
MEDITATIE 
 
Broos leven 
 
We zijn de afgelopen anderhalf jaar geconfronteerd met een onzichtbaar 
virus dat ons leven bedreigt. Er zijn andere berichten die ons in steeds 
sterkere mate erbij stilzetten hoe kwetsbaar ons leven is. En hoe we 
daar zelf ook kwetsbaarheid aan toevoegen.  
Zó broos is het leven echter altijd al geweest, terwijl we er tegelijkertijd 
zo aan hangen. 
 
Huub Oosterhuis heeft ooit een lied geschreven bij Psalm 139. Het is 
eigenlijk pas goed bekend geworden toen zijn dochter het op de plaat 
zette: “Ken je mij? Wie ben ik dan?” 
In dat lied staat onder andere deze zin: Hier is de plek waar ik woon / 
een stoel op het water. Een treffend beeld over hoe open onze leefplek 
en ons samenzijn is. Zo breekbaar. Niet een stoel die stevig op de grond 
staat. Niet een tafel waaraan je je kunt vasthouden. Maar nee, zegt de 
dichter: een stoel op het water.  
 
Soms kijk ik er zo naar hoe mensen met elkaar omgaan. En dan ontroert 
het mij hoe zeer mensen houden van het leven. Als ze anderen het leven 
gunnen. Als ze zich verbinden aan de ander, elkaar liefde en vertrouwen 
schenken.  
Wij hebben als mensen iets buitengewoons in ons: de mogelijkheid om 
met ontferming te reageren op de broosheid van de ander. Juist als het 
leven van onze medemens wordt bedreigd, kunnen we zacht worden, 
zorgzaam, liefdevol – naast alle verdriet die het ook op kan oproepen. In 
het licht van de sterfelijkheid van de ander kunnen we dingen doen 
waarvan we achteraf zeggen: dat was groter dan ik zelf ben.  
 
Dat is niet vanzelfsprekend. Maar overal waar het gebeurt, en je ziet het, 
je herkent het - daar wordt je rijker van. Misschien gaat het daar ook wel 
over als Psalm 139 zegt: Klom ik naar de hemel – u tref ik daar aan, lag 
ik neer in het dodenrijk – u bent daar.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 

  



VAN DE REDACTIE 
 
We zijn er weer! Voor u ligt nummer 7 van 
Kerkklanken, jaargang 77. Een blad, weer 
goed gevuld met een keur aan bijdragen van 
onze vaste schrijvers. Zoals het Rondje 
Kerkenraad bijvoorbeeld. Dit bevat weer veel 
informatie over diverse kerkelijke 
aangelegenheden. Ook de Themagroep laat 
van zich horen en kondigt het thema aan 
voor het komende kerkelijke seizoen. De 
jongerenraad geeft inzicht in de laatste stand 
van zaken. En de schrijver van Kerkelijke klanken in de popmuziek heeft 
de smaak ook te pakken. Een nieuwe activiteit staat in de steigers: 
creatief met penseel. Nieuwsgierig geworden? Kijk snel verder.  
De redactie wenst u weer veel leesplezier.  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 20 september. Dus 
hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-
mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van 
Dahliastraat 38.  
 

 
 
 
 
 
 

 

VAN DE VOORZITTER 
 
Of je het nu geloven wilt of niet, er gebeuren verschrikkelijke dingen in 
de wereld. Hongersnoden, hittegolven, overstromingen en 
vluchtelingenrampen volgen elkaar in razend tempo op. Het ene drama 
is nog niet achter de rug of een andere ramp dient zich alweer aan. En 
wat toch wel beangstigend is, de rampspoed komt steeds dichterbij. De 
overstromingen in Limburg, België en Duitsland hebben veel mensen 
doen beseffen dat men hier net zo kwetsbaar is als in ‘Verweggistan’. 
Het zijn niet alleen de verschroeiende bosbranden in Siberië, het 
noorden van Amerika en Canada die het nieuws halen. De beelden van 
zwartgeblakerde natuurgebieden en ontheemde mensen en dieren 
komen nu ook uit Griekenland, Turkije, Spanje en Zuid-Frankrijk. Ze 
staan nog vers op het netvlies en zorgen voor een onaangenaam gevoel. 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl


Het is geen ver-van-mijn-bed-show meer. Alleen langs de zijlijn toekijken 
is er niet meer bij. We bevinden ons met beide benen midden op het 
aardse speelveld. Gewaarschuwd wordt er al heel lang, dat extreme 
weersomstandigheden frequenter zullen voorkomen en intensiever 
worden. In het eerste rapport uit 1992 van de klimaatclub van de 
Verenigde Naties (de IPCC) werd hier al gewag van gemaakt. Toch 
spoorde dit de mensheid niet aan om duurzamer te handelen. Al de 
statistieken en analyses hebben er niet toe bijgedragen om passend 
beleid te maken. Daar hebben de overheden in gefaald, en dat doen ze 
in feite nog steeds, maar ook de individuele mens treft blaam. Driekwart 
van de Nederlanders zegt zich inmiddels zorgen te maken over deze 
klimaatverandering. Veel jongeren gaan gebukt onder chronische 
klimaatstress. Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat er 
maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. Steeds vaker komt het woord klimaatangst om de hoek kijken.  
Hopelijk is de coronacrisis een afgebakende en dus te overziende 
gebeurtenis, maar voor wat betreft de klimaatsverandering is dit een 
geheel ander verhaal. Het tijdsbestek en de schaal waarop dit gebeurd 
zijn niet te overzien en hangen sterk af van de stappen die de mensen 
bereid zijn te nemen. Maar ja, D66-leider Sigrid Kaag en demissionair 
premier Mark Rutte hebben op hun gemak een aanzet tot een 
regeerakkoord op hoofdlijnen geschreven en laten op geen enkele 
manier blijken tempo te willen maken met het vormen van een regering. 
Er is dus blijkbaar ook geen haast om met het oplossen van de enorme 
problemen, die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen, 
aan te vangen. Het goede en gelukkige leventje van menigeen wordt 
bedreigd. Diezelfde afwachtende houding van de overheid zien we nu 
weer terug in de situatie rondom Afghanistan. Terwijl de meest 
dramatische en hartverscheurende beelden ons dagelijks bereiken, 
talmden de verantwoordelijke ministeries met het nemen van adequate 
maatregelen, waarbij de afwerende 
houding van de regering om tolken en 
andere lokale medewerkers naar 
Nederland te halen amper veranderde. 
De verantwoordelijkheid tegenover de 
voor hun leven vrezende Afghanen werd 
op een misselijk makende manier 
opzijgeschoven. Het is het verhaal van 
een grote broek aandoen, maar niet 
weten hoe deze op te houden.  
Door onkunde, onvermogen, twijfel en 
onverschilligheid maakt onze 
demissionaire regering geen sterke 



indruk. De politiek laat zich maar al te vaak beïnvloeden door lobbyisten. 
Fabrikanten van diverse bedrijfstakken hebben grote invloed op het 
Nederlandse beleid. Kamerleden worden veelvuldig door 
belanghebbenden van het bedrijfsleven benaderd. Dit wordt toegestaan 
onder het motto dat het voor Kamerleden belangrijk is zich breed te 
kunnen oriënteren op feiten en belangen in de samenleving. Die 
oriëntatie moet wel objectief en onpartijdig zijn, zonder daarbij dubieuze 
systemen bewust in stand te houden.                                                                                                                     
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is verandering 
onvermijdelijk. De enige structurele oplossing is een wereldwijde 
gezamenlijke inspanning, waarbij regeringen, het bedrijfsleven en 
individuen hand in hand bereid zijn een steentje bij te dragen om de 
aarde te redden. De levensstijl die draait om status en oneindige 
consumptie moet ingeruild worden voor een leefwijze die rekening houdt 
met de schepping en de volgende generaties die erop moeten leven.  
 
