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Januari – februari 2023 

 
Oud Papier 

14 januari 

11 februari 
 

Kopij inleveren 

30 januari 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 15 januari – 10.00 uur in ZOELEN  
Voorganger: Mevr. S. Schelling 

Organist: Henk de Graaf 
Collecten: Diaconie, kerk, kerk 

 

Streekdienst 

Zondag 22 januari – 10.00 uur in ZOELEN 
Voorganger: De heer Engelfriet uit Bennekom 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: Diaconie, kerk, kerk 

 
Zondag 29 januari – 10.00 uur in BUREN 

Afscheid ambtsdragers van de plaatselijke gemeenten  
 

Streekdienst 

Zondag 5 februari – 10.00 uur in ZOELEN 
Voorganger: Ds. R. van Laar uit Rhenen 

Organist: Piet van de Wege 
Collecten: Diaconie, kerk, onderhoudsfonds 

 

 

Zondag 12 februari – 10.00 uur in ZOELEN 

Voorganger: De heer W.G. Flach uit Gorinchem 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: Diaconie, kerk, kerk 

 

 

Zondag 19 februari – 10.00 uur in BUREN 

Voorganger: Pastor J. de Koster 

Streekdienst 

  

 
 

  

 

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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

MEDITATIE 

Samenwerken 
 

Er is heel wat nodig om goed te kunnen samenwerken: 

 
Steeds maar weer geduldig naar de ander luisteren en heel soms op de juiste 

momenten begrenzen. 

 
Anderen laten merken dat je ze waardeert. 

 
Met elkaar een doel voor ogen hebben. 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:   

Inleveren: maandag 30 januari 

Verschijnt: dinsdag 14 februari 2023 

Periode: 19 februari - 2 april 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 17 januari, 31 januari, 14 februari 2023 

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

 

Oud Papier: zaterdag 14 januari, 11 februari 2023 

Wordt opgehaald op de tweede zaterdag van de maand. 
 



 
Eenvoudige taal gebruiken of anders: het nog een keer en nog een keer goed 

uitleggen. 

 
Niet ter zake doende dingen opzij kunnen zetten. 

 
Weten dat de ander het goed bedoelt en daar dan ook vertrouwen in hebben. 

 
Een middenweg durven opzoeken. 

 
Respect voor elkaars mening en standpunt. 

 
Kennis van zaken opzoeken, vinden en delen. 

 
Elkaar willen helpen. 

 
Naar elkaar toegroeien omdat je elkaar steeds beter leert kennen. 

 

We mogen onszelf feliciteren: al deze eigenschappen kunnen we in meervoud 

terugvinden in onze streekgemeente. Ondanks alle struikelblokken, lastige 

momenten en heftige discussies, kunnen we met elkaar een fusiegemeente 

gaan vormen. 

Laten we telkens weer God vragen om ons te helpen bij onze samenwerking de 

komende jaren. Dat Hij er een mooie gemeente uit mag laten groeien waar 

ieder zich thuis voelt en tot eer van Hem! 

 

Sandra Schelling 

 

  



JAARAFSLUITING 

 

Van 2022 naar 2023 

 

Beste mensen, als u dit leest, zitten we alweer in de tweede week van januari 

en is er al veel gebeurd in het nieuwe jaar. Zoals u weet is met ingang van 1 

januari 2023 een nieuw tijdperk begonnen. We hebben afscheid genomen van 

de Protestantse Gemeente Zoelen en we zijn opgegaan in de nieuwe 

Protestantse Gemeente te Lingestreek. Naast Zoelen maken ook Asch, 

Erichem, Buren, Kerk- en Kapel-Avezaath deel uit van deze nieuwe gemeente.  

Met het afsluiten van dit tijdperk kunnen we stellen dat er veel geschiedenis 

geschreven is in de plaatselijke gemeente. Ik denk dat u net als ikzelf best een 

beetje verdrietig bent. We hebben na bijna 6 eeuwen moeten besluiten onze 

autonomie op te geven en samen met andere gemeenten te gaan fuseren. De 

start hiervan is al in 2011 gemaakt, toen we de streekgemeente hebben 

opgericht.  

 

In de dienst van 29 januari in Buren zullen de nieuwe kerkenraadsleden 

(her)bevestigd worden en van de ambtsdragers die niet meegaan in het  

nieuwe bestuur, nemen we dan afscheid. Van de streekkerkenraad hebben  

we op 1 januari al afscheid genomen in de dienst in Zoelen.  

