MEDITATIE
Twee zonen, één vader
‘Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen …’ (Lucas 15:11-32)
Je weet nooit van tevoren wat zo’n gelijkenis met je doet.
Bij die ene verdwaalde jongen duurde het ook een hele tijd voor hij in de
onderste kring van de spiraal terecht kwam. Eén ding hoopt hij: misschien
was zijn vader er nog. Jarenlang had hij niets van hem gehoord.
Maar toen hij thuiskwam, was die vader er.
Men heeft het Jezus niet in dank afgenomen dat Hij dit soort gelijkenissen
vertelde; dat Hij omging met tollenaren en zondaren; dat Hij met de boodschap van die ‘andere’ God dwars door gevestigde regels en gewoonten
heen liep - deze vreemde, vergevende God!
Het is goed ons dit te realiseren in deze weken, voorafgaande aan het lijden
en sterven van Jezus. Deze vergeving heeft Hem aan het kruis gebracht!
Het is ook goed om vast te stellen dat (wat Jezus betreft) de uitnodiging van
de Vader niet minder hartelijk klinkt tegen hen die wrokkig aan de kant staan:
‘Mijn jongen, jij bent altijd bij mij, en alles wat van mij is, is van jou …’ (15:31)
In de gelijkenis staan ze scherp tegenover elkaar: je bent de één of je bent de
ander. Maar ik herken ze allebei wel, die twee broers.
Soms lijken we op die ene: de mens van de autonomie, van ‘de boel de boel
laten’ en ik bepaal het allemaal zelf wel. Ik heb genoeg aan m’n genoegens,
ik en m’n schik. En ook al maak je er (nog) geen zwijnenstal van, je knort wel
van zelfingenomen tevredenheid …
Soms ben je die ander: de precieze, en haat je dat ongeremde, ongeregelde in jezelf, maar vooral bij die ander! Wij zien graag dat anderen zich aan de
regels houden en kijken wat minder nauw als het ons beter uitkomt iets door
de vingers te zien - en hoe hoog je ‘normen en waarden’ ook acht, hoe
gemakkelijk minacht je wie de fout inging. En: ‘Eens een dief …’
Wij – wij zijn een mengvorm. Dat verwart ons. En wij hunkeren naar iets dat
ons verenigt, waarin die stukken binnen ons samenvallen. Ik hunker naar die
Vader die zich over ons ontfermt en die mij ogen en hart opent voor wie in
eigen gelijk en wrok verloren dreigt te gaan – ikzelf, mijn broeder, mijn zuster!
Er is een Vader.
Laat ik opstaan en naar mijn Vader gaan.
Laat ik mijn broeder, zuster de hand reiken …
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Wat doet zo’n gelijkenis met jou?

VANUIT DE KERKENRAAD
Moderamen Kerkenraad: Henk Bakker, vanuit het CvK
Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Erik Kraaij, pastoraal ouderling
Cor Polak, notulist / ondersteuning scribaat
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant / waarn. scriba
Scribaat Kerkenraad:
Predikanten:

Email: scriba@gknieuwendijk.nl
ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com
ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale
bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.
Vergaderingen
dinsdag 1 maart
dinsdag 29 maart
woensdag 6 april

(19.45 uur) Moderamen
(19.45 uur) Moderamen
(19.45) Kerkenraad: presentatie jaarcijfers

‘Dit is uw opgang naar Jeruzalem …’ (uit Lied 556:5)
Enkele kanttekeningen bij de Paascyclus
Een goede traditie
Voor de zeventiende keer alweer, komen we als gemeente samen op de
‘witte donderdag’, ‘goede vrijdag’, ‘stille zaterdag’ en de paasmorgen. Hoewel
dus verdeeld over vier bijeenkomsten, is het één doorlopende, ingetogen
viering: doorlopend, omdat de bijeenkomsten samen een doorlopend geheel
vormen, dat het Evangelie op de voet volgt en in het Paasfeest uitmondt;
ingetogen, omdat we van een stil en bescheiden makende lijdensgeschiedenis horen; een viering, omdat het Evangelie (‘blijde boodschap’) ons
voorhoudt dat dit alles geschiedt is om ons en voor ons, ons ten goede, en
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omdat het Evangelie niet bij kruis en graf halt houdt, maar vertelt van een
open graf.
Deze laatste dagen …
‘Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen’
(Lied 556:1. Wie de vier Evangeliën eens doorbladert, komt er al snel achter
dat alle evangelisten hun verkondiging toespitsen op de laatste fase van
Jezus’ leven op aarde, vooral de laatste dagen in Jeruzalem vanaf de intocht.
Iemand heeft de Evangeliën eens getypeerd als ‘lijdensgeschiedenissen met
een lange inleiding’ en daar zit een kern van waarheid in. De laatste dagen
van Jezus in Jeruzalem, uitlopend op zijn kruisiging en vooral de verrassende
wending ten leven daarna – zij vormen zeker de kern van het Evangelie, de
climax van de verkondiging. Kruis en opstanding vormen samen de
brandpunten van het Evangelie.
Het is dan ook geen wonder dat de gemeente van de gekruisigde en opgestane Heer altijd bijzondere aandacht aan deze gebeurtenissen gegeven
heeft. Geen wonder ook dat haar liturgische traditie op de dagen rondom
Pasen rijk en veelkleurig is. Onze eigen Nieuwendijkse ‘traditie’ van de
Paascyclus is daar (maar) een heel klein onderdeeltje van, maar daarom niet
minder waardevol.
Aan de hand van Lucas
Wanneer we in enkele samenkomsten aan de hand van één Evangelie (en dit
jaar is het Evangelie naar Lucas weer aan de beurt) de geschiedenis volgen,
dan toch vooral om ons te verwonderen over de diepte en de betekenis
ervan. Op het Evangelie zelf, daarop ligt alle nadruk. We lezen Lucas’
Evangelie nu niet in stukjes uiteengelegd, maar we lezen het (zoals het
bedoeld en voor Theofilus geschreven is:) als één doorlopend verhaal, dat op
zichzelf al beeldend en sprekend genoeg is. Wat er op de donderdag voor
zijn dood gebeurde, dat willen wij op Witte Donderdag gedenken. Op vrijdag
werd Hij gekruisigd; op de Goede Vrijdag staan we daar bij stil. Op de dag
tussen zijn sterven en opstanding, op de Stille Zaterdag dus, denken we o.a.
aan de betekenis van onze doop: ‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in
Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?’ (Romeinen 6:3). En op de morgen
van Pasen gedenken wij de ‘morgen ongedacht’ (Lied 630), waarop God
Jezus’ leven rehabiliteert en opwekt uit de doden.
Zo volgen wij de gebeurtenissen op min of meer hetzelfde ritme als waarin zij
zich voltrokken.
Op een afstand
Volgen? Nu, met het op de voet volgen van het Evangelie verbeelden wij ons
niet beter te zijn dan de eerste discipelen. Van hen wordt immers gezegd dat
ze hun Heer allemaal in de steek laten of hooguit een veilige (?) afstand
bewaren (Lucas 22:54b). Laten we geen illusies koesteren, wij zouden geen
haar beter zijn geweest! Als we de weg van Jezus gedenken, dan verwon3

