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MEDITATIE 
 
Geliefd 
 
Gij hebt mij 't eerst bemind.  
En ik, ondankbaar mens,  
die altijd denk en spreek  
alsof Gij maar één keer  
het eerst mij hebt bemind.  
 
(Sören Kierkegaard, geciteerd naar Liedboek 2013, pagina 529) 
 
Het nieuwe liedboek heeft iets toegevoegd dat de oudere liedboeken nog 
misten: gedichten, gebeden, korte teksten ter overweging. Deze teksten 
kunnen je regelmatig op een ander been zetten. De plek waar ze staan in het 
liedboek is zorgvuldig gekozen. Vaak laten ze mij ook anders naar het lied 
kijken dat erbij staat.  
 
Zo staat er bij de morgenliederen een tekst van Kierkegaard dat mij raakt. Het 
geeft het erbij staande lied (Lied 215) een extra diepgang.  
Bij deze tekst van Kierkegaard een paar overwegingen. 
 
Wij brengen elkaar regelmatig het hoofd op hol met gedachten die eigenlijk 
niet reëel zijn. Eén van die gedachten is dat we als mens zelf in vrijheid onze 
keuzes maken. Dat we zelf bepalen wie we zijn. De gedachte dat we zelf het 
initiatief hebben in ons leven, in ons spreken, in ons handelen en in ons 
denken. Ook de 'vrije' markt, die dagelijks onophoudelijk aan onze deur klopt 
via internet en TV, houdt erg van deze gedachte. Want de verkopers van 
allerlei goederen kunnen zeggen: "...maar jullie hebben toch zelf gekozen wat 
je wel en wat je niet koopt?"  
 
Maar het is een illusie. Het is niet reëel.  
We komen als klein kind niet eens blanco ter wereld. We komen ter wereld in 
een bepaalde omgeving. En die omgeving doet ertoe. Het maakt 
daadwerkelijk uit waar je wieg staat. Niet alleen als het gaat om onze kansen. 
Maar ook als het gaat om wat we leren of wat we ervaren aan liefde. We 
worden allenmaal groot door het voortdurende nadoen van anderen, en door 
de ervaringen die we als jong kind opdoen.  
 
Maar ook als we volwassen zijn leven we niet vrij van ons verleden, van de 
context waarin we leven, van onze leefsituatie en de relaties met onze 
geliefden. Er is heel veel in ons leven dat we niet zelf bepalen, uitkiezen of 
beslissen. Verhuis maar eens naar een andere omgeving - goede kans dat je 
een nieuwe kijk op een aantal dingen krijgt. Goede kans dat je behoefte hebt 
aan andere dingen dan in je vorige woonomgeving.  
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Hebben we dan helemaal geen vrijheid? Toch wel, anders zouden we geen 
verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen. Maar meer nog: anders zouden 
we niet oprechte liefde kunnen herkennen of zelf op onze beurt oprecht 
kunnen liefhebben. Die vrijheid is weliswaar beperkt, maar wel heel bepalend.  
Er is een wereld van verschil tussen een leven in wantrouwen en verbittering 
of een leven in vertrouwen dat je geliefd bent. Ons leven verloopt anders als 
we ons oefenen in vertrouwen dat Gods liefde vooraf gaat aan onze liefde. 
Kierkegaard herkent dat er vooraf aan ons leven een geheim is dat ons leven 
mogelijk maakt. Heb je oog voor dat geheim, dan kun je ook ervoor kiezen 
om je leven een antwoord te laten zijn op Gods liefde.  
 
Zo’n manier van in het leven staan, verandert aan de omstandigheden niet 
zomaar iets. Maar je staat er anders tegenover. En vanuit de liefde: vrijer.  
Je geeft antwoord op Gods liefde. En je geeft antwoord op de aanwezigheid 
van je medemens. Wie zo leeft, in antwoord-geven, betreedt een ruimte waar 
wonderen mogelijk zijn: “op een nieuwe manier geboren worden” (Johannes 
3: 3 en 5, Bijbel in Gewone Taal).  
 
Als we onze beperkte vrijheid wijden aan de liefde van onze medemens en in 
antwoord op Gods liefde, dan leven we ons leven anders. Als we ervoor 
kiezen om onze betrokkenheid bij de ander te schenken, zonder dat we 
daarvoor eerst betrokkenheid van de ander wensen, gaat ons leven anders 
lopen. Dat wordt dan oprecht een geschenk die de menselijkheid ten goede 
komt.   
 
De vrijheid die we elkaar soms aanpraten, en waarop we aanspraak menen 
te hebben, zit volgens mij elders. Vrijheid komt van de andere kant, door 
antwoord te geven liefde ons wordt geschonken en door ons daaraan toe te 
vertrouwen. In Gods naam – “Gij hebt mij 't eerst bemind”. 
 
ds. Nico de Lange 
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VAN DE REDACTIE 
 
De samenleving gaat steeds meer open, dankzij de coronacijfers die zich de 
goede kant op ontwikkelen. We zien een (voorlopige?) exit van de verplichte 
mondkapjes en we mogen elkaar weer in grotere groepen ontmoeten. Maar 
…de anderhalve meter samenleving blijft nog wel even.  
 
Dit is al weer de de 6e editie Kerkklanken van 2021. De redactie gaat even op 
zomerreces. Maar voor we dat doen hebben we – met dank aan de 
leveranciers van copy – toch maar weer een mooi kerkblad in elkaar gezet.  
Met de vaste rubrieken zoals u die kent. En met de eerste meditatie van onze 
kersverse predikant ds. Nico de Lange.  
Ook een bericht van het team van Radio Zonneschijn. Dit team is naarstig op 
zoek naar vrijwilligers, want het clubje wordt wel een beetje klein en daarmee 
ook kwetsbaar.  
Verder een mooi artikel over de Tour de France vanuit een bijzonder 
perspectief, namelijk de eerste Korinthebrief (9:24-27).  
 
Voor de vakantiegangers: een goede 
vakantie toegewenst. En voor de thuisblijvers 
een goede zomer!  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is 
maandag 23 augustus. 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 
 
Vooral aan de reclamecampagnes over het EK voetbal is te merken dat er 
een groot voetbaltoernooi gaande is, waaraan Nederland ook deelneemt. 
Door de drie (en misschien inmiddels wel vier) overwinningen van het 
Nederlands elftal begint het oranjegevoel steeds meer tot leven te komen. 
Voorzichtig worden de straten en tuinen op steeds meer plaatsen met oranje 
getinte prullaria versierd.  

