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MEDITATIE 

“Tuinman van licht” 

‘Huilend boog Maria zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte 
kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek 
waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. 
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem 
hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie 
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was…’ 
Johannes 20:11b-15a 
 
Er bestaan een schilderij en tekeningen van Rembrandt waarop Jezus 
getooid is met een grote zonnehoed. De afbeeldingen geven het moment 
weer waarop Maria Magdalena Jezus ontmoet op de ochtend van Pasen. Ze 
ziet hem voor de tuinman aan. In een oudere vertaling staat:  ‘Zij dacht dat 
het de hovenier was’. Dit zinnetje vormt het motto van het gedicht ‘Christus 
als de hovenier’ van Ida Gerhardt. Gerhardt wist dat het om een misverstand 
ging. Niettemin besluit ze haar gedicht met het zinnetje: ‘Hij is de hovenier’. 
Waarom is Christus toch de hovenier? 
 
Wijnbouwer 
Het antwoord is wellicht te vinden in een ander gedicht van Gerhardt. Het is 
getiteld ‘Wijnstok’ en is ontleend aan een andere passage uit het 
Johannesevangelie. Daar is God de hovenier – of de wijnbouwer – en 
Christus de wijnstok. ‘Het was de hovenier’ klinkt het tot twee keer toe. God 
richt de ranken in de juiste richting, ontwart ze, geleidt ze, verzorgt ze. 
De hovenier of tuinman als beeld voor Christus en God; het lijkt Gerhardt niet 
zo veel uit te maken wie nu precies wie is. Het christendom heeft beiden ook 
nooit zo goed kunnen onderscheiden en is tenslotte maar tot de belijdenis 
gekomen dat ze één zijn. 
Hoe het ook zij, beiden dienen het leven, volgens Gerhardt. En dat was voor 
haar geen dogma, maar een ervaring. Zoals dat ook voor Vincent van Gogh 
gold. Als hij in de lente de appelbloesems zag opengaan in het gebied rond 
Arles, werd voor hem de tuin van Pasen werkelijkheid. De zon, die tuinman 
van licht, deed er zijn werk. Van Gogh schreef in een brief aan zijn broer: ‘Ah! 
Zij die niet in de zon hier geloven zijn werkelijk goddeloos.’ En elders: ‘De 
liefde van God is een kracht tegen de donkere dingen van het leven, het is 
een kracht der Opstanding, een kracht die mij doet zeggen: ik wanhoop 
nooit.’ 
 
Stille kracht 
Christus of God als hovenier… Het mooie van dit beeld vind ik dit: een 
hovenier is dienstbaar aan het leven. Hij heeft geduld. Hij wacht rustig tot het 
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zaad ontkiemt, opkomt en uitgroeit. De hovenier heeft vertrouwen. Hij gaat 
slapen en weet dat de kracht van het leven dag en nacht doorwerkt. Zoals 
Christus geloofde dat de stille kracht van het koninkrijk dag en nacht 
doorwerkt. ‘Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam 
en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de 
vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ 
 
Leven uit de dood 
Christus als de hovenier, wijngaardenier of de landbouwer die het graan 
zaait. Bewegelijk als het geloofsdenken is, kan dit ook Christus zelf als het 
graan zien: ‘Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 
één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’ Hier komen 
we in aanraking met het geheim van het leven uit de dood. Je kunt er cynisch 
over doen. Het geheim van Pasen is een gemakkelijk doelwit van spot. Leven 
uit de dood? Leven sterker dan de dood? 
Toch geef ik de voorkeur aan wat Khalil Gibran ooit schreef: ‘Oh ziel, als een 
nar tegen me zegt dat de ziel met het lichaam wegkwijnt en dat al wat sterft 
nooit zal terugkeren, zeg hem dan dat de bloem verwelkt, maar dat de 
zaadjes blijvend zijn en voor ons liggen als het geheim van het eeuwige 
leven.’ 

Stephan de Jong ( predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-

Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.) 

 
De Paastuin  
In de Paastuin bloeien bloemen  
in een taal die zich verstaat  
met de kleuren van de liefde  
en het licht in vol ornaat.  
 
In de Paastuin van de schepping  
zingt het wie de tuinman is:  
lelie in een kroon van dorens,  
roos in woeste wildernis!  
 
Als een parel glanst het zilver  
van het kruidje-roer-me-niet, 
schoongewassen door haar tranen  
als gedoopt in haar verdriet.  
 
Want zij heeft haar naam vernomen  
van haar vriend, de ereprijs.  
Alle tranen zal hij drogen,  
sleutelbloem van ‘t paradijs.  
Een viooltje blijft maar spelen  
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dat het altijd lente was.  
Opgefleurd en uitgetogen  
zingt het door het groene gras,  
 
fluit het kruid in klare tonen:  
Leve hoog de ereprijs!  
Hij, het zaad, de vrucht van liefde, 
ridderspoor naar ‘t paradijs.  
 
In de Paastuin bloeit het hooglied  
van verlangen, bloemtapijt  
dat zijn kleur bewaart en doorbloeit 
hemelsbreed en aardewijd.  
 
Uit: Witgewassen woorden,Sytze de 
Vries  
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Het is een weer een goed gevuld exemplaar, 
deze editie van Kerkklanken. Met veel, groot 
en goed nieuws van de kerkenraad over de 
afloop van de beroepingsprocedure. De 
pastorie aan de stoep krijgt binnenkort weer 
nieuwe bewoners. Lees hierover meer, 
verderop in dit blad.  
 
Een uitgebreid verslag van de gemeenteavond van 6 maart jl. Muzikale 
bijdragen (!?). En natuurlijk weer de vaste rubrieken. Kortom, genoeg te lezen 
dit keer. Veel tekst, weinig plaatjes. Dat heb je als je zoveel copy moet 
verwerken. Mooier kunnen we het even niet maken. Toch veel leesplezier.  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is al tamelijk snel, namelijk maandag 
19 april. 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.  
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 
Op 27 maart 2020 was de laatste uitzending van het televisieprogramma De 
Wereld Draait Door (DWDD) te zien. Deze talkshow, een van de best 
bekeken Nederlandse tv-programma's, werd op werkdagen rechtstreeks 
uitgezonden en behandelde op luchtige wijze actualiteiten op divers gebied, 
aangevuld met livemuziek. De meeste afleveringen werden gepresenteerd 
door Matthijs van Nieuwkerk. Voor velen was het een grote teleurstelling dat 
er een punt achter dit populaire programma werd gezet. De opluchting was 
groot toen aangekondigd werd dat Van Nieuwkerk vanaf begin 2021 een 
nieuw tv-programma op de zaterdagavond zou gaan presenteren met de 
veelzeggende titel ‘Matthijs Gaat Door’. Inmiddels draait deze show alweer op 
volle toeren en valt de opzet zeer in de smaak. Al freewheelend geeft Matthijs 
ruimte aan verwondering en levenskunst en ontvangt hij oude bekenden én 
nieuwe gezichten. Met humor, veel muziek en vaste rubrieken worden vriend 
en vijand verrast.   
 
Een van die vaste rubrieken is 
‘Forever Young’, waarin 
inspirerende sterren aan het 
woord komen en de opgedane 
levenservaringen/lessen met 
bijbehorende ups en downs vrijuit 
ter sprake brengen. Op zaterdag 
13 maart was het de beurt aan 
Herman van Veen, die op 
openhartige wijze over zijn leven 
vertelde. Met zijn verhaal 
veroverde hij de harten van de 
kijkers. Vooral het antwoord op 
de steevast in deze rubriek 
gestelde vraag ‘wat het leven de 
moeite waard maakt’ was kort 
en krachtig: “Morgen! Het feit dat 
dat er is. Ik zie genoeg redenen om op te staan. Ik zie altijd uit naar morgen. 
En dat morgen de antwoorden komen op de moeilijke vragen die vandaag te 
stellen zijn”. Wat een levenswijsheid, wat een prachtige conclusie, wat een 
uitstraling. 
 
Alhoewel voor wat betreft zijn leeftijd nog niet tot de doelgroep van Forever 
Young behorend, is Barack Obama toch wel een mannetje met uitstraling te 
noemen. In het boek ‘Een beloofd land’ vertelt Obama het verhaal van zijn 
onwaarschijnlijke tocht van een jonge man die op zoek is naar zijn identiteit 
tot de leider van de vrije wereld. Op een eerlijke manier wordt verslag gedaan 
van de persoonlijke aspiraties, de gevoerde campagne, het uiteindelijke 
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presidentschap en de invloed van het Witte Huis op zijn vrouw en kinderen. 
Hoogte- en dieptepunten passeren de revue. In dit eerste deel van zijn 
politieke memoires is Obama niet terughoudend in het delen van zijn 
onzekerheden en teleurstellingen en laat hij zijn gedachten gaan over de 
vraag hoe de toekomst van Amerika eruit zal komen te zien als gevolg van de 
enorme verdeeldheid in het land. Deze 44e president wordt gezien als een 
mens die hoop en warmte om zich heen verspreidt en niets liever wilde dan 
anderen meenemen in die beweging. Hij wás een belofte voor zijn eigen land, 
met name voor de zwarte bevolking, maar ook voor de vele minderheden in 
de wereld en allen die verlangen naar meer gerechtigheid en menselijkheid. 
Hij zocht naar verbinding, was uit op een betere samenleving en een 
menswaardiger wereld. De woorden ‘Yes, we can’ zijn gevleugeld geworden 
en hebben veel mensen geïnspireerd. Obama erkend dat hij veel minder 
heeft bereikt dan hij had gewild, maar dat hij wel de moed had om te hopen, 
de moed om hoop te hebben. Want hoop vereist inderdaad moed, 
doorzettingsvermogen en daadkracht. ‘Eén stem kan de hele wereld 
veranderen’, heeft Obama eens gezegd. Door dit boek wil hij jonge mensen 
in het hele land, in de hele wereld, ertoe aanzetten het voortouw te nemen, 
hun stem te verheffen en zich in te zetten voor het verbeteren van de wereld.  
Die oproep moet niet aan dovemans oren gericht zijn en geldt natuurlijk ook 
niet voor alleen jonge mensen. De wereldse problematiek is momenteel zo 
groot, zoveel omvattend, dat alle beschikbare schouders eronder gezet 
moeten worden. Covid-19, de economische malaise, de klimaatcrisis en het 
vluchtelingenvraagstuk, om er maar een paar te noemen. Maar ook, vanuit 
christelijk oogpunt, de thema’s recht en gerechtigheid, de schending van 
mensenrechten, de etnische zuiveringen, de christenvervolging (volgens 
Open Doors is het aantal vervolgde christenen in 2020 wereldwijd opgelopen 
naar 340 miljoen!) en de secularisatie.    
                                                                                                               
