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MEDITATIE 
 
Dit winterseizoen wil ik in mijn meditaties stilstaan bij de tien woorden uit 
Exodus 20. Omdat de tien woorden nauw met elkaar samenhangen zal ik 
eerst een paar keer kijken naar het geheel: hoe is de tekst opgebouwd?  
Graag verneem ik het als mijn meditaties over deze tekst vragen bij u of jou 
oproepen. Die vragen neem ik graag mee, en daar kom ik tegen het eind van 
de reeks op terug.  
 
In dit nummer sta ik stil bij de vraag of we kunnen spreken van tien woorden 
zoals ik hierboven al doe of dat we zouden moeten spreken van tien 
geboden.  
 
Tien geboden of tien woorden 
In onze kerken wordt al eeuwenlang gesproken over de tien geboden. Veel 
kerkdiensten begonnen en beginnen met 'de wet van God' - en dan wordt 
Exodus 20 bedoeld.  
Op de catechisatie in mijn geboortedorp hadden we er overigens ook wel wat 
slimme vragen bij:  

• Het gaat toch niet alleen om geboden maar ook om verboden?  

• Klopt het aantal van 10 wel helemaal?  

• Of: de eerste woorden van Exodus 20 ("Ik ben de Heer, uw God, die u 
uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd") zijn toch geen ge- of verbod?  

Hoe de brave dominee in mijn jeugd reageerde weet ik niet meer. Jaren later 
verdiepte ik mij zelf pas goed in Exodus 20. Niet alleen kwamen de eerste 
vragen terug. Maar de vraag over die eerste zin hielp mij anders te kijken en 
luisteren naar Exodus 20. Lerend van Joodse en christelijke theologen 
groeide bij mij de overtuiging dat we Exodus 20 meer recht doen door te 
spreken over de tien woorden.  
In woorden zit meer leven dan in geboden, meer ademruimte. Want ze 
verbinden ons met hoe  onze bijbel begint. "En God sprak..." (Genesis 1: 3 en 
volgende verzen).  
God schept levensruimte en levensadem door zijn woorden. Dat helpt bij het 
lezen van Exodus 20: "Toen sprak God deze woorden..."  
 
Tien geboden zeggen wat wel en wat niet mag. Dat klopt. Maar ze kunnen 
ook leiden tot beklemming en veroordeling van medemensen.  
Tien woorden geven levensadem en verbinden zich met de tien woorden van 
de schepping. Dát maakt mensen vrij.  
Ik heb geleerd dat Exodus 20 steeds gericht is op het léven. Dat helpt ook om 
te voorkomen dat we anderen zomaar veroordelen met de tien woorden in de 
hand.  
 
Twee dingen vallen mij daarbij op in de vertaling.  
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Hoe vertaal je de zin waarmee de tien woorden beginnen? "Ik ben de Heer, 
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd." zegt onze Nieuwe 
Bijbelvertaling.  Achter de vertaling 'Heer' gaat in de oorspronkelijke tekst een 
woord schuil dat nooit helemaal goed in het Nederlands te vertalen is.  
Het gaat over de God die zegt 'Ik ben', maar ook: 'Ik ben er'. In de heilige 
naam zit een bewegingswoord, zegt Willem Barnard: 'Ik in beweging'. En 
deze God, deze 'Ik in beweging', heeft zijn mensen in beweging gebracht. 
Uittocht uit slavernij. Dan kan het nooit de bedoeling zijn als de tien woorden 
worden gebruikt om mensen klem te zetten.  
 
En dat komt naar voren in een tweede punt in de vertaling dat mij opvalt. De 
bekende oudere vertaling 'Gij zult niet (doodslaan, echtbreken, stelen 
enzovoorts)' doet niet helemaal recht aan de gedachte dat het hier om tien 
woorden gaat. Deze vertaling kan je klem zetten.  
In de nieuwe bijbelvertaling klinken ze al anders: "Pleeg geen moord. Pleeg 
geen overspel. Steel niet". Maar dan nog kan deze vertaling je het gevoel 
geven van een opgeheven vinger. En wat ontbreekt is dat er in de 
oorspronkelijke tekst werkwoorden staan te lezen die een belofte in zich 
dragen. Je wordt met deze woorden op weg gebracht naar een hoopvolle 
toekomst.  
Twee andere vertalingen helpen mij daarbij verder op weg.  
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden vertalen: "Jij zal niet moorden. Jij zal 
geen overspel plegen. Jij zal niet stelen". En Pieter Oussoren vertaalt met: 
"Niet doodslaan zul je; niet vreemdgaan zul je; niet stelen zul je..." 
Dat zijn woorden, levenswoorden. In deze woorden ligt toekomst. Deze (tien) 
woorden bevatten een belofte. Een doorstroming naar voren (Barnard). 
Uittocht...  
 
Ds. Nico de Lange 
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VAN DE REDACTIE 
 
We zijn er weer, een weekje later dan oorspronkelijk gepland was. Het 
kerkelijk seizoen is weer in volle gang. Dit kunt u afleiden uit de dikte van 
deze Kerkklanken. En ook terugzien bij het lezen van het blad. Het borrelt en 
bruist en we zetten opnieuw stappen richting “meer normaal”.   
In deze Kerkklanken een uitgebreid interview met Ds. Nico en echtgenote 
Heleen de Lange. De eerste 100 dagen Nieuwendijk zitten erop. Lees terug 
hoe het hen vergaan is tot dusver.  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 25 oktober. 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 
 
Soms laat een zin of uitdrukking je niet of moeilijk los en je beschouwt dit min 
of meer als een soort levensles waar je iets mee kunt. De beroemde woorden 
van een geliefde, een filosoof, geleerde of theoloog kunnen bijvoorbeeld 
inspiratie bieden en houvast geven. In bepaalde situaties van het leven komt 
deze tekst weer bovendrijven en blijkt dan uitermate actueel en van 
toepassing te zijn. De woorden kunnen gezien worden als een leefregel.  
 
Wekelijks wordt in het dagblad Trouw gedurende de tijden van corona een 
column gewijd aan “De zin van………….”. Meer of minder bekende 
Nederlanders vertellen in deze rubriek over hun persoonlijke leefregel of 
inspirerende zin. Rouwdeskundige en pedagoog Daan Westerink doet 
verhaal over het noodlot dat haar trof. Nog herstellende van een burn-out 
werd bij Daan dikke darmkanker geconstateerd. Na een zware operatie en de 
diagnose dat er uitzaaiingen bleken te zijn, realiseerde Westerink zich dat ze 
hulp nodig had. In een gesprek met een geestelijk verzorger van het 
ziekenhuis heeft ze dat ook kenbaar gemaakt: ‘Ik heb echt hulp nodig, ik kan 
het niet alleen’.  
Het boek De jongen, de mol, de vos en het paard, bevestigde haar gevoel. In 
dit boek vroeg de jongen aan het paard ‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt 
gezegd? ‘Help’ antwoorde het paard. En dat is de zin van Westerink 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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geworden. Ze heeft geleerd om hulp te vragen, omdat het besef er is het niet 
alleen te kunnen.                                                          
Zanger en muzikant Bertram van Alphen haakt hierop in. Hij kreeg acute 
leukemie en werd tijdens die periode regelmatig overvallen door 
moedeloosheid. Toch merkte hij dat er na donkere dagen altijd iets nieuws 
geboren wordt. ‘Alles vergaat, maar niets raakt verloren, uit dat wat verdwijnt 
wordt iets nieuws geboren’ is de zin die hem inspireert. Die gedachte heeft 
hem geholpen en door zijn muziek heen voelt hij de behoefte om te zeggen: 
het komt echt weer goed.  
 
In de hierboven beschreven verhalen komt het, voor zover bekend, inderdaad 
weer goed. De personen in kwestie worden tijdens hun ziekte niet 
geïnspireerd om God te zoeken, 
althans God wordt niet genoemd.  
Voor de Amerikaanse Anglicaanse 
priester Tish Warren was dit niet het 
geval. Ze worstelde juist met goed en 
kwaad en met de vraag waar God was. 
In een interview vertelde ze over de 
tegenslagen die ze in 2017 moest 
ondergaan. In korte tijd twee 
miskramen en het verlies van haar 
vader. De pijn en het verdriet waren zo 
heftig dat ze niet meer wist hoe ze God 
moest vertrouwen. Vele vragen zonder 
antwoorden, zich afvragend waarom 
dit allemaal gebeurde, waarom God in 
zijn goedheid en almacht zoveel kwaad 
en pijn in de wereld toeliet. Het lukte 
haar niet meer om te bidden ofschoon 
de wil er wel was. ‘Ik wilde bidden, ik 
had dat nodig. Ik wilde ondanks alles 
waar ik mee worstelde in contact blijven met God en ik zocht een manier 
waarop ik dat kon doen en die niet voorbijging aan alle gebrokenheid in deze 
wereld’. Die manier werd gevonden in de eeuwenoude woorden uit de 
christelijke liturgie. Deze zogenaamde completen brachten haar weer op de 
weg terug.  
Een Completen is een nachtgebed waarmee de dag waardig wordt 
afgesloten. Het is het begin van de stilte van de nacht tot de volgende 
morgen. Het bidden van de Completen stamt uit de 6e eeuw. In deze 
gebeden wordt de kwetsbaarheid van de mens, de dood en de sterfelijkheid 
aanvaard. In haar boek Bidden in de nacht – voor wie werken, waken en 
wenen beschrijft Warren de weg terug tot gebed.  
In het boek wordt een bijzonder gebed als leidraad beschreven: ‘Waak, lieve 
Heer, bij wie werken, waken of wenen vannacht, en laat uw engelen hen 
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behoeden die slapen. Zorg voor de zieken, Heer Christus; geef rust aan 
vermoeiden, zegen de stervenden, troost wie lijden, heb medelijden met 
de beproefden, bescherm wie blij zijn, en dat alles omwille van uw 
liefde. Amen’. Dit gebed zorgde er bij Warren voor dat de tijdelijk ontstane 
afstand werd doorbroken. Door de draad van het gebed weer op te pakken 
ontdekte ze Gods liefde opnieuw, zag ze in dat een uitleg over het waarom 
van verlies, pijn, ziekte en tegenslag niet zo simpel te geven is. En misschien 
ook niet eens gewenst, want, zegt ze ‘een uitleg zorgt er niet voor dat het 
ineens wel oké is dat we een geliefde verliezen, dat ons kind gepest wordt of 
dat we terminaal ziek zijn. We willen dat God er iets aan doet. We verlangen 
ernaar dat hij alles in orde maakt. En dat zullen we meedragen tot Christus 
weer komt’. Met al haar vragen komt ze steeds uit bij Gods liefde voor de 
mens. Het verhaal van Jezus staat voor haar als een paal boven water en 
geeft een doorzicht via de dood naar de opstanding en uiteindelijk de 
wederkomst van Christus. 
Tish Warren worstelde en kwam boven. Ze hield zich vast aan Gods belofte. 
En het kwam goed.  
 
