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Februari - april 2023 

 
Oud Papier 

11 maart 

8 april 
 

Kopij inleveren 

13 maart 

 

 
 

 
 

 
 

 

Spullen inleveren Rommelmarkt? 
Dit kan, in overleg: 

Rommelmarktzoelen@gmail.com 

06-19802361 
Bel of mail voor de mogelijkheden! 



  



  



ALGEMENE GEGEVENS PROTESTANTSE GEMEENTE LINGESTREEK, 
AFDELING ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel.0344-681500, e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011JX ZOELEN,   

tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Mevr. Dorien Rots, Buitenhuizenpoort 1, 4116CA BUREN,  

e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Kerkrentmeester: Dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN,  

tel. 0344-682356, e-mail: willem.lassche@gmail.com 

Diaconie: Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151, e-mail: 

joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN, tel. 0344-682356 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, Achterstraat 12, 4011EP ZOELEN, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Mevr. T. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011JX ZOELEN, tel. 06-41080011 

Collecte bonnen ter waarde van € 0,60 en € 1,00 per vel € 24,00 of € 40,00 

overmaken op bankrekeningnummer; NL37 RABO 0362 9066 53 t.n.v. 

Kerkrentmeesters 

Kopij maandblad (let op: alleen aanleveren bij Ed Snijders): 

dhr. E. Snijders, Uiterdijk 56, 4011EW ZOELEN, tel. 0344-681482,  

e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

Mevr. C.M. van der Scheer, Zoelensestraatje 5, 4011LT ZOELEN, tel. 0344-692707,  

e-mail: cvdscheer@gmail.com 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff, Uiterdijk 28, 4011EV ZOELEN 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, 0344-681307 of 06-45683351 

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 



KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 19 februari – 10.00 uur in BUREN 
Voorganger: Pastor J. de Koster 

 

Streekdienst 

Woensdag 22 februari – 19.30 uur 

 

Stiltedienst 

Zondag 26 februari – 10.00 uur in ZOELEN   1e zondag 40-dagentijd 
Voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: KIA zending Zambia, kerk, kerk 

 

 

Woensdag 1 maart – 19.30 uur 

 

Stiltedienst 

Zondag 5 maart – 10.00 uur in ZOELEN  2e zondag 40-dagentijd 

Voorganger: Ds. D. van der Wel uit Zoelen 
Organist: Cees Meijering 

Collecten: Dovenpastoraat, kerk, onderhoudsfonds 
 

 

Woensdag 8 maart – 19.30 uur in ZOELEN Biddag voor gewas en arbeid 
Voorganger: Ds. D. van der Wel uit Zoelen 

Organist: Ton van Leerdam 

Collecte: Voedselbank 
 

 

Zondag 12 maart – 10.00 uur in ZOELEN  3e zondag 40-dagentijd  
Voorganger: Ds. R. van Laar uit Rhenen 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: KIA Werelddiaconaat Ghana, kerk, kerk 

 

Kindernevendienst 

Tienernevendienst 

Woensdag 15 maart – 19.30 uur 

 

Stiltedienst 

Zondag 19 maart – 10.00 uur in KERK-AVEZAAATH  Streekdienst 

Voorganger: Ds. E. Hagen 
 

4e zondag 40-dagentijd 

Woensdag 22 maart – 19.30 uur  
 

Stiltedienst 

Zondag 26 maart – 10.00 uur in ZOELEN  5e zondag 40-dagentijd 

Voorganger: Ds. R. van Laar uit Rhenen 
Organist: Cees Meijering 

Collecten: KIA Werelddiaconaat Bangladesh, kerk, kerk 
 

 

Woensdag 29 maart – 19.30 uur  
 

Stiltedienst 

Zondag 2 april – 10.00 uur in ZOELEN  
Voorganger: Ds. J. Kaai uit Giessenburg 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: KIA Binnenlands diaconaat, kerk, onderhoudsfonds 

 

Palmpasen 

Woensdag 5 april – 19.30 uur  

 

Stiltedienst 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MEDITATIE 

 

Weer een beetje beter 

Waar worden mensen ziek van? Van bacteriën en virussen zegt u of door 

erfelijke aandoeningen. 