David Brooks heeft een boek 
geschreven over de 
zoektocht naar een zinvol 
leven. Dit inspirerende boek 
met de titel “De Tweede 
Berg” zet je aan tot nadenken 
en laat je niet meer los. Het 
helpt je om te ontdekken hoe 
je een rijk en voldaan leven 
kunt leiden.  
Kort samengevat gaat het 
erover of het leven om jou of 
om anderen draait, om succes of om betekenis. ‘We leven in een wereld 
die ons vertelt dat we vooral persoonlijk geluk moeten nastreven: 
carrière maken, succes hebben en mooie spullen verzamelen. Dit is wat 
David Brooks de zogenaamde ‘Eerste Berg’ noemt, die we vaak allemaal 
bewandelen. Maar als we op de top zijn aangekomen, of eraf zijn 
gevallen door bijvoorbeeld een ontslag of een verlies, kunnen we tot de 
ontdekking komen dat dát ons niet daadwerkelijk gelukkig maakt. We 
gaan verlangen naar dingen die er echt toe doen. Dat is het moment 
waarop je de ‘Tweede Berg’ beklimt. Op de ‘Tweede Berg’ draait het niet 
mee om jezelf, maar om jou relatie met anderen. Het gaat om een 
betekenisvol leven. David Brooks onderzoekt hoe je een waardevol 
leven kunt leiden in een egocentrische maatschappij. Wat betekent het 
om verder te kijken dan jezelf en je op een groter doel te richten? Om 
onafhankelijkheid los te laten en afhankelijkheid te omarmen? Hij richt 
zich hierbij op vier belangrijke pijlers die je helpen met het beklimmen 



van die tweede berg: een verbintenis aangaan met familie, met een 
roeping, met een gemeenschap of met een filosofie of geloof’.                                                                                                                                                                   
 
Nou, hier zitten toch wel bruikbare handvatten bij, die houvast kunnen 
bieden bij het maken van een omslag. Trouwens het verhaal over die 
tweede berg vertoont opvallend veel overeenkomsten met de Rede die 
Jezus Christus op Zijn Berg heeft uitgesproken. Die onderwijzing begint 
met de acht zaligsprekingen, waarna Jezus zijn verhaal vervolgt met 
allerlei praktische leefregels. Mensen worden o.a. opgeroepen om, in 
navolging van God en Christus, barmhartigheid te doen, goede werken 
en daden te verrichten, ruzies en meningsverschillen bij te leggen, geen 
kwaad met kwaad te vergelden,  lief te hebben in plaats van te haten, te 
bidden en te vasten, aalmoezen te geven, iemand niet te veroordelen, 
zich niet teveel te bekommeren om aardse zaken en om standvastig in 
het geloof te staan. Jezus geeft duidelijk aan, tussen welke grenzen 
mensen zich mogen bewegen. Het helpt je om te ontdekken hoe je een 
rijk en voldaan leven kunt leiden.                                                                                                   
Laten we proberen op de Tweede Berg te komen en op die plaats de 
Bergrede van Jezus ter harte te nemen. Het moet wel raar lopen, wil er 
dan geen dubbel gevoel van inspiratie ontstaan.  
 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses 
     Arjen Palland, vanuit de diaconie 
     Nico de Lange, predikant 
     Cor Polak, scriba 

   Jan van der Schuit, vanuit het CvK 
Piet van Vugt, pastoraal ouderling 

             
Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
 
Predikant:   ds. M.F. Meeder-van Hof 
    Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam 
    tel. 0345 619932;  

email: mfmdhof@hotmail.com 
 
Ds. Nico de Lange 
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk 
tel. (0183) 785785;  
e-mail: berichten@nicodelange.nl 

mailto:mfmdhof@hotmail.com
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Pastorale wijkindeling 
Als predikantenteam willen wij er graag zijn voor de pastorale aandacht 
voor jong en oud. We nemen voor elkaar zo nodig waar in vakantietijden, 
maar onder normale omstandigheden hanteren we de wijkindeling die in 
het jaarboekje staat vermeld.  
In wijk 2* behartigt Ria het pastoraat, in de wijken 1, 3 en 4 behartigt 
Nico het pastoraat. 
 
Wij kunnen ons indenken dat er een bepaalde vertrouwdheid is gegroeid 
in de afgelopen 2 jaar bij gemeenteleden buiten wijk 2. Ria is in die 
periode voor velen een vertrouwd gezicht geworden. 
Toch hopen we dat u en jullie Nico zo snel mogelijk willen zien als het 
nieuwe gezicht bij pastorale zorg die nodig is. Dat is ook in het belang 
van een goede verdeling van het beschikbare aantal uren, met name 
rond ernstige situaties.  
Aarzel daarom niet om een kennismakingsafspraak met hem te maken. 
 
Het predikantenteam, ds. Ria Meeder en ds. Nico de Lange 
 
* Altenastraat, Altenastaete, Biesboschstraat, Boomgaard, Dirkappel, 
Eemstraat, Griendstraat, Hoekkampstraat, Janbaas, Kafappel, Kilse 
Suikerpeer, Oslopark, Pr. Bernhardlaan, Pr. Beatrixlaan, Pr. Irenelaan, 
Pr. Julianaweg, Pr. Margrietlaan, Pr. Marijkelaan, Singel, Van der 
Steltstraat, Vijverstraat  
 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

Kom mijn ongeloof te hulp – Seth Gaaikema 
Op verzoek van verschillende gemeenteleden onderstaande tekst die ik 
in de dienst van 11 juli gebruikte. 
Staande in de kerk van zijn vader en moeder in het Groningse land 
droeg Seth Gaaikema, dominees zoon, dit gedicht voor:  
 

Heer, ik kom hier om te twijfelen  
Twijfelen of U bestaat  
Ze zingen: Halleluja  
Dat slaat op U, ja, inderdaad  
Maar ze zingen het zo flink  
En ze zingen het zo sterk  
Als ze even op dreef zijn  
Dan dreunt de hele kerk  



Is het bijna een soort van engelenlied  
En kijk, zo zeker ben ik niet  
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen  
Twijfelen of ik U hoor  
Maar in de tale Kanaans  
Komt U soms moeilijk door 
 'Wie schenkt op deze wereld  
Verwerft zich ginds een schat'  
En dan komt de collecte  
En geef je maar weer wat  
Niet voor dat mooie grote doel  
Maar ja, omdat ik mij schuldig voel  
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen  
Twijfelen of U bestaat  
Als U op mij neerziet  
In alle eerbied, wees niet kwaad  
Als ik bij 't gebed mijn ogen sluit  
En ik kijk toch om mij heen  
Dan zie ik door m'n wimpers, Heer  
Dat doe ik niet alleen  
Zijn er ondanks Uw Heilig Woord  
Toch meer nog van mijn soort?  
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen  
Maar twijfelen is toch een begin  
Je hebt zekerheid, onzekerheid  
En iets daar tussenin  
Maar al dat zekere dreunen  
Van die religieuze deunen  
Maakt zo gauw, als je buiten staat  
Dat je terugkruipt in je schulp  
Heer... Kom mijn ongeloof te hulp 

 
 

Wij gedenken Sjaak (Jacobus Bernardus) Wallaard 
(75 jaar) 
Echtgenoot van Bep Wallaard - Boterblom 
Geboren 15 februari 1946 – overleden 3 juni 2021 
 
Sjaak werd in Noordeloos aan de Noordzijde geboren 
als zoon van Arie en Riek Walaard. Hij had twee broers, Berto en Cor. 
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Na de middelbare school gaat Sjaak werken bij Colijn en later bij Boer BV. 
In De Pelikaan in Nieuwendijk leert hij Bep Boterblom kennen.  
Ze trouwen op 3e kerstdag 1968 en gaan wonen aan de Rijksweg 48. 
Ze krijgen twee kinderen, Arjan en Els.  
Sjaak stort zich in het verenigingsleven waarin hij talloze functies heeft 
bekleed, bijv. bestuurslid en jeugdleider van vv Altena, voetbalscheidsrechter 
bij de KNVB, lid van Shalom, van het mannenkoor Onderling Genoegen, 
diaken en jeugdouderling in onze kerk, organisator van de 
Zomerjeugdkampen enzovoort. In 2000 kreeg hij voor al dit werk een lintje. 
Samen met Bep geniet hij van de komst van de kleinkinderen, Max en Fenne.  
Maar dan komt de omslag. Sjaak wordt ziek. Iedere keer wordt er letterlijk en 
figuurlijk iets van hem afgenomen. Negen keer wordt hij aan zijn voeten 
geopereerd, dan een herseninfarct en een tia. Hij gaat een paar dagen naar 
de dagopvang en tot slot moet Sjaak permanent in Altenahove opgenomen 
worden. Op 3 juni overlijdt Sjaak daar.  
In zijn bijbeltje had hij Psalm 23 aangekruist”, in het bijzonder de verzen: 

“Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
ik vrees geen gevaar,  
want u bent bij mij 

Die woorden mochten ook bij zijn afscheid centraal staan. 
Sjaak moest in zijn ziekteperiode door dat donkere dal, maar hij wist dat hij 
die weg niet alleen hoefde te gaan. 
Mag het voor Bep, de kinderen en de kleinkinderen een troost zijn dat Sjaak’s 
herder ook hun herder wil zijn, Hij zal hen verder leiden in de stille tijd die nu 
komt.  
 
