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MEDITATIE 

Pastoria mei 2021 

Desiderata – Max Ehrmann (1927) 

Een instructie om goed en zinvol te leven.  
 
Wees kalm temidden van het lawaai en bedenk welk een vrede er in stilte kan 
heersen. 
Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. 
Zeg je waarheid rustig en duidelijk; en luister naar anderen; ook zij vertellen 
hun verhaal.  
Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest. 
Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen 
worden; want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf. 
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling 
houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een 
werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid 
bij het zakendoen, want de wereld is vol bedrog. 
Maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd, vele mensen streven 
hoge idealen na; en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins 
vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want 
bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.  
Volg de loop der jaren met gratie: verlang niet naar een tijd die achter je ligt. 
Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. 
Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. 
Vele angsten worden uit vermoeidheid en 
eenzaamheid geboren.  
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar 
wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind 
van het heelal, niet minder dan de bomen en 
de sterren; je hebt het recht om hier te zijn. 
En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch 
ontvouwt het heelal zich zoals het zich 
ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom 
vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge 
zijn, en wat je werk en je aspiraties ook 
mogen zijn, houd vrede met je ziel in de 
lawaaierige verwarring van het leven. Met al 
zijn klatergoud, somberheid en vervlogen 
dromen is dit nog steeds een prachtige 
wereld. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.  
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Toelichting:  
De Latijnse titel Desiderata betekent: zaken waar het verlangen naar uitgaat. 
Max Ehrmann (1872-1945) was een Amerikaans dichter en advocaat en hij 
schreef dit prozagedicht voor zichzelf “omdat het de deugden aanbeveelt die 
ik het meest nodig had”. Het leert mensen hoe te leven en roept op om met 
hoop, wijsheid en mededogen te kijken naar de schoonheid en 
schaduwkanten van de wereld. Desiderata kreeg – onder meer via vele 
posters – grote bekendheid nadat het in 1965 op het sterfbed van de politicus 
Adlai Stevenson werd gevonden, die de tekst voor zijn kerstkaarten wilde 
gebruiken. 
Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat het gedicht geschreven is door 
een anonieme auteur en in 1692 in de Old St. Paul’s Church te Baltimore 
gevonden is. Dit misverstand ontstond doordat de predikant aldaar, Frederick 
Kates, het gedicht rond 1959 in een boekje voor zijn gemeente opnam en 
daarin dat jaar 1692 noemde, het bouwjaar van de kerk. Zo kwam het dat 
mensen het bouwjaar van de kerk verwarden met het jaar waarin Desiderata 
geschreven is. 
 
Babybijbel - Marieke ten Berge en Corien Oranje 
Op Moederdag verraste onze kleindochter Leonore oma met dit mooie 
cadeau.  
 

 
 
Graag wil ik deze babybijbel aanbevelen bij andere (groot)ouders en er iets 
meer over vertellen. 
 
In de Babybijbel vind je de mooiste verhalen voor je kleinkind of baby. De 
bijbelverhalen worden zo verteld dat ook je (klein)kind ze kan ervaren. Samen 
voel je de zon op je wangen, hobbel je mee met Abraham op de kameel en 
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maak je muziek voor God. Zo komen de verhalen uit de Bijbel tot leven in 
woorden en beelden die passen bij baby’s. Bij elk verhaal vind je een 
kinderliedje op een bekende melodie, lieve en grappige bijbelliedjes die je 
graag voor de baby zult zingen. 
Voorlezen is van groot belang voor baby’s en kleine kinderen. 
De Babybijbel helpt je om al in het eerste jaar de meest waardevolle verhalen 
uit de Bijbel met je (klein)kind te kunnen lezen. 
De zwart-wit-illustraties zijn speciaal gemaakt voor jonge baby’s, omdat ze 
deze al goed kunnen onderscheiden. Ook je oudere (klein)kind zal in 
de Babybijbel veel kunnen ontdekken. 
Marieke ten Berge is illustrator en ontwerper. Ze bedacht het concept van 
deze Babybijbel met zwart-wit-illustraties, die voor baby’s zo duidelijk te 
onderscheiden zijn. De teksten zijn geschreven door Corien Oranje. Corien is 
kinderboekenschrijver en theoloog. Ze schreef de verhalen en maakte bij elk 
verhaal een liedje.                                                           
 
