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Dec. 2022 – Jan. 2023 

 

Oud Papier 
10 december 

14 januari 

 
  Kopij inleveren 

27 december 2022 

 

 

 
 

 
 

 

 

Spullen inleveren Rommelmarkt? 

Dit kan, in overleg: 
Rommelmarktzoelen@gmail.com 

06-19802361 

Bel of mail voor de mogelijkheden! 



  



  



ALGEMENE GEGEVENS PROT. GEM. te ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Consulent: Ds. H. Overdijk uit Ommeren, tel. 0344-785704 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673 

Kerkenraad:  

voorz. dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011 JX Zoelen, tel. 06-23806135, 

e-mail jcvanzetten@gmail.com 
scriba: mw. M.P. Hol-Kortekaas, Achterstraat 12, 4011 EP Zoelen, tel. 682489, e-mail 

riaholkortekaas@gmail.com 
Ouderlingen:  

mw. G.A. de Fijter-van der Netten van Stigt, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel.681326 

mw. M.P. Hol-Kortekaas, Achterstraat 12, 4011 EP Zoelen, tel. 682489 
Diakenen: diaconiezoelen@gmail.com 

dhr. M. Verweij, Uiterdijk 2, 4011 EV Zoelen, tel. 06-12138621 
mw. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011 GM Zoelen, tel. 681307 

vrijwilliger bij de diaconie: mw. G. Verweij, Uiterdijk 2, 4011 EV Zoelen,  
tel. 06-23830764 

penningmeester Völckerfonds en diaconie: dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 
4011GB Zoelen, tel. 682356 

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesterszoelen@gmail.com 
voorz.: dhr. M. Haagen, De Hennepe 529, 4003 BH Tiel, tel. 618039  

secr.: dhr. P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 681326 

dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011 JX Zoelen, tel. 06-23806135 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 681326 
Bank & Giro  

Kerkrentmeesters:  
 kerkbalans  IBAN nr. NL61 INGB 0000 9454 48  

 maandblad  IBAN nr. NL50 INGB 0004 2476 23  
 collectebonnen IBAN nr. NL37 RABO 0362 9066 53 

Diakonie:    IBAN nr. NL86 INGB 0000 9451 92  
Onderhoudsfonds: IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71 

Collectebonnen: rek.nr.: NL37 RABO 0362 9066 53 t.n.v. Kerkrentmeesters  
Prot. Gem. Zoelen, o.v.v. aantal vellen en soort collectebonnen (€ 0,60 of € 1,00).  

Per vel resp. € 24,00 of € 40,00. Bestellen bij Tonny van Zetten,  
via e-mail jcvanzetten@gmail.com of telefonisch op nummer 06-41080011 

Opgave bloemengroet: mw. Ria Hol, Achterstraat 12, 4011 EP Zoelen, tel. 682489, 

riaholkortekaas@gmail.com 

Kopij maandblad (op beide adressen inleveren): 

dhr. M. Verweij, Uiterdijk 2, 4011 EV Zoelen, tel. 681323, mgverweij@hotmail.com  

dhr. E. Snijders, Uiterdijk 56, 4011 EW  Zoelen, tel. 681482, e.snijders99@upcmail.nl 
Kopij De Kerk Roept: mw. C.M van der Scheer, Zoelensestraatje 5, 4011 LT Zoelen,  

tel. 692707, cvdscheer@gmail.com 
Rommelmarkt: rommelmarktzoelen@gmail.com  

voorzitter: John Nijhoff, Uiterdijk 28, 4011 EV Zoelen, 
Verhuur en gebruik kerk: C.D. Vink, Jeudestraat 58a, 4011 GM Zoelen, tel. 681307 

Ook eventueel bereikbaar via 06-45683351 

  



KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 
 
 

Zondag 11 december – 10.00 uur in ZOELEN  
Voorganger: Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam 

3e Advent 

Collecten: KIA Binnenlands diaconaat (vluchtelingkinderen Nederland), kerk, kerk 
Organist: Cees Meijering 

 

Zondag 18 december – 10.00 uur in ZOELEN  
Voorganger: De heer J.P. Goossen uit Tiel 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: KIA Jong Protestant, kerk, kerk 