Ds. Ria Meeder – van Hof 
 
 
Wij gedenken Gelly Verspuij-Zillig 
Geboren 19 april 1936 - overleden 13 juli 2021 
 
In de koepelkerk in Arkel namen we afscheid van Gelly 
Verspuij - de plek waar zij een groot deel van haar 
leven met haar gezin heeft gewoond, geleefd en gevierd. Waar zij afscheid 
nam van haar Giel. We gingen ernaar terug vanuit Nieuwendijk, waar zij ruim 
3 jaar in het Dijkhuis heeft gewoond.  
Gelly nam jong verantwoordelijkheid op zich, in het middenstandsgezin 
waarin ze opgroeide. Ze leerde dingen regelen en sturen, met haar heldere 
geest.  
Gaandeweg werd haar lichaam brozer - maar haar geest bleef helder en 
sprankelend.  
We spraken over Matteüs 14: 22-32 - over de storm op zee. Het verhaal van 
Jezus die door het donker als een schim er is voor zijn leerlingen. Het verhaal 
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van Petrus, die net als zijn meester over het water kan gaan - zolang  hij de 
blik gericht houdt op Jezus. Het verhaal van Gelly: door de diepte heen toch 
weer verder kunnen. 
Dan ook het verhaal van Jezus, de reisgenoot die aan boord stapt van het 
levensschip. Een reisgezel die vertrouwen schenkt.  
In dat vertrouwen heeft Gelly haar leven uit handen gegeven. Haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen namen afscheid in de kring van de Koepelkerk, 
en later in de aula in Breda, met het lied in het hart dat voor Gelly zo 
belangrijk was:  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
[...] 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 
Wij bidden voor haar gezin en dierbaren die verder moeten met een lege 
plaats in hun midden. Wij gedenken een mens die in vertrouwen haar leven in 
handen legde van haar God en Heer.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Wij gedenken Marie (Maria Anneke) van Vugt - 
Verdoorn (93 jaar) 
Sinds 25 juli 1987 weduwe van Frans van Vugt  
Geboren 17 december 1927 – overleden 14 juli 2021 
 
Marie werd geboren in Rijswijk als oudste dochter van Anton Verdoorn en 
Huibertje Klijn. Na negen jaar werd zus Annie geboren en weer negen jaar 
later Gerda.  
Op 1 juli 1952 trouwde Marie met Frans uit Almkerk. Vanwege de 
huizenschaarste bleven ze eerst elk bij hun ouders wonen. In 1954 werd 
zoon Piet geboren en zes weken daarna werd een woning aan de Rijksweg in 
Nieuwendijk betrokken.  
Er kwamen nog drie dochters, Bep, Erica en Ingrid. Het gezin was inmiddels 
naar de Biesboschstraat verhuisd. Op 25 juli 1987 overleed Frans aan een 
hartstilstand.  
Marie was een actieve vrouw. Ze bezocht veel kennissen en familie maar ook 
de nooddruftigen. Ze werd lid van de Vrouwenbond en nam de functie van 
penningmeester op zich, ze kookte voor de ouderen in het Steunpunt. 
Marie was een kleine, krachtige vrouw, kritisch met een eigen mening. Ze 
had graag zelf de regie in handen. Ze was ruimdenkend, “in voor alles”, deed 
mee in een musical in de kerk. De kerk nam een belangrijke plaats in in haar 
leven. Jaren deed Marie mee aan het avondgebed. Ze kwam met actuele 
zaken uit het nieuws om voor te bidden. 
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Op 14 juli werd ze door haar Heer thuis gehaald. Het was goed. Op 20 juli 
was het afscheid in de kerk “ ’t Is geen rouwdienst, maar een dankdienst voor 
mijn leven, dat goed was en voltooid is!”.  
“En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld”. Die tekst moest centraal staan.  
Mogen die woorden Piet, Bep, Erica, Ingrid, hun partners en de kleinkinderen 
troosten en bemoedigen.  
 
Ds. Ria Meeder – van Hof 
 
 
Wij gedenken Gerda (Geerdina) van Pelt – van 
der Steenhoven (92 jaar)  
Sinds 16 februari 2018 weduwe van Cock van Pelt  
Geboren 24 mei 1929 – overleden 21 juli 2021 
 
Gerda werd in Dordrecht geboren in het bakkersgezin Van der Steenhoven, 
als vierde van de vijf kinderen. Een gezin vol humor.  
Gerda kreeg al heel jong verkering met Cock van Pelt. Ze trouwden en 
kregen drie dochters, Ank, Atty en Clementine. Cock was een drogist in hart 
en nieren. Gerda heeft altijd hard meegewerkt. In 1984 moest de zaak om 
gezondheidsredenen verkocht worden.  
Samen genoten ze met de kinderen en de 5 kleinkinderen van het 
appartement in Zwitserland, van varen met de boot en van de vele 
buitenlands reizen.  
Gerda moest, toen ze begin 60 was, een zware hersenoperatie ondergaan. 
Veel verdriet was er om het veel te vroege overlijden van schoonzoon Cees 
in 1984. In 2012 stierf dochter Atty plotseling na een hartstilstand en vier 
maanden later schoonzoon Leo.  
In 2014 moesten Cock en Gerda de moeilijke overstap maken naar het 
zorgcentrum Altenastaete in Nieuwendijk. Hun leven lang waren ze bij de 
kerk betrokken. In Zwitserland gingen ze naar de Franse kerk. Later volgden 
ze daar via de schotel de uitzendingen van de Nederlandse TV, Nederland 
zingt en de kerkdiensten op zondagmorgen.  
De laatste periode van haar leven verbleef Gerda in Altenahove. Gerda was 
een lieve, dankbare vrouw, tot het laatst vol humor en gevatte opmerkingen. 
Op 21 juli stond de hemelpoort wijd open voor Gerda, de engelen wachtten 
haar op en de Here Jezus ving haar op in zijn armen. Mag dat een troost zijn 
voor Ank en Kees, Clementine en Leen, voor de klein- en 
achterkleinkinderen. 
 
Ds. Ria Meeder – van Hof 
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Wij gedenken Otto Walraven (86 jaar) 
Echtgenoot van Ria Walraven - Boevé 
Gebore 22 december1934 – overleden 26 juli 2021 
 
Otto werd aan de Zandsteeg geboren als derde kind in 
het gezin Otto Walraven en Marie de Bok, Dick en 
Dinie kwamen boven hem en na hem volgden Corrie, Miep, Lenie, Kees en 
Jes. Het was een muzikale familie, er werd veel gezongen.  
Otto ging in militairedienst en vervolgens werd hij beroepsmilitair. 
In Geertruidenberg werd hij gelegerd. Dat betekende tien dagen van huis en 
vier dagen vrij.  
Op een AR partijavond ontmoette Ot, Ria Boevé. Ze trouwden en kregen 
twee kinderen, Otto en Anita. Ze woonden in Sleeuwijk, Geertruidenberg en 
uiteindelijk betrokken ze het huisje van de ouders van Ria aan de Buitendijk. 
Ot kon al op 55 jarige leeftijd met pensioen. Samen met Ria genoot hij van de 
komst van de kleinkinderen. 
Hij ging werken bij bergingsbedrijf Verhoeven en daarnaast werkte hij ook als 
rij-instructeur. 
Zoon Otto werd, net als Ot, beroepsmilitair en uitgezonden naar Afghanistan. 
Verdriet was er om zijn veel te jonge overlijden. 
De kerk was belangrijk voor Ot, hij was een periode diaken en bracht op het 
laatst nog de Kerkklanken rond.  
Het laatste half jaar ging de altijd actieve Ot achteruit. Er werd een verdikking 
in zijn nek geconstateerd, bestralingen volgden. Geheel onverwacht overleed 
Otto 26 juli thuis aan de gevolgen van een herseninfarct. Een ziekbed is hem 
bespaard gebleven.  
Tijdens de afscheidsdienst klonken Otto’s lievelingsliederen en Psalm 139 “U 
legt uw hand op mij”. Gods hand houdt Otto vast door de dood heen naar het 
nieuwe leven.  
Mag dat een troost zijn voor Ria, Anita en Aart, de kleinkinderen en Otto’s 
zussen en broers. 
 