Dat worstelen klinkt ons niet vreemd in de oren. Door de omstandigheden 
waar we soms in verkeren, de tegenspoed die ons treft, weten we niet altijd 
waar we het zoeken moeten en verandert het leven in een strijd. We zijn dan 
geneigd om God te vragen de situatie ten goede te keren. Dat is op zich 
logisch, maar verwachten we dan niet te veel, met teleurstelling tot gevolg? 
Laten we proberen ons in gebed te richten op Gods grote liefde en te leren 
leven uit het vertrouwen dat Christus zal wederkeren. Dan komt het goed! En 
als het met bidden niet zo erg lukt? Geef de moed dan niet op. Met het 
nachtgebed van Warren voor ogen kunnen we met een gerust hart gaan 
slapen in de wetenschap dat we met Gods hulp eindeloos op weg mogen 
gaan.  
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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 

 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
“’t is weer voorbij die mooie zomer”, om de woorden uit 
het lied van Gerard Cox maar eens uit de mottenballen 
te halen, als ik achter mijn PC kruip om een stukje tekst 
op papier te krijgen voor ons kerkblad.  
Overigens wil ik eerst mijn complimenten uitspreken voor 
de redactie die er iedere keer maar weer voor 
zorgdragen dat wij een heus “clubblad” te lezen krijgen. 
Ook in het zomerreces was het de pandemie die de gemoederen bezig hield 
met gelukkig wel steeds stapjes vooruit. We konden opschalen van 30 
bezoekers naar 100 en op moment van schrijven is ook de 1,5 meter en het 
verplicht aanmelden verleden tijd. Waardoor er in onze kerk nog meer 
bezoekers welkom zijn.  Het moderamen heeft in overleg met de kerkenraad 
wel besloten om nog niet schouder-aan schouder in de kerkbanken plaats te 
nemen, maar met gepaste afstand. Wat één en ander inhoudt zie aan de 
“gele stickers” in de kerkbanken. 
Met anderen woorden: DE KERK IS NOG MEER OPEN! 
 
  

mailto:mfmdhof@hotmail.com
mailto:berichten@nicodelange.nl
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Wat speelt er binnen het CvK? 
 
Duurzaamheid 
Dit is een terugkerend agendapunt. In onze laatste vergadering (8 
september) is het besluit genomen alle Tl-armaturen  in de bijgebouwen te 
gaan vervangen van LED-verlichting. Jan van Erp zal één en ander gaan 
coördineren. 
 
Renovatie pastorie 
Wat nog open staat is de vervanging van de garage. De oplettende kijker 
heeft gezien, dat het metselwerk al is afgerond. De rest (houtwerk) zal medio 
oktober worden opgepakt, zodat Ds. de Lange met zijn gezin de fietsen weer 
binnen kunnen zetten. 
 
Kosters 
Arie Groenevelt heeft het stokje overgenomen van Eli Vos, wat betreft de 
aansturing en coördinatie van de kosters. We zijn overigens nog steeds op 
zoek naar vrijwiligers die de camera willen bedienen. Zodat de dubbele 
diensten (1 koster voor het camerawerk en 1 koster voor de andere zaken) 
snel tot het verleden behoren. 
 
Kerk TV 
De mogelijkheden voor aanpassing of vervanging van het huidige systeem 
zijn onderzocht.  Het huidige systeem is inmiddels 11 jaar oud en is niet 
geschikt voor breedbeeld. Het CvK heeft aan het moderamen voorgesteld om 
de complete installatie (beamers, beamerschermen, mengpaneel en 
geluidsinstallatie) te vervangen omdat dit de enige optie is om gesteld te 
staan voor de toekomst. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd en de 
werkzaamheden worden eind oktober door Schaap Sound uitgevoerd. 
 
Financiën 
In het najaar zal besluit worden genomen om voor de collecten een QR-code 
aan te maken zodat er op een gemakkelijke wijze collectegeld kan worden 
gegeven. Ervaringen bij andere kerken leert dat er op deze wijze meer 
collectegelden ingezameld kunnen worden. 
 
Dankstond 
Op 3 november a.s. is het Dankstond. Dit jaar zal de welbekende enveloppe 
voor uw giften weer met de editie van november worden meegestuurd. Meer 
informatie voor de danstond treft u in de genoemde editie aan. 
 
Tenslotte nog dit 
Het CvK wil graag de volgende vacature onder uw aandacht brengen: 
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College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
 

 
 
 

 
Ook altijd eens wat willen doen in de kerk als vrijwilliger?  

Dan is dít je kans      ! 

 
Gezocht: 

Vrijwilliger met kennis op financieel/administratief vlak 
                                                 

 
 
Wegens de hoeveelheid financiële taken in onze gemeente, vragen we in 
eerste instantie een extra financiële vrijwilliger om ons te helpen. Op termijn 
misschien om de functie van penningmeester óf boekhouder over te nemen: 
 
Eventuele taken (alles in overleg): 

• Helpen bij de actie Kerkbalans  

• Boekhouding bijhouden 

• Verslag maken van de jaarcijfers voor gemeente en PKN 

• Begroting opstellen 

• Alle bijkomende taken verder in overleg  

Wat krijg je ervoor terug: 

• Een gezellig team van vrijwilligers met hart voor de zaak 

• Lekkere koeken tijdens de vergaderingen 

• Een goed gevoel 

• Ervaring opdoen 

• Een mooie notitie op je CV 

Heb je interesse of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Laat het ons weten! 
Voor meer informatie Eli Vos (tel: 06-38899154) en/of Irene Wolvers (tel. 0183-
400253) 
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UIT DE GEMEENTE 
 

Wij gedenken Gijbertje van Daalen-de Ruijter 
Geboren 27 augustus 1928 - overleden 23 september 
2021 
 
 
Na een leven van ruim 93 jaar is ons ontvallen Gijbertje van Daalen-de 
Ruijter. Moeder, oma, overgrootmoeder. Familielid, vriendin en gemeentelid. 
Een vrouw die op heel jonge leeftijd verantwoordelijkheid en zorg op zich 
nam in het gezin waarin ze opgroeide. En dat heeft ze bijna haar hele leven 
weten vol te houden - tot de krachten afnamen en zelfstandig wonen niet 
meer lukte. Ze had moeite met de stap naar huize Antonia, maar was bezig 
zich er overheen te zetten. Toen trof haar de tegenslag van een 
gecompliceerde beenbreuk. Na die val ontglipte haar het leven in korte tijd.  
Voor haar Riet, Adrie en Nico en hun dierbaren een groot gemis. Want 
Gijbertje was in veel dingen van hun leven aanwezig. Verweven met hun 
verhalen, hun ervaringen en hun wederzijdse liefde, trouw en zorg.  
Een week voor haar overlijden lazen we Psalm 139: "Heer, u kent mij, u 
doorgrondt mij, / u weet het als ik zit of sta, / u doorziet van verre mijn 
gedachten, / ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, / met al mijn wegen 
bent u vertrouwd."  
Die woorden brachten ook licht bij haar afscheid. Is God ook bekend met de 
wegen die uiteindelijk uitlopen op de dood? En met de wegen van pijn en 
tegenslag? We zeggen in geloof: "Ja, deze God kent (juist) ook de moeilijke 
wegen van het leven."  
In vertrouwen op die woorden hebben we haar leven in Gods handen gelegd, 
haar doen rusten in de aarde.  
We bidden voor haar gezin en dierbaren die verder moeten met een lege 
plaats in hun midden. Wij gedenken een mens die in vertrouwen haar altijd 
ijverige handen legde in de handen van God.  
 
Ds. Nico de Lange 
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Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de 
komende periode hun verjaardag te vieren: 
 
   Leeftijd: 

1 oktober Dhr. A. van Esch Rijksweg 116 c NIEUWENDIJK  86 

1 oktober Mevr. C. de Rade - 
Ippel 

Rijksweg 109 105 NIEUWENDIJK  84 

2 oktober Mevr. A. Post - ten 
Broeke 

Griendstraat 3 a NIEUWENDIJK  92 

5 oktober Mevr. W. Tolenaars 
- Pruissen 

Heistraat 3 NIEUWENDIJK  84 

5 oktober Dhr. J. Bech Anjerstraat 11 NIEUWENDIJK  91 

6 oktober Dhr. A. van der Stelt Rijksweg 116 e NIEUWENDIJK  83 

6 oktober Mevr. G. Kant - 
Versteeg 

Hoekkampstraat 39 NIEUWENDIJK  75 

6 oktober Mevr. L. van 
Noorloos 

Van der Steltstraat 6 NIEUWENDIJK  82 

7 oktober Dhr. G. de Heus Prinses Irenelaan 
74 

NIEUWENDIJK  75 

9 oktober Mevr. A. van der 
Schaaf - Colijn 

Singel 61 NIEUWENDIJK  78 

11 oktober Mevr. T.B. van der 
Sommen - van 
Breugel 

Anemoonstraat 53 NIEUWENDIJK  76 

12 oktober Mevr. G. van 
Mastrigt - van der 
Laan van Maastrigt 

Vijverstraat 32 NIEUWENDIJK  91 

12 oktober Dhr. J. van Noorloos Van der Steltstraat 
19 

NIEUWENDIJK  86 

12 oktober Dhr. E. van Breugel Van der Steltstraat 
25 

NIEUWENDIJK  86 

18 oktober Dhr. C.H. Versteeg Hoekkampstraat 45 NIEUWENDIJK  75 

21 oktober Mevr. A.G. van der 
Laan van Maastrigt - 
Straver 

Van der Steltstraat 8 NIEUWENDIJK  75 

22 oktober Mevr. P.A.J. Kraaij - 
Witte 

Rijksweg 109 201 NIEUWENDIJK  81 

25 oktober Dhr. B.M. van Andel Dijkje 17 NIEUWENDIJK  76 

26 oktober Mevr. A.J. van der 
Stelt - Pieterse 

Amaryllishof 34 NIEUWENDIJK  87 

29 oktober Mevr. M.C. van der 
Stelt - van der Wiel 

Rivierenland 1 ALMKERK 94 

30 oktober Mevr. A. voor den 
Dag 

Raadhuislaan 4 WERKENDAM 86 

 
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. 
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Huwelijksjubilea 
Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar 
getrouwd zijn. 
 

