
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat hou ik van uw huis! 
Psalm 84 
 
Amersfoort, vergaderingetje. 
Droog, dus lekker op de fiets. 
 

Keigave stad, trouwens, met leuke boetiekjes. Voor wie een keer 
iets anders wil zien als forten en eiland-flora. Het is de wereld 
niet uit en je wordt getrakteerd op vele mooie kiekjes. 
 

Zoals bijgaand plaatje dat natuurlijk precies past bij dit 
meditatiefje. 
 

KERKGANG 
 
We kunnen weer, klinkt het maatschappij breed. 
De kroeg, de koopgoot, hier en daar een kermis; geen belemmeringen, hooguit wat rekening houden met elkaar. 
De kerk is ook weer open, sinds kort. 
 

En na twee jaar digitaal kunst en vliegwerk -soms met niet meer dan alleen de ouderling-technicus-diskjockey in één- om 
de lofzang gaande te houden, is er weer ruimte om met elkaar te zijn onder de pannen, bij God. 
 

Een enkeling zal nog wat aarzeling hebben; is het wel vertrouwd. 
Een ander pakt het ritme misschien niet meer op: inmiddels ook weer twee jaar ouder en wat ging, gaat minder vlot. 
 

KERKGANG 
 
Het straatje in Amersfoort is smal, je bent er bijna bij de Joris, maar de andere kant op zie je zo de Zwaan. 
 

We mogen weer: links en rechts langs Lek en Kanaal, gaan mensen hun eigen route richting een kerk, van welke soort ook. 
 

Het lijkt me toch ook een mooie om eens in de zoveel tijd een SAMEN-komst te hebben van iedereen die van trendy tot 
traditioneel een dienst bezoekt, in één van beide kerken van Schalkwijk of Tull  & ’t Waal te ontvangen.  
 

Gewoon, omdat we van Pinkster tot Principieel uiteindelijk maar één richting op kunnen:  KERKGANG. Kerk is namelijk 
meer dan een gebouw; kerk wil zeggen ‘dat wat van de Heer is’, ooit 12 leerlingen bij elkaar, toen nog eens zoveel met 
Pinksteren en uiteindelijk de wereldwijde kerk van allerlei kleur en geur.  
 

Uiteindelijk is er maar één beweging. Naar Jezus, die maar één gemeente, heeft. Die van ons allen bij elkaar.  
 

KERKGANG 
 

 
Je kunt hetzelfde paadje ook een andere kant oplopen. Niet meer. Kerk, is dat nog iets voor deze tijd? Dat deed je voor 
Corona, nu niet meer. Somberen soms ook mensen in de kerk. 
 

Ik liep toch eens door het nauwe steegje heen…  
kwam ik in een ander straatje.  
Met nieuwe mogelijkheden, kledingboekjes of koffiecorners. 
 

Maar als je naar boven kijkt, zie je dezelfde hemel, die van de Heer. 
 

Welke plek iedereen ook bezoekt. 
Van groene kathedraal waar licht en warmte van de zoon je omringen tot het vertrouwde gebouw. 
We kunnen weer. 
Fijne dienst, allemaal! 

Meditatiefje 
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ds. Marius van Duijn 
 
Het evangelie ligt op straat, 
 
de titel van wat hopelijk een serie in 2022 gaat worden, schreef ik vorige keer. 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat die na één keer sneuvelt.  
Dus laat eens wat horen. 
Wat de moeite waard is om te delen als het over geloof en spiritualiteit gaat. 
 

 
Je kunt me altijd bellen 

Bel gewoon eens 
 
 
 
 
 
 
Koffieochtend EVA 
 
Op woensdagochtend 9 maart komt Gerda Valster spreken op de EVA ochtend. 
Het thema van de ochtend is "Sta op en schitter" 
Gerda Valster woont in Houten, een positief christen met een warm hart voor pastoraat. 
 

Ooit is zij op een vrouwenconferentie  gegrepen om haar hart te volgen om spreekster te worden en vrouwen te 
bemoedigen over de liefde van Jezus. Gerda is een liefdevolle,  warme en betrokken vrouw. 
 

