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Goede voornemens 
 

Hij die dit goede werk bij u begonnen is,  
zal dat ook voortzetten. 
Filippenzen 1, 6 
 
Het vraagt meer moed om ergens mee te stoppen dan om ergens mee te beginnen. 
Sommige quotes blijven je bij. 
Omdat je je afvraagt of het klopt.  
Of omdat je zou willen dat het waar was.  
Soms moet je er gewoon wat ouder voor worden om het door te hebben. 
 

Neem nu bovenstaande. 
Je dacht dat joggen goed voor je lijf was, maar wat je aan kilo’s inleverde, incasseerde je in knieproblemen. Natuurlijk geen excuus om 
maar bank-supporter te worden, maar juist om iets anders te zoeken. Gewoon 20 minuten per dag wandelen, schijnt het allerbeste te 
zijn. 
We deden het altijd zo, dus… 
Hieronder staat een stukje over het kerkblad. Ook zo’n fenomeen in veel plaatsen. Maar past het nog. 
Zo kun je nog eens even verder gaan. 
Heel het kerk-zijn, als voorganger die rondkijkt, stel je je de vraag. Hoe gaan we verder? 
 

Soms moet je iets loslaten. 
Je kunt tenslotte niks anders oppakken als je niet de bereidheid hebt, iets anders weer neer te leggen. 
Naast de beide mooie kerkplekjes in ’t Waal en de Brink en allen die er omheen wonen, is ondergetekende ambulant predikant. Dat is in 
de meeste gevallen helaas niet de benenwagen maar een behoorlijke hoeveelheid snelwegkilometers.  
Je springt een onbekende situatie binnen; er is werk te doen, beleid te verzetten… en tegen de tijd dat de afgesproken tijd voorbij is, is 
iedereen blij dat je weer vertrekt. Tenminste, dat is de kunst; je pakt iets op, je verwondert je, je legt het weer neer en iemand anders 
pakt het op. Zo was je ook overheen gekomen. Een tijdelijke (interim-)opdracht, meedenken, meedoen en daarna hopelijk weer een 
nieuwe situatie, collega beroepen, nieuwe horizon verkend etc. 
 
De één heeft dat natuurlijk meer in zijn aard dan een ander. 
Maar voor eenieder blijft het spannend. 
 
Ook als kerken in onze buurt, is het zoeken naar wat we met een gerust hart mogen loslaten en wat onze roeping is om op te pakken. 
 

Ontspannenheid mag erbij zijn. 
We zijn geen geloofsgemeenschap omdat het moet, maar omdat we moed gekregen hebben.  
Niets moet, veel kan. 
En de moed zal ons niet ontbreken. Ook anno 2023 is er de Geest, die ons als geloofsgemeenschap helpt om samen met alle 
buren&bewoners te ontdekken hoe we kerk kunnen zijn.  

ds. Marius van Duijn 

 

 
 

 
 
 

 
Een Heul eind van de kerk, daar woonde mw. Gerrie van Garderen-van Beek; lange jaren geleden was ze met haar lief 
getrouwd en van Doorn naar het Overeind verhuisd. Samen met haar groter groeiend gezin. Na het overlijden van haar 
man Anton, verhuisde ze naar het Haltnahuis en maakte daar menig wandeling op het Rond. Ze had het er goed, leefde 
mee met de Opstandingskerk, maar bleef uiteraard ook met het oude kerkje aan de Brink verbonden.  
 

Er was daar zoveel herinnering, de huwelijkse jaren, haar jonggestorven zoontje Marco, familie. Kortom, in het Haltnahuis 
was wel uit het oog, maar zeker niet uit het hart van hervormd Schalkwijk. 
 

Meditatiefje 
                                    

Langs kanaal en Lek 
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Het afscheid kwam zoals ze was: zorgzaam. Er was tijd om afscheid te nemen, te lachen, een traan te laten, een oude psalm 
te zingen of gewoon even over de arm te strelen. Het was goed zo, zoals het op de kaart stond.  
 