“Ik vind het knap hoe de Bijbelverhalen over de schepping, Abraham, Jezus’ 
geboorte, een psalm en andere verhalen zo eenvoudig verteld worden. 
Nergens worden de verhalen simpel. Ze zijn goed doordacht en in al hun 
eenvoud opgeschreven.” Dominee Otto Grevink 
 
Verhaalstijl 
De verhaalstijl is speels en eigentijds. Moeilijke woorden worden vermeden. 
Er worden korte zinnen gebruikt met herkenbare beelden voor baby’s en 
peuters. De verhalen worden vanuit de volwassene verteld. 
 
Extra informatie 
Elk verhaal wordt gevolgd door een bekend kinderliedje, waarvan de woorden 
zijn aangepast aan het verhaal. Het liedje is een aanvulling op het verhaal. 
 
Visie auteur 
De auteur schetst een liefdevol beeld van God. Het kind mag plezier hebben 
in de schepping. Het kind mag zich veilig en geliefd voelen bij God die alles 
maakte. 
 
Aansluiting bij de leeftijdscategorie 
Verhaalstijl en woordgebruik sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van 
heel jonge kinderen, geschikt voor kinderen vanaf 4 maanden. Er wordt 
gebruikgemaakt van alledaagse beelden, waardoor het verhaal heel dicht bij 
het kind wordt gebracht. 
 
Vertelde verhalen 
Er staan zeven verhalen in de Babybijbel: God maakte alles; God gaat met je 
mee (Abraham); Maak muziek voor de Heer (een psalm); De geboorte van 
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Jezus; Jezus zegent de kinderen; De goede Herder; De storm op het meer. 
Er is geen inhoudsopgave. 
 
Illustraties 
In de Babybijbel zijn de illustraties net zo belangrijk als de verhalen. De 
illustraties zijn in zwart-wit, zodat ook heel jonge kinderen de plaatjes goed 
kunnen zien. Bij ieder verhaal staan minimaal drie illustraties. De illustraties 
zijn speels, expressief en illustratief. Er is veel te zien en te bespreken aan de 
hand van de platen. Jezus wordt afgebeeld als klein kindje en als 
volwassene. 
 
Bruikbaarheid thuis, crèche, kindernevendienst, school 
De Babybijbel is geschikt om voor te lezen en de plaatjes te bekijken. 
 
Uitvoering 
De Babybijbel is gemaakt van dik karton. 
 
Slaap kindje, zacht, 
De Heer die houdt de wacht. 
De Heer zal voor je zorgen, 
De hele nacht, tot morgen. 
Slaap kindje, zacht, 
De Heer die houdt de wacht. 
 
ds. Ria Meeder – van Hof 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt alweer het vijfde nummer van Kerkklanken in 2021.  
We maken ons op voor de Intrede dienst van Ds. Nico de Lange op zondag 
13 juni aanstaande. Bij dit kerkblad treft u een papieren hand aan. Die hand 
zit er niet voor niets bij. Lees verderop in dit blad wat de bedoeling is en voor 
verdere instructie. 
Ds. De Lange heeft zijn eerste copy aangeleverd en verheugt zich 
overduidelijk op de verhuizing naar Nieuwendijk. Onder het schijnsel van 
LED-peertjes worden de laatste dagen in Zoetermeer afgeteld.  
Verder weer de nodige bijdragen van de hand van voorzitter, terwijl ook het 
CvK zich niet onbetuigd laat.  
Niet gebruikelijk maar omdat het even niet anders kan treft u ook de verkorte 
jaarrekeningen 2020 aan inclusief een advies van de kascontrolecommissie. 
U kunt hierop reageren tot en met 9 juni.  
Onze muzikale rubriek (aflevering 13 alweer) mag ook niet ontbreken.  
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De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 21 juni. 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 
 