Ds. Ria Meeder – van Hof 
 
 
Wij gedenken Jan Cornelis van der Stelt (92 jaar) 
Sinds 5 juni 2015 weduwnaar van Cornelia van der 
Stelt – Groeneveld 
Geboren 20 januari 1929 – overleden 29 juli 2021 
 
Jan groeide op op een boerderij. Hij trouwde met Corrie Groeneveld en ze 
gingen wonen in een houten huis aan de Bredesteeg in Nieuwendijk. 
Uiteindelijk woonden ze tot het laatst met veel plezier aan de Irenelaan. Van 
grondwerker werkte Jan zich op tot hoofduitvoerder bij grondwerk en 
wegenbouw bedrijven. Corrie en Jan kregen drie kinderen en 7 kleinkinderen. 
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Jan, een sterke man, was en bleef altijd bezig, ook na zijn pensioen. In en bij 
het huis, in de tuin en vooral ook bij de kinderen. Een positieve man die 
genoot van de bloemen en de vogels in de tuin. Altijd opgewekt en vrolijk, op 
zoek naar een grap en een grol. Kruiswoordpuzzels waren zijn rustpunt. 
Groot was het verlies van Corrie in 2015, Jan raakte zijn stuur in het leven 
kwijt.  
Bewonderenswaardig was hoe hij daarna het leven toch weer oppakte. Hij 
bleef zo lang mogelijk systematisch zijn huishouden zelfstandig doen. 
Kenmerkend was zijn uitspraak: ik ben niet eenzaam maar wel alleen.  
In coronatijd kwam de onvermijdelijke verhuizing naar de Lemmerskamp. Op 
29 juli stierf Jan daar rustig in het bijzijn van Tina en Jan, zonder angst of pijn, 
met het rotsvaste geloof dat hij naar God ging. In besloten kring was er een 
dankdienst voor zijn leven, in de kerk die hem zo lief was. Daar konden de 
woorden klinken van het gedicht dat hij zo zorgvuldig bewaard had. 

Huil niet om mij, 
ik heb mijn doel bereikt 
Waar kan een gelovig mens 
tenslotte beter zijn 
en veiliger geborgen 
dan in die eeuwigheid 
van vrede, liefde, God. 

Woorden die de kinderen en de kleinkinderen tot troost mogen zijn in de stille 
tijd die nu komt. 
 
Ds. Ria Meeder – van Hof 
 
 
Verjaardagen 75+ 
 

SEPTEMBER 

1 september Mevr. A. Kant - 
Colijn 

Van der 
Steltstraat 
22 

Nieuwendijk  80 jaar 

2 september Mevr. G. van 
Daalen - van 
Steenis 

Van der 
Steltstraat 
28 

Nieuwendijk 86 jaar 

5 september Mevr. H. Heiblom 
- Monshouwer 

Van der 
Steltstraat 7 

Nieuwendijk 87 jaar 

9 september Dhr. J. van 
Herwijnen 

Amaryllishof 
23 

Nieuwendijk 87 jaar 

9 september Mevr. W. de 
Graaf - 
Groeneveld 

Rivierenland 
1 

Almkerk 84 jaar 

10 september Mevr. E. Ippel - 
Visser 

Rijksweg 
109 102 

Nieuwendijk 84 jaar 
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12 september Mevr. N. Janson - 
van der Wiel 

Rijksweg 94 Nieuwendijk 75 jaar 

17 september Mevr. C.N. de 
Rade - de Graaf 

Hoefslag 6 Almkerk 83 jaar 

19 september Dhr. H.N. van 
Drunen 

Van der 
Steltstraat 2 

Nieuwendijk 84 jaar 

22 september Mevr. J. 
Groeneveld - van 
Hemert 

Vijverstraat 
26 

Nieuwendijk 81 jaar 

27 september Mevr. W. 
Ouwerkerk 

Dahliastraat 
28 

Nieuwendijk 80 jaar 

28 september Mevr. B. de Haas 
- van Daalen 

Rijksweg 
109 103 

Nieuwendijk 89 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. 
 
Wijs en aards (van Marinus van den Berg) 

 
Wijs en mild in de oude dag 
misschien wel een wens, 
niet altijd werkelijkheid. 
 
We kunnen ook anders zijn. 
Anders geworden door de loop van ons leven. 
In de oude dag komen we oog in oog 
met onze aardsheid, onze broosheid. 
 
We stuiten op grenzen: 
de grenzen van onze idealen, 
de grenzen van ons lichaam. 
Die grenzen kunnen ons bedroeven. 
 
We kunnen het daar moeilijk mee hebben. 
Het is niet eenvoudig 
onze aardsheid te aanvaarden. 
 
Misschien is wijsheid: 
onze aardsheid onder ogen zien, 
omgaan met onze wonden, 
erkennen dat we broos zijn, niet volmaakt. 
 
Wijsheid is groeien in menselijkheid, 
met aanvaarding van onze kwetsbaarheid. 
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Huwelijksjubilea 
Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar 
getrouwd zijn  
 

SEPTEMBER 

10 september  Fam. Lagrouw 
– van Bruggen  

Narcisstraat  1 Nieuwendijk  50 jaar 

  
Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden! 
 
 
 

VORMING EN TOERUSTING 
 
Nadenken over geloofsbelijdenis 
In het komende seizoen start er een groep waarin we nadenken over de 
vragen die te maken hebben met het belijden van je geloof. Wil je je graag 
voorbereiden op het moment van openbare belijdenis? Of wil je nadenken 
over de vraag of dit iets voor je is? Of... wil je, als belijdend lid, graag 'op 
herhaling' weer eens bezig zijn met deze vragen? Bel of mail met ds. Nico de 
Lange (0183-785785, berichten@nicodelange.nl). In onderling overleg 
bepalen we dag, datum en frequentie. 
 
 
 

NIEUWS VANUIT DE JONGERENRAAD   
 
Inmiddels is de Jongerenraad al een aantal keren bijeengeweest om het 
Jeugdwerk te bespreken.  
Het doel is gesteld om met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar een frisse 
start aan het Jeugdwerk te geven (hopend dat er dan meer mogelijk is en/of 
de Corona-beperkingen van de baan zijn). Om dat te bereiken wordt de 
aandacht vooral gericht op de mogelijke ideeën voor de toekomst, waarbij de 
inbreng van de jongeren/doelgroepen van groot belang is.      
Per leeftijdscategorie zijn werkgroepjes samengesteld, die een methode 
hebben bedacht om hier verder vorm aan te kunnen geven. Daaruit zijn de 
volgende actiepunten voortgekomen:  

• Leeftijd 0 – 12 jaar; er zal een enquête worden gehouden onder de 

jongeren van 8 tot 12 jaar (bovenbouwgroep KND), middels een QR-

code tijdens de kindernevendienst. Daarna wordt gekeken welke 

kinderen nog niet zijn bereikt. Zij zullen ook nog de mogelijkheid krijgen 

om een korte vragenlijst in te vullen. We vinden de mening van de 
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kinderen zelf belangrijk om mee te nemen in de plannen van het 

jeugdwerk!  

 

• Leeftijd 12 – 18 jaar; er wordt meer verbinding gezocht tussen Chute en 

Tienerdienst. De activiteiten willen ze samen organiseren, o.a. startend 

met een BBQ op 5 september en daar zal een inventarisatie worden 

gedaan om te kijken wat voor ideeën er zijn voor de toekomst. 