De stem verheffen en zich in zetten voor een betere wereld, voor een beter 
Nederland, dat klinkt als muziek in de oren. De slogans van de politieke 
partijen hadden in veel gevallen een aanzuigende kracht op de kiezer, 
duwden de stemmer als het ware in een bepaalde richting. Of die invloed de 
juiste richting op het morele kompas aangaf, was maar zeer de vraag. De 
meeste verkiezingsprogramma’s, van rechts tot links, hadden economisch 
herstel tot hoofdprioriteit verheven. En het oplossen van of aandacht 
besteden aan die andere items? Tja, eerst maar even in de ijskast. Je kunt 
tenslotte niet alles tegelijk overhoophalen. Zelfs de partijen waarvan je op 
basis van de christelijke beginselen iets meer zou verwachten, vielen op een 
aantal cruciale onderwerpen toch wel door de mand. Op 15, 16 en 17 maart 
heeft elke stemgerechtigde Nederlander de kans gehad zijn of haar stem te 
laten horen door een keuze te maken. De vanzelfsprekendheid dat christenen 
op een christelijke partij stemmen bestaat allang niet meer. En dat hoeft ook 
niet persé. Ook bij niet-confessionele partijen zijn volop gelovige politici te 
vinden en kun je een warm gevoel krijgen voor enkele of meerdere 
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ingenomen standpunten. En zoals het 
bij een ‘goed’ gelovige past, maak je 
een weloverwogen keuze, waarbij je je 
achtergrond niet verloochend. In een 
wereld waarin alles om vooruitgang 
draait, waarin het hoofdzakelijk om 
perfectionisme en succes gaat, juist in 
die wereld, ontstaat er door een keus te 
maken ruimte voor verandering en 
vernieuwing. Volgens de lijsttrekker van 
de ChristenUnie kunnen we onze eigen 
keuzes niet op God afschuiven. En zo 
is het maar net. En ook al zijn we niet 
in staat om eigenhandig alle problemen 
op te lossen, we kunnen er wel voor 
zorgen er geen deel van uit te maken.  
 
Gelukkig is het zo klaar als een klontje dat God om deze wereld geeft. In 
deze Stille Week worden we geconfronteerd met de enorme liefde van God 
voor ons mensen. Door het sterven van Zijn Zoon, Jezus Christus, die alleen 
door de donkere, zwarte nacht zijn weg moest gaan, is de route naar het 
Beloofde Land voor ons allen zichtbaar geworden. In het licht van de 
opstanding kunnen we vol vertrouwen aan de nieuwe morgen beginnen.  
Wat maakt het leven de moeite waard? In navolging van Herman van Veen 
mogen we deze vraag beantwoorden met een kort en krachtig: Morgen! Het 
feit dat dat er is. En dat morgen de antwoorden komen op de moeilijke vragen 
die vandaag worden gesteld.     
 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses 
     Elise Ippel, vanuit de Diaconie 

Ria Meeder, 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 
 

mailto:mfmdhof@hotmail.com
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Verslag online 
Gemeentevergadering  
(in verband met 
beroepingsprocedure) d.d. 6 maart 
2021 

 
1. Welkom/opening: 

Preses Jaap van Elzelingen heet allen die deze online vergadering meebeleven hartelijk 
welkom. Vervolgens grijpt hij terug op een Bijbelgedeelte dat hij in een vergadering op 4 
september 2019 las, toen we nog aan het begin van het beroepingsproces stonden.  
Centraal stond daarin het begrip: Wijsheid. Wijsheid die we niet kunnen missen en die we 
vragen aan God. 
Hierna gaat Jaap voor in gebed.  
 

2. Verslag werkzaamheden Beroepingscommissie 
Preses spreekt waardering uit voor de Beroepingscommissie (hierna aangeduid als BC). 
Normaal gesproken zou de commissie nu vertegenwoordigd zijn door Roelinde van den 
Heuvel (voorzitter) en Eli Smits. Roelinde moet zich echter uit voorzorg  i.v.m. corona -
perikelen  verontschuldigen. Eli zal daarom namens de BC verder het woord voeren. Hij 
blikt terug op het beroepingsproces:   Het is goed stil te staan bij de veranderingen in de 
samenstelling van de BC: Door de droevige ontwikkelingen rond de ziekte van Tus 
Heijstek en zijn overlijden verloor de gemeente en de BC een enthousiast lid.  
Verder maakte Mari van Zanten de overstap naar de Diaconie.  
Er is veel gebeurd, ook al is dat van buitenaf niet altijd te merken geweest. 
De BC kon, voorzien van de profielen van onze gemeente en van een beoogd predikant (zie 
de website), van start gaan, daarbij werden we ook gesteund door ds. Ries van der Zouwen 
die de taak van consulent graag op zich nam. Aanvankelijk ging de BC voortvarend te werk. 
Er werden contacten gelegd op basis van advieslijsten die we bij de PKN hadden 
aangevraagd en naar aanleiding van opmerkingen vanuit de gemeente. Dit leverde niet een 
gewenst resultaat op. En toen  kwam corona, wat voor nogal wat vertraging zorgde: Zowel 
bij de BC als onder predikanten gaf dit onzekerheid. Hoe verder? Fysiek diensten bijwonen 
werd onmogelijk. We hebben veel online diensten meebeleefd. Er werd een advertentie 
geplaatst. Deze activiteiten  brachten nog geen licht in het proces.  In september is de 
advertentie opnieuw geplaatst. Hierop kwamen verschillende reacties, o.a. van ds. Nico de 
Lange. Er werd contact met hem gelegd en er was meteen een klik. Ondertussen zag ds. 
Van der Zouwen zich om gezondheidsredenen genoodzaakt zich wat meer op de 
achtergrond te houden. In goed overleg is toen ds. Wim Bisschop benaderd met de vraag 
een co-consulentschap op zich te nemen. Daartoe bleek hij graag bereid.  
De gesprekken binnen de BC en met ds. De Lange betroffen een grote diversiteit aan 
onderwerpen. Daarbij zij opgemerkt dat de BC uit elf (heel) verschillende mensen bestaat, 
des   te mooier is het te kunnen vaststellen dat we unaniem tot de conclusie kwamen dat 
we met ds. De Lange verder wilden. Ds. Van der Zouwen stelde: Ga voor goud. Eli: De BC 
meent met ds. De Lange goud in huis te hebben. 
Preses: In een voltallige kerkeraadsvergadering op 27 januari heeft de BC verslag gedaan 
en ds. De Lange voorgedragen. De kerkeraad heeft unaniem met deze voordracht 
ingestemd.  
Nu draagt de kerkeraad ds. De Lange voor aan de gemeente, ter vervulling van onze 
predikantsvacature.  De gemeente is na deze vergadering in de gelegenheid te stemmen 
over deze voordracht. 
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3. Ds. Wim Bisschop doet verslag van zijn ervaringen: In goed overleg met ds. Ries van 
der Zouwen zijn de werkzaamheden besproken. Vóór en na elke vergadering hebben 
beiden met elkaar contact gehad. Een belangrijke taak van de consulent is het bewaken van 
het proces. Ds. Bisschop heeft de sfeer geproefd, de werkwijze gezien. De BC bestaat uit 
heel verschillende mensen, met verschillende zienswijzen, maar deze waren bespreekbaar, 
er was aandacht en respect. Het waren open gesprekken. Men is samen naar een unaniem 
besluit gegroeid. Voor een aantal leden was het zitting hebben in een BC een nieuwe 
ervaring. Opgemerkt werd: Het was leerzaam, ik had het niet willen missen. Ds. Bisschop 
denkt ook namens ds. Van der Zouwen te spreken als hij zegt dat de voordracht van  ds. 
De Lange een bewuste keuze van de BC is. Beide consulenten hebben het proces met 
plezier meegemaakt. 

 
4.  Ds. Nico de Lange en zijn vrouw Heleen stellen zich voor 
     Ds. De Lange: Het is bijzonder om hier te staan, ik had hier graag wat meer mensen voor 

me gehad. Verder spreekt ds. De Lange zijn waardering uit voor de ontvangst, de warme 
gevoelens die heeft ervaren, en voor het feit dat ook zijn vrouw werd uitgenodigd voor een 
kennismaking. Hij meent dat de BC de gemeente uitstekend heeft vertegenwoordigd.  

      Wat kan hij nog over zichzelf vertellen, er staat al veel op zijn website? Om daaraan nog 
wat toe te voegen heeft hij wat voorwerpen meegebracht die iets laten zien van wat hem 
bezighoudt: cd’s (o.a. Stef Bos, Sietze de Vries), een hardloopshirt, fietsreparatie-set, een 
blok hout en een schaaf, een Hebreeuwse en een Griekse Bijbel. M.b.t de laatste 
voorbeelden merkt ds. De Lange op: Ik hou van de Bijbel, vindt het fantastisch dat ik daar 
elke week weer mee bezig mag zijn, zij spreken woorden die nog steeds actueel zijn. 