Het is, op enkele maanden na, 600 jaar geleden dat de Sint Elisabeths vloed 
er in de nacht van 18 op 19 november 1421 voor zorgde dat de dijken 
rondom de Grote- of Zuidhollandse Waard door braken.  
Het zeewater in de riviermonden werd die nacht door hevig noodweer en 
zware stormen hoog opgestuwd. De dijken rondom deze polder waren niet 
bestand tegen de enorme watermassa en al het achterliggende polderland 
werd door de golven verzwolgen. Duizenden bewoners kwamen om het 
leven. ’72 dorpen met zoveel kerken versiert, zijn door de wateren ingeslokt 
en welker torens nauwelijks de andere dag te zien waren’. Deze grote 
overstroming is de geschiedenis in gegaan als de Sint Elisabeths vloed, 
genoemd naar de heilige Elisabeth, die op die dag haar verjaardag vierde. Er 
bleef een grote binnenzee achter van ruim 30.000 ha, die als gevolg van nog 
enkele dijkdoorbraken bij Werkendam in een zoetwatergetijdedelta 
veranderde. Van lieverlee voltrok zich een verlandingsproces, doordat de 
rivieren en de zee, zand- en kleideeltjes aanvoerden. Door de remmende 
werking van de binnenzee nam de stroomsnelheid af, waardoor deze zand- 
en kleideeltjes gelegenheid kregen om te bezinken. Door het dagelijks tot 
tweemaal toe terugkerende proces van eb en vloed begon de 
onderwaterbodem zich op allerlei plaatsen te verhogen. Zo ontstonden er 
slikken en platen, die bij laag water zelfs droogvielen. De Biesbosch was 
geboren.  
De droogvallende gronden werden achtereenvolgens beteeld met biezen, riet 
en wilgen. De nieuwe landvorming leidde vaak tot inpoldering voor gras- en 
bouwland.  
 
Dit in het kort weergegeven wordingsproces van de Biesbosch heeft ervoor 
gezorgd dat veel streekgenoten er hun broodwinning hadden gevonden: 
vissers, biezenmannen, rietsnijders, griendwerkers en boeren. Tot de 
afsluiting van het Haringvliet in 1970, waardoor de eb- en vloedbeweging van 
gemiddeld 2,00 meter tot 40 cm werd gereduceerd, was het voor de werkers 
in de Biesbosch een keihard bestaan. De voortdurende strijd met de 
onvoorspelbare natuur, de vernietigende kracht van het water en de 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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primitieve omstandigheden waarin gewerkt moest worden, hebben veel van 
deze mensen gevergd. Met bloed, zweet en tranen en biddend tot God om 
behoud tijdens angstige momenten, werd het brood verdiend. De gehele 
week van huis, met ‘kist en bult’, van ’s maandagsmorgens vroeg tot 
zaterdagmiddag. ‘Het is tobben tot de Dood en dan zeilen’ is een gezegde uit 
die tijd, dat alles te maken had met het getij. Iedere Biesboschwerker wist te 
vertellen wanneer het hoog of laag water was. Dat was erg van belang, 
omdat urenlang roeien naar de werkplek niets bijzonders was. In het staartje 
van de vloed werd van wal gegaan, waardoor men kon profiteren van het 
afgaand tij, om gemakkelijk diep de Biesbosch in te roeien. De vloedstroom 
was dan minder sterk en na de vloed treedt de kentering in, d.w.z. dat het 
water een poosje tot stilstand kwam (doodtij). Met het ‘is tobben tot de Dood 
en dan zeilen’ werd bedoeld dat polder ‘De Dood’, ongeveer in het midden 
van de Biesbosch, tot vlakbij genaderd moest zijn op het moment dat de 
kentering intrad.  
 