 

• Leeftijd 18 – 25 jaar; er wordt een brainstorm/pizza-avond 

georganiseerd op zondag 12 september. Alle jongeren in deze 

leeftijdscategorie worden persoonlijk uitgenodigd om pizza te komen 

eten en samen na te denken over de wensen/interesses die er in deze 

leeftijdsgroep zijn. Door op deze manier in gesprek te gaan met de 

jongeren hopen wij te horen wat er wordt gemist in onze 

gemeente/kerkdienst en juist die activiteiten te kunnen organiseren 

waar echt behoefte aan is.      

 

 
 
DANKBETUIGINGEN 
 
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte, uw aanwezigheid, de lieve woorden en vele kaarten die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader, 
schoonvader en trotse opa 
 

SJAAK WALLAARD 
 
Dit heeft ons erg gesteund. Het is fijn te weten dat Sjaak door zovelen werd 
gewaardeerd. 
 
Werkendam, augustus 2021 
Bep Wallaard – Boterblom 

Arjan en Corina 
Els en Pieter 
Max en Fenne 
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De vele brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende 
belangstellng die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man  
 

OTTO WALRAVEN 
 
hebben ons steun gegeven. Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. 
 
Ria Walraven-Boevé 
 
 
 
Ik wil iedereen, ook namens Hans, bedanken voor alle bezoekjes, bloemen 
en de vele kaarten na mijn heupoperatie. 
Het heeft ons heel erg goed gedaan. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans en Aria Ouwerkerk. 
 
 
 
Beste Nieuwendijkers,  
 
Nu ik weer enkele weken thuis ben, voel ik me geroepen om een aantal 
mensen te bedanken.  
Na mijn 2e heupbreuk, na een lelijke val, heb ik twee weken in het Amphia 
Ziekenhuis in Breda gelegen. Daarna nog zeven weken voor revalidatie in 
Almkerk. Een tijd waarin ik verrast en verwend werd door de vele kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes die ik heb gekregen. 
Wat doet het goed, ook uit Nieuwendijk, zoveel post en reacties te 
ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor.  
Op dit moment verplaats ik me grotendeels met de rollator. Veel oefenen met 
de rollator, ook met hulp vande fysiotherapeute, en zoveel mogelijk lopen om 
de spieren te versterken. Al met al hoop ik toch dat de tijd kmt dat ik me wat 
gemakkelijker kan verplaatsen. Denk dan o.a. aan een kerkbezoek bij jullie.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Piet en Greet Versteeg 
 
 
 
Hartelijk dank! 
Aan allen die mij blij gemaakt hebben met een kaart, bloemen enz. toen ik de 
hoge leeftijd van 96 jaar mocht bereiken 
 
Neeltje Morée 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Fam. Groenevelt – van Steenis, Anemoonstraat 68, 4255JD Nieuwendijk 
(wijk 3) naar Anemoonstraat 45, 4255JD Nieuwendijk (wijk 3). 
 
Dhr. T.H. van Gammeren, Veldweg 21, 4284VR Rijswijk (wijk 1) 
naar Veldweg 23, 4284VR Rijswijk (wijk 1). 
 
Fam. de Jonge – de Graaf, Theo van Delfstraat 8, 4941ZT, Raamsdonkveer 
(wijk 1) naar Venrode 12, 5146HD Waalwijk (wijk 1).  
 
 
Overleden 
Op 13 juli 2021: Mevr. H.G. Verspuij – Zillig, geb. 19-04-1936 
Rijksweg 109 208, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4). 
 
Op 14 juli 2021: Mevr. M. A. van Vugt – Verdoorn, geb. 17-12-1927 
Singel 6, 4255HD Nieuwendijk (wijk 2). 
 
Op 21 juli 2021: Mevr. G. van Pelt – van der Steenhoven, geb. 24-05-1929 
Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 1). 
 
Op 26 juli 2021: Dhr. O. Walraven, geb. 22-12-1934 
Buitendijk 22, 4255GV Nieuwendijk (wijk 4). 
 
Op 29 juli 2021: Dhr. J.C. van der Stelt, geb. 20-01-1929 
Wethouder de Joodestraat 2, 4285CD Woudrichem (wijk 1). 
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RONDJE KERKENRAAD 
 
Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? 
Die vraag wordt weleens aan een 
kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil 
de kerkenraad maandelijks een korte 
weergave geven van de zaken die worden 
besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. 
Zo proberen wij de gemeente meer te 
betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk. 
 
Het donker wint het van het licht, waardoor de 
dagen alsmaar korter worden. De verre van 
standvastige zomer is al aardig op z’n retour. Let maar op, voor dat je er erg 
in hebt is het alweer kerst. De vogels die alleen de zomer hier doorbrengen 
beginnen al een beetje aan de trek naar het zuiden te denken. Voor de 
akkerbouwers en de melkveehouders is het een lastige periode. Het oogsten 
gebeurt tussen de buien door en dat vergt bij tijd en wijle extra inzet. De 
natuur heeft juist baat bij dit weertype: regelmatig vocht en niet te hoge 
temperaturen zijn prima ingrediënten om het vol te houden. De 
aandelenkoersen stijgen naar ongekende hoogte. De paniek uit 2020 is totaal 
verdwenen. Het CBS meldt dat de productie van de Nederlandse industrie in 
juni op het hoogste niveau ooit lag. Het is net alsof de coronacrisis voorbij is. 
Kerkelijk gezien is dat in ieder geval nog niet het geval. Alhoewel de aanzet 
voor het komende winterseizoen is gegeven en de startzondag in zicht is, kan 
niet met zekerheid gezegd worden of en hoe het coronavirus invloed op de 
kerkelijke activiteiten gaat krijgen.  
 
Wat speelt er nog meer?  

• Het kabinet heeft besloten om behoedzaam en stap voor stap de 
maatregelen af te bouwen. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter 
afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere 
bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 
17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende 
stap te zetten. De vaccinatiegraad 
en het verloop van het aantal 
besmettingen en 
ziekenhuisopnames zijn daarbij van 
doorslaggevend belang. Het is 
momenteel dus erg onzeker en 
onduidelijk hoe de maatregelen ten 
aanzien van corona uit gaan 
pakken, vooral omdat het aantal 
positief geteste mensen weer 
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toeneemt. We moeten wel serieus rekening houden met beperkende 
maatregelen voor de periode na 19 september.  

• Op 30 augustus is het Moderamen bijeengeweest. De situatie rondom 
corona en de wijze waarop we hiermee de komende periode om 
denken te gaan zijn ter sprake gekomen. De besluitvorming kon in deze 
editie niet meer worden vermeld. 

• De erediensten mogen door 100 mensen fysiek worden bijgewoond. De 
keuze voor de zitplaats is vrij, met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand tussen de kerkgangers. Het wekelijks aanmelden en 
desinfecteren van de handen blijft van belang. Tijdens de eredienst 
worden een aantal liederen in samenzang gezongen. Deze momenten 
worden tijdens de dienst kenbaar gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                   

• Aanmelden voor de het fysiek bijwonen van de erediensten kan: 
o Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond tussen 18.00 

en 20.00 uur en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 
o Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf maandag tot en 

met donderdag 16.00 uur.  
o Het is mogelijk van Kindernevendienst of crèche gebruik te 

maken.  

• Ds. Nico de Lange heeft het dringende verzoek uit een vacante 
gemeente ontvangen om daar consulent te willen zijn. Het gaat om de 
Ringvaartgemeente in Nieuwerkerk aan de IJssel, waar kort na elkaar 
een predikant door een beroep is vertrokken en waar een predikant met 
emeritaat is gegaan. Ds. De Lange heeft aangegeven dat hij hiervoor 
zijn verantwoordelijkheid graag zou willen nemen, maar niet dan nadat 
de kerkenraad hiervoor draagvlak biedt. Bovendien plaatst de Kerkorde 
de functie/roeping van een predikant in een bredere dan lokale context: 
dienstbaarheid aan gemeenten.                                                                                                                                                                        
Het gaat specifiek om het begeleiden van het beroepingsproces. Het 
overige werk in die gemeente wordt door een ambulant predikant 
gedaan. Het werk zal zich in de eerste 2 à 3 maanden concentreren op 
overleg om kennis te maken met kerkenraad en beroepingscommissie. 
Gaande het proces verwacht hij daarna vooral incidenteel overleg.  