derd en dankbaar dat Hij deze weg heeft willen gaan, Hij alleen in onze
plaats.
Een bijeenkomst in vieren, om te vieren.
De nieuwe Paaskaars
Op paaszondag 27 maart brandt de nieuwe
paaskaars in onze kerk. Het model van dit jaar
heet ‘Gaudi’: met een veelkleurig recht kruis,
geënt op de kleurige mozaïeken van de
Spaanse architect Antoni Gaudi (1852-1926),
bekend van de nog niet voltooide basiliek
Sagrada Familia (‘Heilige familie’), in Barcelona.

Licht uit licht

De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.
En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof.
Onherkend zit zij aan,
met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.
Ida Gerhardt
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Voorjaarsledenvergadering 2016 op woensdag 6 april
De laatste jaren was het zo’n beetje de gewoonte de voorjaarsledenvergadering te koppelen aan de dienst van Bidstond. Na deze dienst was er
gelegenheid om bepaalde onderwerpen met de gemeente te bespreken.
Vaste prik was de presentatie van de Jaarrekening en de Begroting van
zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie, ZWO en
Wereldwinkel. De koppeling aan de dienst van Bidstond werd alom
gewaardeerd. Helaas is dit een stuk lastiger geworden en voor wat betreft het
tijdspad eigenlijk niet meer haalbaar.
Volgens Ordinantie 11 van de PKN dienen zowel het College van
Kerkrentmeesters als de Diaconie zich aan bepaalde richtlijnen te houden.
Zo dient vóór 1 november de concept begroting (van beide geledingen) + het
collecterooster bij de kerkenraad te worden ingediend. Nadat de kerkenraad
de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in
de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel
voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de
leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen
kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het
collecterooster vast. Dit is dan ook op deze wijze gebeurd voorafgaande aan
en tijdens de Najaarsledenvergadering van 2015.
Na deze stap wordt de vastgestelde begroting voor 15 december ingediend
bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB)
van de PKN. Het beleidsplan wordt ter informatie bijgevoegd. Dit RCBB ziet
toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeenten en Diaconieën. Daarnaast adviseert en ondersteunt het College
de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.
Ook de presentatie van de jaarrekening ontkomt niet aan bepaalde richtlijnen.
Zo wordt verwacht dat het College van Kerkrentmeesters en het College van
Diakenen elk jaar vóór 1 mei de ontwerpjaarrekeningen over het laatst
verlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voorleggen.
Vóór de vaststelling van de jaarrekeningen, wordt de financiële administratie
van de gemeente en van de Diaconie gecontroleerd door een door de
kerkenraad aan te wijzen registeraccountant of accountantsadministratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke deskundigen.
De jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting gedurende een
week voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd, waarna zij de
gelegenheid krijgen hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken.
Aansluitend stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot
decharge van de kerkrentmeesters, respectievelijk de diakenen, inzake het
door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of
het RCBB nader overleg wenst. Ook deze vastgestelde jaarrekening, met het
rapport van de gehouden controle, wordt bij het RCBB ingediend. Dat gebeurt
dan vóór 15 juni.
Het CvK en de Diaconie hebben aangegeven, de jaarrekeningen niet eerder
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gereed te kunnen hebben dan eind maart. Dit heeft tot gevolg, dat er een
ander moment moet worden gekozen om deze cijfers aan de gemeente voor
te leggen en met de leden te bespreken.
De kerkenraad heeft daarom het besluit genomen een aparte avond in te
plannen, waarop de voorjaarsledenvergadering wordt gehouden. Dit is dan
tevens een mooie gelegenheid om nog een aantal onderwerpen op de
agenda te zetten:
 Beleidsplan 2016 – 2020
De nieuwe versie van het Beleidsplan is gereed. Op deze gemeente avond is
er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken
 Plaatselijke Regeling Doop – Belijdenis
 Plaatselijke Regeling Belijdenis – Heilig Avondmaal
De plaatselijke regeling maakt deel uit van de Kerkorde
Deze kerkorde biedt fundamentele regels voor bet leven en werken van de
kerk. Het gaat in de kerkorde om de leefregel van de kerk. De apostel Paulus
spreekt over de orde in de kerk bij zijn uiteenzetting over de gaven van de
Geest.
De Kerkorde bestaat uit:
1. De Kerkorde in engere zin, waarin de grond leggende bepalingen zijn
opgenomen.Dit is als het ware het basisgedeelte. Hierin staan 19
artikelen;
2. De ordinanties. Deze geven een uitwerking van de 19 artikelen;
3. Generale regelingen. Dit betreft bepalingen van meer technische aard
(arbeidsovereenkomst, pensioenregels, hoogte van de salarissen);
4. De plaatselijke regeling.
De plaatselijke regeling is een belangrijk instrument om te voorzien in
"aangelegenheden van plaatselijke aard".
Wat wordt daarmee bedoeld? Het gaat hier met name om de
“modaliteitskwestie". Een moeilijk woord om gewoon de verschillende
richtingen binnen de kerk aan te geven, bv. Confessioneel, Gereformeerde
Bond, enz.
Het kerkordeartikel, dat over de plaatselijke regeling handelt, duidt de
plaatselijke regelingen aan als ‘regelingen ten behoeve van het leven en
werken van de gemeente'. Daarbij worden een aantal speerpunten genoemd,
waar ten minste aan moet worden voldaan.
De plaatselijke regeling is zeker belangrijk, want wat er in staat is bindend
voor de gemeente. De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de
kerkenraad, nadat de gemeenteleden erin gekend zijn en over de inhoud zijn
gehoord. De kerkeraad heeft de hierboven genoemde Regelingen besproken
en op papier gezet en wil deze graag aan de gemeente voorleggen.

