Meditatiefje

NIE WIEDER KRIEG.
De documentaire over de tweede wereldoorlog, die ik lang geleden zag, was indrukwekkend.
De opmars van goedgeorganiseerde troepen: een Blitzkrieg, die grote delen van Europa bezette. De poging om een nieuwe
wereldorde te scheppen met de adelaar hoog in top.
Maar uiteindelijk; het verzet, een illegaal blaadje hier, een overval daar, een onderduikadres, de stranden van Normandië
vol heldhaftig bloed.
En tenslotte, de overgave.
Hotel De Wereld, Wageningen.
VRIJHEID!
NOOIT MEER OORLOG.
Maar het was niet het slot van de film. Die draaide door.
Namen, plaatsen, jaartallen draaiden over het beeld heen.
Aanslagen, schermutselingen, complete aanvallen op
landen.
Opeens was West-Europa ook weer in beeld, met naam en
datum: Oekraïne 24-02-2022.
Oorlog anno nu. We zitten er middenin!
En hoe!?
Dat is de vraag…
Twee momentjes om te delen uit het dorp.
In de Michaëlkerk in Schalkwijk gaf het Lysenko-koor een
Benefietconcert; in het Oekraiens klonk het Onze Vader op een ontroerende manier. Één Vader in de hemel, die vergeeft
en geeft wat we nodig hebben.
In de kerk van Tull &’t Waal startte een initiatief van een paar dorpsbewoners: elke avond een half uur open voor stilte,
licht en muziek. Een kaarsje tegen het kwaad, een oud gezang als gebed. Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en
verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang.
Twee momentjes, aangevuld met andere acties van allerlei soort. Mooi!
En dwars door alle beelden op TV heen, komt de tekst, een lied uit de Bundel Alles wordt nieuw;
Eens zal er vrede zijn,
eens droogt God elke traan
en nergens wordt meer kwaad gedaan,
op alles staat Zijn heilige naam.
Geen oorlog wordt geleerd
wanneer de Heer regeert.

ds. Marius van Duijn

Langs kanaal en Lek
We zijn weer open als kerken.
Hopelijk durft iedereen weer te komen; we zien er naar uit om elkaar te ontmoeten. We zijn heel benieuwd naar wat
iedereen de afgelopen tijd geleerd heeft en welke dingen we oppakken als vanouds, anders aanpakken of lekker laten
liggen.
We leven immers A.C., after corona.

Het is tijd om de handen weer uit de mouwen te steken en te bouwen aan Gods kerk. We zoeken daarbij nieuw personeel.
Elders leest u de vacatures, maar kerk-zijn is wat we met elkaar doen. Dus als u mee wilt doen met de aflossing van de
wacht en een functie als ambtsdrager zou willen vervullen, wees welkom!
Langs Kanaal en Lek geeft ook iets van beweging; je kunt zomaar de nodige kilometers in de buurt maken. Op de eerste
zondag van de maand kan dat ook al fietsend naar de kerk; om en om (is de bedoeling, het gaat ook wel eens mis )
houden we dan een gezamenlijke dienst in Schalkwijk of Tull &’t Waal. De deur staat open en (vaak) de koffie na de dienst
klaar.
Bedankje
Ik wil via deze weg iedereen alvast bedanken voor het begrip, geduld en medeleven in vorm van bezoek, kaart, belletje,
bloemen en gebed.
Burn out is een weg met veel geduld. Een proces wat met vallen en opstaan gaat. Dan weer vooruit, dan weer achteruit.
Het heeft zijn tijd nodig. Het is fijn als je weet dat de gemeente achter je staat en de tijd voor geeft.
Bedankt hiervoor,
Antoinette