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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Los van de prestaties van Oranje was het moment waarop de Deense 
voetballer Christian Eriksen tijdens de wedstrijd Denemarken-Finland op het 
veld in elkaar zakte het meest besproken voorval. Miljoenen televisiekijkers 
over de hele wereld zagen hoe Eriksen werd getroffen door een hartstilstand. 
Angst en verbijstering was 
van de gezichten van de 
spelers op het veld en de 
toeschouwers op de 
tribune af te lezen. De 
voetbalwereld reageerde 
geschokt en kwam 
letterlijk en figuurlijk ook 
tot stilstand. Voetbal 
degradeerde naar de 
tweede plaats, 
verbroedering stond 
voorop, voerde de 
boventoon. Winnen of verliezen deed er even niet toe. Tussen hoop en vrees 
werden de berichten over de voor zijn leven vechtende Deen gevolgd. Door 
snel en adequaat handelen kon de reanimatie positief worden beëindigd. De 
voetballer was binnen een paar minuten bij kennis en had daarna zelfs 
contact met zijn ploeggenoten. Iedereen haalde opgelucht adem toen het 
goede nieuws bekend werd gemaakt. Er werd rekening mee gehouden dat de 
wedstrijd definitief gestaakt zou worden, omdat de Uefa toch niet van de 
geëmotioneerde spelers mocht verwachten het duel uit te spelen. Dat zou 
toch onmenselijk zijn. Sommige dingen zijn tenslotte belangrijker dan voetbal 
én de commercie eromheen. Niets was echter minder waar. De Uefa 
verzuimde de verantwoordelijkheid op zich te nemen en het goed voorbeeld 
te geven. De uiteindelijke beslissing werd bij de aangeslagen voetballers 
neergelegd met als gevolg dat het spel werd hervat.  
‘The show must go on’. En de bal die rolde weer.  
 
Covid-19 komt steeds meer in de klem te zitten. Het vaccineren gaat als een 
speer, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt in rap tempo en 
zelfs de bezetting van de IC-bedden vertoont een neerwaartse spiraal. De 
overwinning op het virus, nog voor de eindstreep is behaald, lijkt al binnen te 
zijn. Dat winnaarsgevoel wordt aangewakkerd door de royale versoepelingen 
die de overheid heeft ingezet of toegezegd. Nog even en alles is achter de 
rug, zo wordt er geredeneerd. De teugels worden gevierd en zijn in veel 
gevallen zelfs al geheel losgelaten. Logischerwijs wordt de draad van het 
oude leven in ras tempo weer opgepakt. Het vermaak, dat al meer dan een 
jaar achter slot en grendel zit, lonkt als nooit tevoren. Vakanties worden 
massaal geboekt, de terrassen zijn weer goed bezet, voor de winkels rijen 
met ‘geduldig’ wachtende klanten, daarbinnen een drukte van belang met het 
oog alleen gericht op de gewenste spullen, festivals verheugen zich op 
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dolenthousiaste en dansende bezoekers, toeschouwers bij sportwedstrijden 
zijn weer welkom. De mens voelt zich weer vrij en van die vrijheid moet zo 
snel mogelijk geprofiteerd en genoten worden. Iedereen haalde dus 
opgelucht adem toen het goede nieuws over de versoepelingen bekend werd 
gemaakt.  
 
Aan het begin van de coronacrisis werd er optimistisch rekening mee 
gehouden dat de mensheid de gelegenheid zou aangrijpen om de oude 
levensstijl te beëindigen in het besef dat het allemaal anders moest en kon. 
Deze tijd was een uitermate mooie gelegenheid om op te roepen tot 
vernieuwing, te streven naar een betere wereld, waarin de schepping niet 
wordt uitgebuit, er oog is voor onze naaste en niet alles draait om almaar 
economische groei. Helaas is ook dit nog geen werkelijkheid geworden. Alle 
‘ballen’ zijn gericht op het herstel 
van de economie, waarbij het motto 
‘eerst het leven vieren en pas 
daarna nadenken over de toekomst’ 
de belangrijkste drijfveer is. Dit 
betekent dat het geld moet rollen. 
Het liefst zo snel mogelijk. ‘The 
show must go on’. Als je Hugo de 
Jonge mag geloven, wacht ons een 
mooie zomer (dansen met Jansen). 
Voor wat het waard is, zullen we 
dan maar zeggen. 
 
En het kerkelijke leven? Hoe zit het hiermee? Wordt het kerkelijk gezien ook 
een mooie zomer? De coronapandemie heeft het kerkelijk leven natuurlijk 
flink overhoopgehaald. Kerkdiensten moesten plotseling online worden 
gevolgd, andere ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd. 
Langzaamaan kunnen we uitzien naar de tijd ná corona. De PKN speelde 
hier al op in door de brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’ uit te 
brengen met allerlei handreikingen bij verschillende momenten van 
versoepelingen. Vragen uit gemeenten over hoe men zich moet voorbereiden 
op de periode na de Lock down en het vraagstuk of en op welke manier de 
coronacrisis het kerk-zijn veranderd heeft, was hier de directe aanleiding toe. 
In de brochure wordt het lied ‘Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart 
verblijdt’, aangehaald. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer onbekommerd te 
kunnen ontmoeten en weer samen uit volle borst te zingen, elkaar te 
begroeten met een handdruk, samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat 
hebben we gemist!   
 
Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel kerken hun kerkdiensten online 
gaan uitzenden. Dat geldt ook voor onze gemeente. Nu komt de vraag wat 
we ervan willen behouden als we weer fysiek bij elkaar komen. Wat zijn de 
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mogelijkheden en kansen van een hybride vorm (offline (fysiek) én online) 
van kerkdiensten? Aanvankelijk zagen we vooral de zegen, we konden 
tenminste iets. En er was bovendien echt honger naar online kerkdiensten. 
Boven verwachting waren de aantallen kerkgangers die ‘kijkers’ werden veel 
hoger dan normaal. Het is buitengewoon lastig zicht te krijgen op wie nu 
eigenlijk de kerkdiensten online meekijken. Dit zullen zeker de trouwe 
kerkgangers zijn, maar ook incidentele kerkgangers (die misschien vaker 
kijken dan voorheen kwamen), nieuwe mensen (waaronder gemeenteleden 
van kerken zonder uitzending) en zelfs kerkverlaters. Daarnaast is er een 
groep die later de dienst terugkijkt.  
Met de versoepelingen van de coronamaatregelen komt er licht aan de 
horizon. We verlangden en verlangen nog steeds naar ‘normale’ kerkdiensten 
waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Op anderhalve meter en zonder te 
kunnen zingen lukte dat maar moeizaam. Door het vaccinatieprogramma 
mogen we nu hopen op een hervatting van de fysieke kerkdiensten in de 
nabije toekomst, waarbij samenzang weer ‘gewoon’ mogelijk is. Het liefst 
zonder verdere beperkingen. Stap voor stap gaan we de goede richting op. 
Het wordt vast en zeker een mooie zomer, waarin zich ’t hart verblijdt’. De 
kerkelijke ‘ballen’ ontmoeting en samenzang komen weer in beweging. Let 
maar op.  
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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. Nico de Lange 

Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk 
tel. (0183) 785785;  
e-mail: berichten@nicodelange.nl 

 
ds. M.F. Meeder-van Hof 

    Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam 
    tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com 
 
 

 
UIT DE PASTORIE 
 
Het huis is voor  een groot deel op orde. En daar zijn we blij mee. Er begint 
ritme te komen in ons leven. En we beginnen mensen te ontmoeten en te 
herkennen. Fijn is het dat de eerste diensten ‘erop zitten’. En nu samen op 
weg met elkaar.  
Mede namens Heleen: dank voor alle warme welkomstwoorden en goede 
wensen.  
Laat het weten als er vragen zijn, gedachten, ideeën. Neem contact op, per 
mail of telefoon, of kom even langs aan de Kerkweg 1.  
Het handigst ben ik telefonisch bereikbaar tussen 8.30-9.00 uur en 19.00-
19.30 uur. Treft u of jij het antwoordapparaat? Spreek naam en 
telefoonnummer in, ik bel graag terug! 
 
 
Pareltjes - lied 700 
Het liedboek 2013 heeft een dusdanige omvang dat ik ook na 8 jaar nog wel 
eens wordt verrast door een lied. Dat gebeurde in de aanloop naar de 
afscheidsdienst in Benthuizen. Bij de voorbereiding in de liturgiecommissie 
daar noemde de organist lied 700: "Als de wind die waait met vlagen". Tekst 
en melodie waren mij op dat moment nog onbekend.  

mailto:berichten@nicodelange.nl
mailto:mfmdhof@hotmail.com
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Het lied is prachtig zingbaar als je hem één of twee keer hebt gehoord of 
gezongen. De tekst neemt je mee langs een veelheid aan Bijbelse beelden 
over de Geest: een storm, een stem, een vlam, een haard. Er wordt in de 
tweede strofe verwezen naar de tocht van het volk Israël, weg uit Egypte, 
door woestijn en oase. Maar het lied durft het ook aan om het niet 
vanzelfsprekende van de Geest te thematiseren in de derde strofe.  
Ik kon het niet laten om het te gebruiken in een viering over de storm op zee - 
zo kan het leven in een storm terecht komen, en weet je dat het niet 
vanzelfsprekend is dat je de Geest krijgt.  
 
Meer liederen leren kennen? 
Ik moet mijn weg nog vinden in het 'liturgische geheugen' van onze 
gemeente. Maar graag leer ik ook nieuwe liederen met u en jullie kennen.  
Zijn er liederen uit Liedboek 2013 die u of jou speciaal raken? Zijn er 
onbekende liederen waarvan u of jij meer wil weten? Geef het aan mij door, ik 
'duik' er graag in.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
 

JULI 

4 juli  Dhr. G. Oldenburg Rijksweg 109 206, 
Nieuwendijk 

86 jaar 

4 juli Dhr. M. A. Groeneveld Vijverstraat 26, 
Nieuwendijk 

82 jaar 

4 juli  Mevr. G. van Noorloos – 
van der Wiel 

Dahliastraat 40, 
Nieuwendijk 

84 jaar 

4 juli  Dhr. J.G. Crielaard Rijksweg 109a, 
Nieuwendijk 

77 jaar 

8 juli Mevr. G.H. Ippel – 
Zwets  

Boomgaard 20, 
Nieuwendijk 

76 jaar 

13 juli  Mevr. B. Colijn Knotwilg 33, 
Almkerk 

91 jaar 

13 juli Mevr. M. Groeneveld – 
Duijzer 

Prinses Beatrixlaan 29, 
Nieuwendijk 

77 jaar 

14 juli Mevr. M.E. Keller – van 
Helden 

Midgraaf 4, 
Nieuwendijk  

80 jaar 
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15 juli  Dhr. H. van der Schaaf Singel 61, 
Nieuwendijk 

76 jaar 

16 juli Mevr. M.N. van Breugel Anemoonstraat 43, 
Nieuwendijk 

85 jaar 

17 juli Mevr. L.A. Lagrouw – 
de Bok  

Heistraat 11, 
Nieuwendijk 

79 jaar 

21 juli  Dhr. N. Groenevelt Anemoonstraat 68, 
Nieuwendijk 

87 jaar 

23 juli Mevr. A. Lagrouw – 
Ouwerkerk  

Amaryllishof 6,  
Nieuwendijk 

77 jaar 

26 juli Mevr. M.J. Oldenburg – 
van Hemert 

Dahliastraat 50, 
Nieuwendijk 

82 jaar 

28 juli Mevr. G.J. Koot – van 
den Heuvel 

Steurstraat 28, 
Hank 

79 jaar 

29 juli  Dhr. G. Lagrouw Narcisstraat  1, 
Nieuwendijk 

75 jaar 

 
Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede 
verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden 
en het verdriet op hun verdere levensweg. 
 