     
8 oktober   Fam. van den Brink 

- Heiblom  
Steurstraat 97 Woudrichem 50 jaar 

12 oktober Fam. van Mastrigt 
– van der Laan 

Vijverstraat 32 Nieuwendijk 70 jaar 

16 oktober Fam. Romeijn – 
van der Stelt 

Prinses 
Julianaweg  8 

Nieuwendijk 64 jaar 

22 oktober Fam. Roubos – 
Boterblom 

Oslopark 2 Nieuwendijk 50 jaar 

25 oktober Fam. Boterblom – 
de Bruin 

Begonistraat 11 Nieuwendijk 25 jaar 

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

VAN DE DIACONIE 
 

 
 

 
 

Avondmaalcollecte zondag 10 oktober 2021 
Zondag 10 oktober willen we de avondmaal collecte besteden aan het Rode 
Kruis. 
Jaarlijks worden miljoenen mensen wereldwijd slachtoffer van overstromingen, 
orkanen en andere natuurrampen. Hun huizen worden weggespoeld, hun 
oogsten gaan verloren en alles wat ze ooit hebben opgebouwd, is in een klap 
verdwenen. 
Het Rode Kruis helpt slachtoffers van natuurrampen. Met 
afdelingen in 192 landen is het Rode Kruis altijd in de buurt 
om mensen op te vangen, medische hulp te bieden en 
voedsel en water uit te delen.  
Door klimaatverandering neemt het natuurgeweld toe. 
Steeds meer mensen zullen slachtoffer worden van een 
ramp. 
  
Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het 
beschermen  van levens en gezondheid en het waarborgen van respect 
voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. 
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Hun bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die meest kwetsbaar zijn 
tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties. 
Wij bevelen dan ook van harte deze collecte bij u/jullie aan. 
 
U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie 
Gereformeerde kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 tav 
avondmaalcollecte Rode Kruis 
 
 

 

KERKELIJK BUREAU 
 
Ingekomen 
Dhr. D.J.A.A. Vos, Burg Scholtenlaan 41, 4281LB Andel naar Anemoonstraat 
37, 4255JD Nieuwendijk (wijk 3) 
 
Verhuisd 
Mevr. E.P.T Kraaij, Rijksweg 190, 4255GR Nieuwendijk (wijk 4) naar 
Gouverneurslaan 29, 4931XV Geertruidenberg (wijk 1) 
 
Fam. Ouwerkerk, Kildijk 45, 4255TB Nieuwendijk (wijk 1) naar 
Singel 6, 4255HD Nieuwendijk (wijk 2)  
 
Mevr. E.J.J. van der Mooren, Dijk 7a, 4255GX Nieuwendijk (wijk 4) naar  
Anemoonstraat 37, 4255JD Nieuwendijk (wijk 3) 
 
Dhr. T. van de Koppel, Prinses Irenelaan 6, 4255VK Nieuwendijk (wijk 2) naar 
Kerkweg 35, 4255GA Nieuwendijk (wijk 1) 
 
Overleden 
Op 23 september 2021: Mevr. G. van Daalen – de Ruijter,  
geb. 27-08-1928. Knotwilg 7, 4286DE Almkerk (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. 
 
Op de valreep heeft de maand september toch nog 
een herfstachtig tintje laten zien. Forse buien 
hebben een einde gemaakt aan een langdurige regenloze periode. De droge 
bodem heeft tot gevolg gehad dat verschillende boomsoorten het blad al 
overvloedig hebben laten vallen. Voor de oogst van bepaalde gewassen, 
zoals bijvoorbeeld aardappelen, moet de grond tijdens het rooien niet te 
droog zijn om beschadigingen aan de oogst te voorkomen. Een ‘beetje’ regen 
kan voor deze werkzaamheden geen kwaad. De oogsttijd voor de fruittelers is 
aangebroken. Onder tot nu toe gunstige omstandigheden wordt het fruit 
binnengehaald. De economie heeft de coronaperiode goed doorstaan en 
draait weer als een tierelier. Wie had dat verwacht. Na de fraaie startzondag 
zijn we vol goede moed aan het winterseizoen begonnen. Tal van activiteiten 
staan op het programma of zijn inmiddels van start gegaan. Het is nu nog de 
vraag of het kerkenwerk en het kerkzijn onder de coronaperiode heeft 
geleden. Hopelijk steekt corona geen spaak in het langzaam op gang 
komende kerkelijke wiel en kunnen we ons op een ‘gewoon’ winterseizoen 
richten.  
 
Wat speelt er nog meer?  

• De kerkenraad wil op een verantwoorde wijze het advies van de PKN en 
het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) opvolgen zonder de 
grenzen van mogelijkheden op te zoeken én met aandacht voor kwetsbare 
personen. De verplichte 1,5 meter maatregel, de aanmeldingsplicht en de 
gezondheidscheck komen te vervallen. Er wordt niet naar een 
coronatoegangspas gevraagd. Kerkgangers hebben nog wel een vaste 
zitplaats en verplaatsen zich zo min mogelijk tijdens de kerkdienst. Deze 
overgenomen versoepelingen zijn vanaf zondag 3 oktober van kracht 
geworden. 
 

• Het blijft erg van belang om gepaste afstand te houden en elkaar de ruimte 
te geven. Het aantal zitplaatsen is zodanig uitgebreid dat er 1 meter 
afstand tussen de bezoekers aangehouden kan worden. Deze maatregel 
helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.  
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• Het is goed om te benadrukken dat de overige basisregels onverminderd 
van belang zijn, omdat het coronavirus niet weg is 

o Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de 
elle boog; 

o Thuisblijven en testen bij klachten; 
o Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes; 

 

• En verder: 
o Gedurende de maand oktober wordt er nog geen gelegenheid 

geboden om na de dienst in de Hoeksteen bijeen te komen.  
o De Kindernevendienst en de Tienerdienst draaien gewoon volgens 

het rooster. Aanmelden is niet nodig! 
o De lange banken in de vleugel aan de Kilzijde kunnen worden 

gebruikt door mensen voor wie 1,5 m afstand, bijvoorbeeld om 
medische redenen, nog wel belangrijk is. Ook hiervoor is aanmelden 
niet nodig.     

 

• Op de kerkenraadsvergadering van 23 juni is medegedeeld dat ds. 
Meeder in een op 8 juni per email verstuurde brief kenbaar heeft gemaakt 
van haar emeritaat gebruik te willen gaan maken. In deze brief worden een 
aantal redenen genoemd waarom deze keuze is gemaakt en waarop de 
onderbouwing is gebaseerd. De gemeente is in de editie Kerkklanken van 
juli op de hoogte gebracht van het voorgenomen emeritaat. In een 
daaropvolgend gesprek kwam naar voren dat ds. Meeder toch het liefst 
haar dienstverband als predikant binnen één gemeente wilde voortzetten, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat geleidelijk haar werkzaamheden af te 
kunnen bouwen. De afspraak is gemaakt om alsnog een voorstel bij het 
CCBB in te dienen met het verzoek om uitstel van emeritaat voor een 
dienstverband van 33 %. Eenzelfde procedure was door de 
Ontmoetingskerk in Sleeuwijk al eerder in gang gezet.  
Ds. Meeder stond voor een moeilijke keuze, omdat beiden gemeenten 
haar even lief waren. Op 29 augustus heeft zij de knoop doorgehakt en 
besloten na 3 december 2021 nog een jaar als predikant aan de 
Ontmoetingskerk in Sleeuwijk verbonden te willen blijven. Eén van haar 
redenen voor dit besluit was dat bij een keuze voor Nieuwendijk er 
mogelijk een financieel tekort zou ontstaan, hetgeen al enigszins duidelijk 
was bij de benoeming van ds. Nico de Lange.  
De keuze voor de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk heeft tot gevolg dat ds. 
Meeder vanaf  3 december los gemaakt zal worden als predikant van de 
Gereformeerde kerk in Nieuwendijk. 
De hierna weergegeven brief van ds. Meeder is aan de gemeenteleden 
gericht: 
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De kerkenraad vindt het erg jammer dat ds. Meeder onze gemeente gaat 
verlaten. Haar tomeloze inzet als predikant binnen onze gemeente wordt 
zeer gewaardeerd. Vooral op pastoraal gebied is ds. Meeder een absolute 
meerwaarde voor de gehele gemeente geweest. Daar zijn we haar zeer 
dankbaar voor.                                                                                                                       
We zijn blij voor ds. Meeder dat de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk haar de 
mogelijkheid biedt nog een jaar als predikant werkzaam te kunnen blijven. 
Dat wordt ds. Meeder meer dan gegund, omdat ze het verdient! 
 

• Zoals in de vorige editie van Kerkklanken is vermeld, worden de huidige 
beamers, de beamerschermen, het mengpaneel en de geluidsinstallatie 
vervangen vanwege de leeftijd en de voortschrijdende techniek. Het 
systeem is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige 
tijd. Op 18 en 19 oktober worden de werkzaamheden uitgevoerd. 
 

• De laatste hand wordt gelegd aan het invullen van de nieuwe website. 
Naar alle waarschijnlijkheid gaat de website half oktober online. 