6

 Stand van zaken Verlichting Kerkzaal
De door het CvK samengestelde Commissie Verlichting zal een uiteenzetting
geven van de laatste stand van zaken.
De kerkenraad

UIT DE GEMEENTE
Huwelijksjubilea
Echtparen die in de komende maanden 25, 40, 45, 50, 55 enz.
jaar getrouwd zijn.
Maart:
17. Groenevelt-van Steenis (Anemoonstraat 68)
55 jaar
18. Boterblom-Colijn (Amaryllishof 12)
50 jaar
April:
1.
Groeneveld-van de Water (Dijkje 8)
50 jaar
7.
Ippel-Visser (p/a Rijksweg 109-102)
55 jaar
19. Klop-van der Wiel (Rijksweg 121)
25 jaar
Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen
over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!
Verjaardagen 75+
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komend
maanden hun verjaardag te vieren:
Maart:
5.
A. de Rooij-Scheffers (Vijverstraat 30)
88 jaar
5.
M.J. Walraven-Boevé (Buitendijk 22)
80 jaar
7.
E.J. Kolijn-van der Pijl (Dahliastraat 46)
78 jaar
9.
A.E.H. van Esch-de Graaf (Griendstraat 3)
75 jaar
9.
S.A. Romeijn-van der Stelt (Pr. Julianaweg 8)
81 jaar
13. M.J. van den Berg-Versteeg (Heistraat 7)
77 jaar
14. P.A. Pruissen-van Wijngaarden
85 jaar
(De Erker 17 Werkendam)
14. H. van den Boom (Vijverstraat 36)
81 jaar
14. J.A. Colijn-van der Wiel (Amaryllishof 14)
77 jaar
16. W. Groeneveld (Zandsteeg 68)
81 jaar
20. J.H. Ippel-van Putten (Lemmenskamp. W’chem)
77 jaar
22. L. Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9)
90 jaar
27. J. van der Stelt-van der Stelt (H. Buitenkade 25a)
84 jaar

7

April:
1.
J. Biesheuvel-Smits (Rijksweg 109-205)
2.
M.A. van Breugel-Hoeke (Van der Steltstraat 25)
2.
J. de Graaff (Pr. Irenelaan 22)
3.
H. van Noorloos (Pr. Bernardlaan 9)
3.
M. van Pelt-van Daalen (Heistraat 9)
6.
T. Biesheuvel-de Ruijter
(Verpleeghuis Wijkestein, Afd. De Haven, k. 322)
12. A. van der Stelt-van de Koppel
(De Lemmenskamp, Woudrichem, k. 330)
13 A. Koops-Heijstek (Altenastraat 18)
15. C.G. Noorloos (Altenastraat 14)
17. N. de Pender (Zandsteeg 74)
20. J. van Burgel-Groeneveld (Rijksweg 163)
20. J. van der Stelt (Amaryllishof 13)
22 C. van Pelt (‘Altenastaete’, Griendstraat 3a)
24. J. Colijn (Rijksweg 238)
25. M.A. Scheffers-van Maastricht (Van der Steltstr. 4)

88 jaar
76 jaar
84 jaar
75 jaar
85 jaar
93 jaar
78 jaar
75 jaar
78 jaar
80 jaar
85 jaar
88 jaar
88 jaar
78 jaar
84 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede
verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden
en het verdriet op hun verdere levensweg.