 
Huwelijksjubilea 
Echtparen die in de komende periode 12,5; 25; 40; 45; 50; 55 enz. jaar 
getrouwd zijn  
 

Juli 

Fam Rosmalen – 
van Kooij  

Zandsteeg 50, 
Nieuwendijk   

1 juli 55 jaar 

Fam. de Heus – 
Vos   

Griendstraat 6,  
Nieuwendijk  

2 juli 50 jaar 

Fam. Visser – van 
Noorloos 

Rijksweg 109 b, 
Nieuwendijk  

24 juli 62 jaar 

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

 
 
Avondmaalcollecte van zondag 18 juli 2021 
Net als voorgaande jaren willen wij samen met de diaconie van de 
Hervormde Kerk rond de vakantieperiode een bedrag van € 70 per gezin 
overmaken voor de minima  in Nieuwendijk. Juist in deze tijd waar veel 
gezinnen in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen door corona, willen we 
hier als diaconieën extra aandacht aan besteden. Dit gaat in samenwerking 
met de Gemeente Altena. De Gemeente Altena weet welke huishoudens er 
recht op hebben. En zorgen er dan ook voor dat het geld bij deze mensen 
terecht komt.  
 
Wij willen deze Avondmaal collecte dan ook van harte bij u aanbevelen en 
vragen u dan ook om iets extra’s te geven voor deze gezinnen die het zo 
goed kunnen gebruiken. 
 
Het bedrag kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk NL90 RABO 0301511586 tav Minima 
Nieuwendijk. 
 
 
 

KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Mevr. G. van Daalen – de Ruijter, Antonialaan 28, 4286CW Almkerk (wijk 1) 
naar Knotwilg 7, 4286DE Almkerk (wijk 1). 
 
Mevr. N.C. Ippel – Zwets, Anemoonstraat 45, 4255JD Nieuwendijk (wijk 3) 
naar Rijksweg 109 107, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4). 
 
Fam. Onvlee – van Tilburg, Loevesteinlaan 27, 4206XS Gorinchem (wijk 1) 
naar Ruigenhoek 55, 4208BK Gorinchem (wijk 1). 
 
Fam. Heijstek - Wijnands, Kerkweg 28, 4255GC Nieuwendijk (wijk 1)  
naar Rijksweg 141, 4255GJ Nieuwendijk (wijk 4).   
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Ingekomen 
Fam. de Lange – van Dam, Kerkweg 1, 4255GA  Nieuwendijk (wijk 1) 
vanuit Toscaschouw 23, 2726JJ  Zoetermeer.  
 
 
Overleden 
Op 22 mei 2021 Mevr. D. Ouwerkerk, geb, 07-01-1927. 
Knotwilg 33 4286DE Almkerk (wijk 1). 
 
Op 3 juni 2021: Dhr. J.B. Wallaard, geb. 15-02-1946. 
D’Altenaer 41 4251TZ Werkendam (wijk 1). 
 
 

 
 
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. 
 
De dag met het langste licht is alweer 
gepasseerd. Het begin van de zomer is ingeluid 
en het weer kan worden bestempeld als licht 
wisselvallig. Eigenlijk prima omstandigheden om in te vertoeven. In de 
akkerbouw en de veeteelt zijn er amper belemmeringen om het werk uit te 
voeren. Dat scheelt voor de betrokkenen een hoop stress. De spanning in de 
natuur is ook flink afgenomen. De eerste legsels zijn al bijna grootgebracht. 
De meeste diersoorten houden het daarbij, maar er zijn er ook die aan een 
tweede legsels beginnen. De zomerbloeiers geven momenteel kleur aan de 
bermen en in de tuinen. Hoe mooi kan de natuur zijn. Kerkelijk gezien gaan 
we ook richting een mooie periode, omdat de versoepelingen elkaar in hoog 
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tempo opvolgen. Het winterseizoen is dan wel ten einde, maar de 
ontwikkelingen geven de kerkelijke burger weer moed.   
 
Wat speelt er nog meer? 

• Nu vanaf zaterdag 26 juni a.s. de rijksoverheid opnieuw versoepelingen 

doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen 

ten aanzien van kerkdiensten. De kerkenraad heeft op woensdag 23 

juni het besluit genomen het advies van CIO (Interkerkelijk Contact In 

Overheidszaken) aan de aangesloten kerkgenootschappen voor een 

groot gedeelte over te nemen. Een en ander houdt in dat:  

• Tijdens de erediensten vanaf zondag 4 juli 100% van de capaciteit aan 

vaste zitplaatsen wordt gebruikt. Van belang hierbij is dat de 1,5 meter 

afstand tussen de kerkgangers gewaarborgd is. Het maximaal aantal 

kerkgangers komt uit op 100 personen, inclusief de zitplaatsen op de 

gaanderij.  

• Belangrijk is dat hierbij de algemene randvoorwaarden in acht worden 

genomen: 

o nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, 

thuisblijven bij klachten); 

o voorafgaande reservering en 

registratie; 

o Gezondheidscheck; 

o placering in het kerkgebouw 

• De mondkapjesplicht vervalt 

grotendeels. Alleen op plaatsen waar 

de anderhalve meter niet gehandhaafd 

kan worden blijft deze verplichting 

gelden.  

• Alhoewel samenzang weer mogelijk is, 

wordt het zingen toch gefaseerd 

ingevoerd. De komende weken is het 

alleen toegestaan om aan het einde van de dienst gezamenlijk te 

zingen. Dit wordt in de dienst aangegeven. Het CIO adviseert namelijk 

om rekening te houden met de concrete omstandigheden in de kerk en 

vooral te letten op de ventilatiemogelijkheden, de luchtstromen en de 

tijdsduur van de samenzang.  

• Aanmelden voor de het fysiek bijwonen van de erediensten kan: 

▪ Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond tussen 
18.00 en 20.00 uur en donderdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur. 
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▪ Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf maandag 
tot en met donderdag 16.00 uur.  

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

• Ds. Meeder bereikt als predikant voor gewone werkzaamheden op 4 

december 2021 de AOW-datum. In klein verband (voorzitter en scriba 

van de kerkenraad, voorzitter CvK en ds. Meeder) zijn er verschillende 

gesprekken gevoerd over de wederzijdse wensen en mogelijkheden om 

door te werken na de AOW-datum. Op jongstleden 8 juni heeft ds. 

Meeder te kennen gegeven af te zien van een verlengd dienstverband, 

in welke vorm dan ook, en gebruik te willen maken van haar emeritaat 

(pensioen).   

• Zoals voorgeschreven is in de Kerkorde, behoren de voorlopig 

vastgesteld jaarcijfers en de adviezen van de kascontrolecommissie 

aan de gemeenteleden voorgelegd te worden. De gemeenteleden 

moeten namelijk instemmen met de door de kerkenraad voorlopig 

vastgestelde jaarrekeningen en het advies van de 

kascontrolecommissie overnemen.  