Daarbij komt nog ziekmakende milieuvervuiling, gif in ons voedsel, gevaarlijke 

straling. Ongetwijfeld waar. Het lijkt zelfs wel of er steeds meer ernstige 

ziektes de kop opsteken. Chronische zieken lijden niet alleen aan lichamelijke 

kwalen. Zij kunnen in een fase komen, dat ze “ziek worden van altijd ziek zijn”, 

dat ze zó moe zijn van het altijd maar moe zijn. De ziel lijdt mee. En wat te 

denken van de toenemende psychische nood in ons land? We zien de leegte in 

de ogen – als ze al op straat komen – of lezen over wanhoopsdaden en vragen 

ons af hoe iemand er toe komt om zichzelf of zijn geliefden zoiets aan te doen. 

Mensen worden ziek door gebrek aan liefde en aandacht. Ze gaan er kapot aan. 

Verworpen, verwaarloosd, overwerkt, uitgeblust… We worden ziek van jaloezie 

en misselijkmakende opmerkingen, van zaken die ons boven het hoofd groeien, 

als voortwoekerende kanker. We lijden aan “hoge bloeddruk” door hoge eisen 

die we aan elkaar en aan onszelf stellen. We worden ziek, zwak en misselijk 

van spanningen, werk en relaties, van te veel eten en te weinig bewegen, van 

mensen, organisaties, politieke bewegingen die onze samenleving verzieken. 

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 13 maart 

Verschijnt: dinsdag 28 maart 2023 

Periode: 2 april - 21 mei 2023 
 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 
 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden 
bij: Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’: Inleveren:  

Dinsdag 28 februari, 14 maart, 28 maart 2023 

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

 

Oud Papier: zaterdag 11 maart, 8 april 2023 

Wordt opgehaald op de tweede zaterdag van de maand. 
 



En wordt er goed voor ons gezorgd met ons nieuwe zorgstelsel? Zo, ik stop nu. 

Even rustig ademhalen. Ik zou nog vele bladzijden vol kunnen schrijven met 

nog meer narigheid. Maar daar worden we niet beter van. Dus is het tijd om de 

tweede vraag aan u voor te leggen: waar worden we gezond van? Er is hoop 

voor de chronisch zieken: er zijn meer en betere medicijnen en 

behandelmethodes. We leren gezond te blijven: door balans en matigheid en 

het gezonde verstand te gebruiken. Ik geef er maar een positieve draai aan, 

want mensen met een positieve instelling blijken sneller te genezen. En laat nu 

juist het hart daarin een grote rol spelen. Wie gezond is, kan zijn hart laten 

spreken voor een zieke. Door een bezoekje, een kaartje, een bloemetje, maar 

ook door met uw hele hart voor hem of haar te bidden. En voor de zieke liggen 

een paar medicijnen klaar bij Gods apotheek, waarmee u 3x daags - figuurlijk 

gesproken dan - uw hart kunt versterken. Spreek veel met uw Geneesheer en 

houd u aan Zijn voorschriften. Vertrouw Hem, want Hij weet wat goed voor u 

is. Laat de wonden sneller genezen door te vergeven en los te laten. Drink veel 

“van het levende water” en eet gevarieerd: niet alleen het dagelijks brood, 

maar alle woorden die uit Gods mond komen. Tel uw zegeningen, zodat uw 

hart vol wordt van zuurstofrijke dankbaarheid. Verspreid de geur van Christus, 

waarmee u elke ziekenhuislucht verdrijft. U kikkert er zeker van op en haast 

ongemerkt zegent en bemoedigt u de mensen die u verzorgen en opzoeken. Zo 

wordt de hele wereld weer een beetje beter. 

 

Tjeerda Eilander 

 

 

 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 

 

De mens wikt, maar God beschikt 

Wikken betekent: overdenken, overwegen.  