 

4e Advent 

Zaterdag 24 december – 22.00 uur in ZOELEN  

Voorganger: De heer W.G. Flach uit Gorinchem 
Organist: Cees Meijering 

Collecte: Kinderen in de Knel 
 

Kerstnachtdienst 

Zondag 25 december – 10.00 uur in ZOELEN  
Voorganger: Ds. J. Kaai uit Giessenburg 

Organist: Ton van Leerdam 
Collecten: Kinderen in de Knel, kerk, kerk 

 

1e Kerstdag 

Zaterdag 31 december – 19.30 uur in BUREN  
Voorganger: De heer J.P. Goossen uit Tiel 

 

Oudejaarsdienst 

Zondag 1 januari – 10.30 uur in ZOELEN  

Voorganger: Pastor J. de Koster 
Organist: Piet van de Wege 

Collecten: Diaconie, kerk, onderhoudsfonds 
 

Nieuwjaarsdienst 

Zondag 8 januari – 10.00 uur in BUREN 
Voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld 

 

 

Zondag 15 januari – 10.00 uur in ZOELEN  

Voorganger: Mevr. S. Schelling 
Organist: Henk de Graaf 

Collecten: Diaconie, kerk, kerk 

Streekdienst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:   

Inleveren: dinsdag 27 december 2022 

Verschijnt: dinsdag 10 januari 2023 

Periode: 15 januari – 19 februari 2023 
 

Kopij inleveren op beide e-mail adressen: 

mgverweij@hotmail.com  en  e.snijders99@upcmail.nl 
 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden 

bij: Maarten Verweij, Uiterdijk 2, Zoelen, tel. 06-12138621 
 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’: Inleveren:  

Dinsdag 20 december 2022, 3 januari 2023 

Bij: Corrie van der Scheer, e-mail: cvdscheer@gmail.com 
 

 

Oud Papier: zaterdag 10 december 2022, 14 januari 2023 

Wordt opgehaald op de tweede zaterdag van de maand. 
 



 

 
 

MAANDBLAD DATA VOOR 2023 

 

Kerkelijke feestdagen 2023 

22  februari Begin 40-dagentijd 

8  maart Biddag voor gewas en arbeid 
7  april Goede Vrijdag 

9  april Pasen 

18  mei Hemelvaartsdag 
28 mei Pinksteren 

31  oktober Hervormingsdag 

1 november Dankdag voor gewas en arbeid 
25 december Kerst 

 
  

Nr inleveren verschijnt periode 
Aantal 
weken 

1 27 december 10 januari 15 januari - 19 februari 5 

2 30 januari 14 februari 19 februari - 2 april 6 

3 13 maart 28 maart 2 april - 21 mei 7 

4 1 mei 16 mei 21 mei - 16 juli  8 

5 26 juni 11 juli 16 juli - 10 september 8 

6 21 augustus 5 september 10 september - 29 oktober 7 

7 9 oktober 24 oktober 29 oktober - 17 december 7 

8 27 november 12 december 17 december - 28 januari ‘24 6 



MEDITATIE 
 

De engel van Lucas 

Het is alweer bijna Advent. Het licht wordt traag. De schaduwen worden langer. 

De avond valt steeds vroeger in. Wij mensen raken het licht ontwend. En in de 

schemering zoeken we herinneringen, om vast te houden, te koesteren en te 

bewaren: de mensen en de dingen van weleer. Maar ons zoeken eindigt veelal 

vruchteloos. Want herinneringen laten zich niet zomaar vangen, zijn niet op 

afroep beschikbaar. Herinneringen, ze zakken ook vaak weg in ons geheugen. 

Ze vervagen totdat er niets meer van ze overblijft. Zo vergaat het ons in de 

schemering. In de tijd dat het licht schaars wordt. En dan opeens gebeurt er 

iets met ons. We zijn niet langer meer in onszelf verdiept, in het verleden of 

heden. 