 

• De draad om de samenstelling van het toekomstige kerkelijk bestuur te 
onderzoeken is weer opgepakt. Het wordt namelijk steeds lastiger om 
invulling te geven aan de opengevallen plaatsen van aftredende 
ambtsdragers. De vraag ligt op tafel of de huidige structuur van de 
kerkenraad nog haalbaar is. Hoe kunnen we als bestuur de komende jaren 
invulling blijven geven aan de vijf basistaken (het gaande houden van de 
eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke 
vorming) die in de Kerkorde genoemd worden? We willen graag 
onderzoeken of vereenvoudiging van de kerkenraad mogelijk is met 
behoud van kwaliteit van bestuur.  
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• Het huidige Beleidsplan had een looptijd tot eind 2020. Mede vanwege 
corona was de herziening van het beleidsplan uitgesteld. Er is nu weer 
een begin gemaakt met het vormen van een nieuw beleidsplan. Het is de 
bedoeling om er ditmaal geen lijvig document van te maken, maar het plan 
meer in de vorm van een groeidocument op te stellen, waarin kort en 
krachtig beleidsintenties worden omschreven.  
  

• De Jongerenraad is op 28 september bijeengeweest in het bijzijn van de 
aankomende Jeugdouderling Roelinde van den Heuvel. De resultaten van 
de enquête bijeenkomsten voor de leeftijdsgroepen 12-18 en 19-23 
worden momenteel uitgewerkt. De enquête voor de jongeren tussen de 8 
en 12 jaar is nog niet afgerond. Daarnaast gaat de Jongerenraad 
nadenken over een beleidsintentie voor het Jeugd en jongerenwerk in 
onze kerk. Deze intentie wordt aan de kerkenraad voorgelegd en later 
opgenomen in het nieuwe beleidsplan. 

 

• Op verzoek van ds. De Lange is er een klankbordcommissie 
samengesteld. De achterliggende gedachte hiervoor is het feit dat een 
predikant vaak in een geïsoleerde positie verkeert, ondanks dat hij deel 
uitmaakt van de kerkenraad en lid van de gemeente is. Het is daarom een 
goede zaak een klankbordcommissie samen te stellen, die de predikant 
waar nodig of gewenst kan begeleiden. Met de begeleiding wordt in dit 
verband bedoeld het scheppen van de mogelijkheid voor de predikant in 
een vertrouwde en vertrouwelijke sfeer te praten over de zaken waar hij in 
werk- en leersituatie tegenaan loopt. Omgekeerd kan de 
klankbordcommissiezelf ook punten inbrengen voor de gespreken met de 
predikant. 

 

• De gemeenteleden Adri van Esch, Miranda Groenenberg, Erik van Zanten 
en Matty van Tilburg zijn bereid gevonden in deze klankbordcommissie 
zitting te nemen.     

                                                                                                                                            
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.   
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Laatste stand van zaken Corona en kerkdiensten 
De kerkenraad gaat een heel eind mee in het door de PKN en het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) gegeven advies. De verplichte 
1,5 meter maatregel, de aanmeldingsplicht en de gezondheidscheck komen 
te vervallen. Er wordt niet naar een coronatoegangspas gevraagd. 
Kerkgangers hebben nog wel een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo min 
mogelijk tijdens de kerkdienst. Deze overgenomen versoepelingen gelden 
vanaf zondag 3 oktober, waarbij het erg van belang blijft om gepaste afstand 
te houden en elkaar de ruimte te geven. Vanaf die zondag wordt het aantal 
zitplaatsen dusdanig uitgebreid dat er 1 meter afstand tussen de bezoekers 
overblijft. De lange banken in de vleugel aan de Kilzijde kunnen worden 
gebruikt door mensen voor wie 1,5 m afstand, bijvoorbeeld om medische 
redenen, nog wel belangrijk is. Ook hiervoor is aanmelden niet nodig. 
Gedurende de maand oktober wordt er nog geen gelegenheid geboden om 
na de dienst in de Hoeksteen bijeen te komen. Tot ziens in de kerkzaal! 
U kunt de diensten natuurlijk ook nog steeds bekijken en beluisteren op Kerk 
TV- en radio via https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html. 
 
Uitgelicht  
Eind oktober en begin november staan twee diensten in een bijzonder licht. 
Zondag 31 oktober geven we de viering vorm met verschillende 
instrumentalisten en zangers. In die viering vindt ook bevestiging van onze 
nieuwe jeugdouderling plaats.  
We lezen in de bijbel over de terugkeer van het Joodse volk uit de 
ballingschap (Nehemia 7: 72-8: 12). Zo'n verhaal roept allerlei vragen op, ook 
over onze eigen situatie. Te beginnen bij de vraag hoeveel je van dit verhaal 
mag toepassen in onze eigen situatie. Maar ook inhoudelijk: hoe zit het 
bijvoorbeeld bij ons met de terugkeer uit een periode waarin we moesten 
zoeken naar wie we eigenlijk zijn als kerkgemeenschap? En is wat in 
Nehemia wordt verteld een weg die voor ons begaanbaar is?  
Drie dagen later, woensdag 3 november, vieren we dankdag. Aan die viering 
verbinden we deze keer ook het lied van de maand dat in het Fries is 
geschreven: In nije dei - Een nieuwe dag. Een lied over relaties, die het lot 
doorbreken. We zitten niet in een uurwerk dat voor ons bepaalt hoe ons leven 
loopt. 
En dat lied komt dan in verband te staan met de woorden van Jezus over het 
zaad in de akker, dat ontkiemt zonder dat de boer weet hoe (Marcus 4: 26-
34). Het brengt zelf vrucht voort.  
Gaat het dan alleen om geloof - de verticale lijn - of ook over het koninkrijk en 
de horizontale lijn van vertrouwen tussen mensen?  
 
Ds. Nico de Lange 
 

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
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PS: lees meer over het lied van de maand in het volgende nummer van 
Kerkklanken dat nét voor dankdag verschijnt... 
 
 
Komende diensten 
 
Zondag 10 oktober: Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  Voorganger: ds. R. Meeder - van Hof 
18.30 uur:  Bijzondere dienst (zangdienst) o.l.v. Hanneke de Peuter 
 
Zondag 17 oktober:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. F. W. Verbaas, Heusden 
 
Zondag 24 oktober:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. Van Kapel 
 
Zondag 31 oktober: Zondag met Israëlische zang en muziek. 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Woensdag 3 november: Dankdag 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 7 november:  

10.00 uur:  Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk 

 
Zondag 14 november:  

10.00 uur:  Voorganger: Ds. J.H. Meijer 
 
 
 

VAN DE THEMAGROEP  
 
Terugblik startzondag 
Zondag 19 september was het startzondag voor, zoals dominee Nico dat 
prachtig in de kerkdienst liet zien, alle leeftijden!   
En alweer, je gaat er bijna op rekenen, was het prachtig weer. Koffie drinken 
met uitzicht op de Biesbosch met heerlijk gebak van de diverse bakkers uit de 
gemeente, geserveerd door zes gastvrouwen.  
Hierna een korte foto-impressie. 
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Wijnproeverij 
Een groot aantal mensen gaf zich op voor de wijnproeverij. Helaas moeten 
we het een paar maanden opschuiven. De vinologe, die van alles over de 
wijn zou vertellen, is ziek en het ziet er niet naar uit dat zij 8 oktober al 
voldoende hersteld is. Heel jammer maar daar kun je niets aan doen. Vanaf 
deze plek van harte beterschap gewenst! We  hopen in februari dat we 
daadwerkelijk de wijn mogen proeven.  
 
Op vrijdag 12 november zal schilderes Anneke Kaaij een lezing houden 
over het boek Openbaring aan de hand van haar schilderijen. Enkele jaren 
geleden heb ik die lezing in Sleeuwijk bijgewoond en ik verheug me erop 
deze nogmaals te horen en te zien! 
De lezing begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur kun je alvast koffie of thee 
drinken.   
 
Mailadres. 
Het mailadres: themagroep@gknieuwendijk.nl werkt helaas niet goed. Heb je 
iets te vragen of te zeggen tegen de themagroep mail dan naar 
h.d.peuter@hccnet.nl 
 
Groet Arina, Hanneke, Miranda en Nel. 
 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 
Vanuit de Zusterkring 
Een belangrijk onderdeel van het kerk zijn is: Het omzien naar 
elkaar. Het zusterkringwerk van onze kerk speelt daarin ook 
een belangrijke rol. 
Een bezoekje bij de ouderen als ze weer een jaartje ouder zijn 
geworden of een bezoekje als men uit het ziekenhuis komt. Een 
bezoekje na een overlijden. Ook een bezoekje bij een geboorte hoort erbij. 
Dit zijn enkele voorbeelden. Het geeft toch een goed gevoel dat er naar je 
omgekeken wordt door de kerk waar je bij hoort als er iemand bij je op 
bezoek komt. 
 
Tijdens de Coronatijd konden we geen bezoekjes afleggen. Maar we zijn 
inmiddels al weer een tijdje begonnen met dit bezoekwerk. De feestelijkheden 
(verjaardagen, huwelijksjubilea) zijn veelal bekend bij de zusterkring. Maar 
het komt nogal eens voor dat mensen in het ziekenhuis gelegen hebben, en 
dit niet doorgegeven. Niet iedereen wil namelijk op de Nieuwsbrief. Dit heeft 
echter tot gevolg dat men bij de zusterkring niet op de hoogte is, dus ook 
geen bezoekje. Dat vinden we erg jammer. Want over het algemeen worden 
deze bezoekjes erg op prijs gesteld. Het zou fijn zijn als dit doorgegeven 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
mailto:h.d.peuter@hccnet.nl
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werd, of aan de predikant of ouderling of desbetreffend zusterkringlid. In de 
kerkgids vindt u de gegevens. 
 
Als zusterkringlid is het fijn om zulke bezoekjes af te mogen leggen. Je kunt 
er wel eens tegenop zien, maar meestal kom je met een fijn gevoel thuis als 
de mensen na zo’n bezoekje zeggen: bedankt voor je bezoekje, ik vond het 
fijn.  
 
We zijn nog altijd op zoek naar zusterkringleden. Heb je nog wat tijd en lijkt 
het je wat, neem even contact op met Marjo Straver (401168). Of misschien 
wilt u wel wat meer weten wat het precies inhoudt, dat kan. Vragen staat vrij 
en er zit geen verplichting aan vast. Wij hopen op positieve reacties.    
  

                                de Zusterkring                            

 
 

 
 
Samen Geloven Groep  
Dit jaar is alweer het vijfde seizoen van onze Samen Geloven Groep. We 
hebben in september de eerste avond gehad en zijn gestart met een 
kennismaking met ds. Nico de Lange. Ook hebben we deze avond met elkaar 
de uitslag van onze enquête besproken om hiermee de komende avonden 
verder vorm te geven.  
Uit de enquête kwam naar voren dat de avonden nog steeds als erg positief 
ervaren worden en dat de avonden het volgende brengen: verbondenheid, 
gezelligheid, contact met mede-christenen, betrokkenheid bij de kerk, 
verdieping van geloof, delen lief en leed en een waardevol samenzijn.  
 