 
 
Vervolgens werd gebruik gemaakt van de ebstroom om naar ‘beneden’ te 
varen/drijven. Ging men weer terug op zaterdag, dan profiteerde men van het 
opgaand tij om terug te roeien. 
‘Het is tobben tot de Dood en dan zeilen’. Wat een bijzondere uitdrukking om 
aan te geven dat het bij het bereiken van een bepaald punt beter, 
gemakkelijker kan gaan. De werkers van de Biesbosch waren zich hier in de 
toentertijd geldende omstandigheden zeer van bewust. Op het ogenblik dat 
de kentering inzette, wisten ze precies waar ze moesten zijn. Daar werd van 
tevoren al over nagedacht. Het missen van het omslagpunt betekende 
automatisch dat het tobben werd voortgezet. 
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In feite is het tobben tot de dood vandaag de dag nog steeds van toepassing. 
Het lukt nagenoeg niemand om de moeilijkheden van het leven te ontlopen. 
Mocht het tegendeel beweerd worden, dan is de kans groot dat de schone 
schijn de werkelijkheid meer benadert. De tegenslagen op persoonlijk vlak 
(armoede, ziekte, eenzaamheid, verdriet, rouw) overkomen je gewoon of zijn 
te wijten aan ronduit ‘pech’ hebben. De mate van intensiteit bepaald mede de 
impact die dit op je leven heeft. Het ervaren van naastenliefde en het gevoel 
dat er naar je omgekeken wordt kan als verzachtend medicijn werken.                                                                                                                                              
De wereldwijde problemen zijn van een andere orde, maar kunnen wel 
degelijk invloed hebben op onze persoonlijke omstandigheden en de daaraan 
gekoppelde leefstijl. De coronapandemie is daar een ‘mooi’ voorbeeld van, 
maar breder gezien kunnen we de klimaatverandering en de daar uit 
voortkomende natuurrampen, de achteruitgang van de biodiversiteit en de 
migratiecrisis ook wel in dit rijtje scharen. Het blijft natuurlijk maar de vraag in 
hoeverre we ‘last’ hebben van de genoemde problematiek en hoe druk we 
ons daarover willen maken.  

 
Volgens de schrijver Paul 
Kingsnorth is de mens in opstand 
gekomen tegen God en heeft 
deze rebellie de relatie met Hem 
danig verstoord. Kingsnorth: “We 
willen heer en meester zijn over 
de aarde, vreten de aarde kaal, 
vergiftigen en vervuilen de 
oceanen en vullen de steden met 
miljonairs en 
vluchtelingenkampen”. “We 
hebben een machine opgetuigd 
die alles vernietigt, onze zeeën, 
onze bossen, onze culturen en 
onze relaties”.  

 
Na de vloed treedt de kentering in, het water komt even tot stilstand. 
Misschien zijn we dat punt nu wel genaderd. De bestrijding van de pandemie 
begint zijn vruchten af te werpen. Er moeten keuzes gemaakt worden. De 
enorme problematiek waar de mensheid voor staat vraagt om een logische 
benadering die op zuivere feiten is gebaseerd. Emoties moeten, als het even 
kan, buiten beschouwing gelaten worden. De focus alleen richten op het 
herstellen van de economische groei en het weer zo snel mogelijk 
terugkrijgen van de geneugten en vrijheden die we toch zo node gemist 
hebben, zou een verkeerde keuze zijn op basis van egoïstische motieven en 
eigenbelang.                                      
Paul Kingsnorth benadrukt dat de enige uitweg uit nederigheid bestaat, 
overgave aan de Schepper. Christus is daar het grote voorbeeld van. Via 
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nederigheid, armoede, kwetsbaarheid en opoffering heeft Hij aangetoond de 
relatie tussen God en mens te kunnen herstellen. “We moeten elkaars voeten 
wassen, niet de aarde koloniseren”. “Eenvoudiger leven, minder technologie 
gebruiken, meer weggeven, machtspolitiek afwijzen en je naaste liefhebben”.                                                                                                
Het is bijna doodtij. Zijn we bereid om persoonlijke beslissingen te nemen, 
waarbij we oog hebben voor onze verbondenheid met elkaar en met de grote 
gemeenschap van leven waar we op deze aarde deel van uitmaken? Zijn we 
bereid om ons in te zetten om de relatie tussen God en mens te herstellen? 
Zijn we bereid om de voeten van onze naaste te wassen?                                                                             
 
Met Pinksteren is de Geest in beweging gekomen. Dat we daar maar gebruik 
van mogen maken. 
 