Opeens richten wij ons op wat komen gaat… Het is alsof aan ons verschijnt de 

engel Gabriël. Hij is als een lichtstraal in onze schaars verlichte huizen.  Het is 

alsof de engel van Lucas zelf tot ons spreekt: ‘Wees niet bang’. Zoals hij eens 

sprak tot Zacharias, Maria en de herders op de velden. Wees niet bang, want ik 

kom jullie goed nieuws brengen, dat vreugde betekent voor heel het volk. 

Elk jaar weer verwonder ik me erover: waarom blijven juist die woorden ‘wees 

niet bang’ bij ons hangen? Waarom doen ze iets met ons? Ze spreken ons aan 

op de mogelijkheid, de keuze om het goede te doen. Leeft dat verlangen niet in 

elk mens? Ook in de mensen die iedereen al heeft opgegeven. De engel van 

Lucas brengt ons terug bij de hoop.  

 

Hoop is 

dat gevangen zitten niet het laatste is 

dat honger hebben niet het laatste is 

dat rotwerk hebben niet het laatste is 

dat macht niet het laatste is 

dat je werk verliezen niet het laatste is 

dat ik haat je niet het laatste is 

dat steeds maar niet beter worden niet het laatste is 

dat niet mee kunnen komen niet het laatste is 

dat iemand kwijtgeraakt zijn niet het laatste is 

dat schuld hebben aan een ongeluk niet het laatste is 

dat het kan me niet schelen niet het laatste is 

  



dat ik weet me geen raad niet het laatste is 

dat de wereld is een puinhoop niet het laatste is 

dat een rotstreek niet het laatste is 

dat helemaal alleen zijn niet het laatste is 

dat nergens meer zin in hebben niet het laatste is  

dat nog veel meer niet het laatste is 

dat het allerlaatste niet het laatste is* 

 

Ook deze Advent hebben we de engel van Lucas nodig om ons te zeggen: Wees 

niet bang. Want zonder dat we er vaak erg in hebben, zitten we gevangen in 

bittere ervaringen die we opgedaan hebben in het leven. We willen wel heel 

graag dat anderen ons begrijpen en met ons meevoelen, maar misschien zijn 

we moediger, wijzer, genereuzer als we ook de verhalen horen van degenen 

die ons iets hebben aangedaan. Daarom: wees niet bang om je voeten te 

zetten op de weg die vrede kan brengen. Wees zelf een vreugdebode. Want 

begint vrede niet met luisteren naar iedere zin?** Daarom wees niet bang. Dan 

zul je plotseling ook kunnen luisteren naar degene aan de andere kant van het 

verhaal, naar zijn angsten, naar haar gevoel voor rechtvaardigheid, naar zijn of 

haar vergissingen en fouten.  

 

Glorie aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij 

liefheeft. Lucas 2:14 

 

Vrede en al het goede voor Advent en het feest van Kerstmis, 

 

ds. Machteld de Mik-van der Waal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Joop Boendermaker 

** Vrede, tekst van Baptiste Paul & Miranda Paul. Uit: ‘Een open blik op onze 

kleurrijke wereld, waarin kleine daden een groot verschil kunnen maken’. 

Uitgever: De VierWindstreken 

 

  



PASTORALIA 
 

Overleden 

 

Vrijdag 28 oktober is overleden in de leeftijd van 91 jaar Annie Kooijman- 

van der Molen. Na het overlijden van haar man Sander, 13 maart van dit 

jaar, vonden haar kinderen voor haar een appartement in het zorgcomplex  

Villa Maria in Tilburg. Zo kreeg Annie elke dag bezoek van haar kinderen en/of 

kleinkinderen. Tijdens de dienst las schoondochter Trees uit 1 Korintiërs 13. 

Woorden die Annie typeerden. Het ging bij haar haast vanzelf om de ander op 

de eerste plaats te zetten. Eindeloos kon zij zich aanpassen en schikken naar 

anderen en omstandigheden. Zoals leven met een aangeboren hartafwijking en 

de operaties die zij daarvoor moest ondergaan. 

Maar Annie had een hekel aan ruzie. Ze wilde het meteen weer goed maken. 