Gezamenlijk
De Duo-fiets
In september van 2020 hebben wij met veel inwoners van
Schalkwijk wafels gebakken in De Wiese. Van de opbrengst
en door donaties is er voldoende geld bijeen gebracht om
een Duo-Fiets aan te schaffen voor het dorp. In de lente van
2021 is de fiets er gekomen en deze heeft een mooie plek
gekregen in de stalling bij de sporthal aan de
Kloostergaarde.
Ook het reserveren van de fiets is prima geregeld. Je kan
aangeven wanneer en hoe laat je de fiets wil reserveren. Je
krijgt een bevestiging en een dag voor de fietstocht krijg je
een mailtje met de code van het kluisje.
Nu had ik al gehoord dat het allemaal goed is geregeld, maar dat wilde ik
natuurlijk zelf wel een keer ervaren. Ik heb onze dominee gevraagd of hij
zin had in een ritje op de duo-fiets en woensdag 23 maart was het zover.
Het was een prachtige, zonnige lentedag en samen zijn wij op de fiets
gestapt. Eerst wat onwennig maar het ging heerlijk.
Zo samen naast elkaar zittend kom je tot mooie gesprekken en
ondertussen kun je genieten van het mooie Schalkwijkse landschap.
Zelfs langs de weg nog goede gesprekken gehad met passanten.
Bijna aan het einde van onze fietstocht zijn we gestopt voor een
heerlijke cappuccino en een kop gemberthee bij Barista De Dominee,
want dat hadden we wel verdiend.
Wij hebben genoten van het mooie weer en de prachtige omgeving,
echt een aanrader. Dus neem een keer uw buurvrouw of buurman mee
op de duo-fiets voor een mooi ritje langs Lek en Kanaal, het is echt de
moeite waard!
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Stille week
Het programma is vanwege de omstandigheden in de wereld, enigszins in verandering, maar alvast voor de
agenda:
in de stille week, van maandag 11 april tot zaterdag 16 april
is er elke avond een moment van bezinning in de kerk in Tull&’t Waal.
Thema: Want Hij is onze vrede!
Welkom van 19.30-20.00u

Koffieochtend EVA
Op 2 maart was Gerda Valster uitgenodigd om bij EVA te komen spreken over het onderwerp : "Sta op
en schitter".
Er waren echter zoveel afmeldingen dat de ochtend is verplaatst naar 11 mei.
In plaats van met elkaar te luisteren naar Gerda hebben we een bidstond gehouden voor Oekraïne.
We hadden een bijzondere ochtend met elkaar.
De volgende EVA ochtend staat gepland op 13 april.
Dan vieren we Pasen. Traditiegetrouw doen we dit met een brunch.
We nemen allemaal iets mee en elk jaar is het weer een verrassing wat er op tafel komt.
Iedereen is weer van harte uitgenodigd om 9.30 uur in de consistorie en ben je nog nooit geweest? Schuif gerust aan!
Arja en Marian
De Trossel
De Koffieochtenden zijn gepland van 10.00u tot 12.00u op:
donderdag 7 april 2022
vrijdag 15 april 2022
donderdag 21 april 2022
vrijdag 28 april 2022
donderdag 5 mei 2022
En Het breicafé om 13.30u:
4 april 2022, 11 april 2022, 18 april 2022, 25 april 2022,
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.
Diaconie
De opbrengst van de collecte voor de noodhulp voor Oekraïne heeft in ieder geval € 325,- opgeleverd. Een prachtig bedrag
dus.
Onze hartelijk dank voor uw ruime bijdrage.
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Website www.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl
Onze gezamenlijke website inmiddels actief. Omdat we al zoveel dingen gezamenlijk doen en dit verder willen uitbreiden
hebben we ervoor gekozen om ook één gezamenlijke website te bouwen. Deze is tot stand gekomen door een
samenwerking van Johan de Bruijn, Arjan Verbree en Jacob Batema.
Op de oude websites staat nu een verwijzing naar die nieuwe en deze zullen over een tijdje geheel weggehaald worden.
Uiteraard is een website nooit af. Deze moet constant bij gehouden worden. Denk daarbij bv aan de liturgie, preekrooster,
agenda.
Op en aanmerkingen zijn altijd welkom, maar ook als u iets heeft waarvan u denkt dat het passend is om erbij te zetten
horen we dat graag. Denk daarbij bv ook aan een verslag van een activiteit en passende foto’s
Dat kunt u ten alle tijden mailen naar Johan de Bruijn
(diaconie@hervormdschalkwijk.nl)