• De kerkenraad meent dat het goed is ds. De Lange de ruimte te bieden 
het consulentschap op zich te nemen en deze vacante gemeente in de 
gelegenheid te stellen van zijn begeleiding gebruik te maken. De 
afspraak is wel gemaakt om de uren van het consulentschap te 
registreren en de tijd goed te bewaken. Aan de hand van deze 
registratie zal ds. De Lange ook niet aarzelen om bij eventuele 
onverwachte ontwikkelingen die veel van hem vergen tijdig aan de bel 
te trekken. De werkzaamheden van een consulent komen maximaal 12 
uur per maand in mindering op de arbeidstijd die beschikbaar is voor de 
ambtelijke werkzaamheden in de eigen gemeente.  
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• Er is hard gewerkt aan het bouwen van onze nieuwe website. Het 
concept wordt momenteel met Henri Verhagen, die de website ook gaat 
beheren, doorgenomen. Binnenkort hopen we de nieuwe website in de 
‘lucht’ te hebben. 

• De Jongerenraad is op 20 juli wederom bijeengeweest. De 
mogelijkheden om de jongeren onder de 25 jaar te benaderen zijn 
verder besproken en inmiddels uitgewerkt. We willen graag te weten 
komen wat deze doelgroepen nu precies willen, waar behoefte aan en 
animo voor is. Over de wijze waarop dit vraagstuk wordt aangepakt is 
elders in deze Kerkklanken meer te lezen.   

• Sinds vorig jaar juni maken we gebruik van Kerk TV. Dat is vanwege de 
toentertijd geldende beperkingen in vrij korte tijd gerealiseerd. De 
meest noodzakelijke investeringen zijn gedaan om Kerk TV mogelijk te 
maken. Gaandeweg de tijd en de opgedane ervaringen is de techniek 
voor zover als mogelijk verfijnd (zo is er o.a. een mixer is aangeschaft). 
Helaas is het systeem niet meer geschikt voor breedbeeld en ook niet 
voor Kerk TV in relatie met kerkgangers die fysiek aanwezig zijn. De 
huidige beamers en beamerschermen en ook het mengpaneel en de 
geluidsinstallatie zijn inmiddels 11 jaar oud en gezien de 
voortschrijdende techniek en de  eisen die eraan gesteld worden min of 
meer uit de tijd. Door allerlei ontwikkelingen gedurende de afgelopen 
jaren is ons systeem steeds uitgebreid en is er van alles aan 
gekoppeld. De term ‘houtje-touwtje’ is zeker van toepassing. Alles 
draait, maar bij het minste of geringste kan er een storing optreden.  

• Hoe de kerk er na corona uit gaat zien is moeilijk te voorspellen. We 

kunnen wel met zekerheid zeggen dat Kerk TV een blijvend iets is. Om 

goed voor de dag te komen, zowel via Kerk TV als in de kerkzaal is het 

onontkoombaar om de installatie aan te passen. Het CvK heeft het 

initiatief genomen om de mogelijkheden voor vervanging of aanpassing 

van het huidige systeem te onderzoeken en heeft voorgesteld de 

complete installatie (beamers, beamerschermen, mengpaneel en 
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geluidsinstallatie) te vervangen, omdat dit de enige optie is om gesteld 

te staan voor de toekomst. De kerkenraad heeft positief gereageerd op 

het voorstel van het CvK en hiermee ingestemd. Eind oktober worden 

de werkzaamheden uitgevoerd. 

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust 
contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) 
van de kerkenraad.   
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 5 september staan we stil bij het lied van de maand: "Leun op mij". 
Een nummer van Ruth Jacott, in de Passion van 2021 uitgevoerd door Berget 
Lewis. Het thema sluit aan bij het verhaal dat we met de kinderen en tieners 
lezen over het gesprek tussen Petrus en Jezus (Johannes 21: 9-19). 
 
Zondag 12 september is er een doopdienst. Dan zal Imke Krul worden 
gedoopt. Zij is het zusje van Gijs en Eefke, dochter van Chantal en Peter. Met 
Bijbelbasics lezen we uit het boek Esther over haar kroning tot koningin. 
 
Zondag 19 september is de startzondag van het seizoen. We denken na 
over het jaarthema "Van U is de toekomst", en staan in de viering stil bij het 
Onze Vader. Met name de beden 'uw wil geschiede' en 'van u is het 
koninkrijk' zullen daarbij worden overdacht. In de preek doen we dat ook in 
het licht van het boek Esther en de plannen van Haman.  
Zie voor deze startzondag meer en uitgebreid wat de themagroep in dit 
nummer schrijft.  
 
“Zingen in de nacht”.  
Zondag 10 oktober is er weer een bijzondere avonddienst, een zangdienst. 
Het thema is “Zingen in de nacht”.  Lig jij wel eens wakker ’s nachts?  Hardop 
gaan zingen is wat lastig om die tijd maar misschien heb je wel een tekst of 
een lied in gedachten waarmee je weer in slaap probeert te komen.  
Kun je me zo’n tekst of lied doorgeven? Dan kunnen we die in de dienst aan 
elkaar doorgeven en daarmee elkaar helpen om rustig te slapen.  
Alvast bedankt! Hanneke de Peuter, h.d.peuter@hccnet.nl of 0183-402318. 
 
 
 
 
 
 

mailto:h.d.peuter@hccnet.nl
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De erediensten mogen inmiddels weer door 100 mensen fysiek worden 
bijgewoond. De keuze voor de zitplaats is vrij, met inachtneming van de 1,5 
meter afstand tussen de kerkgangers. Het wekelijks aanmelden en 
desinfecteren van de handen blijft van belang. Tijdens de eredienst worden 
een aantal liederen in samenzang gezongen. Deze momenten worden tijdens 
de dienst kenbaar gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                   
Aanmelden voor de het fysiek bijwonen van de erediensten kan: 

o Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond tussen 18.00 
en 20.00 uur en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

o Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf maandag tot en 
met donderdag 16.00 uur.  

o Het is mogelijk van Kindernevendienst of crèche gebruik te 
maken.  

 
U kunt de diensten natuurlijk ook bekijken en beluisteren op Kerk TV- en 
radio via https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html. 
 
 
De komende diensten:  
 
Zondag 5 september: 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 12 september: Doopdienst 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 19 september: Startzondag 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 26 september:  
10.00 uur:  Voorganger: De heer R. Pierik 
 
Zondag 3 oktober: Israëlzondag 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 10 oktober: Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
18.30 uur:  Bijzondere dienst (zangdienst) o.l.v. Hanneke de Peuter 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
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VAN DE THEMAGROEP  
 
Themagroep  
Een nieuw kerkelijk jaar met als thema “Van U is de toekomst”.  
Arina heeft weer een prachtig programmaboekje gemaakt 
met allerlei verschillende activiteiten. Er staat voor 
iedereen wel iets in dus noteer vast in je agenda waar je 
naar toe zou willen.  
Dat neemt niet weg dat als jij een suggestie hebt, die altijd 
van harte welkom is bij ons!  Mail naar 
themagroep@gknieuwendijk.nl. 
 
We beginnen met de startzondag op 19 september. Het afgelopen jaar was 
dat geweldig met prachtig weer op het schoolplein van de Regenboog. Dat 
zal dit jaar niet lukken in verband met de verbouwing van de school. 
Maar….het parkeerterreintje naast de kerk is door een aantal mannen 
ontdaan van puin en onkruid. We hebben tot nu toe mooi weer gehad met de 
startzondag, daar hopen we ook dit jaar op. Er zullen in ieder geval wat 
tenten worden neergezet zodat we coronaproof koffie kunnen drinken.  
Om 10.00 uur is er een mooie kerkdienst en daarna drinken we samen koffie. 
Dat is na twee jaar van niet mogen koffiedrinken al heel fijn.  
Uiteraard wel even van tevoren aanmelden, zoals dat ook op de nieuwsbrief 
staat. We hopen jullie allemaal te zien op 19 september! 
 