Zogezegd (128)
‘Het woord ‘Huppakee’ zal ik ooit nooit meer uit kunnen spreken’
[Een tweet van Elsbeth Grütteke, theologe, daags na de TV-uitzending
over de Levenseindekliniek)

Ten slotte
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)
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VORMING EN TOERUSTING
Basiscatechese
Voor de kinderen uit de Groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er tussen
Kerst een Pasen basiscatechese gegeven, als een kleine verkenning van wat
er in de kerk te zien, te doen en te beleven valt.
Omdat er geen geschikte avonden beschikbaar bleken, is er (weer) voor de
middag gekozen, en wel de dinsdagmiddag (van 16.00-17.00 uur); we komen
samen in De Inloop. De laatste bijeenkomsten zijn op:
dinsdag 1 maart
dinsdag 15 maart

dinsdag 29 maart

Huiscatechese-groep ds. Wouda
Voor al onze jongeren uit de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs
worden er door ds. Wouda thuis catechisatie gegeven. Plaats: Kerkweg 1;
tijd: 19.00-20.00 uur. De resterende data voor dit seizoen zijn:
dinsdag 1 maart
dinsdag 15 maart

dinsdag 29 maart

Vrouwengesprekskring
Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je
bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te
sluiten. Om de 2 à 3 weken komen we bij een van de deelnemers thuis.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:
dinsdag 8 maart
dinsdag 22 maart
Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan
ook: Inge van der Spek (tel: 403974; email: ingevdspek@hotmail.com) is
contactpersoon. Iedereen is van harte welkom! Kom een keer in onze kring!

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN
Door de beide kerken in Nieuwendijk is afgesproken dat we onze bijeenkomsten voor ouderen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen - en: dat we
al onze ouderen voor al onze bijeenkomsten van harte uitnodigen.
Het gaat om de volgende bijeenkomsten:
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Koffieochtenden in De Ark (Biesboschstraat 18)
In de Hervormde kerk worden er op de tweede en de vierde donderdagochtenden in de maand koffieochtenden georganiseerd, voor ontmoeting en
gezelligheid, die open staan voor alle ouderen. De koffieochtenden beginnen
om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur is de kerk open.
Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)
Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.15-16.30 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig)
onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.
De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda
De eerstvolgende bijeenkomst is op:
donderdag 17 maart

(ds. Meeder)

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)
Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De
bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.
De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda
De eerstvolgende data zijn:
dinsdag 8 maart
dinsdag 12 april

(ds. Van Ommeren)
(ds. Wouda)

U bent overal welkom! U bent als ‘gereformeerde’ dus van harte welkom op
de koffieochtenden in De Ark en bij ontmoetingsochtenden in het Jan Biesheuvel Dijkhuis. Evenzo hopen we bij de Ouderenkring ‘hervormden’ te
mogen begroeten.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van januari:
Zondag 3 januari;
1. Algemeen kerkelijke arbeid € 251,75
2. Kosten energie € 225,74
3. Z.W.O. (oudjaarsdienst) € 59,05
4. Deurcollecte HGJ Bond: € 221,15
Zondag 10 januari;
1. Diaconie: € 291,64
2. Onderhoud gebouwen € 239,98
3. Z.W.O. (busjes) € 112,25
Zondag 17 januari:
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid € 235,87
2. Kosten energie: € 215,=
3. Z.W.O. (busjes) € 167,91
Zondag 24 januari;
1. Kosten energie: 289.22
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 224,09
3. Z.W.O. : € 144,48
Zondag 31 januari:
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid € 216,50
2. Kerkklanken: € 178,78
3. Z.W.O. (busjes) € 98,35
4. Avondmaalscollecte Syrië: € 777,40

ZWO
Leven.nu
In de week voor Pasen bezorgen de Nieuwendijkse kerken het magazine
“Leven.nu”weer huis-aan-huis. De Zwo-commissie verzorgt dit namens onze
kerk. Mochten de bezorgers uw brievenbus onverhoopt missen, dan ligt er
altijd nog een exemplaar op u te wachten op de leestafel in de kerk.
Het magazine Leven.nu is een uitgave van AmpsenDesign en verschijnt twee
keer per jaar (rond Kerst en Pasen) en wordt landelijk verspreid door
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honderden enthousiaste vrijwilligers uit diverse kerken en christelijke
groeperingen. Leven.nu verwijst niet naar een bepaalde groep of kerk, maar
de redactie adviseert u om zelf de Bijbel te lezen en op zoek te gaan naar
God.