 
 

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 
 
Tussen Toscaschouw en Kerkweg 
Vlak voor Pinksteren. Het huis zijn we steeds meer los aan het laten: overal 
verhuisdozen, soms dingen niet kunnen vinden (o ja, al ingepakt…), kale 
peertjes (wel LED) aan het plafond. Allerlei regelzaken, energie, water, 
gemeente, telefoon en internet. Volgens onszelf zitten we goed op schema, 
maar we kunnen nog niet achteroverleunen. 
En ondertussen: het ons losmaken van alle contacten en verbanden in 
Zoetermeer. We hebben allebei al veel afscheidsbezoeken gedaan, laatste 
bijeenkomsten  meegemaakt. Op het moment van schrijven staan we nog 
voor de twee afscheidsvieringen in Benthuizen (23 mei) en Zoetermeer-
Noord (30 mei). Er wordt gefluisterd dat in beide gemeenten daaromheen nog 
de nodige verrassingen gaan plaatsvinden.  
 

mailto:mfmdhof@hotmail.com
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We horen goede en mooie berichten over de pastorie, de grote inzet om de 
hele woning tijdig spic en span te krijgen, zodat we zo binnen kunnen 
stappen op maandag 31 mei. Wat een weelde! 
We zien ernaar uit om in Nieuwendijk te beginnen. Nieuwe contacten, nieuwe 
ervaringen opdoen.  
 
Volgens het telecombedrijf zouden we vanaf 2 juni bereikbaar moeten zijn op 
de volgende twee nummers: 0183-785785 voor kerk en werk. En 0183-
785796 voor privé.  
Tot binnenkort! 
 
Ds. Nico de Lange en Heleen de Lange 
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Het is alweer eind mei als ik onderstaand stukje schrijf. 
De afgelopen maanden hebben vooral in het teken 
gestaan van het “goede nieuws”, de komst van Ds. de 
Lange.  
Aan de andere kant het “slechte nieuws” het managen 
van Corona, omdat dit helaas nog steeds nodig is.  
Gelukkig hebben vanaf 23 mei de eerste stap kunnen 

zetten richting de versoepelingen met het toelaten van kerkgangers. Daarbij 
spreek ik wel de hoop uit dat de aanmeldingen van 23 mei (10 personen) 
geen maatstaf wordt en dat we weer met minimaal 30 personen aanwezig 
zijn. Anders zijn er wel veel inspanningen nodig voor betrekkelijk weinig 
aanmeldingen. Maar daar ga ik wel vanuit, zeker in het licht dat de 
vaccinaties in rap tempo worden gezet. Ondergetekende heeft vorige week 
de tweede vaccinatie ontvangen. Dus voor wie het gemist heeft: DE KERK 
IS WEER OPEN! 
 
Wat speelt er binnen het CvK? 
 
Duurzaamheid: 
Dit is een terugkerend agendapunt. In onze laatste vergadering (21 april) 
heeft Leo Groeneveld een interessante presentatie gegeven over het 
verduurzamen van kerkgebouwen. In 2050 dienen alle gebouwen 
energieneutraal te zijn, de gemeente Altena houdt 2046 aan. Uit genoemde 
presentatie kwam naar voren dat de gouden regel is: beperk het 
energieverlies door: isolatie van de schil; tochtproblemen aanpakken; alleen 
verwarmen waar nodig is; gebruik maken van energie vanuit de zon. 
Concreet betekent dit maak een plan en maak gebruik van ervaringen van 
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andere kerken. Er ligt dus nog een mooie uitdaging voor het CvK in het 
verschiet. 
 
Regieruimte achter in de kerk: 
Voorlopig is afgezien om de regieruimte (achter in de kerk) te verruimen. Wel 
zal er binnenkort een spatscherm geplaatst worden zodat twee mensen in de 
regieruimte veilig kunnen plaats nemen. Een derde persoon (lees eerste of 
tweede koster) zal dan elders in de kerk plaats nemen. 
 