     Hierna vertelt zijn vrouw over de gezinssamenstelling en over wat haar bezighoudt: Ze is 
kunstenares: schildert, daarin kan ze veel van zichzelf kwijt. Het was bijzonder om de 
kruiswegstaties te mogen schilderen. Verder werkt zij part time bij Ekoplaza, vindt het leuk 
om met mensen om te gaan, te wandelen, fietsen, in de tuin te werken, naar concerten te 
gaan. Het is fijn om hier te mogen zijn, zegt ze, o.a. ingegeven door wat zij hoorde in de 
pastorie: Hier kunt u uw atelier wel inrichten. 

 
     Pauze 
 
     Na de pauze volgt beantwoording van door gemeenteleden gestelde vragen: 
     Preses bedankt voor de gestelde vragen die hieronder worden behandeld: 
 
- V. Waarom wordt er niet beroepen nadat de gemeente een eredienst heeft kunnen 

meemaken? 
A.  Dan gaat het om een stem op grond van de beoordeling van één dienst, dit oordeel kan 
afwijken van dat van de BC die over meer informatie beschikt. Het is een momentopname. 
Ds. De Lange heeft aangegeven in de bedenkperiode de gemeente beter te willen leren 
kennen d.m.v. gesprekjes van een half uur met een aantal mensen, geledingen. Hij wil een 
indruk krijgen : Waaraan is behoefte? Wat verwacht je van de nieuwe predikant? 
 
V.   Gelooft ds. De Lange in de levende God of in  een metafoor, een beeld? 
A.   Ds. De Lange gelooft van harte in de levende God, voelt zich verbonden, gedragen, 
maar hij voelt zich ook een mens als alle andere mensen. Dat gevoel van geborgenheid 
heeft ook weleens hulp nodig, vervolgt hij, verwijzend naar de Bijbeltekst: Ik ga heen om u 
plaats te bereiden. Dan gaat het om de toekomst, maar ook om het nu: de gemeenschap, 
het huis van God, de levende God, de Ene. 
 
V.   Heeft de BC vertrouwen in de preekkwaliteiten van ds. De Lange? 
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A. Eli Smits: Ja, er spelen verschillende meningen met verschillende accenten, maar 
concluderend: ja, we hebben er een heel positief beeld van. 
 
V.   Hoe gaat ds. De Lange om met bezoekwerk in de gemeente? 
A.   Ds. De Lange: Ik kan geen goede voorganger zijn als ik niet met grote regelmaat op 
bezoek ga en ik kan geen goede pastor zijn als ik niet met grote regelmaat voorga. Deze 
dingen hangen samen. We leven in een versnipperde samenleving. Ik ben vrijgesteld om te 
luisteren, ook tussen de regels door te luisteren. Mensen waarderen dat. Samen in gebed 
gaan, naast iemand staan, iemand die zijn ziel en zaligheid wil delen. Maar het kan ook over 
koetjes en kalfjes gaan. 
 
V.  Denkend aan de toekomst van de kerk in het algemeen, wat verwacht u van ons 
als gemeente? 
A.  Ds. De Lange, verwijzend naar Paulus: De kerk heeft toekomst, omdat die van God is. 
Ds. De Lange is niet somber over de toekomst van de kerk in Nieuwendijk: zoeken, 
verlangen naar de Geest van God brengt mensen samen, wellicht dat vertrouwde vormen 
wat veranderen. We hebben elkaar nodig, er is een wisselwerking. Veranderingen zijn van 
alle tijden, maar bepaalde dingen blijven: de woordverkondiging, het doopvont, de 
Paaskaars. De Geest van God werkt. We moeten ons oefenen in het zien waar die Geest 
bezig is en daarop aanhaken.  
We moeten zien wat nodig is, het kan zijn dat we nieuwe wegen moeten gaan, daar staat 
ds. De Lange ook graag voor open. We moeten dit samen doen. Ds. De Lange heeft wel 
ideeën, maar we moeten samen bekijken wat nodig is. 
 
V.  Welke opvattingen heeft ds. de Lange over jeugdwerk in de kerk? Kunnen we met 
elkaar weer een bloeiende gemeente maken ? 
A. Ds. De Lange: Essentieel is: elkaar opzoeken. Opvoeden vindt  nu plaats in een andere 
situatie dan vroeger. Er zijn andere verwachtingen, mensen moeten nu alles goed doen, 
gelukkig zijn. Er komt veel op ons af via internet. Ds. De Lange wil met het jeugdwerk bezig 
zijn, meehelpen, maar ook de ouderen in het oog houden. Een belangrijk punt is: Past het 
hier? 
 
V. Kunnen we met ideeën bij u terecht? 
A. Ds. De Lange wil ideeën verder ontwikkelen: Kom naar me toe, zegt hij. Graag, om samen 
dingen te bespreken, het gevoel te hebben dingen te delen. Dat werkt bevruchtend. Het is 
de moeite waard te zoeken, een uitdaging, maar ds. De Lange gaat deze graag aan. Is 
daarvoor in de vieringen ook ruimte?, vraagt hij. Preses: die is er zeker. 
Ds. De Lange: Contact is een eerste aandachtspunt: elkaar leren kennen, een netwerk 
vormen waarin tieners kunnen participeren. 
 
V. Preses vraagt Eli naar de motivatie van de BC achter het advies  ds. De Lange te 
beroepen. 
A. Eli noemt: M.b.t. de preken: Ondanks de verschillende invalshoeken waren we het eens. 
Ds. De Lange had zich ook goed voorbereid op de gesprekken, was serieus. We hebben de 
indruk gekregen dat hij jong van geest is, van deze tijd. Verder kan hij goed luisteren, ook 
stil zijn. Hij heeft veel ervaring, veel verschillende taken uitgevoerd. Zijn ervaring in een 
stedelijke omgeving, waarin zich bepaalde ontwikkelingen zich vaak eerder voordoen dan 
in een dorp, kan ook een positief effect hebben. We hebben ook gesproken over het inhaken 
op de actualiteit, dit was een open discussie. Zijn ideeën over het omgaan  met de jeugd 
spreken aan. De warmte in de contacten, het was fijn om met hem te praten.  
Tenslotte, samenvattend: We zijn overtuigd van zijn capaciteiten, wat heeft geleid tot het 
uitgebrachte advies. 
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V. Kunt u wat meer vertellen over de samentelling van uw gezin? 
A. Mw. De Lange, vertelt over de drie dochters van 35, 33 en 30 jaar oud (twee van hen zijn 
gehuwd) en zoon van 27. (die nog thuis woont) en de kleinkinderen. 
 
V. Preses heeft complimenten over de tas van ds. De Lange gehoord. Is er nóg een 
tas? 
A. Ja, antwoordt ds. De Lange,  een schoudertas die meegaat op huisbezoek. 
 
V. Wanneer bent u predikant geworden, hoe is dat gelopen? 
A. Ds. De Lange vertelt: Hij is geïnteresseerd in orgels en heeft tot zijn militaire dienst korte 
tijd bij een orgelbouwer gewerkt. Die tijd achter de rug hebbend, is hij naar de HTS gegaan, 
maar dat bleek al snel niet de goede keuze te zijn geweest. Al eerder had hij gedacht aan 
het volgen van een studie tot predikant, die gedachte  kwam nu weer terug. Hij heeft er met 
een predikant over gesproken. Die raadde  hem aan het gewoon te gaan proberen. En dat 
deed hij ook, hij had en heeft er een goed gevoel bij. 
 
V. Preses noemt het lied van de Maand en vraagt: Wat is uw lievelingslied? 
A. Ds. De Lange zegt dat het lastig kiezen is, er zijn verschillende soorten muzieksoorten 
waar hij van houdt. “Het laatste woord” van Stef Bos  heeft hem door moeilijke periodes van 
het leven geholpen. Maar ook “Love Rescue Me” van U2 spreekt hem aan. Hij zegt blij te 
zijn met de ruimte die er is voor muziek in de dienst. Het is wel van belang dat e.e.a. met 
elkaar in balans is: Welk lied past waar? 
 
V. Hoe stelt ds. De Lange zich het contact met oudere gemeenteleden voor? 
A. Ds. De Lange vertelt dat hij graag langs komt, hij wil de verschillende generaties 
rechtdoen. 
Pastorale gesprekken betekenen veel. Hij werkt graag samen in het pastoraat, stemt graag 
af. 
 
V. Bent u meer voor vernieuwing of voor tradities? 
A. Ds. De Lange waardeert tradities, daarin zitten mooie dingen, zie bijv. het Liedboek, maar 
ook Youtube biedt mooie dingen. Ds. De Lange voegt eraan toe dat hij de breedte van de 
kerk heeft gezien: hij is opgegroeid in de Gereformeerde Bond, heeft de “Bundel van 38” 
meegemaakt, de Nieuwe Psalmberijming, het Liedboek 1973 en het Nieuwe Liedboek. 
 
V. Hoe ligt de verhouding preken -pastoraat bij u? 
A. ’s Morgens wordt tijd besteed aan studie en het voorbereiden van diensten, deze twee 
grijpen in elkaar. ’s Middags gaat ds. De Lange graag de deur uit. 
 
V. Hoe legt u in de diensten de relatie met het nú? 
A. Ds. De Lange: Ik leg de krant niet op tafel om te be(s)preken wat er allemaal om mij heen 
gebeurt, ben daarin ook wat terughoudend in de verkondiging, maar ik breng het wél voor 
het aangezicht van God. 
 
V. Wat is uw overweging om naar Nieuwendijk te willen komen? 
A. Ds. De Lange houdt het kort: Vanaf het begin was er een klik. 
 