Paasgroetenactie 2016
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit
jaar hebben vrouwen in de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het
40dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap naar de ander.” In
hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: “"Het zetten van een stap
naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een
nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is.", die te
vinden is achterop de kaarten.
Ook wij doen weer mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 6 maart
worden de kaarten door de ZWO commissie uitgedeeld.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar
ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit,
dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak
werk van lange adem en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd
wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de
riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Tips voor het versturen van de Paasgroeten kaarten
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw
naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden
niet doorgegeven.
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We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 17 maart 2016
te verzenden. De paasgroeten worden in de penitentiaire inrichtingen in
Nederland op Palmpasen, 20 maart en/of Pasen, 27 maart, uitgedeeld.
De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet
en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart,
een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf
versturen. Daarmee kan hij/zij het contact met de buitenwereld in stand
houden. Dat dat voor hem/haar mogelijk wordt gemaakt doet extra goed,
aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.
Enkele kaarten met Engelse tekst
Deze kaarten gaan naar de mensenrechtenactivisten en –organisaties van de
groetenlijst van Amnesty, die religieuze groeten mogen ontvangen. Het is de
moeite waard om ook even de achtergrondinformatie over hen te lezen. Zij
werken en zetten door in de meest moeilijke omstandigheden en zijn blij met
uw steunbetuiging.
Gebruik voor adressen buiten Europa een aparte priority sticker. Let op:
gebruik niet de priority-postzegel, omdat brieven nogal eens worden
achtergehouden vanwege deze speciale postzegels.
Hieronder enkele teksten ter bemoediging voor op de Nederlandse - en
Engelstalige kaarten
Nederlands: U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten
Nederlands: Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not
forgottenEngels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do
not lose hope.
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ZWO Primula aktie
Samen met de hervormde kerk organiseert de ZWO ook dit jaar weer een
primula aktie. Deze zal gehouden worden op donderdag 17 maart.
Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan de stichting Hulpverlening
Mede Christenen.
Stichting HMC richt zich op hulp in de stad Cluj in Roemenië.
Deze hulp bestaat voornamelijk uit het verstrekken van medicijnen,
fysiotherapie voor ouderen, uitgifte van hulpgoederen en diverse sociale
programma's (waarden en normen, hulp bij financiële zaken en bijbelstudie).
Meer informatie is te vinden op www.stichtinghmc.nl
De prijs van de primula's bedraagt €1,25 per stuk,3 voor €3,50 en 9 voor
€10,00.
's Middags worden de plantjes aangeboden bij de seniorenwoningen.
Vanaf 18.00 gaan we venten van deur tot deur in Nieuwendijk.
Bestellen is ook mogelijk. Er zullen inschrijflijsten achter in de kerk komen te
liggen. Minimale afname bedraagt 9 stuks.
De bestelde primula's worden op donderdag 17 maart tussen 10.00 en 15.00
thuisbezorgd. De bestellingen dienen uiterlijk 13 maart binnen te zijn.
Voor het uitventen van de planten kunnen we nog hulp gebruiken.
U kunt zich opgeven bij Anita Middag-Kool (0183) 401042.
We hopen op een geslaagde aktie voor Stichting HMC.
Namens de ZWO alvast hartelijk dank.
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KERKELIJK BUREAU
Ingekomen van de Ned. Herv. kerk
Fam. R.G.H.C. Oskam-Schouten, Kildijk 106 (wijk 1).
Verhuisd
 Mw. A. Koops-Heijstek; van Altenastraat 18 (wijk 2) naar Rijksweg 109302, J.B. Dijkhuis (wijk 5).
 Dhr. P. Ippel; van Rijksweg 109-102, J.B. Dijkhuis (wijk 5) naar
Rivierenland 1, Afd. De Morgenster, ‘De Roos’, Rivierenland 1, Almkerk
(wijk 5).

BIJ DE DIENSTEN
Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur
Een gemeente is een biddende gemeente, ’s zondags en door de week – of
ze is niet. Het gebed is nl. een onmisbaar bestanddeel van het christelijk
leven, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, al blijkt het vaak moeilijk
daar tijd voor te vinden en vorm en inhoud aan te geven.
Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Bijvoorbeeld door op de woensdagavond een gebedssamenkomst houden. We zijn daarvoor doorgaans te gast
bij Marie van Vugt (Singel 6). Door ook door de week een moment met elkaar
en voor elkaar te bidden, hopen we elkaar te bemoedigen en toe te rusten bij
het gebed. Iets voor u / jou? Kom in de kring!
Zondag 6 maart 2016: 4e zondag Veertigdagentijd: Laetare
(‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen’, Jesaja 66:10)
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
18.30 uur: Voorganger: ds. J.E. Schelling, Sliedrecht
Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Woensdag 9 maart 2016: Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur: Bidstond. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Zondag 13 maart 2016: 5e zondag Veertigdagentijd: Judica
(‘Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak’, Psalm 43:1)
10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
16.00 uur: Kindertheater. Thema: ‘Je bent een parel’
Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerkradio
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Zondag 20 maart 2016: 6e zondag Veertigdagentijd: Palmzondag
10.00 uur: Doopdienst. Voorganger: ds. R.A. Wouda
18.30 uur: Voorganger: ds. A.A. Wisman, Nieuw-Lekkerland
Collecten: 1. Kerk in Actie/Palmzondag; 2. Jeugdwerk
Paascyclus: donderdag 24 t/m zondag 27 maart 2016
Voorgangers: ds. M.F. Meeder-van Hof (M) en ds. R.A. Wouda (W)
Witte donderdag, 24 maart 2016:
14.30 uur: Avondmaalsviering in Het Steunpunt. (M)
19.30 uur: Evangelielezing en viering Heilig Avondmaal. (W)
Goede vrijdag, 25 maart 2016:
19.30 uur: Evangelielezing en Kruismeditatie (W)
Stille zaterdag, 26 maart 2016:
19.30 uur: Gebedssamenkomst en Doopgedachtenis (W)
Pasen, 27 maart 2016:
10.00 uur: Paasviering (W)
Collecten: 1. JOP/PKN; 2. ZWO
Zondag 3 april 2016: 2e zondag van Pasen: Quasi modo geniti
(‘Als pasgeboren kinderen’, 1 Petrus 2:2)
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
17.00 uur: Afsluiting Clubkamp
Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Zondag 10 april 2016: 3e zondag van Pasen: Misericordia Domini
(‘van de goedertierenheid (/trouw) van de HEER is de aarde vol’, Psalm 33:5)
10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
18.30 uur: Voorganger: ds. G.C. Lock, Uitwijk-Waardhuizen
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel
Zondag 17 april 2016: 4e zondag van Pasen: Jubilate
(‘Heel de aarde, juich voor God’, Psalm 66:1)
10.00 uur: Voorganger: ds. Sj. Van der Zee, Sleeuwijk
15.00 uur: Kerk- en Schooldienst, met ds. Van Ommeren en ds. Wouda
Collecten: 1. Jeugdwerk (kerk- en schooldienst); 2. ZWO
Zondag 24 april 2016: 5e zondag van Pasen: Cantate
(‘Zing voor de HEER een nieuw lied’, Psalm 98:1)
10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
18.30 uur: Voorganger: ds. F.J. de Jong, Andel
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio
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DANKBETUIGINGEN
Beste gemeenteleden van Nieuwendijk,
Zondag 21 februari werd voor mij een totale verrassing. Voor de collecte werd
ik met mijn vrouw door ds. Wouda gevraagd naar beneden te komen in
verband met mijn 60-jarig jubileum.
Nel, bedankt. En Hanneke, hartelijk dank voor je mooie woorden.
Gemeenteleden, hartelijk dank voor al de felicitaties, welgemeende woorden
en de bloemen.
Met dankbaarheid op deze morgen terugziende,
Piet en Greet Versteeg