Wij zien er naar uit om naar  haar verhaal te luisteren. 
Iedereen is weer van harte welkom om 9.30 uur in de consistorie van de kerk in Schalkwijk en neem gerust iemand mee. 
 
Gebedskring 
Deze houden we weer op woensdag 16 maart. Dan hopen we weer voornamelijk te mogen bidden voor onze eigen 
gemeentes. 
 

Bijbelstudie 
Die houden we weer op 2 en 16 maart. Dan hopen we weer verder te gaan met mooie psalmen 
 
Biddag 
We mogen weer bij elkaar komen om biddag te vieren, om God te vragen ons werk te zegenen zodat we het hele jaar 
lekker en goed kunnen eten en al onze taken/werkzaamheden goed uit kunnen voeren zodat we tot zegen voor een ander 
kunnen zijn.  
 

Voorafgaand aan de gezamenlijke dienst willen we graag met elkaar eten in "het Gebouw" in Tull en ‘t Waal, we nemen 
allemaal zelf ons eten mee, zo ontstaat er een maaltijd met van alles en nog wat waardoor er voor iedereen genoeg is en 
het een verrassing is wat er op tafel komt, lukt het koken niet door bijvoorbeeld werk kun je er ook voor kiezen om toetjes 
of fruit mee te nemen, de ervaring is dat er altijd voldoende eten is. 
 

Het is een gezamenlijke dienst, dus ook een gezamenlijke maaltijd. Dit een ideaal moment elkaar te ontmoeten en beter te 
leren kennen. 
 

Om een beetje zicht te hebben op de maaltijd vragen we jullie om je gerecht bij ons aan te melden zodat we niet alleen een 
toetjes buffet hebben . 
De maaltijd word om 18:00 geopend met gebed  
 

We zien jullie graag 9 maart bij de biddagviering. 
Diaconie Tull en ’t Waal. 
Corina Huiden en Trees van der Vlist.  
treesvandervlist@casema.nl, 0651638978   

Gezamenlijk 
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Diaconien 
In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden aanvallen gedaan op 
het hele land. Er is een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een 
veilige plek in het westen van het land of in een buurland, onder andere Moldavië.  
 

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het Christelijk Noodhulpcluster 
verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het in Oekraïne en in 
de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden. 
 

Direct na het uitbreken van de inval kregen wij vele verzoeken om steun. Daarom willen we op biddag, 2 maart, de diaconie 
collecte besteden aan de hulp aan Oekraïne. 
 
 
Diaconieën 
 

In het laatste overleg van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) hebben we gesproken over 
de mogelijkheid om (een deel) van de teruggaaf energie belasting te gaan besteden aan 
diegenen die het het hardst nodig hebben. Ieder huishouden krijgt nl. ca € 400, retour ivm de 
gestegen energie kosten. 
Voor iedereen dus hetzelfde bedrag. Sommige mensen kunnen dat best wel “missen”, terwijl bij anderen het niet lukt om 
rond te komen na deze kosten stijging.  
 

Alle diaconieën stonden daar positief tegenover. Inzamelen zal niet zo’n probleem zijn, maar het is wel lastig om te gaan 
bepalen naar wie (en hoe) de opbrengst heen gaat. De ellende achter een voordeur is niet altijd zichtbaar. 
Iemand die leeft van een bijstandsuitkering hoeft niet per se echt arm te zijn. En sommige die er net boven zitten komen 
veel te kort. Allerlei persoonlijke omstandigheden spelen daarin mee. Verder kan een contante gift voor hun betekenen dat 
ze gekort worden op hun uitkering. Dus dan zou een tegoedbon bij een supermarkt beter zijn. Het mooist zou het zijn als 
het voorschot bedrag van de energie rekening omlaag kan, door het direct aan de energie maatschappij te geven. Maar dat 
is erg ingewikkelde en we verwachten daar geen medewerking in. 
 