En ook toen het leven op was, was het zoals de Psalm zei: het ontbreekt mij aan niets. Maandag 19 december, in de leeftijd 
van 90 jaar, sloot zij haar ogen om ze in een andere werkelijkheid weer op te slaan. Dat is Advent&Kerst, hier het donker, 
daar het licht. In een kerkdienst waar zelfs staanplaatsen nodig waren, namen wij net voor kerst afscheid van haar op de 
Brink. Liederen, oud en nieuw klonken; de oude familie, in verwachting van nieuw leven, was bij elkaar, vrienden en 
kennissen. Opnieuw was de conclusie: het is goed zo. 
 
We wensen het hele gezin, van Wijk bij Duurstede, het Overeind, de Schalkwijkse weg, Jaarsveld tot Amsterdam van harte 
Gods zegen. Nu het ouderlijk huis voorbij gegaan is, moge God jullie nabij zijn als een Vader die beschermt en een Moeder 
die troost. 
 

Deze kopij wordt eind van het jaar geschreven. De post druppelt nog wat binnen, maar het geeft me nu al de ruimte om 
iedereen te bedanken die een prachtige kerstkaart stuurde. Hartelijk dank, ook namens Henriëtte. 
 

Met vriendelijke groet,   
Marius van Duijn, VDm 
 
 
 
 
 
 
 

Koffieochtend EVA 
 

We kijken terug op een fijne kerstviering met elkaar. Eerst een mooie liturgie en daarna 
creatief met elkaar aan de slag. 
En dan staat de eerste activiteit van het nieuwe jaar alweer op het programma. 
Voor woensdagochtend 11 januari hebben we een spreekster uitgenodigd.  
Olga Berg komt vertellen over het thema "Het leven omarmen". Een nieuw jaar is van start gegaan en hoe gaan we dat 
weer beleven en wie is God in ons leven van elke dag. 
 

Iedereen is weer van harte welkom in de consistorie van de kerk in Schalkwijk. 
Om 9.15 is de koffie klaar en om 9.30 uur willen we  beginnen.  
Iedereen is weer van harte welkom en neem gerust iemand mee. 
Tot ziens, 
Arja en Marian 
 
Bijbelgesprekskring 
Centraal staan de vragen die Jezus gesteld heeft, zoals ze in het Johannes Evangelie staan. Vooral boeiend als je erover 
nadenkt alsof die vraag rechtstreeks aan jou gesteld zou worden. Deze maand staan ze gepland op woensdag 11 en 25 
januari. 
 
Gebedskring 
Deze houden we op woensdag 25 januari. Er is altijd genoeg om voor te danken en te bidden. 
 
Vanuit de kerkenra(a)d(en) 
 

In de afgelopen maand hebben wij een gezamenlijke vergadering gehad.  
Eén van de zaken die besproken zijn betreft het preekrooster 2023. Tot op heden is het zo geweest dat op de eerste zondag 
van de maand er een gezamenlijke dienst in één van de gemeentes plaatsvond. Ds. Van Duijn ging standaard op de eerste 
zondag in Tull en ’t Waal en Honswijk voor en op de tweede zondag in Schalkwijk en ’t Goy. Dit betekende dat het 
regelmatig voorgekomen is dat in de gemeente Tull en ’t Waal Ds. Van Duijn soms meerdere weken niet in een reguliere 
dienst voorging. Om dit te voorkomen is er voor gekozen om in 2023 op de eerste zondag van de oneven maand de 
gezamenlijke dienst in Tull en ’t Waal te houden en op de tweede zondag van de even maand in Schalkwijk. Voor het eerste 
halfjaar 2023 ziet dit er dan als volgt uit: 
 

Gezamenlijke diensten in Tull en ’t Waal: 1 januari, 5 maart en 7 mei 

Gezamenlijk 
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Gezamenlijke diensten in Schalkwijk: 12 februari, 9 april en 11 juni. 
 