Hiermee hebben we de laatste vraag voor vanmiddag gehad. Op een vraag over het 
werkverband van ds. Ria Meeder komen we later terug. Preses bedankt voor het inbrengen 
van de vragen en voor het beantwoorden daarvan. 
Hij besluit met: We vertrouwen op Gods leiding in dit beroepingsproces, We hebben God en 
elkaar nodig. Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
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Tenslotte merkt preses op dat hij de gemeente in het stemlokaal hoopt te zien. 
 
Naschrift:  
Die hoop was niet ijdel: 279 gemeenteleden hebben hun stem uitgebracht: 82 digitaal en 
197 op papier, met als uitslag: 279 instemmend met het voorstel ds. De Lange te beroepen, 
0 tegen. 
Na een unanieme BC en een unanieme kerkeraad, nu een unanieme gemeente!  

 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Om maar gelijk met goed Hollands te beginnen “how 
times fly, when you’re having fun”. En inderdaad beste 
mensen, wat is de afgelopen maand om gevlogen. Met 
als rode draad het beroepen van Ds. Nico de Lange. 
Zo is de financiële tak van het Cvk druk geweest met het 
opstellen en verfijnen van de jaarcijfers 2020 en 
meerjaren begroting. Dit heeft geleid dat er een helder 
financieel beeld van onze gemeente tot stand is gekomen. 
Zo is de ICT-tak van het Cvk, onder leiding van Rianne Ippel, druk geweest 
met het verzorgen van de uitzending voor de gemeente-middag waarin Ds. 
de Lange en zijn vrouw zich voorstelde. Maar liefst 224 huishoudens hebben 
daar naar gekeken.  
En zo is de onderhouds-tak bezig met de laatste verbouwingsklussen in de 
pastorie, onder leiding van Teus voor den Dag.  In mijn rol als voorzitter van 
het Cvk had ik de afgelopen weken met alle facetten in meer of mindere mate 
te maken. Met andere woorden een drukke agenda, maar leuk om zoveel 
positieve energie in onze gemeente te zien. 
 
Wat speelt er binnen het CvK: 
 
Kerkbalans 2021 
Er zijn van de 650 toezeggingskaarten inmiddels 450 kaarten retour 
ontvangen, wat nu al een prachtig bedrag vertegenwoordigt van € 123.500. 
Dat geeft hoop voor de toekomst. Tevens is het Cvk verheugd te zien dat 
steeds meer kerkleden kiezen voor een 5 jarige toezegging wat het financieel 
gebeuren steeds meer zekerheden geeft. En het mes snijdt aan twee kanten 
want het levert de gever ook meer belastingvoordeel op.  
Als klap op de vuurpijl werd ik deze week diep ontroerd door twee 
gemeenteleden die een extra collectegift van € 1.000,- en extra gift van 
€ 5.000,- hebben overgemaakt.  Een geweldig voorbeeld voor het thema: 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. En wie weet doet goed voorbeeld 
volgen! 
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Wijziging aftrekbaarheid giften  
De belastingwet 2021 moet, als ik dit schrijf, nog 
door de Eerste Kamer maar er bestaat geen 
enkele aanwijzing dat de maatregelen sneuvelen. 
In het kort komt het erop neer dat de mogelijkheid 
tot aftrekbaarheid van contante betaling voor 
giften definitief vervalt. Dit heeft gevolgen door de 
kerkleden die hun collectebonnen kopen bij de 
Regiobank. Samen met onze hervormde 
broeders (die hetzelfde probleem hebben) gaan we in gesprek met 
Regiobank om een oplossing te vinden. In de praktijk zal dit waarschijnlijk 
betekenen dat beide kerken een pinautomaat bij de Regiobank stallen, welke 
voor de betalingen van de collectebonnen gebruikt kan worden. Wordt 
vervolgd…….. 
 
Duurzaamheid 
Dit is een terugkerend agendapunt. In de laatste vergadering is naar 
aanleiding van ingekomen brief van de huurster van Rijksweg 107A 
(voorheen de kosterswoning) gesproken en nagedacht om te gaan 
onderzoeken wat hier qua duurzaamheid de mogelijkheden zijn. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan dakisolatie en het plaatsen van zonnepanelen.  
 
Rendement op ons vermogen 
In Kerkbeheer van januari jl. stond een artikel over pro’s en contra’s van 
beleggen. Dit omdat voor veel gemeenten die vermogen bezitten geld op de 
bank zetten allang geen optie meer is als men wat rendement wil behalen. 
Ook voor onze gemeente is dat van toepassing. Als we Vereniging Kerk 
Beheer (VKB) moeten geloven is er wel degelijk een reden om nu serieus te 
overwegen spaargeld een andere bestemming te geven. Het VKB geeft dan 
in overweging: beleggen is een lange termijn ding en beleggen doe je in 
activiteiten met een autonoom rendement (zoals pacht, huur of dividend). 
Daarnaast is investeren in duurzaamheid ook een optie. Voor het Cvk in ieder 
geval reden genoeg om zich hierin te gaan verdiepen. 
 
Regieruimte achter in de kerk 
Als de kerkdiensten na de pandemie weer hervat kunnen worden, en dit komt 
steeds dichterbij, hebben de regisseurs van beeld en geluid meer ruimte 
nodig (koster, beamist en cameramensen). Er kunnen nu geen 3 personen 
plaats nemen achter in de kerk. Er wordt onderzocht en overwogen om 
achterin de kerk meer ruimte te creëren. 
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KerkTV 
In de vorige Kerkklanken heb ik onderstaande oproep gedaan. Helaas zijn 
daar nog weinig spontane reactie op binnen gekomen. Dus nog maar een 
keer!!!! 
We zijn op zoek naar enkele (jeugdige) leden die het leuk vinden om de 
uitzendingen van de KerkTV te verzorgen!! Misschien iets voor de 
Chute-leden? 
Aanmelden kan via de scriba: scriba@gknieuwendijk.nl. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
 
  

VAN DE DIACONIE 
 
 
 
 
Avondmaalscollecte van donderdag 1 april 2021. 
Graag willen wij de opbrengst van deze collecte bestemmen voor Stichting 
Gambia Child.  
Enkele van onze gemeenteleden hebben deze stichting opgericht, Francien 
Smits en Mary Rijneveld. De kleinschalige hulp die Gambia Child voor ogen 
heeft, is een druppel op een gloeiende plaat,maar hij sist wel! Ieder kind of 
gezin wat geholpen kan worden met een relatief klein bedrag is er weer één! 
Gambia Child gaat de gehandicapte mens en familie in Gambia 
ondersteunen, door scholing, hulpmiddelen, voeding, medicijnen, 
rechtstreeks, kleinschalig, 1 op 1. Dat betekent dat nadrukkelijk niet gekozen 
wordt voor grootschalige projecten. In Gambia hebben we vastgesteld dat 
door verschil in cultuur, mentaliteit of door corruptie veel goedbedoelde 
projecten gestrand zijn. Gambia Child zal daarom altijd kleinschalig en zonder 
het betalen van derden blijven.  
 
Gambia Child wil graag kinderen met een ernstige handicap aan been of 
voet helpen. Het komt veel voor in Gambia dat kinderen kromme beentjes 
hebben. De stichting regelt een operatieruimte en revalidatie. De 
operaties worden pro deo uitgevoerd door Dr Harry de Vries uit 
Nederland. Op de website staat nog veel meer informatie. 
www.gambiachild.nl. 
Een mooie missie! 
 
Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen. Graag uw 
gift overmaken op Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0301511586 ter 
attentie van Diaconie Gereformeerde Kerk. 
 

http://www.gambiachild.nl/
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UIT DE GEMEENTE 
 

Gedoopt:  
14 maart 2021: Saar, dochter van Wendy de Zwart – Branderhorst en Jeffrey 
de Zwart en zusje van Dex 
 
Geboren:  
24 februari 2021: Lucas Arie, zoon van Bernadette den Dekker – Slagmolen 
en  Jeroen den Dekker en broertje van Stijn 
28 februari 2021: Jens Cornelis Jan, zoon van Karin van Beek - van Breugel 
en Dennis van Beek en broertje van Rick 
 
Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  

2 april  Dhr. J. de Graaff Rijksweg 109 303, 
Nieuwendijk 

89 jaar 

2 april Mevr. M.A. van Breugel – 
Hoeke 
 

Van der Steltstraat 
25, 
Nieuwendijk 

81 jaar 

3 april Mevr. M. van Pelt – van Daalen Heistraat 9, 
Nieuwendijk 

90 jaar 

3 april Dhr. H. van Noorloos Prins Bernhardlaan 9, 
Nieuwendijk 

80 jaar 

8 april Mevr. A. van der Stelt – 
Pellicaan 

Singel 42,  
Nieuwendijk 

77 jaar 

9 april Dhr. P. van Steenis Dahliastraat 52, 
Nieuwendijk  

77 jaar 

12 april Mevr. A. van der Stelt – van de 
Koppel 

Wethouder 
Joodestraat 2, 
Woudrichem 

83 jaar 

15 april Dhr. G.C. Noorloos Altenastraat 14, 
Nieuwendijk 

83 jaar 

19 april Mevr. H.G. Verspuij – Zillig Rijksweg 109 208, 
Nieuwendijk 

85 jaar 

20 april Mevr. J. van Burgel – 
Groeneveld 

Rijksweg 163, 
Nieuwendijk 

90 jaar 

20 april Dhr. J. van der Stelt Griendstraat 3a, 
Nieuwendijk 

93 jaar 

24 april Dhr. J. Colijn Boomgaard 14, 
Nieuwendijk 

83 jaar 

25 april Mevr. M.A. Scheffers – van 
Maastricht 

Knotwilg 33, 
Almkerk 

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

Fam. Groeneveld 
– van de Water 

Dijkje 8, 
Nieuwendijk 

1 april 55 jaar 

Fam. Den Breejen 
– Groeneveld  

Anemoonstraat 2, 
Nieuwendijk 

17 april 12,5 jaar 

Fam. Groenevelt – 
Kamerman 

Hankse Buitenkade 51, 
Nieuwendijk 

17 april 12,5 jaar 

Fam. Van Kleij – 
de Pender 

Kildijk 115, 
Nieuwendijk 

26 april 25 jaar 

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

DANKBETUIGINGEN 
 
Wij willen iedereen bedanken die door middel van een kaart, appje, 
telefoontje of andere vorm belangstelling en meeleven heeft getoond tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis.  
Het heeft ons goed gedaan. 
 