De  voedselbank kent ca 70 “klanten”, die zijn allemaal gescreend, maar er zijn er veel meer die tekort komen, want er zijn 
800 tot 1000 gezinnen die in de bijstand leven. Schuldhulpmaatje kent ook zo’n 50 adressen. 
Als ze al bekend zijn zegt nog niet dat wij die gegevens boven water kunnen krijgen, met name door de AVG. 
 

Apart probleem dus, geld zal wel beschikbaar komen, maar hoe en aan wie gaan we die toekennen. Er is een commissie van 
6 man ingesteld om dit te gaan onderzoeken. We hopen dat ze tot een goede oplossing zullen komen. 
Een eerste stap is natuurlijk ook al als mensen zelf aangeven dat ze (erg) moeilijk zitten. De verdeling gaat in ieder geval via 
de IDO via een onafhankelijk kanaal, zodat belangen verstrengeling uitgeschakeld wordt. 
We komen hierop in het volgende kerkblad terug. 
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De Trossel 
Eerste koffie-ochtend sinds november2021. Lang zat Nederland potdicht, maar in februari ging alles weer open. Voor velen 
een hele opluchting. Want testen, zelftesten, mond-kapjes, QR-codes, quarantaine, anderhalve meter, thuiswerken, wie 
was het niet zat. 
Op vrijdag 4 februari 2022 hadden we dan ook weer een koffie-ochtend. Rond de 40 personen kwamen er op af. 
De komende maand zijn de volgende ochtenden gepland: 
vrijdag 4 maart  Antoine de Haan over het ziekenhuispastoraat 
donderdag 10 maart koffiedrinken 
vrijdag 18 maart diëtiste Laura Hilhorst 
donderdag 24 maart koffiedrinken 
vrijdag 1 april  koffiedrinken 
 
Ook het breicafé is weer open. Deze wordt op de maandagochtenden gehouden. 
 
Alle informatie vindt u op de website www.detrossel.nl.  
En als u automatisch op de hoogte gehouden wil worden kunt u zich gratis abonneren op de TrosselTips via 
info@detrossel.nl, (of via de website). Dan ontvangt u ieder maand per email alle zinvolle informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de gezamenlijke kerkenraden 
 
In de gezamenlijke vergadering van 15 februari heeft de diaconie verslag gedaan van het overleg met het IDO (Interkerkelijk 
Diaconaal Overleg Houten). Landelijk zijn er initiatieven om de € 400,-- compensatie voor de hogere gasprijs in te zamelen 
bij mensen die dit geld kunnen missen om daarmee anderen te helpen die het hard nodig hebben. Ook het IDO gaat kijken 
of zij een soortgelijke actie kunnen opstarten. 
 

Er is verslag gedaan van de voortgang van de nieuwe gezamenlijke website van onze beide gemeenten, dat ziet er zeer 
goed uit en de makers Johan en Arjan met ondersteuning van o.a. Jacob Batema kregen alle lof en complimenten. 
Het ligt in de planning dat hij binnenkort actief wordt. 
 

We hebben de eerste gezamenlijke dienst geëvalueerd en deze is positief ontvangen. We vinden het belangrijk om ook te 
werken aan verbinding tussen de gemeenteleden van beide kerken en zullen dan ook na de dienst voortaan koffie drinken 
met elkaar.  
 

We hebben de reactie op het beleidsplan verzameld en gaan nu aan de slag met de opmerkingen die naar voren zijn 
gekomen, hierover later meer. Als op nog opmerkingen heeft over het beleidsplan zijn ze nog steeds van harte welkom. 
 
Kerkrentmeesters 
 
Na de storm liggen alle pannen weer op het dak bij de kerk. In de hoek bij de 
begraafplaats en de keuken waaien met veel wind daar de pannen er nog 
wel eens af, maar zaterdag met een groepje vrijwilligers alles weer er 
opgelegd dus weer waterdicht. Dan merk je weer dat de handjes van alle 
vrijwilligers er veel toe doen. 
Ook zijn we weer druk bezig om alle administratie voor de begraafplaats op 
orde te krijgen en voor het verlengen van grafrechten de rekeningen te 
versturen. 
Waar we ook onze aandacht op gaan richten is graven die verlopen of niet 
meer verlengt worden wat we daar mee moeten gaan doen of hoe we hier 
mee om moeten gaan. 
We willen dit niet meteen ruimen maar ook moeten we kijken wat we met 
de monumenten gaan doen en wie er voor verantwoordelijk voor is. 