Vanaf 2 juli 2023 hebben we de zomerperiode waarin we de diensten gezamenlijke houden. 
We hebben besloten om na de zomerperiode van 2023 de diensten om en om plaats te laten vinden in Tull en ’t Waal en 
Schalkwijk. Op de oneven weken in Tull en ‘t Waal en in de even weken in Schalkwijk.  
 

Verder is er gesproken over het kerkblad. Tot op heden is het niet gelukt om nieuwe leden voor de redactie te vinden. Ook 
is het nog niet duidelijk in welke vorm we het kerkblad zullen voortzetten. Suggesties zijn welkom. 
Er is nu wel een kleine commissie gestart die begin januari het e.e.a zal gaan uitwerken. 
 

Tenslotte is de interkerkelijke werkgroep, die o.a. de Hemelvaartsdienst organiseert, aangevuld met Henny vanuit 
Schalkwijk en Arjan vanuit Tull en ’t Waal. 
 

Bovenstaande onderwerpen zijn ook aan bod geweest in de gezamenlijke vergadering van beide kerkenraden. 
In onze eigen vergadering is verder gesproken over: 
De bevestiging van George van Doorn en het afscheid van Anton van Garderen. Deze staat gepland op zondag 12 februari in 
de gezamenlijke dienst. 
Het beleidsplan wat in concept gereed is, het ontruimingsplan wat af is en nu in de gemeente besproken moet worden, de 
kerstsamenzang en wat verder ter tafel kwam.  
 
Papieren evangelist 
 

Een oude collega was 25 jaar eindredacteur van de Zaaier. 
Voor wie het niet kent, dat is het Kerkblad van Ameide tot en met Zijderveld. En iedereen in de regio, de kapper incluis was 
abonnee van dit blad. 
Je kon er alles in lezen; wie er op aarde gekomen was en wie was gaan hemelen. Tussen de regels door was merkbaar in 
welke gemeente het een beetje spannend was, je kon gluren bij de buren en met genoegen tot de ontdekking komen dat 
het kerkelijk gras thuis zo slecht nog niet was. Kortom, een kerkblad dat klinkt als een klok. 
In de eerste gemeente hadden we daarnaast nog de behoefte aan een klein blaadje voor de buurt, het SIGNAAL. In de 
eerste versie bedelde ik een eigen copy-machine bij elkaar; één enthousiaste lezer trok de knip. Maakt niet uit wat het kost. 

Het kerkblad, we zouden er nog veel over kunnen schrijven. 
Maar eerst een bedankje (jaja, de meditatie is niet voor niets!): na tig jaren hebben 
Antoinette en Johan besloten om niet meer de redactie te vormen van ons kerkblad. 
Niet op stel en sprong: het aanbod voor liefhebbers heeft een flink aantal keren in 
dit blad gestaan. Het tekent de trouw waarmee ze hun tekst-taak verricht hebben. 
Een appje aan de kerkenraadsleden en ondergetekende: denk aan ons en aan het 
kerkblad. Voor het gemak zette ik de inleverdatum een week eerder in de agenda. 
Altijd op tijd dus. Daarna begon het redactiewerk; fouten eruit, roosters toevoegen, 
alles uitlijnen etc. En dan net voor de deadline de e-meeuw richting de drukker. 