Renovatie pastorie: 
De renovatie is afgelopen week afgerond en een (dames)schoonmaakploeg 
heeft de pastorie van boven tot onder grond gereinigd, zodat het er spic & 
span uitziet. Dus Ds. de Lange is van harte welkom op 31 mei a.s. De 
oplettende kerkganger heeft waarschijnlijk gemerkt dat de garage is 
verwijderd vanwege slechte kwaliteit. Medio juli zal naar concept van Teus 
voor den Dag een nieuwe garage/carport worden opgetrokken. De 
voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.  
 
Open dag: 
Het was de bedoeling dat na de verbouwing van de pastorie er een “open 
dag” zou worden georganiseerd. Zodat de gemeenteleden het prachtige 
resultaat konden aanschouwen. Helaas is dat vanwege de corona-regels niet 
mogelijk. Om de gemeenteleden toch een indruk te geven, wordt er een video 
gemaakt die in één van de komende diensten online zal worden getoond. De 
precieze datum wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd. 
 
Kosters: 
Het Cvk is enorm verheugd dat Rick Ippel heeft besloten zijn taak als koster 
weer op te pakken, waardoor de kosters-groep weer compleet is. In verband 
met de opening van de kerk voor publiek, zullen er vanaf 23 mei iedere 
zondag 2 kosters aanwezig zijn. Eén koster verzorgd dan het camerawerk 
voor de onlinediensten, de tweede koster verzorgt dan “de normale” 
kosterstaken. Dit duurt voorlopig tot eind juli. In de hoop dat dan een paar 
“vaste” camerabedieners (m/v) gevonden zijn. 
 
Jeugd/jongerenwerk: 
Enige weken geleden heeft een bezorgd kerklid een brief verzonden aan het 
Cvk met de strekking dat het de hoogste tijd is dat er een ander (financieel) 
beleid gevoerd gaat worden met betrekking tot het jeugd/jongerenwerk. 
Kortom, er is behoefte aan visie/beleid  voor de toekomst. Omdat volgens de 
ingezonden brief de betrokkenheid van jongeren bij onze kerk steeds minder 
wordt en er zelfs jongeren afhaken.  
Het CvK herkent zich in diverse zaken en onderkent ook het belang van 
voldoende actieve jonge mensen in onze kerk. Het beschikbaar stellen van 
voldoende financiële middelen om het jeugd-en jongerenwerk “nieuw” leven 
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in te blazen behoort dan ook tot de mogelijkheden. In het op te stellen 
beleidsplan zal hier “handen en voeten” aan worden gegeven. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

In memoriam Dirk Ruiter 
Geboren 27 maart 1956 – overleden 27 maart 2021  
 
Dirk werd door God gegeven op 27 maart 1956  
Hij was een kind van het woord, een man van het woord  
Hij werd door God geroepen op 27 maart 2021  
Zijn spreken is nu zwijgen  
Zijn woord blijft gehoord. 
 
Met die woorden maakten zijn broers en zussen Dirk’s plotselinge overlijden 
bekend.  
Dirk was een markante man. Je herkende hem van verre, wat kromgebogen, 
zichzelf vooruitduwend op zijn fiets of lopend. Een mens vol tegenstellingen, 
vol humor en uiterst serieus. Druk pratend en lachend, maar ook stil en intens 
genietend van de natuur. 
Een mensen mens, maar ook iemand die graag op zichzelf was. 
Dirk had geschiedenis gestudeerd en werkte op het gemeentearchief van 
Wijk bij Duurstede.  
Hij was een betrokken gemeentelid. Twee ambtstermijnen was hij diaken en 
één ervan was hij voorzitter van de diaconie. Hij speelde de rol van Noach in 
een musical. Hij heeft een paar keer een dienst verzorgd. Hij declameerde 
graag met zijn prachtige stem.  
Als man van de traditie had hij moeite met vernieuwingen binnen de kerk. Zijn 
reis naar Israël was voor hem een hoogtepunt. Op het tempelplein vertelde hij 
vanzelfsprekend vol vuur uitgebreide verhalen over de gedenkwaardige 
geschiedenis van deze plek. Bij aankomst van de Klaagmuur viel Dirk, diep 
geraakt, stil.  
 