Schalkwijk en ‘t Goy
Vanuit de kerkenraad
In de afgelopen vergadering is stil gestaan bij de gezamenlijke diensten. Uitgaanspunt voor het houden van gezamenlijke
diensten is onder andere het in standhouden van beide dorpskerken om zodoende Gods’ Woord te kunnen blijven
verkondigen in beide dorpen. Als kerkenraad doen we een beroep op iedereen om eensgezind de gezamenlijke diensten te
bezoeken.
In de afgelopen twee jaren hebben door de coronabeperkingen geen gemeenteavond kunnen organiseren. Inmiddels
hebben we nieuwe datum. Op D.V. woensdag 18 mei hopen wij een gemeenteavond te houden. Agendapunten zijn o.a.:
Viering bid- en dankdag, het beleidsplan en het gedenken van de overledenen. Noteer de datum vast in uw/jouw agenda.
Het derde ambtstermijn van Anton van Garderen loopt dit jaar ten einde. Hij is dus aftredend
kerkrentmeester. hieronder leest u hier meer over.

als ouderling

Verkiezing Ambtsdragers
Dit jaar is Anton van Garderen aftredend als ouderling-kerkrentmeester. Omdat hij in zijn laatste termijn zit is hij niet
herkiesbaar.
De kerkenraad doet daarom een beroep op de gemeente om namen in te dienen voor geschikte kandidaten voor het ambt
van ouderling-kerkrentmeester.
Deze namen kunt u, schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba Jan Tuls tot maandag 9 mei.
U mag de namen ook mailen aan scriba@hervormdschalkwijk.nl
Kerkrentmeesters
De collecten van heel 2021 zijn weer opgeteld met een heel mooi resultaat
Via de collecte schalen achter in de kerk is er binnengekomen
Kerkvoogdijcollecten
Restauratiefonds
Via de bankrekening

€ 1178,50
€ 803, 25
€ 1962,50

En ook op de bankrekening wat u hebt overgemaakt is er in totaal € 1962,50 binnengekomen en dat is zowel voor de
kerkvoogdij als voor het restauratiefonds. Sommige mensen zetten het er bij maar veel ook niet.,
Dat is een fantastisch bedrag en daar mogen we dankbaar voor zijn , en dus onze hartelijke dank voor uw gulle gave.
Ook het verjaardag fonds is weer geteld van 2021
Via
Hilda Riemens € 110,00
Erna van der Lit € 178,50
Nel Berlang
€ 121,00
Graag wil ik de dames weer heel erg bedanken dat ze dit willen en kunnen doen.
Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank voor al het werk en voor u gulle giften.
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Abonnementsgeld kerkblad 2022
geachte lezer(es)

iedere maand krijgt u dit kerkblad keurig bij u thuis bezorgd.
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u om het abonnementsgeld a € 15,- te voldoen.
Dit kan op rek nr.
NL83 RABO 0357550358
t.a.v. diaconie, Schalkwijk
p/a Brink 16
3998JL Schalkwijk
Of door gebruik te maken van de QR code
Sommigen van u heeft de betaling al voldaan. Daarvoor onze hartelijke dank. Er zijn er echter ook nog bij die de contributie
van vorig jaar niet voldaan hebben. Zou u dat ook kunnen nakijken ?
namens de diaconie
Johan de Bruijn
diaconie@hervormdschalkwijk.nl