Zo is liefde, die ziet hoe telkens weer opnieuw te beginnen. Ze was dol op 

wiskunde, scheikunde en natuurkunde, getallen en vraagstukken. Na de H.B.S. 

volgde ze een opleiding voor laborante en werkte daarna met veel plezier 

enkele jaren tot aan haar trouwen. Zo ging dat toen. Als getrouwde vrouw 

werd je geacht dat je je werk opgaf om je te wijden aan je man, huishouden en 

toekomstige kinderen. Tijdens haar huwelijk heeft ze zo af en toe het werken 

wel gemist. Haar werkervaring zorgde ervoor dat ze haar dochters 

aanmoedigde op school, tijdens de studie en opleiding en later in hun werk. Het 

paste bij haar blijmoedige, veerkrachtige aard dat ze ook na het overlijden van 

haar man met voldoening terugkeek op haar leven, op alle dingen die ze 

samen met hem, de kinderen en kleinkinderen had ondernomen. Wij danken 

God dat hij Annie het talent meegaf om lief te hebben het leven, de mensen, 

de tuin, de bloemen en de vogels en niet te vergeten de muziek. Ze kon daar 

zo in opgaan, er zo puur en ongekunsteld van genieten. 

Wij bidden God of Hij zijn liefde wil schenken aan hen die achterblijven: Wilma, 

Kees en Trees, Janine en Rijnoud, kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

 

ds. Machteld de Mik-van der Waal 

 

 

In memoriam Arie Smit 1941-2022  

 

Op vrijdag 18 november hebben we in een zeer goed gevulde kerk afscheid 

genomen van Arie Smit. Hij heeft een graf gekregen vlak bij de kerk. Van veel 

mensen uit Zoelen hoorde ik: je kon zo goed praten met Arie, hij luisterde naar 

je en had altijd een relativerend woord of een vraag die je aan het denken 

zette. Niet alleen in de kerkenraad of als voorzitter van de diakonie, of in het 



Völckerfonds, maar juist ook als je hem tegenkwam op een wandeling. Een 

mensenmens, zoals één van de sprekers het samenvatte. Veel vrienden en 

collega’s van Arie wilden iets met ons delen over wat hij voor hen en voor hun 

werk betekend had. Arie heeft scheikunde gestudeerd in Utrecht en is in dat 

vak gepromoveerd en was later betrokken bij het Universiteitsfonds van die 

stad. Maar hij is niet in de chemie terecht gekomen. Hij heeft binnen de 

omroepwereld in Hilversum allerlei directeursfuncties bekleed. Daarbij en 

daarnaast was hij actief in de Lions Club in Nieuwegein. Zo kwam een beeld 

naar voren dat we zullen herkennen: een vriendelijk mens, in staat om mensen 

bij elkaar te brengen die eerst tegenover elkaar stonden, een wetenschapper in 

hart en nieren, maar open voor alle mensen op zijn pad. Iemand die het belang 

van het geheel op de eerste plaats stelde en geen groot ego had. Natuurlijk 

kennen zijn kinderen, Steven, Ernst en Catja en de moeder van zijn kinderen, 

Titia, en zijn vrouw Maria hem het beste van allemaal. Oudste zoon Steven 

deelde ook iets over het begin van zijn leven. Arie werd geboren in Utrecht op 

19 januari 1941. Een oorlogskind. Van Bilthoven verhuisde hij naar het Friese 

Hemelum. Zijn vader Paul werkte als jachtopziener en was kostwinner. 

Hemelum waar zijn lieve zus Leonie in 1944 het gezin compleet maakte. Hij 

vertelde ons dat hij niet alleen een harde werker maar ook een echte 

levensgenieter was, van goed eten en drinken hield en flinke fysieke 

uitdagingen niet uit de weg ging. De kerk als gemeenschap van gelovige 

mensen was van het begin van zijn leven tot op het laatst in het verpleeghuis 

in Rhenen van groot belang in zijn leven. Johan van Zetten sprak namens de 

kerk van Zoelen en deze streek. Hij heeft veel geleerd van Arie en kon nadat 

hij het stokje overnam als voorzitter altijd bij hem terecht.  

Het geloof heeft hem ook kracht gegeven in de tijd van zijn achteruitgang door 

de ziekte Parkinson en deze zomer ook Covid.  