• De gemeenteleden hebben tot en met woensdag 9 juni de gelegenheid 

gehad om vragen te stellen over of opmerkingen te maken op de 

Jaarrekeningen. Daarnaast werd gevraagd of er een bezwaar is om de 

adviezen van de kascontrolecommissie over te nemen. 

• Er zijn vanuit de gemeente geen vragen of opmerkingen gesteld. De 

gemeenteleden hebben zodoende het advies van de 

kascontrolecommissie overgenomen. Hiermee worden de 

Jaarrekeningen definitief vastgesteld. Het overgenomen advies leidt tot 

decharge (goedkeuren van het handelen) van de kerkrentmeesters en 

de diaken voor het door hen gevoerde beheer, tenzij het CCBB nog 

nader overleg wenst. 
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• De definitief vastgestelde Jaarrekeningen zijn inmiddels ingediend bij 

het CCBB en de jaarcijfers voor de ANBI-status zijn op de website 

gepubliceerd. 

• Vanwege de verhuizing van de familie Kiezebrink naar Geertruidenberg 

is in overleg met Anita de afspraak gemaakt een nieuwe beheerder te 

zoeken. Dat is inmiddels gelukt. Henri Verhagen is bereid om het 

beheer van de website vanaf 1 augustus over te nemen. We bedanken 

Anita en Jostein hartelijk voor de jarenlange zorg voor onze website.  

• Op de kerkenraadsvergadering van 26 mei is het voorstel vanuit het 

Moderamen m.b.t. het Werkplan Predikant voor gewone 

werkzaamheden voor de jaargangen 2021 en 2022 besproken. Een 

werkplan geeft de verdeling van de beschikbare uren van een predikant 

in hoofdtaken weer. Er zijn een zestal hoofdtaken opgenomen:  

o Erediensten,  

o Pastoraat,  

o Catechese/vorming/toerusting,  

o Missionair/diaconaal werk, 

o Permanente educatie, 

o Bestuur/administratie. 

• De kerkenraad vindt het belangrijk dat ds. De Lange in 2021 de ruimte 

krijgt om te groeien in de gemeente, waarbij het voorgaan in 

erediensten een belangrijk instrument vormt. Voor de tweede helft van 

2021 is het aantal preekbeurten in onderling overleg vastgesteld. 

• T.a.v. 2022 is het werkplan voorlopig vastgesteld, waarbij de volgende 

verdeling van het aantal beschikbare uren percentagegewijs in aandeel 

op het totaal per hoofdtaak voor ogen wordt gehouden: 

▪ Erediensten     23 %   

▪ Pastoraat      36 % 

▪ Catechese/vorming/toerusting  7 %  

▪ Missionair/diaconaal werk   1 % 

▪ Permanente educatie    11 % 

▪ Bestuur/administratie    22 % 

De afspraak is gemaakt om in november de ervaringen van 2021 te 
evalueren en het Werkplan 2022 dan definitief vast te stellen. 

• Zoals eerder aangegeven is de ambtsdragers werving van start 

gegaan. Binnen de kerkenraad zijn namen genoemd van te benaderen 

gemeenteleden. Momenteel worden deze mensen benaderd, in de 

hoop de vacatures voor het ambt jeugdouderling, diaken en 

wijkouderling ingevuld te krijgen. In vertrouwen dat het goed komt gaan 

de kerkenraadsleden op pad. 
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• De Jongerenraad is op 15 juni wederom bijeengeweest. De vraag stond 

centraal hoe erachter te komen wat jongeren onder de 25 jaar nu 

precies willen, waar behoefte aan en animo voor is. De mogelijkheden 

om deze doelgroepen te benaderen worden momenteel uitgewerkt. 

• Vanwege de voorbereidingen op het samenstellen van de Kerkgids 

jaargang 2021-2022 vraagt de kerkenraad aan elk gemeentelid, wiens 

gegevens (naam, adres, telefoonnummer) normaal gesproken in de 

nieuwe editie van de Kerkgids zouden worden opgenomen, om aan te 

geven of er bezwaar is tegen vermelding in de Kerkgids. Bij bezwaar 

tegen vermelding in de Kerkgids moet u of jij dat dus zelf aan de 

scriba kenbaar maken.   

• Door gebruik te maken van Kerk TV is het mogelijk om via de beamer 

beelden van kerkelijke activiteiten mee te zenden. De eredienst op 

zondag 4 juli staat in het teken van de afsluiting van het Jaarthema. De 

Themagroep wil graag foto’s van kerkelijke activiteiten, die het 

afgelopen jaar hebben plaatsgevonden via de beamer laten zien. Het is 

mogelijk dat er gemeenteleden op deze foto’s zichtbaar én herkenbaar 

zijn. Mocht er bezwaar zijn tegen het vertonen van foto’s waar u of 

jij op staat, maak dit dan eveneens kenbaar bij de scriba.   

 
En niet te vergeten: 
De kerkenraad wil, zo aan het einde van dit bijzondere winterseizoen, 
ieder gemeentelid, die op wat voor manier dan ook, zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan het werk binnen onze kerk, heel hartelijk 
bedanken. Zonder jullie inzet, hoe groot of hoe klein en op wat voor 
gebied dan ook, kan de kerk niet.  
Juist door samen sterk te zijn, kunnen we ook samen Kerk zijn! 
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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.   
  
 
 

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. 
 
Over het lied van deze maand is een heel boek geschreven (The Holy or the 
Broken). Van het aantal coupletten die voor dit nummer zijn geschreven zou 
je op zich al een heel boekwerk kunnen maken, want dat zijn er maar liefst 
80. Het is dan ook door niemand minder dan Leonard Cohen geschreven en 
het betreffende nummer is Hallelujah.  

Cohen is een Canadees die is 
geboren op 21 september 1934. 
In de jaren ’50 en ’60 verwierf 
hij bekendheid als schrijver en 
poëet. Zijn muziekcarrière 
begon hij pas in 1967 op 33-
jarige leeftijd. In dat jaar nam hij 
zijn debuutalbum Songs of 
Leonard Cohen op waarop ook 
gelijk één van zijn bekendste 

nummers te vinden is, namelijk: Suzanne. Wellicht dat deze song u iets zegt, 
want Herman van Veen heeft Suzanne twee jaar later in het Nederlands 
vertaald en opgenomen.  
Later scoorde hij nog hits met So Long, Marianne en Hallelujah en won hij 
zowel als poëet, liedschrijver en zanger verschillende prijzen. Na een lange 
en succesvolle carrière overleed hij op 7 november 2016 aan de gevolgen 
van leukemie.  
 