Schalkwijk en ‘t Goy 
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En natuurlijk niet te vergeten de onderhoudsmensen die de begraafplaats zo mooi en netjes houden te bedanken voor hun 
inzet, we krijgen veel complimenten  hoe mooi en netjes het is, dat willen we graag doorgeven aan jullie. 
 
Groeten  
De kerkrentmeesters 
 
 
Eindelijk mogen we de activiteiten weer oppakken. De Corona maatregelen zijn zover versoepeld dat er weer heel wat 
mogelijk is. Uiteraard met inachtneming van de opgelegde maatregelen, zijn we vanaf 1 februari weer met alle activiteiten 
gestart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dit kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. gemeente van Tull en ’t Waal  met de Ned. Herv. gemeente van 
Schalkwijk en ’t Goy. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de plaatselijke diaconie. 
Ieder jaar doen wij eenmaal een beroep op u voor een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Deze bijdrage is € 15,- per jaar.  
 

Redactie : J.A. de Bruijn, Brink 16, 3998 JL, Schalkwijk, tel 06-20013978 
email:  kerkblad@hervormdschalkwijk.nl 
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  Schalkwijk Tull en ’t Waal 

Predikant Ds M. van Duijn, m.v.duijn@ziggo.nl, 06 39768140 
Scriba  Dhr. J. Tuls 

Scheidingsweg 2   
3998 NO  Schalkwijk 
030-6011273 
06-54682466 
scriba@hervormdschalkwijk.nl  
 

postadres: 
Mw. A.W.C. de Bruijn-Ambags 
Brink 16 
3998JL Schalkwijk 
 

Scriba: 
Joke.vandereijk@gmail.com 
Waalseweg 26-A 
3999 NS Tull en 't Waal 
06-24198329 
 

Voorzitter kerkenraad: 
A. Verbree 
Waalseweg 62 
3999 Tull en t Waal 
Verbree.arjan@gmail.com 
06-48372983 

Diaconie 
 
 
 
(bankrek.) 

Dhr. J.A. de Bruijn 
Brink 16 
3998 JL  Schalkwijk 
06-20013978 
diaconie@hervormdschalkwijk 
NL39 RABO 0357501195 

Mw. T. van der Vlist 
Waalseweg 43 
3999NP Tull en 't Waal  
06-51638978 
  

Kerkblad NL83 RABO 0357550358 
Tnv diaconie, Schalkwijk 
€ 15,- per jaar 

NL91 RABO 0357551087 

Kerkvoogdij 
 
 
 
 
 
 
 
bankrek. kerkv. 
Begraafplaats 
Restauratiefond
s  

Dhr. A. van Garderen 
Schalkwijkseweg 22 
3998 LZ  Schalkwijk 
030 - 6012443 
06-21268803 
anton@zachtfruit.com 
 
 
NL79 RABO 0357502124 
NL50 RABO 0134766008  
NL10 RABO 3575118787 

Penningmeester: 
Mw. J.F.M. van der Eijk 
Waalseweg 26-A 
3999 NS Tull en 't Waal 
joke.vandereijk@gmail.com 
 
Secretaris 
vacant 

Collecte-bonnen Mw. R. van Garderen 
Schalkwijkseweg 22 
3998 LZ  Schalkwijk 
030 - 6012443 
NL71 RABO 0329863282 

 

Bezorging 
kerkblad 

Dhr. J. van Rijswijk 
030-6351913 

Mw. T. van der Vlist 
06-51638978 

Website www.hervormdschalkwijk.nl www.kerktullentwaal.nl.   
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