Bert en Trudie de Bok 
 
 
  

25 april Dhr. A. van der Stelt Grote Waardweg 7, 
Werkendam 

79 jaar 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Mevr. W. de Graaf – Groeneveld, Rijksweg 109 107 (wijk 4) naar 
Rivierenland 1, 4286DC Almkerk (wijk 4) 
 
Geboren 
24 februari 2021 Lucas Arie, zoon van Jeroen en Bernadette den Dekker en 
broer van Stijn - Dirkappel 16. 
28 februari 2021: Jens Cornelis Jan, zoon van Dennis van Beek en Karin van 
Beek - van Breugel, broertje van Rick - Zandsteeg 2 
 
Gedoopt 
14 maart 2021: Saar, dochter van Wendy de Zwart - Branderhorst en Jeffrey 
de Zwart. 
 

 
Kerkelijke klanken in popmuziek  
 
Soms kan muziek je raken waar woorden dat niet kunnen. Soms is het 
alleen de melodie al die iets met je doet en soms zegt de tekst precies 
wat jij op dat moment voelt of misschien zelfs nodig hebt. Muziek is 
gemaakt met liefde en die liefde wordt overgegeven aan (andere) 
mensen. Muziek verbindt en helpt mensen. Mede daarom zal ik nu een 
nummer uitlichten.  
 
In mijn zoektocht naar een nieuw ‘lied van de maand’ stuitte ik op een filmpje 
van een ‘oude bekende’. Omdat ik het nummer al kende en ik wist dat het 
goed bij het Paasfeest past, klikte ik het aan. Na het horen van de eerste 
zangklanken, verbaasde ik mezelf er (weer) over hoe bijzonder goed ik de 
stem van de zangeres vind. Ze had meteen mijn volledige aandacht en 
ineens begreep ik de vergelijking met topartiesten zoals Adele en Amy 
Winehouse volkomen. Wat een stem…  
Misschien heeft de stem van Lauren Daigle me dan ook wel over de streep 
getrokken om voor het nummer Still Rolling Stones als lied van de maand 
april te kiezen. Zo heeft zij dus de ‘eer’ om voor de tweede keer in deze 
rubriek te verschijnen. Mijn allereerste stukje in Kerkklanken ging namelijk 
ook over een nummer van haar (You Say).  
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Lauren Ashley Daigle is een Amerikaanse zangeres. Op 9 september 1991 
werd zij geboren in het plaatsje Lafayette (Louisiana). Al van jongs af aan 
was Daigle met muziek bezig. Zo noemde haar 
moeder het huis regelmatig ‘The Music Box’ 
(De Muziekdoos), omdat de kleine Lauren 
zoveel zong. Op haar 15e kreeg Lauren te 
maken met het Cytomegalovirus. Hierdoor lag 
zij twee jaar lang ziek thuis. In deze periode 
hield zij vast aan haar geloof. Zij zegt over 
deze periode dat God haar er weer bovenop 
hielp en haar een toekomst in de 
muziekindustrie liet zien. 
In 2010 deed de zangeres daarom mee aan 
American Idol, de Amerikaanse versie van het 
televisieprogramma Idols. Hierin eindigde zij net buiten de top 24. Ondanks 
dat verwierf zij met deze deelname veel bekendheid en zo legde zij de basis 
voor haar carrière als zangeres.  
 
Het nummer Still Rolling Stones staat op het album Look Up Child dat in 2018 
is uitgebracht.  De tekst refereert niet alleen heel duidelijk naar de steen die 
voor Jezus’ graf werd weggerold, maar het doet veel luisteraars ook aan de 
opstanding van Lazarus denken. Volgens Daigle maakt het nummer 
daarnaast een statement: “Waar wij dood zien of ervaren, is dit lied een 
herinnering dat elk verlies weer tot leven kan komen.” Hiermee verwijst zij 
dus naar de herrijzenis van Jezus en de opstanding van Lazarus. 
Tegelijkertijd weet Daigle dat dit ‘verlies’ niet per se alleen de dood hoeft te 
zijn. Het kunnen ook de alledaagse moeilijkheden van het leven zijn. Zoals zij 
die narigheden ook heeft gekend tijdens haar langdurige ziekte. Er zijn vast 
dagen bij geweest waarop zij het even niet meer zag zitten en wellicht de 
hoop verloor. Zij hield echter vast aan God en Hij hielp haar er dan ook 
doorheen. Hij rolde de stenen voor haar weg en bracht haar zo weer tot 
leven.  
 
Tekst Still Rolling Stones 

Out of the shadows 
Bound for the gallows 
A dead man walking 
Till love came calling 
Rise up (rise up) 
Rise up (rise up) 
Six feet under 
I thought it was over 
An answer to prayer 

Uit de schaduwen 
Op weg naar de galg 
Een dode man liep 
Totdat de liefde riep 
Opstaan 
Opstaan 
Zes meter onder 
Ik dacht dat het over was 
Een antwoord op gebed 
De stem van de Heiland 
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The voice of a Savior 
 
Rise up (rise up) 
Rise up (rise up) 
All at once I came alive 
This beating heart, these open 
eyes 
The grave let go 
The darkness should have known 
(You're still rolling rolling, you're 
still rolling rolling oh) 
You're still rolling stones 
(You're still rolling rolling oh) 
You're still rolling stones 
Now that You saved me 
I sing 'cause You gave me 
A song of revival 
I put it on vinyl 
 
Rise up (rise up) 
Rise up (rise up) 
I once was blinded 
But now I see it 
I heard about the power 
And now I believe it 
 
Rise up (rise up) 
Rise up (rise up) 
All at once I came alive 
This beating heart, these open 
eyes 
The grave let go 
The darkness should have known 
(You're still rolling rolling, you're 
still rolling rolling oh) 
You're still rolling stones 
(You're still rolling rolling oh) 
You're still rolling stones 
 
I thought that I was too far gone 
For everything I've done wrong 
Yeah, I'm the one who dug this 
grave 
But You called my name 
You called my name 

 
Opstaan 
Opstaan 
Ineens kwam ik tot leven 
Dit bonzende hart, deze open ogen 
Het graf is verlaten 
De duisternis had moeten weten 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
 
Nu U mij gered heeft 
Ik zing, omdat U mij gaf 
Een lied van herrijzenis 
Ik zet het op vinyl 
 
Opstaan 
Opstaan 
Ooit was ik verblind 
Maar nu zie ik het 
Ik hoorde over de macht 
En nu geloof ik het 
 
Opstaan 
Opstaan 
Ineens kwam ik tot leven 
Dit bonzende hart, deze open ogen 
Het graf is verlaten 
De duisternis had moeten weten 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
 
Ik dacht dat ik te ver heen was 
Voor alles wat ik verkeerd heb gedaan 
Ja, ik ben degene die dit graf heeft 
gegraven 
Maar U riep mijn naam 
U riep mijn naam 
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I thought that I was too far gone 
For everything I've done wrong 
Yeah, I'm the one who dug this 
grave 
But You called my name 
You called my name 
All at once I came alive 
This beating heart, these open 
eyes 
The grave let go 
The darkness should have known 
(You're still rolling rolling, you're 
still rolling rolling oh) 
You're still rolling stones 
(You're still rolling rolling oh) 
You're still rolling stones 
(You're still rolling rolling oh, 
you're still rolling rolling oh) 

Ik dacht dat ik te ver heen was 
Voor alles wat ik verkeerd heb gedaan 
Ja, ik ben degene die dit graf heeft 
gegraven 
Maar U riep mijn naam 
U riep mijn naam 
Ineens kwam ik tot leven 
Dit bonzende hart, deze open ogen 
Het graf is verlaten 
De duisternis had moeten weten 
U bent nog steeds stenen aan het 
rollen 
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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 voorjaar komt zachtjes aan in zicht. De 
temperatuur krabbelt van lieverlee op naar 
acceptabele waarden en de natuur bruist inmiddels van het leven. Bloeien en 
groeien zijn de woorden die het meest van toepassing zijn op deze periode. 
Door deze uitbundigheid van de flora en de fauna krijg je extra zin om naar 
buiten te gaan. Want daar is het genieten geblazen.  
Een oud schoolliedje, dat later door het Duo Karst werd gezongen, geeft dat 
gevoel precies weer: 
 

De paden op, de lanen in,                                                   
vooruit met flinke pas.                                                                      
Met stralend oog en blijde zin.                                         
En goed gevulde tas.                                                           
De Zonne lacht ons vrolijk toe,                                                            
Ons groet der vooglenzang. 
En wij worden vast niet moe.                                                    
Al wand'len w'uren lang.                                             
Tra-ta-ta-ta bom, bom,                                               
tra-ta-ta-ta bom, bom.                                                           
Al wand'len w'uren lang. 
Marcheren is gezond voor 't bloed.                                             
Verruimd wordt d'enge borst.                                                    
'T Versterkt de spier van been en 
voet.                  
'T Wket eetlust op en dorst.… 
 

 
Met stralend oog en blijde zin en ontzettend dankbaar kunnen wij melding 
maken van het heugelijke feit dat ds. Nico de Lange op dinsdag 23 maart aan 
het eind van het overleg met het Moderamen kenbaar heeft gemaakt het 
beroep dat wij als gemeente op hem hebben uitgebracht te aanvaarden. Op 
datzelfde moment werd het aannemen van het beroep door ondertekening 
van het daartoe bestemde formulier bekrachtigd.  
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Diezelfde avond is het Bericht van Aanneming van een Beroep per e-mail 
naar onze scriba Cor Polak gestuurd.   