In de uitvaartdienst lazen we gedeelten uit Romeinen 12, waarin we de 

levenshouding van Arie herkenden. Zijn karakter, talenten, maar ook de 

wekelijkse kerkgang en omgang met de bijbel hebben hem gemaakt tot wie hij 

in ons midden was. Bij de voorbereiding van de dienst vroeg ik aan Maria: wat 

bezielde Arie? Het laatste woord dat Maria er over sprak was: vertrouwen. Hij 

wekte vertrouwen en hij gaf vertrouwen, en hij had vertrouwen vanuit zijn 

geloof. In dat vertrouwen hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd. 

Vertrouwen dat het leven sterker is dan de dood, liefde sterker dan het gemis. 

Vertrouwen dat hij in goede handen is, hoe moeilijk dat voor ons ook is om 

voor te stellen. Vertrouwen dat Maria en ieder die Arie zo zal missen verder 

kunnen leven, met de kracht van dankbaarheid en liefde in alle verdriet.   

 

Ds. Everdien Hagen  

 

  



Voortgang en informatie memo November 2022: 

“Protestantse Gemeente te Lingestreek” 
 

Goednieuws: Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering van de 

classis Gelderland Zuid & Oost heeft de goedkeuring geven voor onze kerkelijk 

werker Sandra Schelling voor 0,5 fte en een vacature voor een Dominee voor 

0,5 fte per 1 januari 2023. 

Ook zijn alle documenten (Besluit tot samengaan) goedgekeurd, ook door het 

CCBB.  

 

Er is ook goedkeuring en subsidie voor een Jeugdwerker 0,2 fte voor een 

periode van 4 jaar. 

 

De lijst met de beoogde kerkenraadsleden ziet er voorlopig zo uit: 

  Kern periode Functie 

Everdien Hagen    Predikant 

Sandra Schelling    Pastoraal medewerker/kerkelijk 
werker/ouderling 

Marco Schelling K&K Avezaath 4j Scriba 

Dorien Rots Buren 2j Scriba/ouderling/secretaris 

Johan van Zetten Zoelen 4j Voorzitter kerkenraad/ouderling 

Koos Karsijns K&K Avezaath 2j 
Plaatsvervangend 

voorzitter/ouderling/Assessor 

Peter van Leenen Buren 2j 
Voorzitter 
kerkrentmeesters/ouderling 

Willem Lassche Zoelen 4j Ouderling Kerkrentmeester 

Joke Vink Zoelen 4j Diaconie 

Bep van Mourik Asch 4j Voorzitter Diaconie / Diaken 

Riet van Buren K&K Avezaath 2j Ouderling 

John Kirpestein Buren 4j Ouderenpastoraat / Ouderling 

Elly de Jongh Buren 2j Diaconie 

Anja de Man K&K Avezaath 2j Ouderling Kerkrentmeester 

Matthijs Heuff Erichem 4j Ouderling Kerkrentmeester 

Sjaak Vink K&K Avezaath 4j 
Diaconie/ 
secretaris/penningmeester 

Bert Heideveld K&K Avezaath 2j 

Diaconie / secretaris / 

penningmeester / 

vertegenwoordiger naar de Classis 

De periode is nog in concept fase.  



 

In 10 november is de advertentie in het dagblad ‘De Gelderlander’ geplaatst, 

met de aankondiging van de voorgenomen fusie. Zijn er bezwaren of vragen 

dan is er een maand de gelegenheid om die te stellen. 

 

Kijk voor de meeste actuele informatie op www.pglingestreek.nl 

 

Planning:  

De moderamen komen voor het eerst bij elkaar op 14 november. Leden van 

het moderamen in oprichting zijn Everdien, Koos, Johan, Bep, Peter en Dorien 

en/of Marco.  

De eerste kerkenraad in oprichtingsvergadering is op woensdag 23 november 

om 19:30 uur in de consistorie van Zoelen. 

 

 

 
 

 

BIJBELKRING 
 

De bijbelkring is weer gestart! 

Deze keer onder leiding van Sandra Schelling. 