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mede namens Peter en onze kinderen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
het medeleven vóór en ook na mijn operatie.
Riek Heystek

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de aandacht, kaarten,
bezoekjes, telefoontjes en bloemen. Tijdens mijn verblijf in Beatrixziekenhuis
en verpleegtehuis Lingesteijn en Altenahove.
Het is dan fijn dat er zoveel mensen met je meeleven.
Hartelijk bedankt ervoor.
G. van Daalen-de Ruijter
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JEUGD
Hoi allemaal,
Het is alweer maart als deze kerkklanken jullie bereikt. We werken alweer toe
naar het einde van het winterseizoen, wat is de tijd omgevlogen.

Jeugddiensten
In februari hadden we een mooie jeugddienst over liefde met medewerking
van Think Twice.
Op 13 maart staat er een kindertheater gepland van Kindertheater “je bent
een parel”. Deze voorstelling begint om 16:00 uur en na afloop is er een
glaasje ranja en een snoepje voor wie dat wil.

Woensdagmiddagclub
Op woensdag 2 maart hebben / hadden we alweer de laatste clubmiddag van
het seizoen. We sluiten deze traditioneel af met bingo.
Het eerste weekend van april staat het slotweekend gepland. Briefjes
hiervoor zijn inmiddels uitgedeeld op school. Mocht je nog niets hebben
ontvangen laat het dan gerust even weten.

Kindernevendienst
De kinderen van de kindernevendienst zijn volop bezig met het 40 dagen
project.
Kortom, er is weer genoeg te doen!
Groetjes, Joke en Anita (jeugd@gknieuwendijk.nl)
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BIJZONDERE ZAKEN
Versleten kleden
Bijna een jaar geleden schreef Adri van Esch een stukje in Kerkklanken over
de liturgische kleden. Ds. Ria Meeder had enkele mensen gevraagd zich te
buigen over de vraag van de kerkrentmeesters aan de kerkenraad om nieuwe
kleden aan te schaffen.
Immers, nu het liturgisch centrum zo prachtig is opgeknapt, zou het mooi zijn
als de tafel ook gedekt kan worden met een nieuw kleed.
We hebben dit uitgebreid besproken en via de websites van diverse kerken
allerlei kleden bekeken. Zelf maken bleek daarbij geen optie omdat we wel
handig zijn maar niet kunstzinnig genoeg om echt iets moois te maken.
Het bedrag dat beschikbaar was, bleek niet voldoende.
Tot zich enkele weken geleden een anonieme sponsor meldde die het
ontbrekende deel voor zijn/haar rekening wilde nemen! Daar zijn we heel erg
blij mee.
Er is een afspraak gemaakt met een predikante die ook kunstenares is en
prachtige kleden heeft gemaakt. Zij gaat met een groepje mensen van onze
kerk praten en kijken wat we zouden willen, wat bij onze gemeente past.
Het begin is gemaakt en we houden u op de hoogte van de voortgang.
Adri van Esch en Hanneke de Peuter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuws van de themagroep
De themagroep nodigt u en jou uit voor een drietal
activiteiten:
Hope Alive!
Dinsdag 1 maart zullen Nieuwendijker Gertjan
Flikweert en zijn Amerikaanse vrouw Kate een lezing
houden over hun plannen om eind van dit jaar in Oeganda te gaan werken.
Hun werk zal zijn: samenwerken met Hope Alive!, een
ontwikkelingsorganisatie die steun verleent aan weeskinderen en kinderen in
kwetsbare omstandigheden. Hope Alive! betaalt het schoolgeld voor kinderen
die betrokken zijn bij het project en iedere zaterdag organiseren ze
bijeenkomsten waar alle kinderen samenkomen voor een Bijbelverhaal,
spelletjes en een goede maaltijd.
Door de oorlog zijn er weinig goede scholen in het noorden van Oeganda.
Het plan is om een school op te starten waar Kate haar ervaring in het
onderwijs zal kunnen gebruiken.
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Gertjan zal zich vooral bezig houden met economische
ontwikkelingsprojecten. Microkredieten zijn erg belangrijk. Daarmee kunnen
de verzorgers van de kinderen een klein bedrijfje of agrarisch project
opstarten waarmee ze uiteindelijk zelfredzaam worden.
Het werk zal plaats vinden in samenwerking met de lokale kerken in
Oeganda. Op dit moment zijn Gertjan en Kate druk bezig om fondsen te
werven in zowel Nederland als de VS. Zodra er voldoende fondsen zijn,
hopen ze naar Oeganda te verhuizen. De verwachting is nu dat dat in
november of december 2016 gaat gebeuren.
De lezing is op dinsdag 1 maart. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de
Inloop van de Gereformeerde kerk in Nieuwendijk en om 20.00 uur begint
hun verhaal. Iedereen van harte uitgenodigd! Voor meer informatie :
www.Hopevoorafrica.com.

