uitnodiging.  
Hartelijke groet, namens de kerkenraad. 
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Juweeltjesvankaarten
voor al uw kaarten en kadodoosjes

Wilma Boudewijn
Muggenborch 29 

4013 CJ  Kapel-Avezaath
06-44182654

E: wilma.boudewijn@kpnmail.nl
Facebook: Juweeltjes Vankaarten

Winkeltje open:
iedere 3de donderdagmiddag 

van de maand van 13.30-17.00 uur
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Avezaath’s Allerlei 
 
Rommelmarkt 2022 
Lieve mensen, er zijn letterlijk en figuurlijk bergen met werk verzet en wat een 
fantastisch resultaat! € 15.005,39 hebben we samen opgehaald!!  
Sinds de markt van 2019 hebben we veel mooie spullen kunnen verzamelen, 
wat is het fijn dat heel veel dorpsbewoners Avezaath’s Allerlei ondersteunen. 
Met alle gedoneerde spullen kunnen wij immers een hele mooie markt 
aanbieden. De reacties van de bezoekers waren zoals altijd enorm positief. 
‘Wat is het hier gezellig, het lijkt wel of we in Frankrijk zijn’ of ‘wat heerlijk om 
hier dorpsgenoten te ontmoeten en wat bij te praten’ zijn gehoorde uitspraken.  
Het mooie weer en al die bezoekers, onze zeer trouwe sponsoren, maar zeer 
zeker het grote enthousiasme van ieder van jullie die dit jaar hebben 
meegeholpen, hebben geleid tot deze geweldige dag met deze geweldige 
opbrengst. Wat een fijne club zo samen. Bedankt voor jullie inzet. 
 
Rommelmarkt 2023 
Na het fantastische resultaat afgelopen juni kunnen er iedere eerste zaterdag 
van de maand, weer spullen ingeleverd worden voor Avezaath’s Allerlei.  
 
Locatie: ‘t Notebosch, Dorpsstraat, Kerk-Avezaath tegenover de ingang van 
voetbalvereniging De Teisterbanders. 
 
Inleveren kan iedere eerste zaterdag van de maand. 
Locatie:   ‘t Notebosch, Dorpsstraat, Kerk-Avezaath, 

tegenover de ingang van voetbalvereniging De Teisterbanders 
Tijd:   van 8:30 uur tot 10:00 uur 
Data:  iedere eerste zaterdag van de maand 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
In de maand mei wordt er in Kerk- en Kapel-Avezaath huis aan huis 
opgehaald. Voor meer informatie mail naar E: avezaathsallerlei@gmail.com. 
 
Bert, Mariska, Peter en Marijke

zaterdag 3 september 2022 
zaterdag 1 oktober 2022 
zaterdag 5 november 2022 
zaterdag 3 december 2022 
zaterdag 7 januari 2023 
zaterdag 4 februari 2023 
zaterdag 4 maart 2023 
zaterdag 1 april 2023 

• Ontstoppen en reinigen • Kalk en wortel frezen
• Camera-inspectie • Vernieuwen en herstellen
• Leidingdetectie • Herstel hak- en breekwerk
• Preventief onderhoud • Grond- en straatwerk

Twee Sluizen 5 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 16 99 Gsm 06-46 076 572

Onderhoud aan gebouwen en terreinen

• Aanbouw • Verbouw • Renovatie

U kunt bij ons terecht voor timmeren, metselen, stukadoren en betegelen.
Wij verrichten zowel kleine als grote projecten. Ook voor aanpassingen
aan uw keuken en badkamer denken we graag mee. Voor grond, groen en
straatwerk bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Twee Sluizen 5 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 19 17 Gsm 06-53 420 253
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Openingstijden:
ma. t/m vrij 10.00 – 17.30 uur.
za. 10.00 – 17.00 uur. 
do. koopavond van 1 april tot 
30 september.

Stichting De Boekenlegger verkoopt het hele jaar door tweedehands 
boeken ten behoeve van straatkinderen in Tanzania.

Roodakker 4

4016 DB  Kapel-Avezaath

Telefoon: 0344 661386

Vleesstraat 12a
4001 BC Tiel 
Tel. 0344-683246
www.boekenleggertiel.nl

Sfeervolle ruimte 

TE HUUR 
voor 

muziekuitvoeringen, 

lezingen en exposities. 