Zij verzorgt 4 studies over de 3 brieven van Johannes.  

 

Op de 1e ochtend, op 16 november, was er een uitgebreide introductie over het 

bijbelboek, de auteur en overwegingen over het ontstaan van de brieven.  

Op de 2e en 3e ochtend lezen we uit de 1e brief van Johannes, op de afsluitende 

4e ochtend lezen we de 2e en 3e briefjes. 

 

Het initiatief is een vervolg op de jaarlijkse bijbelstudie-avonden in Zoelen,  

maar mensen uit de andere kerken van de streekgemeente zijn nadrukkelijk 

ook uitgenodigd. 

 

Plaats: consistorie van Zoelen.  

Tijd: woensdagochtend van 10:00-11:30  

Data: 11 januari, 8 februari en 15 maart. 

 

Wees welkom, ook als je niet alle data kunt! 

 

Geranne de Fijter & Sandra Schelling 

 

 

 

http://www.pglingestreek/


 

Ouder worden 
 

Niemand ontkomt eraan. We worden allemaal een dagje ouder zolang we 

leven. Bij kinderen noemen we het “groot worden”, bij tieners “volwassen 

worden”. Pas rond een jaar of 50 mag je zeggen dat je een dagje ouder wordt. 

Maar toch gebeurt het elke dag voor elk levend mens. 

 

Er is niet echt een geschikt handboek voor: hoe word ik goed ouder? Er wordt 

genoeg over geschreven, maar om zo’n boek nou “handboek” te noemen, is 

wel een erg groot woord. 

Dat komt vooral omdat niemand hetzelfde is. Van sommige dingen weet je 

gewoon dat die gaan gebeuren als je ouder wordt: je gezondheid gaat achteruit 

en je maakt steeds meer sterfgevallen mee. Als je nog niet met pensioen bent, 

merk je dat het werk steeds moeizamer gaat. En je komt tot het besef dat je 

eigen leven ook niet eindeloos is. 

 

Ouder worden kan veel plezier opleveren. Bijvoorbeeld omdat je ineens meer 

tijd krijgt voor hobby’s. En misschien zelfs meer sociale contacten, omdat je 

ineens tijd krijgt om allerlei nieuwe dingen te gaan ondernemen. Wie weet 

worden er kleinkinderen en achterkleinkinderen geboren die ook nog 

regelmatig langskomen. 

 

Daar staat tegenover dat je soms ook veel moet inleveren: je gezondheid, 

vrienden en geliefden die overlijden. Of je krijgt te kampen met stroef lopende 

relaties met de volgende generatie, zorgen om gezondheid en levenswandel 

van kinderen en kleinkinderen. Of juist het gemis van een volgende generatie. 

Eenzaamheid of eenzame momenten kunnen dan op de loer liggen. 

 

  



In de bijbel worden ouderen met respect behandeld vanwege hun kennis en 

levenswijsheid (Leviticus 19:32). Het bereiken van een hoge leeftijd wordt 

gezien als een zegen van God (bijvoorbeeld Spreuken 22:4). Ook vragen 

mensen hulp aan God vanwege hun ouderdom. En in Jesaja 46:4 staat een 

mooie belofte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook aan ouderdom komt vroeg of laat een einde. In Prediker 12:7 zien we 

wat uiteindelijk onze relatie tot God is: 

“Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, 

weer wordt zoals het was, 

wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, 

die het leven heeft gegeven.” 

Dat is misschien wat ingewikkeld dichterlijk opgeschreven; het houdt wel een 

belofte in dat we ook na ons leven welkom zijn bij God! Jezus heeft de weg 

voor ons vrijgemaakt. 

 

Op Hem mogen we vertrouwen, of we ons jong voelen of oud, of we aan het 

begin van ons leven staan, er middenin of aan het eind. God zal nu al bij ons 

zijn en uiteindelijk mogen we bij onze God zijn. Hij is de liefdevolle Ontwerper, 

Maker en Eigenaar van ons leven. 