 
De kerkenraad is ook op dinsdagavond 23 maart op de hoogte gebracht van 
de beslissing van ds. De Lange. De leden van de Beroepingscommissie zijn 
tijdens het afrondende gesprek met ds. De Lange geïnformeerd. Volgens 
afspraak is de aanvaarding van het beroep afgelopen zondag aan de 
gemeenten, zowel hier in Nieuwendijk als in Zoetermeer en Benthuizen 
bekend gemaakt.                                                                        
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Na de gemeentevergadering en de aansluitende verkiezing op 
zaterdagmiddag 6 maart is het beroepingsproces in een stroomversnelling 
geraakt. De opkomst van het aantal stemgerechtigde leden was 
overweldigend. Maar liefst 279 gemeenteleden hebben de moeite genomen 
om hun stem uit te brengen, 197 schriftelijk en 82 digitaal. Dat is ruim 52 % 
van de stemgerechtigde leden. Er is unaniem voor het uitbrengen van een 
beroep op ds. De Lange gestemd, hetgeen betekent dat dit breed binnen de 
gemeente wordt gedragen. Vanwege het feit dat er geen bezwaar op de 
procedure is ingediend kon het beroep op zaterdagmiddag 13 maart worden 
uitgebracht door de zogenaamde Beroepsbrief en het Aanhangsel bij de 
Beroepsbrief aan ds. De Lange te overhandigen. Afgelopen twee weken heeft 
ds. De Lange diverse ontmoetingen met gemeenteleden en contactpersonen 
van diverse geledingen gehad. De gemeenteleden die de moeite hebben 
genomen om met ds. De Lange in gesprek te gaan worden hartelijk bedankt. 
Ds. De Lange had aangegeven uiterlijk 25 maart zijn besluit kenbaar te willen 
maken. Door de positieve gesprekken met de leden van de 
Beroepingscommissie, de opgedane indrukken, het verloop van de 
gemeentevergadering en de ontmoetingen met de gemeenteleden is een klik 
met Nieuwendijk ontstaan. Daarom is er niet gewacht tot het verstrijken van 
deze ‘deadline’. Het wederzijdse gevoel ‘van elkaar te verstaan’ is namelijk 
gaandeweg gegroeid en alsmaar groter geworden. De knoop is uiteindelijk en 
toch niet geheel onverwacht op 23 maart aan het einde van het overleg met 
het Moderamen doorgehakt. In een gebed is uitgesproken dat het niet anders 
kan zijn dan dat God daar de hand in heeft gehad. Dat Hij leiding heeft 
gegeven aan dit proces. Dat Hij beide partijen bij elkaar heeft gebracht. Er 
wordt altijd gezegd dat de dingen gaan zoals ze gaan. In het vertrouwen dat 
God heeft gezien dat het goed is, kunnen we met een gerust hart en vol 
goede moed aan de nieuwe dag beginnen. 
Via het hieronder weergegeven bericht laten ds. De Lange en zijn vrouw 
Heleen weten blij en dankbaar te zijn en uit te zien naar de ontmoeting met 
de gemeenteleden. 
 
Lieve mensen,  
 
Wij zijn dankbaar voor de hartelijke gastvrijheid die we ervaren in 
Nieuwendijk. Dat begon al bij de beroepingscommissie, dat hebben we 
ervaren rond gemeentevergadering en verkiezing, en ook in de afgelopen 
weken van gesprekken met gemeenteleden. Naast gastvrijheid is er ook 
openheid in de gesprekken. Er komt vertrouwen op ons toe.  
Wij zijn blij dat we de beslissing op het beroep hebben genomen. Nu we over 
enkele weken naar Nieuwendijk verhuizen, breekt voor ons een intensieve 
periode van afscheid nemen, afronden van werkzaamheden, inpakken en 
verhuizen aan. We hebben er zin in, want wat wordt de pastorie mooi - dank 
voor alle inzet die er aan den dag wordt gelegd om de woning op tijd klaar te 
hebben!                                                                           
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Wat krijgen we een heerlijke ruimte daar. Met uitzicht tot aan de Biesbosch.  
We zien ernaar uit elkaar nader te leren kennen over enkele weken.  
 
Met hartelijke groet, 
Heleen en Nico de Lange 
 
 
 
 

 
 

Hoe dan verder? 
• Nu het beroep is aangenomen moet er een datum van bevestiging worden 

overeengekomen. Op woensdag 7 april staat er een overleg ingepland 
waarbij de voorzitters van de kerkenraden van de betrokken gemeenten 
en ds. De Lange aanwezig zijn. Tijdens dat overleg wordt bepaald 
wanneer ds. De Lange aan onze gemeente wordt verbonden. Deze datum 
wordt medegedeeld aan de betrokken classicale vergaderingen en aan de 
dienstenorganisatie. De datum van bevestiging is bepalend voor het 
moment waarop de predikant aan zijn nieuwe gemeente wordt verbonden. 

• Ds. De Lange heeft aangegeven op 31 mei te willen verhuizen. Met het 
CvK worden hier afspraken over gemaakt.  
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• Het is nu de taak van de kerkenraad om bij het breed Moderamen van de 
classicale vergadering approbatie op het beroep aan te vragen. Dit 
betekent dat het breed Moderamen aan het einde van de 
beroepingsprocedure moet vaststellen dat een en ander kerkordelijk goed 
is verlopen. De aanvraag wordt momenteel voorbereid. 

• Pas nadat de approbatie op het beroep is afgegeven door het breed 
Moderamen kan ds. De Lange bevestigd worden.  

• Op de kerkenraadsvergadering van 30 maart is/wordt gesproken over de 
voorbereidingen voor de verbintenisdienst, tegen het licht van de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus.  
 

Wat speelt er nog meer? 
• De tijdelijke uitbreiding van het dienstverband van ds. Meeder was per 1 

maart beëindigd. Vanaf die datum zou ds. Meeder terugvallen naar een 
dienstverband van 33,3%. Er is met het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken overlegd over de mogelijkheid om het 
dienstverband van ds. Meeder tot de indiensttreding van de nieuwe 
predikant op 66,6 % te laten staan. Een aangepaste begroting voor 2021 
is ingediend en in afwachting van de behandeling door en een antwoord 
van het CCBB blijft het dienstverband van 66,6 % gehandhaafd.  

• Vorig jaar is er door het CCBB op 27 maart aangegeven dat er een 
aangepaste regeling is getroffen voor het indienen van de jaarrekening 
2019. In overleg met het Generale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken is toen besloten om de procedure van het indienen van de 
jaarrekening 2019 aan te passen aan de bijzondere omstandigheden van 
dat moment. Met name het uitvoeren van de controle door de financieel 
deskundigen en het beleggen van een gemeentevergadering was in 2020 
voor veel kerkenraden lastig uitvoerbaar. 

• Nu de omstandigheden nagenoeg niet zijn veranderd ten opzichte van 
maart 2020 is de vraag aan het CCBB gesteld of er voor dit jaar wederom 
een aangepaste regeling t.a.v. de procedure van toepassing wordt/zal zijn. 
Het secretariaat heeft aangegeven dat er dit jaar geen aangepaste 
regeling wordt getroffen, maar dat er wel uitstel aangevraagd kan worden  
als het niet lukt om de controle van de boeken op tijd klaar te hebben. Op 
de kerkenraadsvergadering van 30 maart staat/stond dit punt op de 
agenda.  

• De wekelijkse Nieuwsbrief verschijnt in beperkte mate nog op papier. Het 
is mogelijk om de Nieuwsbrief wekelijks per mail te ontvangen. Aanmelden 
(en afmelden ook) gaat eenvoudig via een knop op de website van de 
kerk, www.gknieuwendijk.nl. Onder Actueel en Nieuwsbrief staat een knop 
Abonneren. Als u zich daar aanmeldt, komt de Nieuwsbrief elke week per 
mail naar u toe. Verspreiding van de papieren Nieuwsbrief is er nog voor 
diegenen die van Kerktelefoon gebruik maken en een aantal personen, die 
geen toegang hebben tot de digitale wereld. Dat verspreiden is 

http://www.gknieuwendijk.nl/
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arbeidsintensief en daarom beperkt. Wie toch de Nieuwsbrief op papier wil 
hebben, kan contact opnemen met Piet van Vugt (0183-403228 of mail 
pietvanvugt@gmail.com). 

• Enkele gemeenteleden hebben per e-mail hun zorgen geuit over het 
gevoerde beleid t.a.v. Covid-19. Zij vragen zich af waarom het advies van 
de PKN om maximaal 30 mensen tijdens een eredienst toe te laten en 
gebruik te maken van een zanggroepje niet wordt nagevolgd. Het klopt 
inderdaad dat de PKN heeft aangegeven dat er maximaal 30 mensen 
tijdens een eredienst bijeen mogen komen. Dat advies is door de PKN ook 
per brief aan de kerkenraden toegestuurd. Over dat advies is op 1 maart 
uitgebreid binnen het Moderamen gesproken, waarbij is overwogen wat in 
onze situatie het beste is. Het aan de kerkenraad voorgelegde voorstel 
kwam erop neer dat de huidige situatie geen aanleiding gaf om de eerder 
genomen maatregelen af te bouwen, ondanks het verlangen naar 
samenkomen, zingen en vieren. De kerkenraad heeft toentertijd ingestemd 
met dit voorstel. De kerkenraad was van mening dat het beter is nog even 
af te wachten hoe e.e.a. zich verder ontwikkelt en na de volgende 
persconferentie van de overheid weer te bekijken of en wanneer er kan 
worden overgaan tot diensten met kerkgangers.  