Voor nu met kapitale letters.                BEDANKT 
 

Intussen wordt er natuurlijk hard nagedacht over het vervolg van het kerkblad. U heeft daar ruim de tijd voor gehad om op 
te reageren. 
Hoe doen we het goed in deze tijd waarin we op verschillende manieren communiceren. 
Stoppen is een optie. Geen gekke gedachte, tot je weer bij iemand zit die het blad als het laatste lijntje met de kerk ervaart. 
Of juist getriggerd wordt om in gesprek te gaan. Is het dan wel wijs om de stekker eruit te trekken. 
Of zullen we het anders doen? 
Dat het anders moet, is wel duidelijk.  
We appen (wordt gerust lid van de kerk-in-Tull-en ’t Waal app of een soortgelijke n 
Schalkwijk-’t Goy), zodat de laatste weetjes gedeeld kunnen worden. 
We denken na over een digitale wekelijkse Nieuwsbrief, waarbij de liturgie van de 
diensten gemaild kan worden. Gewoon een meer-of-minder A-4tje, net naar gelang er 
wekelijks gedeeld wordt.  
Het kerkblad zelf; daar zijn we nog niet helemaal uit. Maken we er een informatieve 
editie van die jaarlijks uitkomt of wordt het kerkblad kwartaalblad. Ook goed voor het 
milieu overigens.  
Een klein team denkt erover na.  
Laat uw ideeën gerust weten.  
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Ds M. van Duijn 
 
Email adres kerkblad 
Deze is kerkblad@hervormdschalkwijk.nl. 
En die zal geactiveerd worden bij mij opvolger en die kan u dus gewoon blijven gebruiken. 
Ik kreeg echter ook heel veel binnen via ander mail adressen, zowel via de diaconie en privé. En ook wel eens via 
WhatsApp. Dat was geen probleem, maar vanaf nu dus wel. Dus het verzoek is om voortaan altijd dit mailadres te blijven 
gebruiken.  
 

Johan de Bruijn 
 
Redactie kerkblad 
Zoals wij in het voorjaar al bekend maakten gaan wij stoppen met het verzorgen van het kerkblad. Niet dat we het echt zat 
waren, maar bij elkaar hebben we dat zo’n 38 jaar gedaan en dan is het ook wel weer goed om er mee te stoppen. 
Na een lange tijd wordt het ook lastiger om vernieuwend bezig te blijven. 
 

Hoe is het allemaal ontstaan? 
Het kerkblad is gestart in 1959 als een samenwerking met de Hervormde Gemeente van Schalkwijk en Tull en’t Waal en de 
Pleinkerk in Houten. Hij kwam toen eenmaal per 2 weken uit. Dat betekend dat we nu starten met de 64e jaargang. 
In 1963 heeft de gemeente van Houten besloten om de samenwerking te beëindigen en zijn wij zelf verder gegaan. Echter 
werd het in 1963 gewoon weer 1e jaargang genoemd. 
Het werd getypt op stencil papier. Meestal één gevouwen A4 en soms een inlegvelletje. Met het typen mocht je geen 
fouten maken. Een enkele letter kon wel gecorrigeerd worden, maar een hele zin was niet te doen. Dus in dat geval kon de 
typist(e) weer opnieuw beginnen. 
Vervolgens werd deze dan bij ons in de consistorie door Koster Henk Berlang sr. gestencild. 

Om de kosten dekkend te krijgen werd er in 1959 al een vrijwillige 
bijdrage gevraagd en die leverde ƒ 283 op. 
Uit berekeningen zouden de kosten toen ƒ 3,50 per abonnee moeten zijn. 
 
In 1984 heeft Antoinette het typewerk overgenomen van Henk Berlang 
jr. 
Nog steeds op stencil papier en op een typemachine met een extra brede 
wagen. 
Behalve het letten op typefouten was het ook lastig om de tekst over het 
hele kerkblad goed te verdelen. Als je te dicht op elkaar begon hield je 
ruimte “over” en als je te breed begon kon je ruimte tekort komen. 
 
De stencilmachine is afgeschaft in 1989. Het was behoorlijk bewerkelijk. 
Met name bij de achterkanten van de pagina’s bleef de boel nog wel 
eens plakken. 
Er is toen een kopieermachine aangeschaft. Dat was wel een verbetering. 
Maar ook daar ging het nog wel eens fout met de achterkanten. Je kon er 
wel dubbelzijdig op kopiëren, maar het was geen echter dubbelzijdige 
kopieermachine.  
En nog steeds werd alles zelf vervolgens gevouwen en geniet. 
 