Toch moet ik ook constateren dat we van de nieuwe omgeving en 

samenwerking plaatselijk niet veel zullen merken. Er worden nog steeds 

diensten gehouden in onze mooie kerk, de bezoekjes van de bezoekdames en -

heren zullen gewoon doorgaan. Er zal een bloemendienst zijn voor mensen die 

wat extra aandacht verdienen enz. enz.. Hiervoor zullen (deels) nieuwe 

mensen zich moeten inzetten, maar voor zo ver ik de mensen uit Zoelen ken, 

zullen deze er zeker komen.  

 

Wat wel verandert, is dat er geen plaatselijke kerkenraad meer is. Hiervoor in 

de plaats komt een kernraad. Deze zal verantwoordelijk worden voor de gang 

van zaken in het dorp en het contact met de kerkenraad houden. Begin januari 

zullen we als nieuwe kerkenraad met een aantal mensen een afspraak 

inplannen om te bezien wie waarvoor verantwoordelijk wordt. Dat zal in een 

later Maandblad vermeld worden. In het huidige maandblad staat in het colofon 

nog dezelfde lay-out als voorheen. Nadat de kernraad bekend is, zal ook het 

colofon in het nieuwe Maandblad er anders uit zien. 

 

  



Voor de volledigheid hierbij nogmaals de lijst met beoogde kerkenraadsleden 

van de nieuwe kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lingestreek. 

 

  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.   

 

Er is al veel werk verzet maar toch moet er nog veel gedaan worden. Er moet 

nog een (deeltijd) predikant beroepen worden; hiervoor wordt een 

beroepingscommissie benoemd die zich zal gaan inzetten om een goede 

kandidaat te vinden voor onze nieuwe gemeente.  

 

Everdien Hagen en Sandra Schelling nemen samen met de ambulant 

predikanten de werkzaamheden op zich en de kerkdiensten plus voorgangers 

voor 2023 zijn bijna allemaal al bekend.  

  



Inmiddels is er ook een nieuwe website van de nieuwe gemeente: 

www.pglingestreek.nl 

Hierop kunt u de meest actuele stand van zaken zien. Ook kunt u hier de 

nieuwtjes en feitjes van de overige kernen vinden. Zeker de moeite van een 

bezoekje waard!! Zo kunt u ook lezen wat er speelt in andere kernen. 

 

U zult zich wellicht afvragen hoe de zaken plaatselijk geregeld worden en hoe 

omgegaan wordt met plaatselijke initiatieven.  

Van alle acties zoals rommelmarkt, oliebollenacties en andere zaken zullen de 

opbrengsten plaatselijk blijven.  

 

Dan nog maar even een terugblik naar 2022, een jaar waarin we veel hebben 

meegemaakt. De rommelmarkt is weer gehouden en samen met de 

verkoopavonden is er weer een mooi bedrag opgehaald dat ten goede komt 

aan het kerkgebouw. Het was ook het jaar waarin we weer teruggingen naar de 

“normale” kerkgang. We zijn een paar markante kerkgangers verloren. Er is 

door verschillende mensen hard gewerkt aan de fusie, soms met ups en downs 

maar uiteindelijk hebben we gezamenlijk de schouders eronder gezet en staan 

we nu aan het begin van een nieuw tijdperk.  

 

Dan tot slot wil ik namens mijzelf en de kerkenraad weer iedereen bedanken 

die zich op welke manier dan ook heeft ingezet om onze gemeente levend te 

houden en zich belangeloos inzet om er te zijn voor anderen. Ik heb het al 

vaker gezegd, namen noemen doe ik niet, want daarmee is de kans groot dat 

ik mensen vergeet en zou ik die personen te kort doen.  

 

Namens de kerkenraad: 

Johan van Zetten 

 
 

 

  

 

SOFIETJE 
 

Wie niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus,  

is Kerst misgelopen.  

 



GEDICHT 
 

Moeke    

 

Heel zacht heb ik haar hand genomen 

en zonder woorden is er toen 

die stille klacht van ’t hart vernomen: 

“Ik zou nog zoveel willen doen!” 

 

En even zag ik in haar ogen 

de tranen van een nieuw verdriet. 

Zij spraken van het onvermogen: 

“Het gaat niet meer! Ik kan het niet!” 