• Het standpunt van de kerkenraad is nog niet gewijzigd. Dat wordt nog 
versterkt door een tweede brief vanuit de Classis, waarin wordt 
aangegeven het eerdergenoemde advies tot versoepeling toch te willen 
nuanceren. Vanuit een groot aantal gemeenten is er namelijk zorg geuit 
over dit toch wel plotseling door de synode gegeven advies. De 
kerkenraad wil nogmaals benadrukken dat de besluitvorming heel 
zorgvuldig tot stand komt, waarbij gewikt en gewogen wordt om de juiste 
keuze te maken. En de gemeente mag ook aannemen, dat dit echt niet 
meevalt. 

• Op dinsdag 6 april komt het Moderamen bijeen. De ontvangen e-mails van 
deze gemeenteleden worden meegenomen in de besluitvorming over de 
te nemen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 
coronavirus en de mogelijkheden om maatregelen te versoepelen.  

• Het komt erop neer, dat tot en met 4 april de erediensten online worden 
uitgezonden en alleen via Kerk Radio en Kerk TV zijn te volgen. Er wordt 
ook geen gebruik gemaakt van een zanggroepje. 

• Vanaf het begin van de coronacrisis hebben veel gemeenteleden keihard 
gewerkt om het huidige kerkzijn gestalte te geven. De gehele organisatie 
rondom de erediensten gebeurt nagenoeg geheel achter de schermen. 
Maar ook buiten de erediensten is er volop activiteit.  De verbouwing van 
de pastorie is nagenoeg afgerond en het resultaat mag er zijn. De kerkzaal 
en de bijgebouwen worden door de schoonmakers wekelijks onderhanden 
genomen. Talloze informatiebrieven worden samengesteld, gedrukt en 
rondgebracht. Radio Zonneschijn is in de lucht en op pastoraal en 
diaconaal gebied zijn gemeenteleden in de weer. De leiders van de 

mailto:pietvanvugt@gmail.com
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Kindernevendienst en de Tieners verzinnen steeds weer wat nieuws om 
de jongeren niet te vergeten. De gebouwen worden beheerd, de buiten- en 
binnenruimte onderhouden. Te veel om op te noemen. Er wordt volop aan 
de weg getimmerd. We kunnen niet voldoende benadrukken hoe dankbaar 
we voor al deze inzet zijn, op wat voor gebied dan ook!  

 
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 
 
Helaas is het voorlopig nog even niet mogelijk om de diensten fysiek bij te 
wonen. Gelukkig hebben we een alternatief. U kunt de diensten bekijken en 
beluisteren op Kerk TV- en radio via 
https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html. 
 
Donderdag 1 april: Witte Donderdag 
19.30 uur: Voorganger: Ds. N. van Andel 
 
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 
19.30 uur: Voorganger: Ds. N. van Andel 
 
Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag 
19.30 uur: Voorganger: Ds. N. van Andel 
 
Zondag 4 april: 1e Paasdag 
10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof 
 
Zondag 11 april: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. A.M. van der Wilt 
 
Zondag 18 april: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. A.W. Mol, H.I.Ambacht 
 
Zondag 25 april: 
10.00 uur: Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk 
 
 

  

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
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VAN DE THEMAGROEP  
 
Bloemstuk maken voor Pasen…. 
Geweldig dat zoveel mensen dit bloemstuk zelf willen 
maken of door Carola laten maken! Er hebben zich 54 
mensen aangemeld! 
Miranda zal iedereen een mail sturen waarin staat 
wanneer Carola langs hoopt te komen. Een goede 
handleiding wordt bij het pakket geleverd.  
Afrekenen kan per pin, daar zorgt Carola voor.  
Heel veel plezier met het maken en we hopen op mooie 
foto’s van het resultaat.  
 
De themagroep, Arina, Miranda, Hanneke en Nel.  
 
Liturgisch bloemschikken.  
Vijf jaar geleden maakte ds Annemarie van der Wilt vier prachtige liturgische 
kleden voor de tafel op het podium in de kerk. Vier kleden, in de vier kleuren 
van het kerkelijk jaar: wit, groen, rood en paars. Naast dit kleed op de 
liturgische tafel staat iedere week een bloemstukje, dat past bij de 
betreffende zondag.   
 
Dit liturgisch of symbolisch bloemschikken is meer dan kerkversiering. Het is 
een natuurlijk deel van de liturgie en daarbij wordt de indeling van het 
kerkelijk jaar gevolgd: Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Stille week, Pasen, 
Hemelvaart, Pinksteren, bid- en dankdag, de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar.   
En natuurlijk als er iets bijzonders is zoals een doopdienst of intrede dienst 
dan is een extra feestelijk bloemstuk mogelijk.  
Bloemen kunnen veelzeggend zijn, door hun kleur, geur, of vorm. Ze 
verstaan de kunst van het spreken zonder woorden.  
 
Nu, in de lijdenstijd, ligt het paarse kleed op de tafel. De kleur van de kleden  
komt ook terug in de kleur van de bloemen. Het materiaal en de bloemen op 
de liturgische tafel hebben een eigen betekenis die te maken heeft met de tijd 
van het kerkelijk jaar.  
 
In de traditie van de veertigdagentijd werden vroeger helemaal geen bloemen 
gebruikt en ook het orgel zweeg die weken. Gelukkig zijn bloemen en 
orgelmuziek in onze kerk ook in de veertigdagentijd welkom, maar wel in 
gepaste, sobere stijl.  



 28 

Als symbool bij dit bloemstukje is gebruik gemaakt 
van:  

• Jute, dat de vergankelijkheid weergeeft en 
waarmee een weg wordt verbeeld.  

• Stenen staan voor berg en een weg. 

• De paarse kleur van de bloemen samen met 
het paars van het kleed geven de 
ingetogenheid weer.  

 
Op Witte donderdag zijn de bloemen wit, op Goede Vrijdag is er slechts één 
enkele rode bloem. Op Stille zaterdag zijn er helemaal geen bloemen.  
     
Straks, met Pasen, begint het nieuwe leven.  Een 
wit kleed met een uitbundig bloemstuk met witte en 
gele bloemen zoals  in het voorbeeldstuk van 
Carola. Zo kunnen we met bloemen bijdragen  
aan het feest van de eredienst.  
 
Hanneke de Peuter 
 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 
Op zoek naar het paasverhaal! 
 
Ook dit jaar wordt het paasfeest weer heel anders gevierd dan we 
normaal gewend zijn.  Daarom wordt er door de 
kindernevendienst van de Hervormde Kerk en Gereformeerde 
Kerk samen een bijzondere speurtocht georganiseerd.  
 
Zowel op eerste paasdag als tweede paasdag kun je samen met 
je eigen gezin op pad in ons dorp. Op eerste paasdag kan er tussen 12:00-
17:00 ergens onderweg wat lekkers te drinken en te snoepen opgehaald 
worden. Lukt het niet om tussen die tijd te gaan speuren, dan kun je de tocht 
ook nog de dag erna wandelen en vind je onderweg nog iets te snoepen. We 
zorgen er uiteraard voor dat alles verloopt volgens de geldende Corona-
maatregelen.  
 
Ben je tussen 0 en 12 jaar oud, ga dan mee op zoek naar het paasverhaal! Er 
zijn vragen voor alle leeftijden (ook speciale vragen voor de kleinere 
kinderen). Geef je op door een mailtje te sturen naar 
kindernevendienst@gknieuwendijk.nl en vermeld daar je naam, wanneer én 
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met hoeveel personen je de tocht wilt lopen. Verdere informatie krijg je dan 
via de mail.  
Heb je nog vragen, dan kun je ons mailen of aanspreken.  
 
Groetjes namens de kindernevendienst van Marleen, Judith, Heleen & 
Lenneke 
 
 
Rommelmarkt Nieuws 
Voorlopig lijken er nog geen versoepelingen met betrekking tot de 
coronaregels te komen. Wij vinden het erg spijtig te moeten mededelen dat 
wij als commissie hebben besloten om dit jaar GEEN ophaalronde te 
organiseren. 
Ook het tussendoor ophalen van spullen wordt voorlopig nog niet opgestart.  
Mocht het ophalen van de spullen weer worden opgestart, dan laten wij u dat 
via Kerkklanken en de Nieuwsbrief weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de rommelmarktcommissie, 
Nicolette Dalm 
 
 
Zusterkring/Paasuitzending/Radio Zonneschijn 

In het kerkblad van afgelopen februari hebben we u al op de hoogte gebracht 
van de speciale uitzending van de Hervormde kerk en de Gereformeerde 
kerk voor Pasen. 
Deze uitzending kan worden beluisterd op Radio Zonneschijn en de kerkradio 
en zal plaatsvinden op donderdag 1 april 2021 om 14.00 uur in de middag. 
Het is weer een afwisselend programma, net zoals bij de kerstuitzending. 
Met Kerst heeft u allemaal de liturgie in de brievenbus gehad, we hebben de 
liturgie nu hierna in het kerkblad geplaatst. 
Aan deze uitzending werken mee:  Helma Jonkman, Marjo Straver, 
Hillebrand Dekker, Ds. Meeder, Ds van Ommeren en ds Hoogesteger. 
 
Wij hopen dat u weer een fijne middag mag beleven met deze uitzending. 
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Liturgie Paasuitzending radio Zonneschijn, uitzending 1 april om 14.00 
uur. 
 

• Intro: Als ik het wond’re kruis aanschouw   

• Welkom:  Helma. 

• Lied: ‘t Is middernacht en in de hof.  

• Gebed: ds.Meeder. 

• Lied: Via Dolorosa.  

• Schriftlezing:Marcus 15: 20-24 (Hillebrand) 

• Lied: Als ik het wond’re kruis aanschouw. 

• Gedicht:  Maria (Marjo) 

• Lied: Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis. 

• Schriftlezing: Lucas 23: 44-49 (Hillebrand) 

• Lied: Als ik Jezus zie aan het kruis 

• Gedicht: Dank U Heer (Helma) 

• Lied: Jezus leven van mijn leven. 