Maar nu waren er ook mogelijkheden om afbeeldingen toe te voegen. 
Die knipte je uit en plakte ze met matte tape op het origineel. 
 

In 1991 zijn we, na aanbeveling van ds T. Cammeraat overgegaan naar 
drukkerij Den Hoed in Wijk bij Duurstede. Hier zitten we nog steeds. 

Voor kerken werkte hij met een gereduceerd tarief. Het abonnementsgeld werd toen vastgesteld op ƒ 25,-, later werd dat € 
12,50 en nu zitten we op € 15,-. Dus naar verhouding werd het steeds goedkoper. 
 

Hiervoor moesten op speciale velletjes op A5 formaat typen. Met een lichtgele kleur werd daarop de marges aangegeven 
waar je binnen moest blijven. (De gele keur was nl na het drukken niet meer zichtbaar). 
 

Met de komst van de computer is Johan zich er ook mee bezig gaan houden. Het typen gaat op zich niet sneller, maar het 
uitlijnen en corrigeren gaat wel veel eenvoudiger.  
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Ook dit was wel even wennen, maar dat ging snel beter, zeker ook omdat de computers en printers ook snel beter werden. 
Afbeeldingen konden nu redelijk eenvoudig toegevoegd worden. En om aan een voorraad afbeeldingen te komen kocht je 
een aantal CD’s met duizenden afbeeldingen. 
 

Ook het aanleveren van kopij werd eenvoudiger. Steeds minder handgeschreven briefjes die nauwelijks te lezen waren en 
steeds meer getypt. 
(In een oud kerkblad stond bij de vereisten dat je het handschrift van een predikant moest kunnen ontcijferen) 
Vervolgens was de email ook een uitkomst. Nu kon je de teksten er gewoon in plakken en daarmee veranderde het 
typewerk meer in opmaakwerk. 
En na verloop van tijd konden ook foto’s geplaatst worden. 
Nu vinden we dat allemaal gewoon en weten we niet beter, maar er is echt wel veel veranderd. 
 

Tull en ’t Waal leverde meestal hun kopij compleet in. Daar hadden we dus niet al te veel om het verkrijgen van de 
informatie. Soms door de dienstdoende predikant en soms door een gemeentelid. We hebben daar in ieder geval heel wat 
wisselingen meegemaakt  
Ds Riemersma schreef het altijd op de achterkant van gebruikte A4 tjes. Een mooie recycling dus. 
 

Hoewel sommigen de kopij altijd keurig op tijd in inleverden, waren er ook genoeg die dachten dat het “verboden” was om 
in te leveren voor de uiterste inleverdatum . 
En uiteraard hebben we altijd genoeg herinneringen moeten sturen voor kopij die we nog tegoed hadden. 
 

De grootse tijd heb ik in de kerkenraad gezeten en daardoor wist ik wel wat er leefde en of er nog ergens iets zinvols 
aangeleverd moest worden. 
En in doorsnee ging het ook meestal gewoon goed. 
 

We hebben er ook wel een hoop plezier aan beleefd en zijn het nog steeds niet echt zat. Maar het is ook goed om er mee 
te stoppen. Iedere maand ben je toch telkens een paar avonden bezig en het geeft ook wel rust om daar een punt achter te 
kunnen zetten. 
 

We wensen de opvolgers veel succes met de “overname”. 
Het is ook een moment om eens goed na te denken of we op deze manier willen doorgaan. Er zijn nu ook meerder digitale 
mogelijkheden om het nieuws te verspreiden. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat niet iedereen met een 
computer overweg kan, dus voor die groep er zal altijd nog iets op papier moeten verschijnen. 
 