De Canadese singer-songwriter is opgegroeid in een Joods gezin, maar is 
later in zijn leven geswitcht naar het Katholicisme en heeft ook nog geflirt met 
het Boeddhisme. Volgens Jennifer Warnes, die een album met covers van 
Cohen heeft opgenomen, had Leonard één grote liefde en dat was de 
zoektocht naar God. Hij heeft dan ook veel over God en religie geschreven 
en verwijst in zijn teksten ook regelmatig naar de Bijbel. Zo ook in Hallelujah. 
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In het eerste couplet van (het origineel) van Hallelujah wordt er verwezen 
naar het verhaal van  David en Saul. Saul wordt gekweld door kwade geesten 
die God naar hem heeft gestuurd en wanneer David op zijn lier speelt, 
worden de geesten in Sauls hoofd (tijdelijk) verdreven. 
 
In het volgende deel wordt er gezongen over Batseba wie koning David zag 
baden op het dak en met wie hij daarna de nacht doorbracht. 
Vervolgens houdt het nog steeds niet op met de Bijbelse verwijzingen, want 
hierna gaat het over Simson en Delila. Delila snijdt de lange haren van 
Simson zijn hoofd af waardoor hij zijn krachten verliest (She broke your 
throne and she cut your hair) 
 
In het laatste gedeelte zitten geen echte Bijbelse verwijzingen, maar de tekst 
blijft heel mooi. Zo schrijft hij: ‘’Er is een vlammend licht in elk woord. Het 
maakt niet uit welke je hebt gehoord. Het heilige of het gebroken Hallelujah.’’  
 
Daarnaast zou je over de twee laatste regels kunnen zeggen dat de 
hoofdpersoon op een dag (bij zijn overlijden) voor de Heer zal staan, Hem 
dankbaar is en daarom niets anders op zijn tong heeft dan Hallelujah. 
 
Hallelujah is door heel veel artiesten gecoverd. De bekendste versies zijn 
waarschijnlijk van Jeff Buckley en Lisa Lois waarin ook nog andere coupletten 
zijn gebruikt. Het is dan ook een fascinerend nummer en er is veel over de 
betekenis ervan gediscussieerd. Cohen heeft zichzelf nooit zo over de 
definitie ervan uitgelaten. Waarschijnlijk bewust, want zo kan iedereen zijn of 
haar eigen interpretatie eraan geven.  
 
 Tekst en vertaling: 

Now, I've heard there was a secret 
chord 
 
That David played, and it pleased the 
Lord 
But you don't really care for music, do 
ya? 
It goes like this,  
the fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah 
 
Your faith was strong but you needed 
proof 

Nu heb ik gehoord dat er een geheim 
akkoord was 
Dat David speelde en het plezierde 
de Heer 
Maar jij geeft niet echt iets om 
muziek, of wel? 
Het gaat zo: 
De vierde, de vijfde 
In mineur omlaag, in majeur omhoog 
De verbijsterde koning componeert 
Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah 
 
Jouw geloof was sterk, maar je had 
bewijs nodig 
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You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight 
overthrew ya 
 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut 
your hair 
And from your lips she drew the 
Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah 
 
You say I took the name in vain 
I don't even know the name 
But if I did, well really, what's it to ya? 
 
There's a blaze of light in every word 
It doesn't matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah 
 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah 
 
I did my best, it wasn't much 
I couldn't feel, so I tried to touch 
 
I've told the truth,  
I didn't come to fool ya 
And even though it all went wrong 
I'll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but 
Hallelujah 
 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah… 
 

Je zag haar baden op het dak 
Haar schoonheid en het maanlicht 
brachten je ten val 
 
Ze bond je vast aan een keukenstoel 
Ze vernietigde je troon en ze knipte je 
haar 
En aan je lippen ontlokte ze het 
Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah 
 
Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte 
Ik ken de naam niet eens 
Maar als ik dat wel deed, echt, wat is 
het voor jou? 
Er is een vlammend licht in elk woord 
Het maakt niet uit welke je hebt 
gehoord 
Het heilige of het gebroken Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah 
 
Ik deed mijn best, het was niet veel 
Ik kon niet voelen, dus ik probeerde 
aan te raken 
Ik vertelde de waarheid, 
Ik kwam niet om je voor de gek te 
houden 
En ook al ging alles verkeerd 
Ik zal voor de Heer van het Lied staan 
Met niets anders op mijn tong dan 
Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah… 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Het gaat de goede kant op met de corona-ontwikkelingen en het is inmiddels 
– met enige beperkingen - weer mogelijk om de diensten fysiek bij te wonen. 
Maar u kunt de diensten ook nog steeds bekijken en beluisteren op Kerk TV- 
en radio via https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html.  
  

 
Zondag 4 juli: Afscheid Kindernevendienst 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda 
 
Zondag 11 juli: 
10.00 uur:  Voorganger:  Ds. M.F. Meeder – van Hof 
18.30 uur:  Bijzondere dienst 
 
Zondag 18 juli: viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  Voorganger:  Ds. N. de Lange 
 
Zondag 25 juli: 
10.00 uur:  Voorganger:  Ds. N. de Lange 
 
Zondag 1 augustus: 

10.00 uur: Voorganger:  Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg 

 
Zondag 8 augustus: 
10.00 uur: Voorganger:  Dhr. R. Pierik, Almkerk 
 
Zondag 15 augustus: 
10.00 uur: Voorganger:  Dhr. H. Crielaard 
 
Zondag 22 augustus: 
10.00 uur: Voorganger:  Ds. N. de Lange 
 
Zondag 29 augustus: Bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur: Voorganger:  Ds. M.F. Meeder- van Hof 
 
Zondag 5 september: 
10.00 uur: Voorganger:  Ds. N. de Lange 
 
 
 

  

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
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VAN DE THEMAGROEP  
 
Avondwandeling in de Biesbosch.  
Heb je je al opgegeven? Het kan nog net.  
Op vrijdag 2 juli staat vanaf 18.45 uur koffie en thee klaar bij Miranda 
Groenenberg, Weeresteinweg 5.  
De wandeling start om 19.00 uur. Na ongeveer een uur zijn we terug en staat 
er buiten een hapje en een drankje klaar. Alles coronaproof! 
 