Denk maar aan de uitdrukking: na veel wikken en wegen besloot hij … 

Dus: een mens kan wel iets willen en zich iets voornemen, maar het kan 

best zijn dat Gods wil anders is en uiteindelijk beslist Hij. Dit spreekwoord 

staat niet letterlijk in de Bijbel, maar is er wel aan ontleend. 

 

Een mens stippelt zijn weg uit, 

De HEER bepaalt de richting die hij gaat. 
(Spreuken 16: 9) 

 



STILTEDIENSTEN IN DE 40-DAGENTIJD 
 

Al veel jaren is het in Zoelen een goede gewoonte om op de woensdagen in de 

40-dagentijd een korte Stiltedienst te houden. Deze traditie is twee jaar 

onderbroken door de pandemie. Nu vinden zij D.V. weer plaats van 19.30 uur 

tot 19.50 uur in de consistorie van de Stefanuskerk in Zoelen. De 

voorbereiding en leiding van zo’n dienst berust bij één van onze 

gemeenteleden. We zijn blij dat we weer een aantal mensen hebben gevonden 

die bereid zijn een avond te verzorgen. 

Dit jaar pakken we weer het thema op dat we twee jaar geleden moesten laten 

liggen: Eindeloze liefde. 

Iedere avond stellen we uit het Evangelie volgens Johannes een bijbelgedeelte 

centraal waarin we Jezus volgen op weg naar het kruis.  

We lezen, mediteren en zingen er over met elkaar. 

De eerste Stiltedienst is a.s. woensdag, 22 februari, 19.30 uur in de 

consistorie van de Stefanuskerk in Zoelen. 

We hopen op een aantal inspirerende bijeenkomsten waarop iedereen van 

harte welkom is.  

 

(Nadere informatie: Ed en Tine Snijders)  

 

Data  Bijbel    onderwerp  Voorganger 

     

22 febr. Joh. 13 (vs. 21-30)  Jezus, Judas en … Ed Snijders  

1 maart Joh. 13 (vs. 8b)   De voetwassing  Dick van der Wel 

8 maart Biddag voor gewas en arbeid 

15 maart Joh. 17 (vs. 1-3)  Het gebed van Jezus Gerda van Malsen 

22 maart Joh. 18 (vs. 4-6)  De gevangenneming Corinne Kirpestein 

29 maart Joh. 18 (vs. 37-38a)  Voor Pilatus  Alie Muijen  

5 april Joh. 19 (vs. 30)   Kruisiging   Teunie Trouwborst 

 

 

 

  
 

SOFIETJE 
 

Het talent dat ik bezit, is Gods gave aan mij; 

wat ik met dat talent doe, is mijn gave aan God.  

 



KERNRAAD 
 

Op 19 januari hebben we als gemeente in de consistorie met elkaar gesproken 

over welke zaken er lokaal geregeld moeten worden. U krijgt een opsomming 

van alle zaken die plaatselijk geregeld worden en eerder voor een groot deel 

door leden van de kerkenraad of andere vrijwilligers werden aangestuurd. Na 

de fusie bestaat de plaatselijke kerkenraad niet meer en de grote kerkenraad 

komt niet meer toe aan coördinatie om alle plaatselijke zaken geregeld te 

krijgen. Het plaatselijk werk, en daarmee de zorg dat de plaatselijke gemeente 

levend blijft, zal dus plaatselijk opgepakt moeten worden. 

U moet hierbij denken aan: bezoekwerk 

ouderen/pastoraat/jubilarissen/geboortes en geslaagden, bloemendienst, actie 

kerkbalans, organiseren rommelmarkt, kinderkerstfeest, Palmpasen, 

tienerdienst, kindernevendienst, koffiedienst, regelen van koren en organisten, 

predikanten, maken van roosters voor 

koster/geluid/beeld/lectoren/kerkdiensten, realiseren van het Maandblad, 

collectebonnen, verhuur van de kerk, beheer begraafplaats, oliebollenactie, 

regelen van een kerstboom tijdens kerst, organiseren diensten 40dagentijd, 

verzorgen opbrengsten collectes, bloembakjes tijdens dankstond voor gewas, 

oud papier inzamelen, vrouwenvereniging, torentocht, verzorgen liturgie 

bijzondere diensten, zitting in Völckerfonds, facilitaire dienst, kopij De Kerk 

Roept, onderhoudsfonds, actie schoenendoos en ledenadministratie. Ik denk 

dat we hiermee alles wel genoemd hebben, maar wellicht ben ik nog niet 

compleet geweest. 