Mvg en bedankt voor alle vertrouwen, 
Johan en Antoinette de Bruijn 
 
 
 
 
Trossel 
De koffieochtenden in januari zijn: 
6,12,20 en 26. Om 10.00u in de Wiesse  
 
Maar de Trossel doet veel meer. Neem ook eens een kijkje op de website www.detrossel.nl 
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Inzameling 
 

In de advent dagen heeft de  RK parochiekerk  een inzameling gehouden van houdbare spullen in de hal van de kerk, dit om 
ook de mensen die het lastig hebben een mooie kerst te geven. 
Nu willen zij dit niet alleen met advent doen maar door het hele jaar heen en hebben ze gevraagd aan ons of wij ook mee 
willen werken aan dit mooie project, en als kerkraad willen we dit graag ondersteunen. 
Waarom in de hal? Nu deze is altijd open en daar kan je zo binnenlopen. 
 

Nu zouden we het zo willen doen, we willen achter in onze  kerk een doos of krat neerzetten waar u de lang houdbare 
spullen in kan doen, en dan zorgen wij dat het in de hal van de RK Kerk komt. 
 

Dit mag en kan u dan inleveren op elke willekeurige zondag, en weet u iemand die wat extra’s nodig heeft dan kan u hem 
of haar er op wijzen dat ze daar uit kunnen zoeken wat zij nodig hebben. 
 

Dus graag lang houdbare spullen dus denk aan tandpasta en soep in blik e.d., een mooie manier om hulp te geven kort bij 
in de buurt. 
 

Ook zal er geregeld een stukje staan in de Schalkwijkse  berichten dat dit van beide kerken uitgaat. Als u vragen hebt laat 
het ons even weten, de mail adressen staan in het kerkblad en anders mag u ons daarop aanspreken.   
 
Vriendelijke groeten,  
Anton van Garderen   
 
Nieuwe ambtsdragers  
 
George van Doorn komt weer in de kerkenraad. Dat is geen Heintje Davids effect, want deze keer is hij ouderling-
kerkrentmeester, al weet iedereen dat het bij George nooit gaat om wat iemand heeft en geeft, maar om wie iemand is.  
 

Dat is een prachtige houding voor een kerkenraadslid. We gaan hopelijk opnieuw met veel vreugde samen aan het 
kerkewerk. 
 
De bevestigingsdienst zal op zondag 12 februari plaatsvinden, waarbij we dan tevens afscheid nemen van Anton van 
Garderen. 
 
Van het verjaardagfonds is via Marjan van Doorn € 78,50 binnengekomen hiervoor onze hartelijke dank. 
Ook zijn we weer druk bezig voor de actie kerkbalans 2023, en natuurlijk hopen we dat het weer zo’n mooi succes word als 
afgelopen jaren, 2022 is nog niet om als ik dit zit te schrijven, maar ook dit ziet er weer goed uit. 
Er zijn een paar mensen bezig om te kijken naar het beleidsplan en het plaatselijk reglement om dit weer in orde te krijgen, 
en ook is eindelijk de boekhouder van KKA klaar met de boekhouding van 2021, dit is vreselijk laat maar er waren wat 
strubbelingen bij KKA, alles was in maart al ingeleverd maar alles is nu rond dus zal het ter inzage komen te liggen, maar dat 
hoort u nog. 
Het ontruimingsplan van de Kerk is klaar en zal in het komende jaar wel een keer geoefend gaan worden.  
Wij willen weer alle vrijwilligers bedanken voor alle zaken die gedaan worden, denk aan de begraafplaats en de kerk maar 
ook alle zaken er rond om heen en natuurlijk ook het kosters echtpaar Jan en Adrie Berlang waar vaak een beroep op wordt 
gedaan en altijd klaar staan dank daar voor. 
Dan wensen wij iedereen een hele goede jaarwisseling en een heel mooi 2023.  
 
De kerkrentmeesters  
Met vriendelijke groet, 
Anton van Garderen 
 
 
 
 

Schalkwijk en ‘t Goy 
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Brinkmarkt 2023   !!!!  of  ????? 
 