De avonden van dit seizoen staan in het teken van gelijkenissen en zijn op: 

• 15 oktober 

• 19 november 

• 17 december 

• 21 januari 

• 25 februari 

• 25 maart 

• 22 april 

• 20 mei 

• 17 juni 
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Ben je tussen de 20 en begin 40, sluit gerust eens aan bij de Samen Geloven 
Groep! De bijeenkomst van 15 oktober start om 20.00 uur in De Inloop. 
 
De organisatie,  
Rowy Raams, Jeroen den Dekker en Matty van Tilburg 
 
 
Vrouwengespreksgroep 
In oktober gaat de vrouwengespreksgroep weer van start. Dit jaar niet meer 
overdag, maar ’s avonds. 
We bespreken met elkaar het boek: ‘Het goede leven’ van Reinier Sonneveld 
(getipt door iemand van de Samen-geloven-groep).  
“Dit boek is een must….Reinier Sonneveld neemt geen genoegen met brave 
antwoorden of zwakke excuses. Eerlijk, kritisch, schurend en uitdagend; een 
spiegel voor de ziel. Een boek dat de Nederlandse kerk echt nodig heeft”. 
Nieuwsgierig geworden, zin om mee te denken, te praten, je te laten 
inspireren? Wees van harte welkom! 
  
Wanneer?  Iedere tweede dinsdagavond van de maand  

van 19.30 tot ongeveer 21.00 
(eerste keer op 12 oktober) 

Waar? In de inloop van de kerk  
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Wijzigingen in de kerkgids 
Na het uitkomen van de kerkgids bleken er toch nog wat aanpassingen nodig 
in Hoofdstuk 10.  
Hierna zoals het had moeten zijn 
 
10. INDELING ZUSTERKRING PER WIJK 
 

Wijk 1, Naam zusterkringlid Straat / Zorgcentrum 

 Anja Ippel-Voerman Kerkweg en Karnemelksesteeg 

 Anja Ippel-Voerman  Kildijk (inclusief Kooisteeg en Killeweg) 

 Sjany de Graaf-Kloens Zandsteeg, Dwarssteeg 

 Vacant  
Hoge Polderweg, Boerenverdrietweg,  
Grote Waardweg, Weerensteinweg 

 Lia Dekker, Trudy de Bok, Nel 
 Roubos, Gusta van Erp, Ineke 
Ippel  

Antonia, Altenahove, Lemmenskamp, 
Goezate 

 

Wijk 2, Naam zusterkringlid Straat / Zorgcentrum 

 Adrie Hoeke-in't Veld Irenelaan  

 Adrie Hoeke-in't Veld Singel 33 t/m 88 

 Gusta van Erp-Ippel Singel 3-29 

 Gusta van Erp-Ippel Biesboschstraat 

 Gusta van Erp-Ippel Van der Steltstraat 1 t/m 25 (oneven) 

 Ineke Ippel-de Koning Van der Steltstraat 2 t/m 28 (even) 

 Ineke Ippel-de Koning Julianaweg 

 Ineke Ippel-de Koning Marijkelaan 

 Marjo Straver Eemstraat 

 Marjo Straver  Vijverstraat  

 Marjo Straver Beatrixlaan en Oslopark 

 Marjo Straver Bernhardlaan en Margrietlaan 

 Lia Lagrouw-de Bok Altenastraat en Hoekkampstraat 

 Tineke Kasen-v.d. Steenhoven Griendstraat incl. Altenastaete 

 Marjolein Verhagen – van den 
Berg 

Janbaas, Dirkappel, Boomgaard, Kafappel, 
Kilse Suikerpeer, alleen geboortes 
 

Lucy van der Wal-Ouwerkerk Janbaas, Dirkappel, Boomgaard, Kafappel, 
Kilse Suikerpeer   

 

Wijk 3, Naam zusterkringlid Straat 

 Lia Lagrouw-de Bok Cactusstraat 

 Tineke Kasen-v.d. Steenhoven Heistraat  

 Tineke Kasen-v.d. Steenhoven  Ippelseweg 26-34, Het 
Schansgat 
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Kerkelijke klanken in popmuziek  
 
Soms kan muziek je raken waar woorden dat niet kunnen. Voor het lied van 
deze maand is dat misschien deels het 
geval. Natuurlijk, de muziek is gevoelig en 
wellicht ontroert alleen die je al. Maar het 
zou niet merkwaardig zijn als de tekst in dit 
geval wat met je emoties doet. Of misschien 
is het juist de combinatie die het diepste van 
jouw ziel raakt. Hoe dan ook heeft dit 
nummer een lange weg afgelegd voordat het 
echt populair werd. Het begon in 1997 bij 
Bob Dylan. Van hem ging het naar Billy Joel 
die het als single uitbracht, maar er slechts 

 Marjo Straver Vijverstraat 

 Lia Dekker-Hoeke Hasselmanstraat, Irisstraat  

 Lia Dekker-Hoeke Anjerstraat, Leliestraat, Narcisstraat, 
Tulpstraat, Snijderstraat 

Corrie de Heus-Vos Anemoonstraat 2-32 

Corrie de Heus-Vos Begoniastraat, Crocuspad 

Sjany de Graaf-Kloens Anemoonstraat 34-50 / 43-90 

Sjany de Graaf-Kloens Dahliastraat 1-31 

 Elly Polak -  Nieuwkoop Dahliastraat 20-58  

 Elly Polak - Nieuwkoop Dahliastraat 39-104  

 Lia Dekker - Hoeke Amaryllishof 

Wijk 4,  Naam zusterkringlid Straat 

 Iet Koot-v.d. Heuvel Hank en Buitenkade 

 Miep Keller-van Helden Buitendijk  

 Miep Keller-van Helden Rijksweg 21 t/m 55a 

 Hennie de Pender-Colijn Rijksweg 1-20, 139 t/m 244, 
Hankse Buitenkade, Schenkeldijk  

 Henriëtte Jansen Rijksweg 65 t/m 116f, 115-216 

  

 Tineke Kasen-v.d. Steenhoven Rijksweg 121 t/m 138, Zevenbanseweg 

 Henriëtte Jansen 
 

Buitenkade, Parallelweg,   Midgraaf, 
Bredesteeg, Doornseweg, 
Dijkje 

 Nel van Hemert-Straver Jan Biesheuvel Dijkhuis 
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weinig succes mee behaalde. Pas jaren later was het Adele die van Make 
You Feel My Love een grote hit wist te maken.  
Het nummer is in de 21e eeuw door meer dan 450 professionele artiesten 
uitgebracht of bij een optreden gebruikt. Daarmee is het één van de meest 
gecoverde nummers allertijden. Het is dus niet voor niets dat de vertaling van 
deze popsong, Tot Jij Mijn Liefde Voelt, het lied van de maand oktober is. 
 
Zoals gezegd begon het dus ooit bij Bob Dylan. De Amerikaanse zanger is 
veelal geprezen vanwege zijn diepgaande teksten. Hij wordt dan ook niet 
voor niets bestempeld als één van de beste songwriters allertijden. In 2016 
ontving hij zelfs de Nobelprijs voor de Literatuur. Een prestatie wat slechts 
heel weinig muzikanten is gegeven. 
Dylan schreef Make You Feel My Love voor zijn album Time Out Of Mind wat 
door hem in 1997 is uitgebracht. Het nummer was echter eerder dat jaar al 
als single verschenen. Niemand minder dan Billy Joel had het namelijk 
gebruikt voor een compilatiealbum met daarop zijn grootste hits. Het lied 
verwierf hierdoor de nodige bekendheid, Dylan en Joel zijn namelijk populaire 
zangers, maar beiden artiesten kregen het niet voor elkaar om er een grote 
hit mee te scoren.  
Dat gebeurt wel in 2008 als de jonge Britse zangeres Adele een cover van 
Make You Feel My Love uitbrengt. Het is haar 4e single voor haar 
debuutalbum ‘’19’’ en het nummer betekent haar definitieve doorbraak in de 
popmuziek. Onder andere in Nederland haalt ze hiermee een nummer 1-
notering.  
 
Een jaar na het succes van Adele besluit de band 
Van Dik Hout een Nederlandse versie van ‘’Make 
You Feel My Love’’ uit te brengen. Deze vertaling 
van Huub van der Lubbe is toonaangevend voor 
hun album Leef! wat in 2011 verschijnt. Mede door 
Van Dik Hout krijgt het nummer weer de nodige 
aandacht in ons land en in 2012 wordt deze versie 
in The Passion ten gehore gebracht door Danny de 
Munk.  
 
Hoewel de liedtekst eigenlijk als een 
liefdesverklaring is bedoeld, is de connectie met 
God niet ver weg. Veel mensen geven er dan ook 
een religieuze betekenis aan. Vermoedelijk hoef ik 
niet uit te leggen waarom. De woorden van Dylan zeggen wel genoeg lijkt 
me. 
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Hieronder de Nederlandse tekst met daarnaast het origineel van Bob 
Dylan. 