AGATHA CAPEL, 
KAPEL-AVEZAATH 

Voor informatie zie: 

www.kerkenkapel.nl 

of bel naar: 

J. Kat, 

tel. 06-30337361
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KLEURRIJKE EXPOSITIE  
IN DE AGATHA CAPEL 
 
FOTOGRAFIE GLASKUNST, 
KERAMIEK, 
 
18/19 en 24/25 september 

Ingekomen stukken 
 
Expositie Agatha Capel 

Alle drie de exposanten worden geïnspireerd door de vele toepassingen van 
kleur en vorm.  
 
Mondgeblazen glas, de prachtige kleuren en de structuren in het glas 
verleiden Annegreet Barten tot het ontwerpen en uitvoeren van unieke 
glasramen met een eigen verhaal. Zij wil de mensen raken met vorm en het 
kleurenspel van een raam. Restanten glas krijgen een 2e leven als 
suncatchers in de vorm van vlinders, vogeltjes voor zowel binnen als buiten. 
Website: www.glaskunstsamenspel.com 
 
Werken met klei biedt vele mogelijkheden bij Marian Mulder. Na 10 jaar 
vindt ze nog steeds nieuwe creatieve mogelijkheden. Ook haar werk is 
kleurrijk,  speels, divers. Behalve de vorm geeft de toepassing van glazuur het 
eindproduct zijn speciale waarde. Het continu experimenteren met vorm, kleur 
en materiaal  levert uiteindelijk een verrassende diversiteit.  
Website: www.Etsy.com/marianmulder 
 
De fotocamera van Fotograaf Noel Servaes reist uiteraard overal mee. De 
zoeker dwingt hem te focussen, gevoed door de verhalen van de bewoners, 
hun cultuur en het landschap. De foto’s tonen de verhalen van zijn vele reizen 
en werk uit zijn collectie ‘Venetiaans Carnaval’.  
Website: www.profoto.jouwweb.nl  
 
De expositie is geopend op  
Datum en tijd: zaterdag 17 en zondag 18 september van 13:30 tot 17:00 uur 

zaterdag 24 september van 9:30 tot 16:00 uur 
zondag  25 september van 13:30 tot 17:00 uur  

Locatie:  Agatha Capel 
Zoelensestraat 2, 4013 CR Kapel-Avezaath 



September 2022 
12 

 
 

Betuwse Torentocht zaterdag 24 september 
Na twee jaar te zijn uitgesteld vanwege de Corona perikelen, start zaterdag 24 
september a.s. de 7e editie van de Betuwse Torentocht, een eendaagse 
wandeltocht.  
De tocht verbindt de vijf torens/kerken van het Oranjestadje Buren en de 
prachtig gelegen dorpen Erichem, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath en Zoelen.  

 
 
Eendaagse 
Wandeltocht 
 
Bepaal zelf de afstand: 
minimaal 8 km 
tot maximaal 35 km 
 
 

De Betuwse Torentocht is een recreatieve tocht. De wandelaar kan bij elke 
deelnemende kerk starten en uit verschillende routes kiezen. Zo bepaal je zelf 
de te lopen afstand (minimaal 8 km en maximaal 35 km). De routes gaan 
merendeels over verharde wegen en  gedeeltelijk over particulier terrein: door 
verschillende boomgaarden, langs en door Betuws Wijndomein, over landgoed 
Zoelen en landgoed Thedingsweert. Het fruit geeft extra kleur aan deze unieke 
wandeltocht! 
 
De start is vanaf  8:30 uur bij de  kerk in Kapel-Avezaath, of Kerk-Avezaath, of 
Erichem, of Buren, of Zoelen. Elke wandelaar ontvangt bij inschrijving een 
leuke attentie. Inschrijfkosten vanaf 13 jaar € 5,- per persoon. 
In elke kerk is er gelegenheid om even te rusten en iets te eten en te drinken. 
Door mee te lopen draagt de wandelaar bij aan het behoud van de vijf 
monumentale kerken.  
 