 

Sandra Schelling 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 

 

Dat valt in goede aarde 

Als een bericht of een plan goed is ontvangen, zeg je: Het viel in goede 

aarde. De uitdrukking komt uit de bekende gelijkenis van de zaaier: een 

deel van het zaad komt verkeerd terecht, op de rotsen of op de weg. Maar 

het zaad moet natuurlijk op de vruchtbare akker terecht komen: in goede 

aarde vallen. 

 

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf  

het vrucht en het droeg tot dertig-, zestig- en honderdvoud toe. 

(Marcus 4:8, Mattheüs 13:8, Lucas 8:8) 

 

 

 

Vrouwenvereniging “Wees Getrouw” 
 

Een berichtje van de vrouwenvereniging.  De start van het nieuwe seizoen in 

september ligt alweer een tijdje achter ons. We hebben gezellige middagen 

gehad en afgelopen week hebben wij als vereniging een bezoekje bij Van der 

Hurk in Culemborg gebracht. Altijd gezellig, een beetje kerstsfeer opsnuiven en 

natuurlijk de mooie planten bewonderen. Na afloop een kopje koffie en een 

lekkere oliebol als traktatie bij de auto. 

Wij als vrouwenvereniging bestaan 90 jaar en als verrassing kreeg iedereen 

ook een prachtige orchidee. Een geslaagd middagje uit. 

 

Groetjes Felicia  

 

 

  

 

SOFIETJE 
 

Wij willen rozen zijn in de tuin van Jezus,  

maar Hij wordt ook blij van madeliefjes.  

Thérèse de Lisieux 

 



Kerstfeest 2022 
 

Wat fijn dat wij dit jaar weer kerstfeest met onze 65+ inwoners van Zoelen 

mogen vieren. De vrouwenvereniging “Wees Getrouw” en de Protestante 

Gemeente Zoelen nodigen u van harte uit. 

Zoals altijd wordt het kerstfeest gehouden in de consistorie van de kerk.  

Daar zullen wij samen kerstliederen zingen, luisteren naar de kerstmeditatie en 

het kerstverhaal. Ook zullen we samen eten: er wordt voor de aanwezigen een 

broodmaaltijd verzorgd. Het kerstfeest is op vrijdag 16 december. 

Aanvangstijd 16.00 uur en einde ca. 19.00 uur 

U kunt u opgeven tot 9 december bij: 

Joke Vink telefoonnummer: 0344681307 of 0645683351 

Felicia Lassche: Felicia.Lassche@gmail.com 

 

Graag zien wij elkaar bij het kerstfeest! 

 

Felicia Lassche 

 

De kerstboom in de kerk 
 

Ook dit jaar kunnen we tijdens de kerkdiensten rondom Kerst weer genieten 

van een mooie grote kerstboom in de Stefanuskerk. 

De boom hebben we wederom gekregen van de heer en mevrouw Sloot-van de 

Wetering, Terweistraat 1 in Zoelen. We zijn hier erg blij mee en willen hen 

graag bedanken voor dit mooie gebaar. Ook willen we de vrijwilligers bedanken 

die de kerstboom hebben gezaagd en natuurlijk niet te vergeten de groep die 

de kerstboom weer zo mooi heeft opgetuigd.  

Fijn dat het dit jaar weer allemaal zo goed is verlopen! 

 

Bedankt namens de Kerkrentmeesters!  

 

  

mailto:Felicia.Lassche@gmail.com


Kerstconcert mannenkoor “Excelsior” Zoelen Het mannenkoor  

 

“Excelsior” geeft op zondagavond 18 december o.l.v. Ton Sauer een 

kerstconcert in de “Stefanuskerk” in Zoelen. 

Medewerking wordt verleend door de harmonie “Soelen” o.l.v. Christiaan 

Knoppers en het kinderkoor van de basisschool “Den Aldenhaag” uit Zoelen 

o.l.v. Marc Vlierman. 

Solisten zijn Thea van Woesik en Job Clement. 

Ook zal Faas Vlierman als de little drummer boy het gelijknamige lied mee 

begeleiden. 

 

Het concert begint om 19.30 uur en de entree is gratis. 

Wel zal er ter bestrijding van de onkosten een openschaal collecte gehouden 

worden.  