Als de regens om je oren slaan 
En heel de wereld zit achter jou 
aan 
Kom dan bij mij in de luwte staan 
Tot jij mijn liefde voelt 
 
Valt de avond met zijn 
sterrenpracht 
En er is niemand die jouw leed 
verzacht 
Dan hou ik duizend jaar voor jou 
de wacht 
Tot jij mijn liefde voelt 
 
Ik weet wel dat jij nog vol twijfels 
zit 
Maar bij mij krijg jij het fijn 
Bij ons allereerste ogenblik 
Zag ik al precies waar jij moest 
zijn 
 
Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou 
Ik struin de straten af voor dag en 
dauw 
Er is niets dat ik niet doe voor jou 
Tot jij mijn liefde voelt 
 
 
Stormen razen over open zee 
Over de snelweg van de spijt 
Spelen winden met een nieuw 
idee 
En zoals ik zoek jij ze voor altijd 
 
Ik maak je gelukkig, ik maak je 
dromen waar 
Ik doe alles voor je, je zegt het 
maar 
Al moet ik tien keer rond de 
evenaar 
Tot jij mijn liefde voelt 
Tot jij mijn liefde voelt 
 

When the rain is blowing in your 
face 
And the whole world is on your 
case 
I could offer you a warm embrace 
To make you feel my love 
 
When the evening shadows and 
the stars appear 
and there is no one there to dry 
your tears 
I could hold you for a million years 
To make you feel my love 
I know, you haven't made your 
mind up yet 
But I would never do you wrong 
I've known it from the moment that 
we met 
No doubt in my mind where you 
belong 
 
I'd go hungry 
I'd go black and blue 
I'd go crawling down the avenue 
No, there's nothing that I wouldn't 
do 
To make you feel my love 
 
The storms are raging on the 
rolling sea 
And on the highway of regret 
The winds of change are blowing 
wild and free 
You ain't seen nothing like me yet 
 
I could make you happy 
Make your dreams come true 
Nothing that I wouldn't do 
Go to the ends of the earth for you 
To make you feel my love 
To make you feel my love 
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BIJBELLEESROOSTER 
 

vrijdag 1 oktober Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad 

zaterdag 2 oktober Spreuken 14:25-35 Positief en negatief 

zondag 3 oktober Johannes 8:1-11 Zandschrift 

maandag 4 oktober Johannes 8:12-20 Getuigenis 

dinsdag 5 oktober Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid 

woensdag 6 oktober Johannes 8:37-47 Wie is je vader? 

donderdag 7 oktober Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham 
gezien? 

vrijdag 8 oktober Jesaja 28:1-13 Wartaal 

zaterdag 9 oktober Jesaja 28:14-22 Hoeksteen 

zondag 10 oktober Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid 

maandag 11 oktober Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld 

dinsdag 12 oktober Jesaja 29:9-16 Gesloten boek 

woensdag 13 oktober Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders 

donderdag 14 oktober Marcus 10:1-12 Huwelijkswet 

vrijdag 15 oktober Marcus 10:13-22 Kinderen van het 
koninkrijk 

zaterdag 16 oktober Marcus 10:23-31 Door het oog van een 
naald 

zondag 17 oktober Marcus 10:32-45 Dienen 

maandag 18 oktober Marcus 10:46-52 Weer zien 

dinsdag 19 oktober Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar 

woensdag 20 oktober Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en 
arbeidstherapie 

donderdag 21 oktober Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat 

vrijdag 22 oktober Efeziërs 6:18-24 Waakzaam met gesloten 
ogen en gevouwen 
handen 

zaterdag 23 oktober Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap 

zondag 24 oktober Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer 

maandag 25 oktober Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor 
Israel 

dinsdag 26 oktober Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp 
vandaan? 

woensdag 27 oktober Jesaja 32:1-8 Verandering 

donderdag 28 oktober Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

vrijdag 29 oktober Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

zaterdag 30 oktober Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind? 

zondag 31 oktober Johannes 9:35-41 Ziende blind 
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maandag 1 november Allerheiligen  
Psalm 33 

Juich voor God 

dinsdag 2 november Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing 

woensdag 3 november Dankdag  
Spreuken 15:19-33 

Bij wijze van Spreuken 

donderdag 4 november Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest van 
boven 

vrijdag 5 november Jesaja 33:1-12 Onheil en genade 
 

 
 
 

INTERVIEW MET NICO EN HELEEN DE LANGE 
 

Een korte kennismaking met Nico en Heleen de Lange  

Beiden geboren en getogen in Linschoten, in de buurt van Woerden. Heleen 

kwam uit het dorp, Nico van de boerderij. Heleen deed VWO en ging daarna 

aan het werk. Nico rondde het atheneum af en ging daarna aan het werk als 

krullenjongen bij een orgelbouwer. Vervolgens anderhalf jaar militaire dienst als 

onderofficier. Na afgezwaaid te zijn, constateerde hij niet te beschikken over 

twee rechterhanden. Daarmee was het exit orgelbouw. Na een kort intermezzo 

op de HTS (3 maanden) in 1984 gestart met studie Theologie inclusief 1 jaar 

vooropleiding klassieke talen. Studie afgerond in 1992.   

Heleen werkte in een administratieve functie bij een kleinere 

verzekeringsmaatschappij tot 1985, het jaar dat dochter Elise werd geboren. 

Daarnaast nog gewerkt als alfahulp en schoonmaakwerk gedaan. Hoofdtaak 

was het moederschap. Rond 2000 “de kunst” in gegaan. Daarnaast ook  8 jaar 

bij Ekoplaza gewerkt en vervolgens 8 jaar schilderles gegeven. Als kunstenares 

werkt Heleen veel in opdracht. Vaak voor particulieren. Maar ze verkoopt ook 

regelmatig via galeries.  

Nico startte als dominee in Broek op Langendijk en werkte daar gedurende 4,5 

jaar. Daarna verhuisd naar Beusichem/Zoelmond, ruim 12 jaar. In 2009 naar 

Zoetermeer Noord (parttime). Daarnaast ook parttime gewerkt in 6 andere 

gemeenten gedurende die periode. 

Nu vanaf juni 2021 fulltime in één gemeente - Nieuwendijk. 
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“Altijd op zoek naar een diepere laag en soms onverwachte 
verbanden” 
 
Het is een nazomerse 
dinsdagavond als ik aanbel bij de 
vakkundig gerenoveerde pastorie, 
bovenaan de stoep. Nog niet 
achterom, zoals te lezen stond in 
Altena Nieuws, maar gewoon via 
de voordeur. De ontvangst is 
allerhartelijkst. Even kijken naar 
de Japanse duizendknoop die 
tegen het kerkelijk grondgebied 
aangroeit en een korte bespreking 
van de strategie om deze 
schadelijke exoot doeltreffend te 
bestrijden. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.  
 
Dan aan de slag voor een interview met de nieuwe bewoners van de 
pastorie, Nico en Heleen de Lange. Met koffie, thee en een lekker koekje 
kunnen we aan de slag. We spreken af dat we elkaar tutoyeren, graag zelfs.  
 
Hoe zijn de eerste honderd dagen verlopen? Al een beetje gewend? Jullie 
draai kunnen vinden? 
Nico: Eind mei zijn we verhuisd en half juni ben ik begonnen. Een intensieve 
maar wel een hele goede start. Intensief, dat is bij iedere nieuwe  gemeente 
zo, al die nieuwe verhalen. Hier zijn mensen heel open dus er komt heel veel 
direct op tafel. Ik hoef niet te zoeken wat er aan de hand is. Ik voel me ook 
zeer welkom. In de tussentijd kans gezien met meerdere groepen kennis 
gemaakt. Uiteraard met kerkenraad en moderamen, maar ook met de 
tienerdienst bijvoorbeeld. Goed overleg ook met collega Ria Meeder, fijn dat 
we kunnen sparren. Beleidsmatig gezien liggen er veel opgaven. Kortom, 
veel gezichten gezien met goede gesprekken.  
Heleen: Ook voor mij was de start goed. Mensen zijn open en hartelijk. De 
overgang van de stad naar het dorp is me goed bevallen. Dat was anders 
toen we van het dorp naar de stad gingen. Maar Zoetermeer is ook goed 
wonen hoor. Nico vult aan: De dynamiek in Zoetermeer is heel anders dan in 
een dorp. De stad slaapt nooit. Er is ook veel aanbod en dat heeft zijn 
voordelen. Maar het heeft ook een effect dat je lichaam langer aanstaat. In 
Zoetermeer staan je zintuigen langer aan. Tussen de drukte is hier meer 
ruimte voor wat rustiger momenten. Het tempo in hier wat lager. Je ontmoet 
elkaar minder frequent in de stad. Qua drukte is het niet te vergelijken. In de 
stad is het een voortdurende drukte, hier gaat het wat meer op en neer. Hier 
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heb je ook nog een dag nacht ritme en een zondagritme. Die gejaagdheid mis 
ik nog niet. Maar dat is ook een kwestie van omschakelen.  
 
Heleen, is “de vrouw van de dominee” ook een beroep?  
Het is natuurlijk geen beroep, maar het is zeker wel een aanvulling. We zijn 
misschien samen wel een team. Ik kies er zelf heel bewust voor om iets in de 
gemeente te doen. Dat vind ik ook fijn. In Broek op Langendijk kreeg ik maar 
één opdracht mee van de beroepingscommisie: goed voor Nico zorgen. In 
een dorp ben je natuurlijk wel de vrouw van de dominee, in Zoetermeer was 
ik toch meer de kunstenares. Dat is wel een verschil. Nee, ik voel me geen 
notabele van het dorp. Dat wordt sowieso wel wat minder. Maar je bent wel 
een bekende. Mensen kennen je.  
Nico aanvullend: misschien een typisch domineeswoord, het is niet zozeer 
een beroep maar toch wel een attitude. Een soort houding hoe je rondkijkt en 
hoe je op mensen reageert. Zonder dat je erin verdwijnt. Je wil wel degelijk je 
eigen ding kunnen doen, zonder je terug te trekken.  Het wordt natuurlijk wel 
op prijs gesteld dat je zichtbaar bent, dat je ook in de kerkdiensten bent, dat 
je mensen ontvangt op een goede manier. Maar dat is ook gewoon 
gastvrijheid natuurlijk.  
 
Heleen, ik las dat je aan de slag gaat met “creatief met penseel”, samen met 
Nel Janson?  
Nel houdt ook van schilderen en het leek ons  gewoon leuk om dat aan te 
bieden. Het is leuk dat er weer iets gebeurt natuurlijk. We hebben een paar 
aanmeldingen inmiddels, dus we gaan het zien.  
 
Nico, jouw/jullie komst naar Nieuwendijk, is dat een roeping of een volgende 
stap in een carrière? Ik las in Altena Nieuws dat je hier moest zijn.  
Het is allebei. De manier waarop je een vacature tegenwoordig vervuld krijgt 
gaat tegenwoordig via advertenties. 25 jaar geleden was dat niet aan de 
orde, toen stond er opeens een beroepingscommissie in je kerkgebouw. Dat 
heeft natuurlijk meer het karakter van een roeping. In dit geval zag ik een 
advertentie. Ik zag iets in die advertentie  Je belt en krijgt een gesprek en dat 
klikte. Waarom klikte het nu? En daar komt dat andere stukje om de hoek 
kijken. Terugkijkend hebben wij het gevoel dat er ook iets meer van een 
andere orde was. Maar ik kan er niet de vinger opleggen. Dat zat een beetje 
achter die zin.   
 