Organisatie en informatie  

De Betuwse Torentocht wordt georganiseerd onder auspiciën van 
Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) in samenwerking met de 
Protestantse Gemeente. Erichem, Kerk- en Kapel-Avezaath en 
Zoelen, en de Plaatselijke Commissies SOGK van Buren en Kerk-
Avezaath. De wandeltocht maakt deel uit van het landelijk 
wandelprogramma van de KWBN. 

 
Meer informatie:  
Website: www.wandel.nl  
T: 0344 681663 / 0618441265 E: torentocht@kpnmail.nl  
Facebookpagina: Wandelevenement Betuwse Torentocht          
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Vrouwen van Nu 
Beste lezers, dit is een ander berichtje in dit kerkblad dan dat u gewend bent. 
Het is eigenlijk speciaal voor dames. 
Wij, de Vrouwen van Nu, zouden het bijzonder fijn vinden om wat nieuwe 
dames te verwelkomen. Ons seizoen loopt van september t/m mei. Iedere 3e 
maandagavond van de maand komen wij vanaf 20.00 uur bij elkaar. 
Dit jaar, een uitzondering, starten we op maandag 17 oktober. 
 
Wij hebben voor ieder wat wils. Suggesties worden zeer op prijs gesteld. Er is 
bijvoorbeeld een culturele commissie en een reis- en fietscommissie. Zij 
organiseren o.a. een busdagtocht.  
Na de laatste bijeenkomst, in mei, gaan we 5 avonden fietsen. 
Onderweg stoppen we voor koffie/thee met daarbij meestal iets 
lekkers. Ter afsluiting van het seizoen is er een fietsdagtocht. 

 
In de maand januari zijn de heren ook welkom.  
Maandag 16 januari 2023 komt de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij vertellen over hun werkzaamheden. 
 

Dames stap op een avond binnen en kom, zoals wij zeggen, snuffelen.  
Om 20:00 uur hebben wij voor u de koffie klaar. Weet u van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, 
Dinie van Alphen. 
 



Voor al uw boodschappen, brood, banket, drogisterij artikelen en speelgoed.

Tevens PostNL service punt!

Supermarkt - Drogisterij

MCD Boudewijn-van Est
Moleneind 12, Kapel-Avezaath
Tel. 0344-661342, e-mail: boudewijn-vanest@hetnet.nl

 Woerd 4
4012 BZ  Kerk-Avezaath

Tel: 0344-621872
 Web: www.studioelly.nl
 E-mail: info@studioelly.nlKapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio

Studio Elly

Tevens het adres voor
TRUCKCLEANING

Zoelensestraat 40 A
4013 CS  Kapel-Avezaath

Telefoon 0344-661223
www.boudewijn-transport.nl
info@boudewijn-transport.nl

Internationaal Transport- & Overslagbedrijf
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Een gewone jongen in een gewoon dorp, Kapel-Avezaath 
 
Herinnering van Gep van Scheerdijk, deel 4 
De eerste 3 delen stonden in de kerkboekjes van 2021, hieronder het laatste 
deel. De tekst is ook te lezen op onze website www.kerkenkapel.nl onder de 
rubriek ‘nieuwsberichten’. 
 
De sixties in Avezaath 
Ik maak nu een uitstapje naar de jaren zestig. Ik werkte toen op de Proeftuin 
voor de Fruitteelt in de Betuwe in Geldermalsen. Het was 17 oktober 1967. 

Zondags tegen tienen naar Tiel, naar het 
‘Stations koffiehuis’. Dat was een 
uitgaansgelegenheid; als je daar binnen 
mocht, behoorde je tot de ‘betere’ 
klasse. Tante Mien stond als een kenau 
aan de deur te selecteren. In de loop 
van de avond stapte daar tot mijner 

verrassing Guus van de proeftuin binnen, met aan zijn zijde Sientje. Zij deed de 
administratie op de proeftuin. Mij was het onbekend dat ze een relatie 
onderhielden. Ik was daar met een vriendinnetje, dus we trokken die avond met 
zijn vieren op. Tegen twaalven vertrokken we naar huis in de veronderstelling 
de dag erna op het werk na te kaarten over die toevallige ontmoeting. Echter 
het noodlot sloeg toe en Sientje verongelukte die nacht. ‘s Morgens op het 
werk werd ik opgewacht door de chef die mededeelde: “Sientje is vannacht 
verongelukt.” Mijn wereld stortte in! Enige jaren geleden ontmoette ik iemand 
die in die nacht het ongeluk gezien heeft. Hoe bizar kan het zijn. 
 