Stilte wandeling
Zaterdag 26 maart, op stille zaterdag, nodigen Miranda en Hanneke u en jou
uit voor een stilte wandeling. Niet zoals jullie gewend zijn in de morgen maar
aan het eind van de middag. Aansluitend eten we een kopje soep en gaan
gezamenlijk naar de kerkdienst van stille zaterdag.
We beginnen om 16.00 uur bij Miranda, aan de Weeresteinweg 5. Van
daaruit maken we in stilte een wandeling van ongeveer twee uur door de
natuur. Daarna vertrekken we naar Hanneke, Kerkweg 7, waar we onthaald
worden op soep. Om half acht begint de kerkdienst.
Vergeet niet je goede waterdichte wandelschoenen aan te trekken.
In verband met de koffie of thee en soep is het prettig als we van te voren
ongeveer weten hoeveel mensen er meelopen en mee eten. Graag een
berichtje als u van plan bent om mee te lopen. Dat kan per mail :
h.d.peuter@hccnet.nl of schiet ons even aan in de kerk.
Het is een stille wandeling……een moment van rust, heerlijk even niets!
Miranda en Hanneke
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Lezing over boek Lorna Byrne
Dinsdag 12 april Graag nodigen we u en jou uit voor een lezing en gesprek
naar aanleiding van het boek “Engelen in mijn haar” van Lorna Byrne. Het
boek van Lorna Byrne is inmiddels vertaald in meer dan dertig talen en heeft
wereldwijd heel veel mensen aan het denken gezet. We kijken ook naar
teksten in de Bijbel waar over engelen wordt gesproken.
Na een inleiding zal er alle ruimte zijn voor een gesprek. Alleen luisteren mag
zeker ook!
Dinsdag 12 april staat om 19.45 uur de koffie klaar in de Inloop van de
Gereformeerde kerk. Om 20.00 uur beginnen we. Toegang is gratis, wel
vinden we het fijn als u zich even aanmeldt in verband met de koffie en thee.
Iedereen is van harte welkom!
N.B. Als voorbereiding kunt u eventueel het boek van Lorna alvast lezen.
Namens de themagroep: Annelies Kraaij en Hanneke de Peuter,
h.d.peuter@hccnet.nl
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BIJBELLEESROOSTER
Ook voor de redactie is het aangepaste verschijningsrooster even wennen.
Opmerkzame lezer Gerard de Graaf attendeerde ons erop dat het handig en
verstandig zou zijn ook de eerste week van de volgende maand in het rooster
op te nemen. Kerkklanken wordt namelijk de eerste woensdag of donderdag
van de nieuwe maand bezorgd.
Daarom vanaf nu ook de eerste week van de nieuwe maand in het
leesrooster.
dinsdag
1 maart
Johannes 7:1-13
Geen ster-allures
woensdag 2 maart
Johannes 7:14-24
Hoog opgeleid
donderdag 3 maart
Johannes 7:25-36
Ongrijpbaar
vrijdag
4 maart
Johannes 7:37-53
Uitnodiging
zaterdag 5 maart
Psalm 103
Oneindige liefde
zondag
6 maart
Johannes 8:1-11
Zandschrift
maandag 7 maart
Johannes 8:12-20
Getuigenis
dinsdag
8 maart
Johannes 8:21-36
Bevrijdende waarheid
woensdag 9 maart
Johannes 8:37-47
Wie is je vader?
wie heeft Abraham
donderdag 10 maart Johannes 8:48-59
gezien?
vrijdag
11 maart Hebreeën 8:1-13
Bemiddelaar
zaterdag 12 maart Hebreeën 9:1-14
Oud en nieuw
zondag
13 maart Hebreeën 9:15-28
Reiniging
maandag 14 maart Exodus 12:1-13
Voorbijgaan
dinsdag
15 maart Exodus 12:14-28
Bloedspoor
woensdag 16 maart Exodus 12:29-42
Het land uit!
donderdag 17 maart Exodus 12:43-51
Feestregels
vrijdag
18 maart Lucas 19:11-28
Werk met wat je krijgt
zaterdag 19 maart Lucas 19:29-48
Intocht en uittocht
zondag
20 maart Hebreeën 10:1-10
Slechts een schaduw
maandag 21 maart Hebreeën 10:11-18
Gods rechterhand
dinsdag
22 maart Hebreeën 10:19-39
Houd elkaar vast
woensdag 23 maart Lucas 22:1-13
Voorbereidingen
Tafelgesprekken en
donderdag 24 maart Lucas 22:14-65
wapengekletter
vrijdag
25 maart Lucas 22:66–23:56
Genade door onrecht
zaterdag 26 maart Psalm 27
Licht
zondag
27 maart Lucas 24:1-12
Het graf is leeg!
maandag 28 maart Handelingen 9:32-43 Opwekking
dinsdag
29 maart Handelingen 10:1-23a Voorbereiding
Handelingen 10:23b- Tweede Pinksterdag
woensdag 30 maart 48
donderdag 31 maart Handelingen 11:1-18 Inzicht en uitleg
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vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april