Hanneke de Peuter 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 
Breicafé. 
Na ruim anderhalf jaar gaat het breicafé weer van start! Op donderdagmiddag 
23 september, dus na de startzondag, kun je tussen 14.00 – 16.00 uur in de 
Inloop van de kerk terecht voor breien, haken of gewoon een gezellig praatje. 
Diezelfde tijd zal het Stiltecentrum ook open zijn voor wie even in alle rust in 
de kerkzaal wil zitten.  
 
Nu er al tweemaal geen rommelmarkt is geweest en ook geen kerstmarkt ligt 
er een stapel gehaakte dekentjes en een doos vol gebreide sokken in de 
kerk. Als het breicafé open is, kun je ook terecht voor deze spullen. En mocht 
je op de donderdagmiddag niet kunnen komen, mail of bel me dan om een 
afspraak te maken: h.d.peuter@hccnet.nl of 0183-402318. 
 
Tot de 23e september! Hanneke de Peuter 
 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
mailto:h.d.peuter@hccnet.nl
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Creatief met penseel 
Een nieuwe activiteit voor alle inwoners van Nieuwendijk! Vanaf 29 
september starten we met een inloop waarop je kunt komen schilderen. 
We doen dit in “De inloop” van de Gereformeerde Kerk aan de Kerkweg. 
Eén keer in de veertien dagen, op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 
uur ben je van harte welkom om je creatieve kanten alle ruimte te geven. 
De kosten zijn € 2,50 per keer inclusief materiaal en een kopje koffie of thee. 
We kunnen maximaal 10 mensen per keer ontvangen. Dus meld je snel aan 
bij Nel Janson of Heleen de Lange.  
Je kunt je voor één keer of meerdere keren aanmelden. Schilderervaring is 
niet nodig. Graag voor 15 september a.s. 
Op de schilderochtenden ben je ook van harte welkom om zo maar even 
binnen te komen lopen. En als er op dat moment nog plek is, kun je ook 
aanschuiven en lekker aan de slag gaan. 
Voor meer informatie: Nel Janson (06 51837858, neljanson1@gmail.com) en 
Heleen de Lange (06 36519755, berichten@atelierheleen.nl) 
 
 

Kerkelijke klanken in popmuziek  
 

In het boek ‘’De Tweede Berg’’ van David Brooks 
wordt in een bepaald hoofdstuk over Etty Hillesum 
verteld. Etty werd op 15 januari 1914 geboren in 
Middelburg. Ze groeide op in een Joods gezin en 
hield een dagboek bij. Daarin schrijft ze dat ze in 
haar jeugd niet echt op haar ouders kon bouwen 
waardoor ze uitgroeide tot een onzekere en 
stuurloze jonge vrouw. Toen ze achter in de twintig 
was, zou ze zichzelf in haar dagboek beschrijven als 
‘een zwakkeling en een op drift geraakte en door 
golven heen en weer geworpen nietsnut’. Ze voelde 
zich ‘verbrokkeld, depressief en een hoopje 
onzekerheid’. Het ontbrak haar aan structuur om een 
stabiel leven te leiden.  
 
Op haar 26e vielen de nazi’s Nederland binnen. Hierdoor leerde Hillesum de 
uit Duitsland gevluchte therapeut Julius Spier kennen. Spier hielp Etty met 
haar mentale problemen en uiteindelijk krijgen ze een relatie met elkaar. Hun 
relatie biedt haar wat handvaten in het leven en ze zal zich enorm gaan 
ontwikkelen. Ze verandert van een onzekere, sombere vrouw in een mens op 
wie anderen kunnen gaan leunen. Zo meldt ze zich in juni 1943 vrijwillig aan 
om in kamp Westerbork te gaan werken. Dit deed ze omdat ze een sterk 
gevoel van saamhorigheid met haar volk voelde. Ze hoorde bij het Joodse 
volk en ze vond dat ze een leven van verbondenheid met hen moest leiden. 
In Westerbork probeerde ze dan ook om er zoveel mogelijk voor de 

mailto:neljanson1@gmail.com
mailto:berichten@atelierheleen.nl
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gevangen te zijn. Ze verzorgde de zieken, sprak iedereen daarbij lieve en 
bemoedigende woorden toe en hielp mensen om telegrammen naar huis te 
sturen. Kampgevangenen beschrijven Etty in hun brieven als een ‘stralende 
en warme persoonlijkheid’, als iemand bij wie ze steun kunnen vinden. Op 30 
november 1943 komt Etty Hillesum in Auschwitz te overlijden. 
 
Het is bewonderingswaardig hoe Etty in de zwaarste tijden zo sterk kon 
blijven. Ze verkoos de ander boven zichzelf en mensen konden op Etty 
steunen, omdat zij op God kon leunen. Zo blijkt uit een ansichtkaartje wat ze 
in de trein naar Auschwitz voor een vriendin had geschreven: ‘’Christine, als 
ik de Bijbel willekeurig opensla, vind ik dit: ‘’de Heer is mijn verheffing. Ik zit 
op mijn rugzak in het midden van een volle goederenwagon. Vader, moeder 
en Mischa zitten een paar wagons verderop. We verlieten het kamp zingend, 
vader en moeder krachtig en kalm, ook Mischa.’’  
 
‘’Als het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet meer weet waarom je 
eigenlijk leeft. Leun op mij.’’  
Je zou dit stukje tekst uit Leun Op Mij aan Etty Hillesum kunnen koppelen. 
Het leven in kamp Westerbork moet soms uitzichtloos hebben gevoeld. Hoe 
fijn is het dan om iemand te hebben bij wie je jouw pijn, verdriet en wanhoop 
neer kunt leggen? Om iemand te hebben op wie je kan leunen.  
Het nummer Leun Op Mij van Ruth Jacott is dan ook het lied van deze 
maand. 
 
Leun Op Mij is geschreven door Jo Lemaire, Paskal Jakobsen en Winfried 
Kicken. In 1998 werd het voor het eerst op single uitgebracht door Sabien 
Tiels. In 1999 brengt Ruth Jacott het uit als single en wordt het, hoewel het in 
de Nederlandse top 40 niet hoger dan de 11e plek komt, een hit die nog altijd 
regelmatig is te horen. Zo wordt het nummer veel bij uitvaarten gespeeld en 
werd het in 2012 nog in The Passion gezongen door Berget Lewis.  
 
Jacott is op 2 september 1960 geboren in Paramaribo. Al 
op haar negende verhuisde ze naar Nederland. Van jongs 
af aan deed ze mee aan talentenjachten en in 1986 won 
ze met het Nederlandse VARA-team de Knokke Cup 
(Europese zangcompetitie). Door dit succes kreeg ze 
belangrijke rollen in de musicals Cats en A Night At The 
Cotton Club. In 1993 zal haar definitieve doorbraak 
komen. In dit jaar doet ze mee aan het Songfestival in 
Ierland en zal ze met het nummer Vrede uiteindelijk als 
zesde eindigen. 
Ondanks dit succes ziet Jacott toch Leun Op Mij als haar 
grootste hit: "Het is het meest gestreamd en wordt het 
vaakst aangevraagd bij optredens, maar dat had ik zelf 
nooit gedacht. Elke week krijg ik het verzoek om het te 
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zingen en het verbaast me oprecht dat mensen zoveel kracht uit dat nummer 
halen", aldus de Surinaamse zangeres.  
 
Wat zowel Leun Op Mij als het verhaal van Etty Hillesum ons laten weten, is 
dat we in moeilijke tijden iemand nodig hebben om op terug te vallen. Dat kan 
een persoon zoals Etty zijn, een vriend(in), familielid of kennis, maar zeker 
ook God. Want in periodes waarin we het lastig hebben, zegt Hij: ‘’Kom maar 
hier en leun op Mij.’’ 
 