Een heel nare situatie wil ik jullie niet onthouden. Kees van Dieden, een van 
mijn vrienden in Kapel-Avezaath, verhuisde in 1958 van hun boerderij in 
Avezaath naar Echteld, waar nu het Lingemeer is. Het was april 1964 toen het 
bericht doorkwam in Kapel dat Kees zich van zijn leven had beroofd. Hij zat 
destijds in Wadenoijen bij Jan Pierewiet, een muziek- en toneelgroep onder 
leiding van Mevrouw van Meeuwen. Zij schreef destijds in een streekkrantje: 
“Hoe onpeilbaar zijn de roerselen der mensen ziel”. Nagestaard door zijn 
koeien brachten wij Kees op een zonnige zaterdagmiddag naar de 
begraafplaats. Op die woensdagavond in april speelde Stanley Matthews zijn 
laatste wedstrijd voor het Engels elftal. 
 
Bij dezen hoop ik u een klein inzicht te hebben gegeven wat zich zo voordeed 
in een plattelandsdorp halverwege de twintigste eeuw. Een dorp dat toen nog 
hoofdzakelijk een boerenkarakter had, hoewel er soms al veranderingen 
merkbaar waren. Een tijd die je je nu nauwelijks meer kunt voorstellen. 
Gep van Scheerdijk 
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Handig om te weten   
 
Namen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en websites 
Dominee: Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath 
  T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
Kerkenraad: De heer M. Schelling 

 T: 0344 684580 E: scriba.avezaath@gmail.com 
Financiën: Mevrouw A. de Man  
  T: 06 55102713 E: a.vdhoven@giliam.nl 

 NL66 INGB 0000919071 en NL67 RABO 0362904561 
 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk beheer Prot. gemeente van Avezaath  

Diaconie:  De heer S. Vink 
 T: 0344 631711 E: bastiaanvink@hotmail.com 

  NL15 INGB 0000901462 en NL38 ABNA 0538034335 
 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath 

Ledenadministratie: Mevrouw W. Boudewijn 
  T: 0344 682414 E: wilma.boudewijn@kpnmail.nl 
Kinder- en jeugdwerk: Mevrouw S. Schelling 
  T: 0344 684580 E: sandraschelling@gmail.com 
Jaarmarkt: De heer P. Veltman 

 M: 06 53472793 E: avezaathsallerlei@gmail.com 
Bezoekwerk: Kerk-Avezaath, mevrouw J. van Dee 
  T: 0344 682138 E: jannyvandee@hetnet.nl 
  Kerk-Avezaath, mevrouw Greet Visser 
  T: 0344 681582 E: willyengreet.visser@kpnmail.nl 
  Kapel-Avezaath, mevrouw R. van Buren 

 T: 0344 661941 E: rietvanburen@kpnmail.nl 
Verhuur kerk: Kerk-Avezaath, de heer D. Grendel, verhuur St. Lambertuskerk 
  T: 0344 681663 E: d.grendel@planet.nl 
  Kapel-Avezaath, mevrouw J.M. Kat, verhuur Agatha Capel 
  M: 06-30337361 E: jacqueline.m.kat@gmail.com 
Redactie:  Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath 

 T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
 J. van Ooijen, Groenlandsstraatje 27-23, 4001 HK Tiel 

  T: 0344 661488 E: johantiel31@gmail.com 
  S. van Arkel, Richtershof 5, 4013 CK Kapel-Avezaath 
  T: 0344 661979 E: kerkenkapel@gmail.com 
Distributie: W. Boudewijn, Muggenborch 29, 4013 CJ Kapel-Avezaath 

T: 0344 682414 E: wilma.boudewijn@kpnmail.nl 
Websites: Kerk- en Kapel-Avezaath: www.kerkenkapel.nl  
 
Het eerstvolgende kerkboekje verschijnt begin december. Kopij hiervoor 
uiterlijk vrijdag 25 november 2022 mailen naar kerkenkapel@gmail.com 