Hierbij doe ik een oproep aan iedereen om mee te denken over de invulling van de brinkmarkt 2023, vele jaren hebben we 
groot succes gehad met onze brinkmarkten die het hele dorp samenbracht op onze Brink en dus bij onze kerk. 
Graag kom ik in contact met mensen die hier, met mij, de schouders onder willen zetten, de vergunning aanvraag moet 
binnenkort de deur uit. 
Als u 1 van onze pijlers onder onze kerk wilt helpen mee organiseren ben ik op zoek naar u. 
Met vr. gr. Addie de Gier 
 
 
 
Diaconie 
 

Voor de Aktie “Houten geeft warmte” is in totaal inmiddels € 1040 toegezegd. 
Wij ronden dat bedrag naar boven af, zodat we bij 3 gezinnen een goede steun hebben kunnen geven a € 400.   
 
Ook hebben we aardig wat giften ontvangen voor een vrije keuze. 
Deze zijn als volgt besteed. 
 

Andrea € 250,-.  Het project, dat we een tijdje ondersteund hadden van de opbrengst van de Brinkmarkt, loopt nog wel 
door. Zij is daar nog steeds actief bezig en ook in opvang van jongeren en onderwijs. Sinds vorig jaar zijn we weer begonnen 
met een ondersteuning. 
 

Verder st Vluchteling € 250,-, hoeft eigenlijk niet toegelicht te worden. De nood is de afgelopen jaren helaas enorm 
verergerd 
 

ZOA € 250,-, ZOA is een christelijke hulp organisatie en werkt wereldwijd in meer dan 10 landen met een team van zo’n 
duizend medewerkers. In crisisgebieden helpen ze mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer 
opbouwen van een bestaan. Op die manier willen ze hen in staat stellen in vrede een waardig leven te leiden.  
 

En kerk in actie € 200,-. Algemene gift. Er zijn zoveel schrijnende doelen waarvoor zij zich inzetten. De keuze van besteding 
laten we aan hun over. 
 

Aan de voedselbank hadden we eerder in dit jaar al een extra donatie van € 250 gegeven naast de donatie van € 500 die we 
al jaren gedaan hadden. 
 
De begroting van de diaconie over 2023 is inmiddels door de kerkenraad en de CCBB goedgekeurd. Ook dit jaar hebben we 
een klein verlies begroot, want de nood zal er altijd zijn. Hieronder ziet het verkorte overzicht. 
 
Namens de diakonie 
Johan en Henny 
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Belangrijke informatie van de kerkrentmeesters van Tull en ‘t Waal en Honswijk. 
 
Het gaat over het kerkhof waar we erg blij mee zijn omdat wij er onze dierbaren kunnen begraven vlak naast de kerk in ons 
dorp ……. dichtbij. 
De geschiedenis gaat terug tot 1829. 
Vroeger kon men een eeuwigdurend grafrecht kopen maar dat kan al lange tijd niet meer omdat dan het kerkhof een keer 
vol raakt en dan kan een tweede en derde generatie niet meer terecht op het kerkhof. 
Er is al eens uitgebreid en er staat een nieuwe uitbreiding gepland. 
 
Bij het archiveren van het bestand van onze begraafplaats komen wij documenten tegen waarbij er een grafrecht is 
verleend voor onbepaalde tijd of voor 25 of 20 jaar. 
Er zijn graven die verlopen zijn of waarvan het grafrecht niet overgeschreven is. 
Hieronder vind u een gedeelte overgenomen uit het reglement. 
 
Overschrijving van verleende rechten 

1) Het uitsluitend recht op een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende worden overgeschreven ten 
name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op 
verzoek van de rechthebbende ten name van een ander is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen 
bestaan. 

2) Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of 
levenspartner dan wel een bloed-of aanverwant tot en met de derde graad, mits het verzoek hiertoe schriftelijk 

Tull en ‘t Waal 
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wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander is 
slechts        mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.   