Persberichten
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Nog steeds: samen bidden voor Oekraïne
De christenen in Oekraïne maar ook Rusland en Wit-Rusland (Belarus) en omringende landen vragen ons steeds met grote
nadruk BID! Dat kan natuurlijk overal en ook thuis, maar ook samen met andere christenen.
Vanaf het uitbreken van de oorlog bidden we elke werkdagavond (ma. - vr.) van 19.00-19.45 in de Sionkerk, Eikenhout
221, 3991 PN Houten. Het samen bidden voor de oorlogssituatie in de Oekraïne en alles wat daarmee samenhangt voorziet
in Houten duidelijk in een behoefte, gezien het aantal deelnemers uit de diverse kerken. Ook Oekraïners doen soms mee.
Dus hartelijk welkom!
Maarten Pijnacker Hordijk
tel 06-31665111 (ook WhatsApp)
mph1953@gmail.com

Alle activiteiten zijn weer opgepakt. De Corona maatregelen zijn zover versoepeld dat bijna alles weer mogelijk is.

Bijbelgesprekskring
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Week van gebed

EVA-koffieochtend

20
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Stille weekviering

Kopie kerkblad

2

Ontmoeten/verdiepen
n
Biddag/Dankdag

Versch. kerkblad

19

Mei

Kerkenraadsverg SW
April

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

7

Schalkwijk
Predikant
Scriba

Tull en ’t Waal

Ds M. van Duijn, m.v.duijn@ziggo.nl, 06 39768140
Dhr. J. Tuls
Scriba:
Scheidingsweg 2
Joke.vandereijk@gmail.com
3998 NO Schalkwijk
Waalseweg 26-A
030-6011273
3999 NS Tull en 't Waal
06-54682466
06-24198329
scriba@hervormdschalkwijk.nl
Voorzitter kerkenraad:
A. Verbree
postadres:
Mw. A.W.C. de Bruijn-Ambags Waalseweg 62
3999 Tull en t Waal
Brink 16
Verbree.arjan@gmail.com
3998JL Schalkwijk
06-48372983

Diaconie

(bankrek.)
Kerkblad
Kerkvoogdij

Dhr. J.A. de Bruijn
Brink 16
3998 JL Schalkwijk
06-20013978
diaconie@hervormdschalkwijk
NL39 RABO 0357501195
NL83 RABO 0357550358
Tnv diaconie, Schalkwijk
€ 15,- per jaar
Dhr. A. van Garderen
Schalkwijkseweg 22
3998 LZ Schalkwijk
030 - 6012443
06-21268803
anton@zachtfruit.com

Mw. T. van der Vlist
Waalseweg 43
3999NP Tull en 't Waal
06-51638978
NL91 RABO 0357551087
Penningmeester:
Mw. J.F.M. van der Eijk
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
joke.vandereijk@gmail.com
Secretaris
vacant

bankrek. kerkv.
Begraafplaats
Restauratiefond
s
Collecte-bonnen

Bezorging
kerkblad
Website

NL79 RABO 0357502124
NL50 RABO 0134766008
NL10 RABO 3575118787
Mw. R. van Garderen
Schalkwijkseweg 22
3998 LZ Schalkwijk
030 - 6012443
NL71 RABO 0329863282
Dhr. J. van Rijswijk
030-6351913
www.hervormdschalkwijk.nl

Mw. T. van der Vlist
06-51638978
www.kerktullentwaal.nl.
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Het Nachtkastje van God
Nu je gaat slapen voelt het bed zo koud,
Gedachten blijven door de kamer spoken
Er is van alles wat je bezighoudt,
Ook dingen die vandaag zijn opgedoken.
Het heeft geen zin te malen dat is waar,
Maar waar is er een knop om dat te stoppen?
Wat helder overdag is, zonneklaar,
Komt nu met al die twijfels op de proppen.
Het nachtkastje van God is heel dichtbij.
Het mooie is dat God niet zal gaan slapen.
Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij,
Praat met de goede Herder, tel geen schapen!
Maak jij je over morgen maar niet druk.
Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de bloemen.
Met zo’n beschermer spreek je van GELUK.
Je mag elk beestje bij zijn naampje noemen!

Anne Lies Mossel – de Kieviet
(Ingezonden door een gemeentelid)
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