• Gedicht: Elke Pasen.(Helma) 

• Lied: Er is kracht in het bloed.  

• Schriftlezing: Mattheus: 28: 1-10 

• Lied: Toekomst vol van hoop. 

• Meditatie door  ds. v. Ommeren. “Ik leef en u zult leven. Joh. 14: 19c 

• Lied: Christus onze Heer verrees.  

• Gedicht: de zon is opgekomen. (Marjo) 

• Lied: Omdat Hij leeft.  

• Dankgebed: ds. Hoogesteger 

• Lied: Er is een God die hoort.  

• Dankwoord: Marjo. 

• Lied: Eens komt de dag.  

• Slot: U zij de glorie.  
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De Paaschallenge! 
 
Bijna is het zover!!  
Alle tieners, van de Hervormde kerk, Gereformeerde kerk en de Chute, 
hebben inmiddels een uitnodiging en een tijd gekregen wanneer ze mee 
kunnen doen op eerste paasdag aan de Paaschallenge.  
  

Wat is dit?  
Dit spel neemt je mee door de stad 
Jeruzalem. Je speelt een van de 4 karakters: 
Claudia, de powervrouw. Juda, die leeft voor 
de liefde. Jozef een spiritueel leider of Jozua 
een vrijheidsstrijder.   
 
 

 
Tijdens het spel volg je QR codes via een routeblad. De eerste QR code, het 
begin, is bij de kerk. Daar zal op 1e paasdag tussen 12:00 en 17:00 uur een 
koffie to go zijn en ontvang je een routeblad en een scoreblad.   

De koffie to go is ook voor de “toevallige     ” wandelaar of als je nog wat 

meer informatie wil over het spel.   
  
Want………………… Op tweede paasdag tussen 10:00 en 17:00 uur laten 
we de QR codes ook hangen voor de rest van de gemeente. Ook dan kan je 
dus de route lopen. Bij de kerk vind je ook nu de informatie. Deze keer niet bij 
een koffie to go maar in een kist bij de kerk.   
  
Neem dan zelf de volgende zaken mee:   

• smartphone met volle batterij met een internet abonnement 

• op de smartphone: QR scanner App (bij een iPhone werkt dit via 
de camera)   

• hamer 

• 10 spijkers 

• vork  

• een pen  
  
Vragen?  
Dat kan. Bij Huub 06 33157234, Joshua 06 47169453, Anja 06 22950397 of 
Inge 06 42376091.   
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BIJBELLEESROOSTER 
 

donderdag 1 april 
Witte Donderdag  
Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer 

vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag  
Marcus 15:1-47 

Werkelijk, deze mens was 
Gods Zoon 

zaterdag 3 april Psalm 88 Duisternis 

zondag 4 april 
Eerste Paasdag  
Marcus 16:1-8 

De eerste getuigen 

maandag 5 april 
Tweede Paasdag  
Marcus 16:9-20 

Overtuigd 

dinsdag 6 april Psalm 30 Vreugde na verdriet 

woensdag 7 april Jesaja 25:1-5 Beschutting 

donderdag 8 april Jesaja 25:6-12 Het nieuwe normaal 

vrijdag 9 april Psalm 133 Liefde en zegen 

zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11 Sterk 

zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1 Leven! 

maandag 12 april Jesaja 27:2-13 Hoop 

dinsdag 13 april Psalm 81 Liefdesverklaring 

woensdag 14 april Ezechiël 33:1-11 Een gewaarschuwd mens 

donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren 

vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33 
Het verleden is geen garantie 
voor de toekomst 

zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10 Wie is de goede herder? 

zondag 18 april Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde 

maandag 19 april Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg 

dinsdag 20 april Psalm 100 Oproep 

woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10 God is licht 

donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11 God is vergevend 

vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17 God is er altijd 

zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig 

zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10 God is Vader 

maandag 26 april 1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar 

dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15 Bergrede 

woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15 Opbloei 

donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer 

vrijdag 30 april Ezechiël 36:29-38 Paradijsbelofte 
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GELEZEN 
 

Muziek raakt de kern 
Door Rieuwerd Buitenwerf 
 
Muziek is iets ongrijpbaars. Het raakt je. Je 
wordt er blij van of raakt ontroerd. Denk 
maar eens aan een goed feest: de muziek is 
heel bepalend. Of aan een rouwdienst: 
soms is het juist de muziek die de diepste 
emoties losmaakt. De traan van Maxima 
tijdens het koninklijk huwelijk is ook een 
goed voorbeeld. Muziek dringt door tot de 
diepere lagen van je bewustzijn, tot je ziel.  
 
Jong geleerd… 
Als jongetje van vier, vijf jaar was ik gebiologeerd door het orgel in de kerk 
van mijn opa en oma – de Gereformeerde kerk in Warffum. Die kerk stamt uit 
de negentiende eeuw, maar het orgel is ouder, en eigenlijk wat aan de grote 
kant. Het is geplaatst op een balkon dat via een heel smal trapje bereikbaar 
is. De dag dat ik als klein mannetje naar boven mocht en de toetsen mocht 
aanraken, heeft grote impact op mij gehad. Ik wilde niets liever dan kerkorgel 
leren spelen. En ook al vond mijn moeder een piano eigenlijk verstandiger, ik 
heb orgel leren spelen en doe dat nog steeds graag. 
Muziek en emoties zijn dus onafscheidelijk. Er wordt tegenwoordig ook veel 
onderzoek naar gedaan. Muziek legt verbindingen in je hersenen die er 
anders niet zijn. Muziek is dus ook belangrijk, zeker ook in je jeugd, om 
bepaalde vaardigheden beter onder de knie te krijgen. Maar gelukkig weten 
we ook heel veel niet als het gaat om de werking van muziek. Het is en blijft 
een mysterie. 
 
‘Looft Hem met snarenspel en orgel’? 
Als ik aan muziek en de Bijbel denk, zijn de Psalmen het eerste wat bij me 
bovenkomt. De Psalmen hebben vaak een opschrift waarin staat hoe je ze 
moet begeleiden (bijv. ‘bij snarenspel’ – Psalm 67:1), of op welke melodie je 
ze moet zingen. Zo lezen we in Psalm 56 het uiterst intrigerende opschrift ‘op 
de wijs van Een roerloze duif in de verte’, een lied waarvan we alleen de titel 
nog kennen. 
En dan is er Psalm 150, waarin een hele serie instrumenten wordt opgesomd 
waarmee je God kunt loven. De Statenvertaling-versie van vers 4 spreekt me 
enorm aan: ‘looft Hem met snarenspel en orgel!’ Het orgel is in de NBV een 
fluit geworden… Historisch accuraat uiteraard, maar toch een klein beetje 
jammer voor ons als organisten. We horen over bekkens, cimbalen en 
tamboerijnen – het slagwerk, fluiten en hoorns – de blazers, en harpen en 
lieren – de snaarinstrumenten. Je ziet de vrolijke reidansen bijna voor je! 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.67/Psalmen-67
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.56/Psalmen-56
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.150/Psalmen-150
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In de Bijbel vind je natuurlijk geen wetenschappelijk theorie over de werking 
van muziek. Maar de Psalmen laten wel goed zien dat ook in de tijd van de 
bijbelschrijvers het effect van muziek beleefd werd. Veel Psalmen staan op 
naam van de beroemdste muzikant uit de Bijbel: David. Een prachtig 
muziekverhaal over hem vinden we in 1 Samuel 16:14-23. 
 
Aanstekelijk 
Koning Saul werd gekweld door een kwade 
geest die God hem stuurde, en de dienaren 
van de koning zagen maar één remedie: 
muziek op de lier. Zo kwam David als 
lierspeler aan het hof terecht. In vers 23 
lezen we: ‘steeds wanneer de geest van God 
Saul overmande, nam David zijn lier en 
tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op 
en het deed hem goed: de kwade geest liet 
hem dan voor even met rust’. Muziek raakt, 
heeft impact (een hoofdstuk later veroorzaakt het snarenspel juist extra 
onrust bij Saul)! 
 
De kracht van muziek, en in het bijzonder zingen, zien we ook in Handelingen 
16:25. Paulus en Silas zaten in de gevangenis, en om middernacht waren ze 
aan het bidden, en lofliederen aan het zingen voor God. Mooi is dat er staat: 
‘de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen’ – christelijke muziek 
is aanstekelijk – of je nu gelooft of niet. Denk maar aan de Matteüs-Passie 
die jaarlijks heel veel mensen raakt, of de carols rond kerst. 
In het verhaal lezen we dan dat er ineens een aardschok is, waardoor de 
gevangenisdeuren opengaan en de boeien losschieten. Je kunt over dat 
wonder heel wat zeggen. In deze blog wil ik het een beetje psychologisch 
benaderen: muziek doorbreekt, muziek opent. Ik moest denken aan een 
dementerende vrouw die ik ken, geheel in zichzelf opgesloten. Toen ik 
‘midden in de winternacht’ begon te spelen op de piano, brak ze open en 
begon mee te zingen. Het was een zeer ontroerend moment. Muziek raakt de 
kern! 
 
Rieuwerd Buitenwerf 
Directeur Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap 
 
Bron: https://debijbel.nl/bericht/muziek-raakt-de-kern?utm_source=debijbel.nl-
persoonlijk&utm_medium=email 
 
 

77e  jaargang nr. 3/ 2021  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/1SA.16.14-1SA.16.23
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ACT.16.25
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ACT.16.25
https://debijbel.nl/bericht/muziek-raakt-de-kern?utm_source=debijbel.nl-persoonlijk&utm_medium=email
https://debijbel.nl/bericht/muziek-raakt-de-kern?utm_source=debijbel.nl-persoonlijk&utm_medium=email
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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 
 Vacant   
  
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: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel. 

0183-404482, 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 19 april 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: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 

 
 
 

 