Tijdens de afscheidsdienst stond het lied van Guido Gezelle “Het leven is: 
een krijgsbanier” centraal. Een strijdvaardig lied, doordrenkt van 
geschiedenis, door goed’ en kwade dagen,  Dirk’s leven!  
Het leven is een kruisbanier tot in Gods handen dragen!  
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Op 7 april was er, voorafgaand aan zijn begrafenis, in de kerk een dankdienst 
voor zijn leven. Door familie, vrienden en collega’s werd hij liefdevol als een 
veelzijdig man getypeerd. 
 
Dirk A DIEU 
Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven, je bent verlost van 
onvolkomenheid, 
van pijn en van verdriet.  
God zal je geven een onbegrensd geluk in een onbegrensde tijd.  
 
 
In memoriam Pietronella ( Nel) de Ruijter ~ Holster  
Geboren 13 november 1935 - overleden 21 april 2021 
sinds 20 mei 2007 weduwe van Dirk de Ruijter  
 

85 jaar geleden werd Nel Holster geboren aan de 
Zandwei nummer 10 in Werkendam. Samen met twee 
broers en drie zussen groeide ze op in een liefdevol gezin. Van jongs af aan 
werkte Nel samen met haar vader op het land en thuis in het huishouden. 
Op 14 november 1958 trouwde Nel met Dirk de Ruijter. Ze gingen wonen in 
een huisje aan de Kille. Daar werden Corrie, Adrie, Peter, Dirk en Pedro 
geboren. 
In 1975 verhuisde het gezin naar de Rijksweg waar de jongste dochter 
Rianne werd geboren. 
 
Naast haar huishouden werkte de altijd bezige Nel bij de CTD en de 
Regenboogschool. Ze was lid van het zangkoor (OKK) en keek uit naar een 
uitvoering. Ruim 40 jaar was ze collectant voor het KWF. 
Vanwege de gezondheid van Dirk verhuisden ze in 2004 naar de 
Amaryllishof. Op 20 Mei 2007 overleed Dirk.  
In 2016 ging Nel zelf geestelijk achteruit. Ze ging naar de dagbesteding in 
Almkerk. Uiteindelijk moest ze drie jaar geleden opgenomen worden in 
verpleeghuis Aernswaert in Hank. Daar overleed ze op 21 april. 
 
Woensdag 28 april was er een afscheidsdienst in besloten kring in Tavenu.  
De kleinkinderen staken kaarsen aan. 

Licht oud symbool en simpel teken                                                                                                        
van Licht dat deze wereld warmt,                                                                                                   
dwars door de dood heen niet bezweken                                                                                    
Licht dat zo ieder mens omarmt. 

In dat Licht mogen de kinderen, Corrie,  Adrie, Peter, Dirk, Pedro en Rianne 
troostvol hun weg gaan. 
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In memoriam Dirkje (Dir) Ouwerkerk 
Geboren 7 januari 1927 – overleden 22 mei 2021 
 
Dirkje werd 94 jaar geleden geboren als dochter van 
Aart Ouwerkerk en Jenneke van der Stelt. Het gezin 
telde uiteindelijk 4 jongens en 2 meisjes. 
Dir ging als jong meisje werken in de zwakzinnigenzorg in Ermelo. Daarna 
volgden verschillende opleidingen o.a. verpleegkundige, kraamzorg en 
wijkverpleging. Uiteindelijk werd ze hoofd van de afdeling in het ziekenhuis in 
Gorinchem.  
De familie was erg belangrijk voor haar. Ze hield van reizen en samen met 
broer Dries en zus An bezocht ze de familie in Canada en Amerika. Dir hield 
van feestjes, ze genoot ervan om dan liedjes te zingen en sketches te doen. 
Ze was een zelfstandige vrouw, ze kocht zelf een huis en reed auto. 
De laatste jaren woonde ze in de van der Steltstraat. Broer Dries kwam een 
paar dagen in de week uit Rotterdam, dat bracht gezelligheid. Afgelopen 
januari moest Dir vanwege intensievere zorg opgenomen worden in Antonia. 
Op 22 mei werd ze door haar Schepper thuis gehaald. Vrijdag 28 mei was er 
in de Gereformeerde kerk een dankdienst voor haar leven. Daarna werd ze 
bijgezet in het graf van haar ouders aan de Zoetelaarsteeg in Almkerk. 
 