Nico, je gaat al weer een tijdje mee als predikant. Ben je veranderd in al die 
jaren? Als persoon en in jouw beroeps- of ambtsopvatting? 
Als ik naar mezelf kijk, voor zover dat kan, ben ik een stuk losser gekomen in 
het leggen van contacten. Daar ben ik erg blij mee. Ik heb ook de breedte van 
de kerk leren kennen. Ik kom uit een smaldeel van de kerk, het orthodoxe 
deel en dat keek niet zo makkelijk over de rand. Ik heb over de rand gekeken, 
verschillende tradities bekeken, waardoor ik me verrijkt voel. Ik denk dat het 
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heel lastig zal zijn om me nu te vergelijken met de predikant die ik toen was. 
Dit is natuurlijk vrij abstract. 
Misschien is het aardig om dit te laten zien aan de hand van de vormgeving 
van de kerkdienst.  
Ik ben begonnen als predikant, omdat ik dat zo heb geleerd, met een 
bijbeltekst. Daar ga je heel hard mee aan de slag om te komen tot een goede 
preek. En als die klaar is dan zoek je er daarna de liederen bij. Dat is om 
praktische redenen veranderd, want de organist wilde de liederen eerder 
hebben. Nu is de liturgie de bedding geworden van waaruit de preek ontstaat.  
Dat je begint aan de liturgie betekent dat er soms lagen in de liederen zitten, 
dat zijn gedichten, zonder dat ik dat door heb. Ik ben regelmatig zelf verbaasd 
over de verbanden tussen de liederen, de bijbeltekst en de preek. Ik ervaar 
dat als een geschenk.   
Iets wat ik ook anders doe, is dat ik weer gebruik maak van een pen en 
schrijfblok in plaats van de pc. De liturgie neemt het voortouw, het lichaam 
weet soms eerder wat ik wil zeggen, dan het hoofd. Ik vind dat zo’n leuke 
ontwikkeling. Losser, ruimer….  
Laatste ontwikkeling is dat ik langer kan luisteren, wat zeggen mensen tussen 
de regels door. En dat dat goed is.  
Anderen van mijn generatie zitten op een spoor van; hoelang moet ik nog? Ik 
denk: ik mag weer. Bij mij overheerst op dit moment de verwondering, de 
gemeente staat helemaal open, ik krijg zoveel vertrouwen.  
 
Ben je van de voorbestemming of meer van het toeval? 
Die is makkelijk. Ik laat zaken over aan het toeval. Dat is met name op 
theologisch niveau . Als het gaat om de uitvoering van het werk ben ik wel 
“wat regelig” ingesteld. Ik maak vrij strakke planningen. Dus praktisch ligt dat 
wat anders. Maar Ruth kwam bij toeval op de akker van Boaz, dat is mijn 
sleuteltekst. 
 
Twijfelaar of zeker weter? 
Dan ben ik meer een zoeker. Bij de twijfelaar is het risico is dat je ‘m gaat 
cultiveren en dat gebeurt tegenwoordig best wel. In reactie op de orthodoxe 
traditie wordt de twijfel soms verheerlijkt, maar twijfel kan behoorlijk knagen 
hoor. Daar kunnen mensen behoorlijk aan kapot gaan. Ik verheerlijk dat niet 
zo gauw. We moeten twijfelen en dan vinden we God pas. Nee, laat mij maar 
rustig zoeken.  
 
Bijbel letterlijk of figuurlijk? 
De bijbel heeft volgens mij altijd een tweede boodschap, een tweede laag. Je 
hebt het oppervlakkige verhaal. Maar als je ‘t alleen maar zo leest, mis je een 
tweede laag. Waarom hebben ze het zo opgeschreven? Onder dat verhaal zit 
een betekenislaag. Dat komt omdat er in de bijbel allerlei dwarsverbanden te 
vinden zijn.  
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Aardig voorbeeld vind ik De bruiloft te Kana. We denken dat het gaat om een 
tekort aan wijn. En dat is ook de aanleiding. Vervolgens worden er 6 joekels 
van watervaten gevuld. Maar in Johannes heeft water altijd iets met Geest te 
maken. Gaat het om een tekort aan wijn, of een overschot aan Geest? Dan 
zit je in de betekenislaag. Maar dat geldt voor heel veel verhalen. Verhalen 
vertellen meer dan één laag. En ik vertrouw er dus op dat die laag ook wordt 
aangeboord door de liturgie, waardoor ik dus eerst de liederen kan neerzitten. 
Dat is zo mooi en dat is zo leuk.  
Het is wel eens lastig uit te leggen, want ik wil zoveel vertellen.  Maar 
tegelijkertijd probeer ik mijn preken tegenwoordig in te korten tot 10-12 
minuten. En volgens de communicatietheorieën is dat nog veel te lang. 
 
Wrijving geeft glans. In de laatste kerkklanken stond een column van Stijn 
Fens over dat thema. Geldt dat ook voor jouw preken? Of juist helemaal niet?  
Voor mezelf moet er wat wrijving in zitten. Die wrijving zit op het niveau van 
“Waar heeft die tekst mij te pakken”. Soms is dat vooral in de zin van “dat had 
ik nooit gedacht”. Maar de tekst kan ook me ook te pakken hebben in de zin 
van “hier heb ik altijd zo tegenaan gekeken en nu wordt me dat ontnomen”. 
Dan moet je daarin zoeken. Dat heeft mij geholpen te groeien.  
Je kúnt een bijbeltekst terugbrengen tot een kindervertelling. Dat kan zinvol 
zijn voor kinderen. Maar dan zit er meestal geen wrijving in. Wil de gemeente 
er iets aan hebben, en wil ik er zelf iets aan hebben, dan ga ik op zoek naar 
waar het haakt bij mij, waar het schuurt. Dan ga ik daarover nadenken. 
 
Corona heeft forse impact op de samenleving maar ook op kerkelijk 
Nederland. En niet minder op Gereformeerd Nieuwendijk. Hoe was en is het 
om dominee te zijn in coronatijd? 
Lastig, omdat ik uit een vertrouwde bedding, de liturgische vormgeving, met 
een zaal die daar goed op reageert, opeens voor een bijna lege zaal kwam te 
staan.  
Het was ook goed, omdat ik nu de mensen thuis zie. Hoe ik dat bedoel? In 
Zoetermeer Noord werkte ik al 7 jaar lang met videopnames. Daar hing een 
camera, dat wist ik maar niet meer dan dat. Ik heb me nooit direct tot de 
mensen thuis gericht. Die camera zat in mijn frame als een noodoplossing. 
En nu werd het iets waarbij ik tegen mezelf zei “Aan die doelgroep heb jij 
nooit veel aandacht besteed”. Dat heeft corona voor mij concreet gemaakt. 
Dat vind ik winst en heeft stof tot nadenken gegeven. Dat is trouwens nog 
niet uitgekristalliseerd. Ik wil de komende jaren bewust rekening houden met 
twee gemeenschappen. Een gemeenschap die in het kerkgebouw aanwezig 
is en die daaraan hecht. En een gemeenschap die thuis is. Ik weet niet of een 
gemeenschap het juiste woord is, maar ik noem het maar zo. Ik probeer die 
gemeenschappen dus beiden serieus te nemen.  
Leuk was toen ik hier kwam, dat ik al 7 jaar niet meer gewend was aan 
kerkradio. En dat is een grote doelgroep. En die hebben dus geen beeld. Dan 
kan ik wel heel leuk een kerkdienst beginnen met een Engelstalig nummer 
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met ondertiteling. Maar die aardige mevrouw die me de maandag daarop 
welkom heette met “u hebt een geweldige stem en u had een mooie preek,  
maar met dat Engelstalige kan ik niets”. Stom denk ik dan, ze heeft geen 
beeld, de ondertiteling loopt ze mis. Dus dat is een volgende leerproces in die 
digitale gemeenschap. Kortom, het was wennen aan die lege kerkzaal en hoe 
ga ik me daartoe verhouden, ik heb “met de camera leren omgaan” en ik ben 
de gemeenschap  thuis meer gaan zien.  
 
Wat betreft het pastoraal werk? Bij de eerste golf in Zoetermeer hebben we 
stringent de regels gevolgd en kwam ik bijna bij niemand thuis. Maar vanaf de 
zomer was het in Zoetermeer bijna nergens een probleem. Dus ik loop al 
weer meer dan een jaar normaal bezoekwerk te doen. Ik was daar opgelucht 
over. Want dat telefonische contact is prima, goed om te doen. Maar 
telefonische contact haalt het niet bij een goed gesprek waarbij je kunt zien 
hoe iemand er bijzit.  
 

 
 
Wat corona gaat betekenen voor de gemeente? Er zijn best dingen waar we 
ons zorgen over moeten maken. Corona heeft bepaalde processen versneld. 
Het snel dunner worden van lijntjes tussen gemeenteleden en de kerk als 
instituut. De ontwikkeling die ik in de stad heb gezien gaat ook straks in het 
dorp gebeuren.  
Hier hoor ik al in verschillende gesprekken dat Nieuwendijk niet meer is wat 
het geweest is. Zoveel nieuwe mensen, zoveel veranderingen. Dat betekent 
dat ook die lijntjes dunner geworden zijn. De sociale samenhang die men 
gewend is, is aan het verdunnen. We hebben het altijd over ontkerkelijking en 
secularisatie maar hieronder ligt een sociologisch proces wat je in de stad 
uitvergroot ziet. Die verdunning ga je op termijn in een dorp ook zien.   
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Corona heeft processen versneld die we anders geleidelijker hadden zien 
plaatsvinden. Maar biedt ons nu de kans om goed om ons heen te kijken. 
Wat is de prioriteit nu echt? Daar zitten hele serieuze vragen bij. Zoals 
bijvoorbeeld krijgen we de kindernevendienst weer opgestart? Gaat dat echt 
weer lopen? Ik hoop het, want er is volop enthousiaste leiding en van de 
ouders is er ook de vraag. Maar kinderen zijn al anderhalf jaar gewend thuis  
te zijn en dat zondagmorgen voor het gezin is. Dat vraagt discipline van de 
ouders om het draadje weer op te pakken. 
 