Graag vòòr 29 juni opgeven bij Arina:  
arina@hugogroeneveld.nl dan weten we voor hoeveel 
mensen we één en ander klaar kunnen zetten.  
 
Zondag 4 juli sluiten we dit bijzondere jaar af met een 
overzicht op de beamer. Want ondanks corona zijn er 
het afgelopen jaar mooie dingen gebeurd die het leven 
goed maken! 
 
De themagroep, Arina, Hanneke, Miranda en Nel  
 
 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 
Radio Zonneschijn 
Wij zijn blij dat we met een kleine groep vrijwilligers iedere donderdagmiddag 
weer een uitzending hebben kunnen verzorgen met toepassing van de 
corona regels. Op 2 september 2021 starten we weer met het 
verzoekplatenprogamma van Radio Zonneschijn. 
 
De foto hiernaast is van 27 mei 2021 
met de allerlaatste meditatie van Ds. 
van Ommeren. 
 
Het is ontzettend moeilijk om aan 
voldoende vrijwilligers te komen voor 
het maken van een uitzending. Als u 
dit nu leest, en denkt, dat is wel iets 
voor mij, neem dan gerust met ons 
contact op. De contact gegeven vindt 
u onderaan dit bericht. 
 

mailto:arina@hugogroeneveld.nl
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Zoals de meeste luisteraars weten, is de uitzending iedere donderdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur. Omdat we op dit moment met een kleine groep 
vrijwilligers zijn, hebben we besloten dat de verzoekjes iedere maandag voor 
15.00 uur binnen moeten zijn. Op deze manier hebben we iets meer tijd om 
de uitzending voor te bereiden. 
 
Het team van Radio Zonneschijn wenst u een fijne zomer toe en wij zien 
graag uw verzoekjes voor de uitzending van 2 september 2021 a.s. 
tegemoet. 
 
De contactpersonen zijn, 

• Ina Hoeke, e-mail hoeke.a@kpnmail.nl , telefoon 06 40458687 of 
(0183) 403413. 

• Ria Moree, telefoon 06 38197329 

• Hillebrand Dekker, telefoon 06 83164184 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Team Radio Zonneschijn. 
 
 

EN VERDER 

 
Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam 
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving geopend voor 
het cursusjaar 2021-2022. De driejarige basiscursus, welke op 
dinsdagmorgen wordt gegeven, zal coronaproof 
klassikaal plaatshebben in de grote zaal van de Alexanderkerk in 
Rotterdam.  Er komen heel veel boeiende onderwerpen aan de orde. 
Voor de eveneens op de site te vinden korte cursussen, ook op 
dinsdagmorgen, maken we gebruik van de kerkzaal van kerkgebouw 
De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Daar is ringleiding voor 
slechthorenden. 
Deze korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. 
Veel bezinning is ook hier mogelijk. 
Voor vragen/antwoorden kunt u bellen met  mw M. Koole, voorzitter TVG 
Rotterdam, telefoon: 0167-536671, of mailen naar mw M. Bezemer-
Rietveld, bestuurslid TVG Rotterdam voor werving en publiciteit, email: 
tvgrotterdam@online.nl 
Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl.  Daar vindt u het 
aanmeldingsformulier voor zowel de basiscursus als de korte cursussen, 
en ook enkele leerzame artikelen. 
 
We hopen op heel veel deelnemers aan onze cursussen!  

mailto:hoeke.a@kpnmail.nl
http://www.tvgrotterdam.nl/


 22 

BIJBELLEESROOSTER 
 

donderdag 1 juli Ezechiël 47:13–48:7 Topografie 

vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19 Gewijde grond 

zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35 Gelijke delen 

zondag 4 juli Johannes 5:1-18 Beweging en 
bewogenheid 

maandag 5 juli Johannes 5:19-30 Is Jezus God? 

dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 Getuigenis 

woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 Het belang van 
Schriftstudie 

donderdag 8 juli Psalm 85  God is rechtvaardig 

vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie 

zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden 

zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen 

maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land 

dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 Wees niet trots 

woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 Verzet gebroken 

donderdag 15 juli Psalm 90 Tijd en eeuwigheid 

vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 Aanstoot 

zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29 Uit de hand gelopen 
verjaardagsfeest 

zondag 18 juli Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst 

maandag 19 juli Marcus 6:45-56 Oversteek 

dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet 

woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-
22 

Gehoorzaam uit liefde 

donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 Maak een keuze 

vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-
21 

De kracht van de 
herhaling 

zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-
32 

Kiezen 

zondag 25 juli Johannes 6:1-15 Brood en water 

maandag 26 juli Johannes 6:16-24 Waterloop 

dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 Het echte brood 

woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 Discussie 

donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 Harde woorden? 

vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 Scheiding 

zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 Wet en traditie 
 
 
 



 23 

zondag 1 augustus Marcus 7:14-23 Onreinheid komt van 
binnenuit 

maandag 2 augustus Marcus 7:24-37 Open 

dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13 Teken 

woensdag 4 augustus Marcus 9:14-26 Blind en ziende 

donderdag 5 augustus Marcus 9:27–9:1 Wie is Jezus? 

vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13 Verschijning 

zaterdag 7 augustus Psalm 74 Vraag om actie 

zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 

maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 

dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

woensdag 11 augustus Psalm 86 Roep om hulp 

donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag 

vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen 

zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

zondag 15 augustus Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

maandag 16 augustus Galaten 2:1-14 Ruimte 

dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 

woensdag 18 augustus Psalm 124 Onze hulp 

donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen 

vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm 

zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad 

zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel 

maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10 Schone kleren 

dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht 

woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11 Wat in het vat zit 

donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8 Paardenrace 

vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15 Kroning 

zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14 Treurig 

zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8 Het komt goed 

maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17 Hou vol! 

dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23 Feest! 
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GELEZEN 
 

Rondje fietsen met God 
Door Frank Bosman 
 
De zomer is pas begonnen als de Tour 
de France dat is. Zo is het altijd gegaan 
in huize Bosman. Toen ik nog bij mijn 
ouders woonde, luisterden mijn vader 
en ik via de radio. En nu ik al decennia 
op mijzelf woon, luisteren mijn vrouw en 
ik nog steeds, zij het nu naar het 
televisiecommentaar. Soms gaat het om 
duivelse afdalingen of stampende 
beklimmingen, soms over doping en spijkers-op-de-weg en af en toe 
dommelen we zelfs zachtjes in als de Franse televisie het ene na het 
andere vakantiekasteel vertoont. 
 