 

Graag tot ziens op 18 december a.s. 

 

Piet Talsma 

 

 
 

UITNODIGING KINDERKERSTFEEST  

Waar:  Stefanuskerk Zoelen 

Wanneer:  23 december a.s. om 18.30 uur 

Voor wie:  iedereen is welkom! 
 

 

 

 

 

Met muzikale medewerking van: 

Kinderkoor Den Aldenhaag o.l.v. Mark Vlierman 

Noor Vlierman  

Ardo Schelling  



  



 
 

 

 

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de 

geldwerving ten behoeve van de plaatselijke kerken. In januari 2023 gaat 

de jaarlijkse Aktie Kerkbalans van start.  De actieperiode start op 

zaterdag 14 januari 2023 tot en met zaterdag 28 januari. 

 

In het afgelopen jaar is een bedrag van omstreeks € 31.000,- ontvangen 

van alle gemeenteleden. Dit is een geweldig bedrag waar wij ieder jaar 

weer verbaasd over zijn en waarvoor wij u allen heel dankbaar voor zijn.  

 

De ontvangen gelden worden besteed aan het in stand  

houden van de kerk en het kerkelijk werk.  

Onder meer de werkzaamheden die onze kerkelijk werker  

in Zoelen verricht, worden betaald van de opbrengsten van   

Aktie Kerkbalans. Daarnaast worden het onderhoud van het kerkgebouw, 

het kerkhof en de pastorie, gastpredikanten en allerlei kerkelijke 

activiteiten voor de plaatselijke gemeente betaald van uw bijdragen. Een 

grote kostenpost zijn de nu gestegen energiekosten van het kerkgebouw.  

 

Door kostenstijgingen hebben we voor 2023 € 33.000 moeten begroten. 

We hopen dat de toegezegde bedragen in 2023 dat totale bedrag mag 

opleveren en we rekenen daarbij op uw onmisbare steun.  

 

    Toezeggingen 2022 

Voor de Aktie Kerkbalans 2022 hebben wij nog niet alle toegezegde 

bedragen ontvangen. Hierbij een oproep om deze alsnog zo spoedig 

mogelijk over te maken. Het liefst ontvangen we de toegezegde bedragen 

nog in het jaar 2022. 

Het bankrekeningnummer bij de ING is NL 61 INGB 0000945448. 

 

Hartelijk dank, 

Namens de Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Zoelen 

 

 



DIACONIE 
 

Opbrengst collecten: 

9 oktober Dorcas € 24,95 

23 oktober Vluchtelingen werk Oost-Nederland € 32,72 

30 oktober Wereld diaconaat € 51,90 

2 november Voedselbank dankdag € 146,25 

6 november Thomashuis € 44,50 

20 november Palliatieve zorg € 47,96 

 

Namens de Diaconie, T. v. Zetten 
 

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecten: 

9 oktober € 54,80 

23 oktober € 72,95 

6 november € 45,00 

20 november € 91,72 

    

 

Giften via  

Felicia Lassche  € 5,- en € 5 

Sandra Schelling € 10,- 

Gerda van Teefelen en bezorgers bloembakjes € 232,30  

Toon van Zetten   Dankdag     € 100,- en € 20,-    

 
 

Namens de Kerkrentmeesters, T. v. Zetten  
 

 

  



BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

9 oktober ds. Veltkamp 

16 oktober mevrouw Steenis 

23 oktober mevrouw Lilian van Lith 

  mevrouw Ina van Dellen 

30 oktober de heer Henk de Graaf 

6 november mevrouw Els van Ewijk 

13 november mevrouw B. van Kraats 

20 november mevrouw Alie Honders 

   

De volgende giften hebben we ontvangen: 

Via Teuni Nijhoff €   5,00 

Via Tjeerda Eilander € 20,00 

waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Felicia en Ria 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

Völckerfonds Zoelen 

 

Ondersteunt bij jubilea van verenigingen en clubs. 

Hebt u er al aan gedacht subsidie aan te vragen? 

 

Neem contact op met: Willem Lassche 

Wethouder v/d Burgstraat 9 
4011 GB Zoelen 

 



 

  



 

  