In totaal waren we met 20 personen (!) en dat zijn zeker nog niet alle 

vrijwilligers. We hebben gesproken over een taakverdeling in de nieuwe 

situatie.  

Jolanda de Koning, sinds drie jaar woonachtig in Zoelen, heeft zich aangemeld 

als coördinator om samen met anderen de taken te verdelen en te zorgen dat 

alle taken gedaan blijven worden. Er moeten nog wel een aantal mensen 

bijkomen en zich aanmelden om ook een deel van de werkzaamheden op te 

pakken. We denken hierbij vooral aan het bezoekwerk. De komende tijd zullen 

we mensen benaderen of zij bereid zijn een taak op zich te nemen. Maar u kunt 

zich ook zelf aanmelden. 

 

Namens de kerkenraad van Protestantse Gemeente Lingestreek, 

Johan van Zetten 

 

 

 



Afscheid kerkenraad Zoelen 
 

In de dienst van 22 januari hebben we officieus afscheid genomen van 4 

ambtsdragers. Ria Hol, Martin Haagen, Geranne de Fijter en Maarten Verweij 

hebben aangegeven geen zitting meer te willen nemen in de nieuwe 

kerkenraad. Tijdens de dienst van de 22ste hebben we in eigen kring afscheid 

genomen op gepaste wijze. 

Willem Lassche, Joke Vink en ikzelf nemen zitting in de nieuwe kerkenraad en 

gaan verder met het kerkenwerk. Tijdens de dienst van 29 januari hebben we 

officieel afscheid genomen van de vier hierboven genoemd en zijn de overige 

drie herbevestigd. 

Ik kan alleen maar zeggen dat ik met veel plezier samengewerkt heb met 

iedereen. Met alle kerkenraadsleden samen hebben we gedurende vele jaren 

de kar getrokken om ervoor te zorgen dat de kerkelijke gemeente in Zoelen 

goed kon functioneren. Het enthousiasme en de inzet van iedereen was een 

inspiratiebron om dit vele jaren vol te houden. Naast dat er op de voorgrond de 

kerkenraadsleden actief en zichtbaar zorgden voor de gemeente, zijn er op de 

achtergrond veel vrijwilligers die ook hun steentje bijdragen aan het goed 

functioneren van de gemeente. Zonder deze vrijwilligers kunnen we geen 

goede gemeente vormen. In een hiervoor geplaatst item is te zien hoeveel 

mensen op de achtergrond voor de gemeente actief zijn en welke zaken er 

allemaal geregeld moeten worden. 

 

Namens de kerkenraad van Gemeente Lingestreek 

Johan van Zetten 

 

21 FEBRUARI 

Wanneer komt er nu een nieuwe dominee?  
 

Na de feestelijke startdienst in Buren op 29 januari hebben de 

kerkenraadsleden deze vraag van veel mensen gekregen. De kerkenraad heeft 

dan ook besloten om op 21 februari hierover een avond te organiseren. We 

zullen u informeren over wat er bij komt kijken om een nieuwe dominee te 

beroepen. We kunnen samen in gesprek gaan over het profiel van de nieuwe 

dominee en mogelijk hebben we ook al nieuws over kandidaten voor de 

beroepingscommissie.   

Vooraf ontmoeten we elkaar bij koffie en thee: de Agatha-Capel in Kapel-

Avezaath  is open vanaf 19.30u, de avond begint om 20.00u.  

We hopen op veel belangstelling uit de hele PG Lingestreek.  