Tekst Leun Op Mij: 
 

Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt 
Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt 
Leun op mij 
Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn 
Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn 
 
Leun op mij 
Kom maar hier en leun op mij 
Kijk niet terug maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij 
Leun op mij 
Leun op mij 
 
Als het lijkt alsof niemand om je geeft 
Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft 
Leun op mij 
En als je hart gebroken is 
 
Leun op mij 
Kom maar hier en leun op mij 
Kijk niet terug maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij 
Leun op mij 
Leun op mij 
 
Kom maar hier en leun op mij 
Kijk niet terug maar kijk naar mij 
Al het wachten is voorbij 
Leun op mij 
Leun op mij 
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BIJBELLEESROOSTER 
 
 

woensdag 1 september Galaten 3:1-14 Tact? 

donderdag 2 september Galaten 3:15-29 Nalatenschap 

vrijdag 3 september Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

zaterdag 4 september Psalm 54 Gebed na verraad 

zondag 5 september Johannes 7:1-13 PR-strategie 

maandag 6 september Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven 

dinsdag 7 september Johannes 7:25-36 Tijd en plaats 

woensdag 8 september Johannes 7:37-52 Wie is Jezus? 

donderdag 9 september 
Galaten 4:12-31 Volg het goede 

voorbeeld 

vrijdag 10 september Galaten 5:1-12 Scherpte 

zaterdag 11 september Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid 

zondag 12 september Galaten 6:1-18 Draagtijd 

maandag 13 september Psalm 92 Geniet van de rustdag 

dinsdag 14 september Spreuken 11:1-16 Eerlijk duurt het langst 

woensdag 15 september Spreuken 11:17-31 Positief of negatief 

donderdag 16 september Spreuken 12:1-12 Omgaan met kritiek 

vrijdag 17 september Spreuken 12:13-28 Verstandig of dwaas 

zaterdag 18 september Marcus 9:14-29 Geloofskracht 

zondag 19 september Marcus 9:30-41 Belangrijkheid 

maandag 20 september Marcus 9:42-50 Amputatie 

dinsdag 21 september Psalm 102:1-12 Noodkreet 

woensdag 22 september Psalm 102:13-29 Vertrouwen 

donderdag 23 september Spreuken 13:1-9 Leeflessen 

vrijdag 24 september Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden? 

zaterdag 25 september Psalm 62 Rustgevend 

zondag 26 september Efeziërs 4:1-16 
Een geschenk uit de 
hemel 

maandag 27 september Efeziërs 4:17-24 Nieuwe wegen inslaan 

dinsdag 28 september Efeziërs 4:25–5:2 
Maak Gods heilige 
Geest blij 

woensdag 29 september Efeziërs 5:3-20 'Er moet licht komen!' 

donderdag 30 september Spreuken 14:1-14 Wat is wijsheid? 
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GELEZEN 
 

Bron: Trouw, zaterdag 26 juni 2021 
 
Zonder wrijving geen vonk  
 
Ooit, lang geleden, vertelde iemand mij 
over zijn bezoek aan een katholieke 
uitvaartdienst. Het was de tijd dat 
liturgische creativiteit nog ongehinderd 
zijn gang kon gaan in de Nederlandse 
rooms-katholieke kerken. Tegenwoordig 
is dat wat lastiger. 
 
Tijdens die bewuste uitvaartmis was de 
geloofsbelijdenis getoonzet op de melodie van Yesterday van de Beatles. Ik 
had dit verhaal dus uit de tweede hand, maar het moet zo gegaan zijn: 
 
Ik geloof in een God, die als een Vader is, 
 
die ons in zijn schepping nader is. 
 
Dat is iets wat ik vast geloof. 
 
Ieder z'n smaak, zal ik maar zeggen. Ik ben deze geloofsbelijdenis, in al die 
jaren nadat het verhaal over deze merkwaardige uitvaartliturgie tot mij kwam, 
nooit vergeten. Sterker nog, ik zing 'm nog weleens in mijn hoofd of zelfs 
hardop, bijvoorbeeld als ik overmand word door de schoonheid van de 
natuur. Dat komt niet alleen doordat Yesterday van de Beatles is - mijn grote 
helden - maar ook omdat deze geloofsbelijdenis schuurt. Een eeuwenoud 
geloof geplakt op een van de bekendste popliedjes ooit. Een gewaagde 
combinatie, waar ik aanvankelijk moeite mee had, maar dat misschien juist 
door die gewaagdheid in mijn geheugen bleef hangen. 
 
Deze week zag ik een Credo van een heel andere orde in het EO-
televisieprogramma Andries. Hierin praat Andries Knevel met zijn gasten over 
hun leven en - niet verrassend - hun geloof. Afgelopen zondag was Jan van 
den Bosch te gast, ooit een bekend EO-presentator en nu al jarenlang het 
gezicht van Hour of Power, elke zondagochtend op RTL 5. Ik herinner me 
Van den Bosch vooral van de EO-jongerendag en van zijn brede glimlach. 
Van den Bosch - zeventig inmiddels - lijkt weinig veranderd. De brede 
glimlach is er nog altijd. Knevel vroeg hem onder meer naar mensen die in 
zijn leven een grote rol hebben gespeeld. Van den Bosch noemde majoor 
Bosshardt, Billy Graham en Gert-Jan Segers. Ook werd Van den Bosch naar 
zijn geloofsbelijdenis gevraagd. Hij aarzelde geen moment: "Ik geloof in God 
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de Vader, de schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat zijn Zoon naar deze 
aarde is gekomen om voor ons te sterven. En dat is een heel diepe zekerheid 
dat Hij voor mijn zonden gestorven is." 
 
Zoveel geloof zonder onzekerheid maakt mij in eerste 
instantie juist onzeker, om eerlijk te zijn. Ik heb het niet 
in mij, maar er zijn momenten dat ik er wel naar 
verlang. En die zekerheid maakt mij soms ook licht 
jaloers. De geloofsbelijdenis van Jan van den Bosch 
staat dan wel als een huis, maar schuurt voor mij net 
iets te weinig. En zonder wrijving geen vonk of glans. 
 
Dat geldt voor gelovigen en ongelovigen. Ooit interviewde ik in New York een 
atheïst die op straat protesteerde tegen het bezoek van paus Benedictus XVI 
aan die stad. Of hij weleens bij ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven ging 
twijfelen aan zijn ongeloof? Dat hij dacht: misschien bestaat God wél? "Nooit, 
nimmer en nooit", was zijn antwoord. Ook hier een overmaat aan zekerheid, 
hier schuurde helemaal niets. 
 
Nee, dan heb ik liever de dichter Ingmar Heytze die in NRC Handelsblad van 
afgelopen zaterdag een mooi stuk schreef over een vraag die hem al heel 
lang bezighoudt: waarom geloven anderen wel en hij niet? Daar komt hij niet 
helemaal uit. Hij verwijst naar de invloed van opvoeding en naar 
wetenschappelijk onderzoek uit 2009 dat liet zien dat er bepaalde delen in de 
hersenen kunnen worden aangewezen waar 'geloven' zich bevindt. "Daarbij 
bleek dat atheïsten die hersendelen gebruiken voor het nadenken over 
morele kwesties. Het verschil is dat gelovigen diezelfde hersendelen ook 
gebruiken voor het nadenken over God." 
 
Hoe het met de hersendelen van Heytze precies zit, weet ik niet. Hij gelooft 
niet meer in God, maar dat maakt hem niet tot een atheïst, schrijft hij. Bijna 
als indirect bewijs voegt hij deze bekentenis toe: "Ik hou van de man die zei 
dat als je kijkt naar de natuur en je even verbonden voelt met alles wat leeft, 
je eigenlijk kijkt naar God die zich net heeft verstopt - maar verder kom ik 
niet." 
 
Hier schuurt van alles. Geloof, ongeloof, ratio en gevoel. Zoals Yesterday en 
de geloofsbelijdenis elkaar dertig jaar geleden schampten. Ze pasten 
misschien niet volmaakt bij elkaar, maar zorgden wel voor wrijving en een 
vonk. 
 
En uiteindelijk voor glans. 
 
STIJN FENS 
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

Predikanten Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam, 
 Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com 
  
 Ds. Nico de Lange, Kerkweg 1, 4255 GA NIEUWENDIJK 
 Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl 
 In urgente situaties: 06-30767144 
 

Scriba  ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473 
 e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl 
 

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging    
etc. bij: Martijn Bot, Buitendijk 26, tel. 06-28901003 (bereikbaar na 18.00 
uur), e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl 

 

Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
 
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
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  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Arie Strik. 
 

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 20 september 2021 vóór 18.00 uur bij: 
 Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721 

 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:mfmdhof@hotmail.com
mailto:berichten@nicodelange.nl
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl
mailto: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 
 

 
Bereklauw 8 
4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 

 
 
 

 