Exodus 13:1-16
Exodus 13:17–14:14
Exodus 14:15-31
Exodus 15:1-21
Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Exodus 15:22-27
Exodus 16:1-20

Blijf gedenken
Vloedlijn
Recht door zee
Overwinningslied
Wandelen met Jezus
Een nieuw begin
Bitter en zoet
Vleeshonger

EN VERDER
Stichting Als een Lopend Vuurtje gaat weer fris van start!
Het nieuwe jaar is alweer volop begonnen en
zo ook de werkzaamheden van Stichting ‘Als
een
Lopend
Vuurtje’.
De
eerste
kennismakingsavond is achter de rug, de
goede doelen zijn ingestuurd en door de
deelnemende kerken gepresenteerd.
Ieder jaar wordt voor ‘Als een Lopend Vuurtje’ gezamenlijk een goed doel
gekozen, waaraan het geld dat op de fietsdag is opgehaald wordt geschonken.
In maart zult u verder geïnformeerd worden over welk goede doel gekozen is
voor de fietsdag. Ook zal dan weer bekend gemaakt worden bij welke kerken
gestart kan worden met fietsen.
De fietsdag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2016.
Reserveer daarom deze datum alvast in uw agenda en nodig ook uw buren,
vrienden en familie uit om dit te doen! Wij gaan weer hard aan het werk om
alles voor te bereiden, maar hebben ook uw hup nodig om er een mooie en
gezellige dag van te maken!
Mocht u meer informatie willen over de fietstocht 'Als een Lopend Vuurtje' of
wilt u zien hoe het vorig jaar was, kijk dan op onze website:
www.lopendvuurtje.info. Daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op onze
Facebook-pagina. Hierop zal zo spoedig mogelijk de nieuwe informatie
geplaatst worden. Voor overige vragen kunt u ook een mail sturen naar
2007lopendvuurtje@gmail.com.
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Stulpke de Tussenstap respijtzorg
Zaterdag 12 maart 2016 doet Stulpke de Tussenstap (Buitenkade 5 in
Nieuwendijk) mee aan NL Doet.
Vind u het leuk om samen met ons en de zorgvragers te komen klussen,
tuinieren of schoonmaken? Laat het ons weten via info@detussenstap.nl of
(06)48 45 11 43. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
Hartelijke groet,
ook namens onze zorgvragers,
Monique Alebregtse, Corinne Deurloo & Elizabeth Schalkwijk
Buitenkade 5 4255 GW Nieuwendijk
T 06 484 511 43
E info@detussenstap.nl
I www.detussenstap.nl

Studieavond "De grote betekenis van Israël in onze wereld"
Op donderdag 10 maart is er in Wijk en Aalburg een studieavond met ds.
Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp
waarover hij spreekt is: de grote betekenis van Israël in onze wereld. De
bijeenkomst vindt plaats in de d'Alburcht, Perzikstraat 14a. De aanvang is om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Ds. Kees Kant: "Israël staat erg in de belangstelling. Ook binnen de kerken.
God blijft trouw aan zijn volk Israël. Maar er klinkt ook kritiek. Wat zegt de
Bijbel eigenlijk over de betekenis van Israël ? En hoe lopen de lijnen van het
Oude Testament naar het Nieuwe Testament? Ds. Kees Kant zal dit
verhelderen aan de hand van de Bijbel zelf en laten zien dat Israël nu en in
de toekomst van grote betekenis is voor de hele wereld."
Achtergrond spreker
Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk
aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Hij is auteur van het boek 'Van Eisenach naar Bethlehem', waarin hij
verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren '30 en '40 en de
Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag.
Ds. Kant: "Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust
worden van de blijvende plaats voor Israël."
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PASEN, EEN NIEUW BEGIN
Pasen is: opnieuw beginnen.
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!
Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!
Pasen maakt van sterven: Leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.
Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.
Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!
Jelly Verwaal
uit: "Leven van dag tot dag"
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De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:
Bloemenatelier ”Het Klaverblad”
Rijksweg 212, Nieuwendijk
www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!
Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk
geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.)
dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient
u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

72e jaargang nr. 2/ 2016
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INFO
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl
Kerkdiensten

10.00 uur en 18.30 uur

Predikanten

Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba

notulist/ondersteuning scribaat - Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl
Koster

tijdens erediensten: 06 - 30 76 49 39
e-mail: koster@gknieuwendijk.nl

Beheerder
Kerkgebouwen
Kerkradio

Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto

Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK

Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3 , tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen
CVK
NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING
Diaconie
NL90RABO0301511586 RABO
ZWO
NL35RABO0301545944 RABO
Nieuwsbrief

Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,
tel. 404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór
17.00 uur.

Redactie
Kerkklanken

Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Arie Strik, Anita Kiezebrink.

Inleveren kopij Tot uiterlijk maandag 28 maart 2016 vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl
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Hoveniersbedrijf
Arjan van Rosmalen
*Ontwerp en aanleg van uw tuin
* Onderhoud van uw tuin
* Levering van o.a. planten en bomen
Binnengriend 4
4251 DH Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

-------------------------------------------------------

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.
Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspanden
Appartementen
Kantoren
Enz.
Ook voor het opruimen van Stormschade’s en Tuinen.
Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900
Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL
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