Waar?   Agatha-Capel, Kapel-Avezaath  

Wanneer?  Dinsdag 21 februari van 19.30 tot 22.00u  

 



BIJBELKRING 
 

De bijbelkring is weer gestart! 

Deze keer onder leiding van Sandra Schelling. 

Zij verzorgt 5 studies over de 3 brieven van Johannes.  

 

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. 

 

Volgende data staan nog op de agenda: 

Maandag 6 februari  : 1 Johannes hoofdstuk 2 en 3. 

Maandag 13 maart  : 1 Johannes hoofdstuk 4 en 5. 

Maandag 17 april  : 2 en 3 Johannes. 

 

Tijd: 10.00-11.30 uur. 

Plaats: consistorie van Zoelen.  

 

Wees welkom ook als je niet alle data kunt! 

 

Geranne de Fijter & Sandra Schelling 

 

 

 

Even voorstellen … 

Mijn naam is Jolanda de Koning. Samen met Hans woon ik nu ruim 3 jaar in 

Zoelen. Vanwege mijn werk als communicatieadviseur bij Waterschap 

Rivierenland zijn we vanuit het westen van het land naar Zoelen verhuisd. We 

wonen hier heerlijk in de Betuwe! 

Zowel in Maassluis als in Honselersdijk, waar we hiervoor woonden, ben ik 

altijd actief geweest in het kerkenwerk. Van liturgiecommissie en 

catechesewerk tot kerkrentmeester en ouderling-scriba.  

En nu begin ik hier als coördinator van de kernraad. Wat dit precies inhoudt 

gaan we met elkaar nog bedenken en bepalen. Een soort schakel tussen Zoelen 

en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lingestreek rond alle 

activiteiten die we in Zoelen doen. Daarnaast (of als onderdeel hiervan) heb ik 

de coördinatie van het bezoekwerk overgenomen van Ria Hol. 

Ik ken nog lang niet iedereen hier in Zoelen, maar dat komt gaandeweg vast 

wel. Ik hoop dat u mij als aanspreekpunt weet te vinden. 



VEERTIG DAGEN 
 

De meeste stukjes die ik schrijf in het maandblad, gaan over moeilijkheden die 

wij in ons eigen leven of dicht om ons heen ervaren. 

Nu komt echter de veertigdagentijd eraan (vanaf 22 februari). De 

voorbereidingstijd voor Goede Vrijdag en Pasen. Dat is een tijd waarin lijden 

centraal staat, maar niet ons persoonlijke lijden. Jezus heeft in Zijn leven veel 

betekend voor de mensen om Hem heen – en op het eind van Zijn leven heeft 

Hij zichzelf gegeven voor de hele wereld! Vanuit die verdrietige en blijde 

boodschap, mogen ook wij iets betekenen voor de mensen om ons heen en 

voor de wereld. Zijn levenshouding mogen wij van Hem leren. En uit 

dankbaarheid voor wat Hij voor ons gedaan heeft, mogen wij doen wat Hij ons 

het liefste ziet doen: onze naaste liefhebben. En dat dan ook uiten in daden. 

 

Het bijzondere is, dat er daardoor veel meer gebeurt dan dat we denken.  

1e In de eerste plaats helpen we onze naaste. Dat is natuurlijk ons doel als we 

ons voor haar/hem inzetten. 

2e Maar daarna komt dat onze naaste  - en de mensen die zien dat we helpen - 

daardoor geïnspireerd kunnen worden om ook weer anderen te helpen. Het 

begin van een mooie kettingreactie! 

3e Hoe voelen we ons als we beseffen dat we een “goede daad” hebben 

gedaan? Over het algemeen doet ons dat wel goed. Het helpt ons om wat 

positiever over onszelf te denken. We blijken in staat om goede dingen te 

doen. En het geeft ons een voldaan gevoel als we zien dat de ander geholpen 

is. 

4e En de laatste die ik wil noemen: we kunnen even van een afstandje naar 

onze eigen problemen kijken. Veel mensen hebben ingewikkelder problemen 

dan wij. En ook als dat niet het geval is: wij zijn maar klein in vergelijking met 

de wereldproblematiek. 