3) Indien binnen de in lid 2 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, vervalt het recht aan het 
college van kerkrentmeesters.  

 
Het is bijzonder moeilijk om de personen te vinden die de grafrechten van hun overleden familieleden beheren. 
En om de administratie op orde te krijgen en te houden verzoeken wij u het volgende: 
 

– Bent u degene die het grafrecht van 1 of meerdere graven bezit wilt u dan een kopie maken van dat grafrecht en ons 
doen toekomen. 
– Bent u in het bezit van wettelijke eigendomspapieren, wilt u daar dan een kopie van maken en ons doen toekomen. 
– Wilt u het grafrecht dat u bezit verlengen of over laten schrijven op een ander familielid wilt u dan contact met ons 
opnemen. 
 

U ontvangt dan van ons een grafbrief, dat is een overeenkomst waarin door de beheerder een grafrecht is verleend en een 
reglement. 
 

Wilt u deze informatie zoveel mogelijk delen met families die u kent maar die niet meer in het dorp wonen zodat zij ook de 
gelegenheid hebben om actie te ondernemen. 
 

Voor informatie kunt u mailen naar arjavanrooijen@gmail.com  of  bellen naar Arja van Rooijen  0637232179 in de 
maanden februari, maart en april ben ik telefonisch niet bereikbaar. 
 

 
Hartelijke groet Kerkrentmeesters van Tull en ‘t Waal en Honswijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week van gebed voor eenheid van zondag 15 t/m zondag 22 januari 2023 
In Houten doen we opnieuw mee aan de komende Week van gebed voor eenheid, zondag 15 t/m zondag 22 januari 2023. 
Het thema dit jaar is “Doe goed, zoek recht” en komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen 
in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de 
Amerikaanse staat Minnesota. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. 
 
Doe ook mee met kerken en christenen uit Houten, ons land en de gehele wereld!  
 
Je kunt thuis meebidden in je gezin, zie https://www.weekvangebed.nl/meebidden/gezin  Ook tieners kunnen meedoen, zie 
https://www.weekvangebed.nl/jeugd/tieners.  
Elke avond van 19-19.45 uur kan iedereen meedoen in de Sionkerk (Eikenhout 221, 3991 PN Houten).  
Alle info op www.weekvangebed.nl, voor Houten via bedrijfsgebed@gmail.com.  
 
 
 
 
 
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 

persberichten 
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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: 
Arja van Rooijen 
Waalseweg 54 
3999NT  Tull en ‘t Waal 
arjavanrooijen@gmail.com 
06-37232179 

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 
  
NL91 RABO 0357 5510 87   

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

NL91 RABO 0357 5510 87 

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 
NL27 RABO 0357 5532 09 

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.kerkenschalkwijk-tullentwaal.nl 
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Lichtend Licht 
 
 

Lichtend Licht  
-adem van leven- 

 

zelfs de ziel is  
     -sprakeloos-, 

 
stem die klinkt  
-ook in het heden- 

 
“Er is Licht”,  
 -zo eindeloos-. 
 
 

Cobie Verheij-de Peuter,  
www.gedichtensite.nl 

 
 
 

  Kerkenraadsverg SW
 

Kerkenraadsverg  gez. 

Versch. kerkblad 

Kopie kerkblad 

Biddag/D
ankdag 

Stille w
eekviering 

G
ebedskring 

EVA-koffieochtend 

Bijbelgesprekskring 

W
eek van gebed 

 

Jan 

18 

 7 25 

  25 

11 

11,25 

15-22 

Jan 

Febr 

 28 

4 22 

  22 

8 8, 22 

 Febr 

M
rt 

28 

 4 22 

8  22 

8 8, 22 

 M
rt 

April 

 18 

1 26 

 3-6, 8 

26 

4 12, 26 

 April 

M
ei 

17 

 6 24 

  24 

 10, 24 

 M
ei 