En los van corona: hoe zie je de toekomst van kerkelijk Nieuwendijk? Waar 
moet team Gereformeerd Nieuwendijk op gaan lopen?  
Rondom de liturgie liggen er spannende vragen. Ga je voor een klassieke 
liturgie, ga je voor twee verschillende liturgieën waarbij je de ene zondag de 
ene doelgroep bedient en de andere zondag de andere doelgroep, ga je voor 
een soort gemixte vorm? Daar zijn we al anderhalf jaar mee aan het zoeken. 
Gereformeerd Nieuwendijk zal zijn identiteit in die zin moeten uitspreken. Zo 
kijken we er tegenaan, dat wordt de bedoeling van de eredienst, zodat 
mensen zich er toe kunnen verhouden.  
Rondom jeugd en jongerenwerk zal de vraag opdoemen. Waarom doen we 
dit eigenlijk? Dat bedoel ik niet pessimistisch, in de zin van “het is zinloos”. 
Jeugd en jongerenwerk is ontstaan in een tijd dat de kerk een vereniging 
was. Zoals dat ook bij de voetbalclub gebeurde. Je zorgde voor een 
jongerenafdeling zodat die jongeren later konden instromen om op volwassen 
leeftijd het stokje over te nemen. Dat heeft gewerkt na de 2e wereldoorlog tot 
ongeveer de jaren tachtig.  Daar hebben mensen carrières aan ontleend en 
dat heeft heel veel gebracht.  
Dat model zakt nu echter door zijn benen heen. Maar we denken vaak nog 
wel nog in termen uit die tijd. We noemen het nog steeds jeugd en 
jongerenwerk en ik heb ook nog geen andere term. Als je dat blijft doen in de 
hoop dat er jongere mensen zullen instappen om  het stokje over te nemen 
van de oudere generatie, dan moet je je ervan vergewissen wat dat betekent 
voor de relatie die je met ze hebt. Als dat bij elkaar past, moet je die route 
inslaan. Maar dan moet je daar stevige leiding op zetten.   
Als je denkt dat het niet meer bij deze tijd past om je te richten op het stokje 
over nemen -  waarom doe je dan jeugd- en jongerenwerk? Die vraag moet je 
helder hebben. Die verkenning zullen we in de winter aan de orde moeten 
stellen.  
Ik ben ervan overtuigd dat we er op een andere manier naar moeten kijken, 
maar dat je dat alleen maar met elkaar kunt ontdekken. Ik heb niet zomaar 
een oplossing en Utrecht, het landelijk dienstencentrum, ook niet. Anders was 
dat al lang gedistribueerd. 
Als je het mij vraagt: Ik zou voor een beleids A4- tje willen gaan wat je zo op 
de koelkast kunt plakken. En als je de vaat doet  dat je dat briefje met plezier 
nog eens even doorloopt. Er is een miljoenenbedrijf, hier in de buurt, die 
hebben een visie van maar één woord: verwondering. En het is geen kerk. 
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Dan denk ik “wow, waarom hebben wij die niet bedacht?” Mijn droom is dat er 
een A4- tje kan zijn waarvan de kerkenraadsleden zeggen, ik heb 
kerkenraadsvergadering, dat steek ik bij me en leg ik op de tafel. Dan werkt 
een beleidsplan.  
 
Samenwerking met Hervormd Nieuwendijk? Hoe zit je daarin? 
Daar kan ik kort over zijn. Ik heb een goed gesprek gehad met de voorzitter 
van de kerkenraad. En we begrepen elkaar.  
 
Ik las dat je het consulentschap oppakt in jouw oude regio? Daar zijn goede 
afspraken gemaakt met de kerkenraad. Maar dat is best wel snel? 
Dat is toch wel de vorming van de afgelopen twaalf jaar. Ik heb twaalf jaar 
lang in twee gemeentes gewerkt. Dat heeft me heel veel gebracht. Uitdaging, 
maar ook het plezier dat als ik met een andere gemeente bezig ben, ik met 
een afstandje naar mijn eigen gemeente kan kijken. En andersom werkt het 
ook. Dat is het voordeel van twee gemeentes.  
In dit geval vind ik het gewoon leuk. Het is bijna twintig jaar geleden dat ik als 
consulent heb opgetreden. Met deze gemeente heb ik in het verleden een 
klein beetje contact gehad, zij zochten contact met mij, er was een goede klik. 
Zij zouden het fijn vinden als ik dat ging doen. Ik heb het in alle openheid met 
het moderamen besproken. Zij hebben het breder gepeild bij de kerkenraad 
en die staan er achter. Wat ook meespeelt: ik heb in het beroepingsproces 
hier gezien hoe zinvol de inbreng van een consulent  kan zijn.  
 
Iets anders: ik ben eindredacteur van Kerkklanken. We doen ons best om er 
met vereende krachten telkens een lezenswaardig blad van te maken? Wat is 
jullie eerste indruk van ons blad? Nog tips voor de redactie?  
Heleen: allereerst, er staat heel veel in. Heel veel informatie. Toen we nog in 
Zoetermeer waren heb ik ook wat oude kerkbladen gelezen en het was heel 
leuk om bijvoorbeeld wat te lezen over de geschiedenis van Gereformeerd 
Nieuwendijk. Het is wel echt voor kerkelijke mensen.  
Nico: Ik denk niet dat je de illusie moet hebben dat iemand die nieuw in de 
kerk is door het kerkblad extra betrokken wordt.   
Een niet afgemaakte gedachte is, en laat ik er een ik-boodschap van maken: 
ik vind het wel eens lastig om een onderwerp te bedenken een meditatie voor 
kerkblad. Waar zal ik het nu eens over hebben? Met Kerst en Pasen is dat 
niet zo ingewikkeld, maar de overige maanden. Mij zou het wel eens helpen 
als er een thema was voor een maand. Dan heb ik een thema waar ik mijn 
verhaal aan kan ophangen. En dan kun je ook andere gemeenteleden vragen 
een pagina aan te leveren. Bijvoorbeeld met als thema de reformatie. Of de 
joodse traditie. Er zijn zoveel thema’s te bedenken. Wil je je maatschappelijk 
relevant maken, dan kun je ook denken aan thema zoals bijvoorbeeld 
lichtjesdag. Dan krijg je dat zo’n blad net een halve spade dieper gaat.  
Maar het heeft wat mij betreft ook geen urgentie. Het is een prima kerkblad, 
het is heel informatief en dankzij de layout leest het lekker weg.  
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En met het antwoord op deze slotvraag ging de voice-recorder op stop. Bij 

het verlaten van de pastorie werd me veel succes gewenst bij de uitwerking. 
Met een kleine knipoog.  
 
Arie Strik 
 
 
 

EN VERDER 
 

Christelijke vrouwendag 

Na twee jaar zijn we blij en dankbaar de 6e Christelijke Vrouwendag Altena te 
mogen organiseren. Het thema is “Lichtend licht?!”   
We zijn verheugd deze dag schrijfster en spreekster Marianne Grandia in ons 
midden te hebben die, op haar eigen ludieke wijze, ons meeneemt in het 
thema. Hoe je zelf ook weleens duisternis kunt ervaren. Hoe zit dat met jou, 
ben je aangesloten op de lichtbron? Wat betekent dit in de praktijk, hoe blijf je 
op Hem aangesloten? Naast de ontmoeting met elkaar is er o.a. samenzang 
o.l.v. een samengestelde muziekgroep en zijn er diverse stands. Bijzonder op 
deze dag is een expositie van de quilt club  
“Blokje rond”.  
  

Datum: Zaterdag 6 november 2021.   
Locatie: V.E.G. De Koningshof, Burg. Van der Schansstraat 50, 
Andel. Tijd: 10.00 uur  - 15.30 uur. Kosten: € 19,50 incl. koffie/thee 
en lunch.   
  

Marianne Grandia werd geboren in 1965 te Alphen aan de Rijn. Inmiddels 
woont zij, na veel omzwervingen door Nederland, samen met haar man in 
Leerdam. Hun kinderen zijn al uitgevlogen. Het schrijven heeft haar altijd in 
het bloed gezeten. Waar vroeger het merendeel van de klas zuchtte en 
steunde als er een opstel geschreven moest worden, vond Marianne dat de 
leukste opdracht. Zij schreef dagboeken vol, pennen leeg, maar had nooit 
gedacht dat er een aantal boeken van eigen hand in haar boekenkast zou 
staan.  
  

Na het behalen van het middelbareschooldiploma wilde Marianne graag 
verpleegkundige worden, maar zij bleek te jong voor de opleiding, dus ging zij 
op zoek naar een baan. Na een jaar in een winkel te hebben gewerkt, vond 
zij een baan op kantoor. Receptioniste/telefoniste, administratief medewerker, 
secretaresse, managementassistente, allemaal functies die zij bijna dertig 
jaar met plezier heeft ingevuld.  
Eind jaren negentig begon zij in haar vrije uurtjes met het schrijven van 
artikelen en columns voor het Altena Nieuws, voor Eva, het christelijk 
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lifestylemagazine voor vrouwen, en met het vertalen van boeken vanuit het 
Engels.  
In een moeilijke periode in haar leven leerde zij voor het eerst Gods genade 
kennen en ontvangen. Het verlangen groeide om Gods liefde en genade door 
te geven aan vrouwen die net als zij worstelden met alle dingen waar zij mee 
had geworsteld. In 2009 zei Marianne haar kantoorbaan op en begon in 
november van dat jaar aan de cursus pastorale hulpverlening en heeft zij 
Stichting Selah opgericht.  
Steeds groter werd het verlangen om ook via een boek iets door te mogen 
geven.  
Behalve romans heeft Marianne ook een paar non-fictie boeken 
geschreven. Op de website van PUUR! zijn er soms blogs van haar hand 
te vinden.  
  

Wil je graag bij deze vrouwendag zijn, meld je dan aan via de website 
www.vrouwendag-altena.nl  (Max. 60 personen) 
 

 
 

http://www.vrouwendag-altena.nl/
http://www.vrouwendag-altena.nl/
http://www.vrouwendag-altena.nl/
http://www.vrouwendag-altena.nl/
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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: Marjolein Bot, Buitendijk 26, 

tel. 06-21498141, 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 25 oktober 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 

 
 
 

 