 

Voor veel mensen is de veertigdagentijd een tijd van vasten. Dat kan ook op 

een moderne manier. Het gaat er uiteindelijk om dat de mensen om ons heen 

en de wereld er een stukje beter van worden. Zomaar wat ideeën: 

- Eetgewoonten wijzigen om zo bewustheid bij onszelf te krijgen over ons 

eten en drinken en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de 

wereld. Het schijnt dat vooral rundvlees een zware druk legt op het 

milieu. En we kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om minimaal 4 

dagen per week seizoensgroenten en voedsel uit Nederland te kopen. 

- Ons onthouden van alcohol. Dat 1 glas alcohol per dag gezond zou zijn, 

blijkt een sprookje. Het kan ons helpen om andere vormen van 

ontspanning en gezelligheid te gaan ontdekken. 



- Energiebesparing zorgt voor een lagere energieprijs. Indirect helpen we 

daar anderen mee om hun energierekening lager te krijgen. 

- Onze schermtijd beperken. Na een paar avonden geen tv gaan we ons 

misschien wel dusdanig vervelen dat we iemand gaan opzoeken die wel 

wat gezelschap waardeert. En wie weet wat het nog meer met ons doet. 

- Een gift geven voor een goed doel. Dat kan zomaar, maar dat kan ook 

met geld dat we besparen als we bijvoorbeeld niet die bos bloemen voor 

onszelf gaan kopen, of het abonnement dat we opzeggen. 

- Er zijn ook verschillende leesroosters in omloop die passen bij de 

veertigdagentijd, daar kunnen we ook extra tijd in steken in plaats van 

iets anders wat minder opbouwend is. 

Denk er gerust eens over na wat bij u past. Met elkaar maken we de wereld 

een stukje mooier en kunnen we Gods liefde doorgeven. 
 

Sandra Schelling 
 

STAMPPOTMAALTIJD 
 

Op 13 januari hebben we in de 

consistorie een stamppot maaltijd 

georganiseerd. Er hadden zich in 

totaal 49 mensen voor 

aangemeld. Normaal gesproken 

hebben we jaarlijks een BBQ 

maar door omstandigheden is die 

niet doorgegaan in 2022. Onder 

dankzegging van Geranne, Willem 

en Felicia die de meeste voorbereidingen hebben gedaan, werd het een erg 

gezellige middag die door iedereen als zeer positief werd ervaren. Veel mensen 

stelden voor om dit een jaarlijks terugkerende activiteit te laten zijn. Deze keer 

konden we het (mede) organiseren omdat de vrouwenvereniging een grote 

financiële bijdrage geleverd had, waarvoor 

we ze erg dankbaar zijn. Dit soort 

activiteiten zijn erg geschikt om elkaar te 

ontmoeten, waarbij naast eten ook de 

sociale contacten bijgehouden kunnen 

worden. Wij zullen het verzoek van de 

bezoekers om dit als een jaarlijks 

terugkerende activiteit te organiseren in 

beraad nemen.   

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lingestreek, 

Johan van Zetten 



DIACONIE 
 

Opbrengst collecten: 

1 januari Inloophuis € 63,67 

15 januari Vluchtelingen werk Oost-Nederland € 47,10 

22 januari Plaatselijk ouderenwerk € 47,95 

     

Namens de Diaconie, T. v. Zetten 
 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecten: 

1 januari € 81,05 

15 januari € 116,80 

22 januari € 69,55 

    

Giften via 

Sandra  € 30 (1x € 10 in nov., 2x € 10 in jan.) 

 

Namens de Kerkrentmeesters, T. v. Zetten  
 

BLOEMENDIENST 
 

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

1 januari mevrouw A. van de Werk 

15 januari de heer A. Kusters 

22 januari de heer G. Verbeek 

   

De volgende gift hebben we ontvangen: 

Via Henny den Haan € 5,00 

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 
 



  



 

  