 

Zo lang kon zij haar krachten geven 

aan dienstbetoon en liefdedaad, 

aan al die dingen van het leven, 

waaruit het “zijn” van haar bestaat. 

 

Opeens ligt er het schrijnend weten: 

zoals het was, zal ’t niet meer zijn. 

Nu zèlf afhankelijk te heten; 

misschien is dat de ergste pijn? 

 

O Heer, wil Gij dit leed verzachten 

en zalf het oog, opdat het ziet 

Uw rijke bron, het ongedachte, 

de gaven die U haar nog biedt. 

 

Nog zoveel is er uit te delen; 

het zijn de vruchten van de Geest: 

een vriend’lijk woord, wat blijdschap, vrede, 

geduld en liefde wel het meest. 

 

En laat het hart de rust gaan vinden 

in ’t wonder van ’t gezegend zijn 

met hulp en trouw van de beminden. 

Dan wordt wat water werd weer wijn! 

 

Tine Snijders 

  



 

Wijziging tarieven en reglement begraafplaats 
 

Op 15 november 2022 heeft het college van Kerkrentmeesters in haar 

vergadering besloten om met ingang van 1 januari 2023 de tarieven voor de 

begraafplaats en verhuur van de kerk aan te passen. Ook is het reglement van 

de begraafplaats op onderdelen geactualiseerd. 

Deze nieuwe stukken liggen voor u ter inzage bij Kerkrentmeester P. de Fijter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 

 

Eerst zien, dan geloven 

  

De apostel Tomas was niet ongelovig, maar hij was ook niet goedgelovig, 

hij wilde zoveel mogelijk zekerheid. Geef hem eens ongelijk. Eerst zien, 

dan geloven. Hij was er niet bij toen Jezus na zijn opstanding verscheen 

aan de andere apostelen, en Tomas kon het niet op hun gezag geloven. 

Daar hebben we de “ongelovige” Tomas aan te danken! 

  

Als ik in zijn handen niet zie het teken der nagels  

en mijn vingers niet steek in de plaats der nagels  

en mijn hand niet steek in zijn zijde,  

zal ik geenszins geloven. 

(Johannes 20: 25) 

 

 

 

 

  



 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecten: 

27 november KIA (Colombia) € 72,50 

4 december Werelddiaconaat € 31,70 

11 december Binnenlands diaconaat € 47,45 

18 december Jong Protestant € 32,55 

24 december Kinderen in de knel € 232,95   

25 december Kinderen in de knel € 85,55 

 

Gift via Joke Vink (Goed doel Zoelen)  € 10,- 

 

Namens de Diaconie, T. v. Zetten 

 

 

Postzegels, kaarten en oude mobieltjes 
 

Er kunnen nog steeds postzegels worden ingeleverd. En kaarten van Anton 

Pieck. Oude mobieltjes zijn ook welkom. Er staat een doos bij de ingang van de 

kerk. De Diaconie zorgt dat ze weer op het juiste adres komen.  

 

Joke Vink 

 

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecten: 

27 november € 106,71 

4 december € 29,60 

11 december € 108,55 

18 december € 60,50 

25 december € 136,90 

 

Giften via 

Tine Snijders  € 5,- 
 

Namens de Kerkrentmeesters, T. v. Zetten  
 

 

  



 

Gift voor het Onderhoudsfonds Stefanuskerk 
 

Het onderhoudsfonds heeft tijdens de afgelopen kerstbijeenkomst van 

vrouwenvereniging “Wees getrouw” een mooie gift van € 500,- ontvangen. Wij 

willen hierbij nogmaals onze dank betuigen voor deze royale gift. Ook beseffen 

wij dat er door de dames het hele jaar veel gebreid moet worden en spullen 

verkocht moeten worden om het geld bij elkaar te krijgen. Wij zullen het geld 

goed besteden aan het onderhoud van de kerk in Zoelen. Dames nogmaals 

heel hartelijk bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

Onderhoudsfonds Stefanuskerk 

 

BLOEMENDIENST 
 

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

27 november ds. Poortman 

4 december de heer E. van Malsen 

11 december de heer J. de Goei 

18 december de heer P. Gallmann 

25 december mevrouw A. Tweeboom 

   

De volgende gift hebben we ontvangen: 

Via Willem Lassche € 75,00 

waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

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

 
  



  



 

  