Grenzen verkennen 
Wielrennen is overigens een bij uitstek rooms-katholiek gebeuren. Dat zeg ik 
niet, dat zou ik niet durven uiteraard, dat zegt Mart Smeets. En als De Mart 
het zegt, dan is ’t zo. Dat weet elke sportliefhebber. In het Katholiek 
Nieuwsblad (7-7-12) stelt hij: ‘De wielersport is per definitie een katholieke 
sport.’ En wie zou hem durven tegenspreken? Smeets duidde overigens in dit 
geval op de katholieke lenigheid elkaar de zonden te kunnen vergeven, beter 
bekend als de biecht, ook als het om doping gaat bijvoorbeeld. 
 
Tertio interviewde nog onlangs Julien Vermote, profwielrenner en openlijk 
katholiek. Hij vertelt dat het verhaal van de talenten (Matteüs 25:14-30) grote 
impact heeft op de manier waarop hij in het leven staat. Het wielrennen kent 
immers ook allerlei specifieke talenten: tijdrijders, klimmers, knechten en 
spurters. Niet ieder mens durft zichzelf maximaal te geven, maar – zo zegt hij 
– ‘dat bijbels verhaal zorgde er wel voor dat ik mijn limieten durf af te tasten 
en op mijn talent durf te vertrouwen.’ 
 
Wielrennen is dus een katholieke sport. Vijf jaar geleden, in 2016, schreef ik 
er al luchtig over in mijn boekje God heeft ook een fiets. Kleine theologie van 
het wielrennen. Niet over de talenten, maar wel over de versnellingenloze 
omafiets – een tandem – waarop God zijn rondjes door het bestaan heen 
peddelt. Iedereen die moe is en gewond door het leven, kan achterop 
springen en wat kilometers op verhaal komen. Meetrappen mag, maar is 
zeker niet verplicht. 
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Fiets als de renner die wint 
Nu de Tour van 2021 van start gaat en de familie Bosman weer drie weken 
overdag voor de beeldbuis hangt, dringt zich een nieuwe bijbeltekst aan mij 
op, de beroemde passage uit de eerste Korinthebrief (9:24-27). Ook zo 
toepasbaar op het wielrennen.  
 
De passage luidt als volgt: 
Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar 
één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een 
wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een 
vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik 
niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in 
de lucht slaat. Ik hard mijzelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet 
aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden 
gediskwalificeerd. 
 
Paulus weet heel goed aan wie hij zijn metafoor voorhoudt. De Griekse stad 
Korinthe was in die tijd wereldberoemd om zijn Isthmische Spelen, een 
panhelleense reeks wedstrijden ter ere van de beschermer van de stad, de 
god Poseidon. Eeuwige glorie en een flinke som geld wachtten de winnaars, 
die elkaar bestreden met wagenrennen, worstelen en boksen. Het zijn 
precies ook deze voorbeelden die Paulus in zijn brief noemt. Hoe voor de 
hand liggend was het om deze heidense spelen af te keuren? Niet alleen 
waren de Isthmische Spelen aan een afgod toegewijd, maar de atleten 
sportten naakt met elkaar. De joden hadden daar een probleem mee, niet in 
de laatste plaats omdat ze in adamskostuum makkelijk werden herkend als 
volgelingen van Abraham. Maar in plaats van de spelen categorisch af te 
wijzen, gebruikt Paulus ze als voorbeeld voor hoe het er in het geloof aan toe 
gaat. 
Je kan Paulus’ tekst zo transformeren naar de Tour de France van 2021. Ik 
doe een poging. 
 
Weet u niet dat van de wielrenners die in de Tour de France meedoen er 
maar één de gele trui kan winnen? Fiets als de renner die wint. Iedereen die 
aan een wielerkoers deelneemt beheerst zich in alles; wielrenners doen het 
voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 
Daarom fiets ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een 
knecht zonder meester. Ik hard mijzelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik 
wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden 
gediskwalificeerd. 
 
Paulus moedigt zijn lezers aan net zoveel moeite te doen voor het koninkrijk 
Gods als wielrenners doen om de Tour de France te winnen. En eigenlijk 
moeten wij nog net iets harder fietsen, aangezien ons loon in de hemel 
eeuwig is en die voor de Tourwinnaar (uiteindelijk) vergankelijk. En zo wordt 
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elke sportwedstrijd een preek en elke Touretappe een contemplatie, niet 
alleen voor de sporters maar ook voor de toeschouwers. Ik brand maar een 
kaarsje bij de televisie als de renners weer van start gaan. Niet ter ere van 
vergankelijke atleten, maar vanwege de God die onopvallend meefietst in het 
peloton. Op een oude, versnellingenloze tandem.  
 
Frank Bosman is Cultuurtheoloog en verbonden aan het Tilburg 
Cobbenhagen Center. 
 
Bron: https://debijbel.nl/bericht/rondje-
bijbel?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief-debijbel-gratis 
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

Predikanten Ds. Nico de Lange 
 Kerkweg 1 
 4255GA NIEUWENDIJK 
 Tel. (0183) 785785, e-mail: berichten@nicodelange.nl 
 In urgente situaties: 06-30767144 
 
 Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam, 
 Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com 
  
Scriba  ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473 
 e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl 
 

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

 

Drukwerk  drukwerk@gknieuwendijk.nl 
 
Beheerder  Beheerdersgroep, tel. 06-10676764 
Kerkgebouwen  
 

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

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

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974 
 Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3 , tel. 401842 e-mail: 

wimcolijn@gmail.com 
  

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

 
Nieuwsbrief  Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,  

tel. 0183-404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Graag donderdag vóór 17.00 uur. 

 

Redactie  Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers, 
Kerkklanken Arie Strik. 
 

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 23 augustus 2021 vóór 18.00 uur bij: 
 Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721 

 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  

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