Mag het voor haar broer Dries en zus Annie, de neven en nichten een troost 
zijn dat God zijn koninklijk kind nu laat wonen in Zijn paleis. 
 

‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind 
en ‘k zal wonen in, 
’s Konings paleis. 
In die stad nooit aanschouwd, 
met straten van goud. 
Glorievol als een, 
schoon paradijs. 

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

JUNI 

1 juni  Mevr. H.C.P. van der Pijl 
– Pellicaan 

Prinses Julianaweg 5a, 
Nieuwendijk 

75 jaar 

2 juni Mevr. J.M. Visser – van 
de Water 

Heistraat 15, 
Nieuwendijk 

75 jaar 

3 juni  Mevr. J.A. Groeneveld – 
Vink 

Zandsteeg 66, 
Nieuwendijk 

83 jaar 
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8 juni Mevr. C. Scheffers – van 
den Boom 

Rijksweg 109 004, 
Nieuwendijk 

81 jaar 

10 juni Dhr. M. de Pender Ippelseweg 26, 
Nieuwendijk  

75 jaar 

12 juni  Dhr. W.A. Vonk Rijksweg 30, 
Nieuwendijk 

77 jaar 

20 juni Dhr. C. Boterblom Amaryllishof 12, 
Nieuwendijk 

79 jaar 

22 juni Mevr. M.J. Groeneveld – 
van de Water 

Dijkje 8, 
Nieuwendijk 

75 jaar 

24 juni Mevr. A.C. Visser – van 
Noorloos 

Rijksweg 109b, 
Nieuwendijk  

82 jaar 

26 juni Mevr. W. van Breugel – 
Nederlof 

Rijksweg 109 108, 
Nieuwendijk 

87 jaar 

26 juni Mevr. L. van Maastricht – 
van Noorloos 

Biesboschstraat 8, 
Nieuwendijk 

84 jaar 

27 juni Mevr. A. van Noorloos Singel 12, 
Nieuwendijk 

86 jaar 

27 juni Mevr. M.J. van Rosmalen 
– van Kooij 

Zandsteeg 50, 
Nieuwendijk 

77 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  
 

JUNI 

Fam. Kamp – 
Verbeek  

Prinses 
Margrietlaan 6, 
Nieuwendijk  

5 juni 40 jaar 

Fam. Walraven 
– Boeve  

Buitendijk 22,   
Nieuwendijk  

10 juni 62 jaar 

Fam. Capelle – 
van Roosmalen  

Ippelseweg 34, 
Nieuwendijk  

19 juni  40 jaar 

Fam. van der 
Stelt – 
Hakkesteeg 

Grote 
Waardweg 7, 
Werkendam 

25 juni  50 jaar 

 
Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over 
hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden! 
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Uitleg bedoeling hand 
Wij zijn erg blij dat op D.V. 13 juni a.s. ds. Nico de Lange als predikant van 
onze gemeente bevestigd zal worden. 
Door de coronamaatregelen zal het hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn 
om iedereen voor de dienst in de kerk uit te nodigen. 
Toch willen we zoveel mogelijk gemeenteleden bij de dienst betrekken en 
daarom willen we jullie het volgende vragen: 
Als thema voor de dienst heeft ds. De Lange het beeld van de boom 
gekozen. Tijdens de dienst staat voor in de kerk een boom die we vol willen 
hangen met handen van papier, waarop een wens, (zegen) tekst, of een klein 
gedichtje geschreven kan worden. 
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig! 
De ‘hand’ is bijgevoegd bij deze kerkklanken en aan jullie de vraag er 
iets op te schrijven en UITERLIJK WOENSDAG 9 JUNI  (graag uitgeknipt) in 
te leveren bij:  
 
Hanneke de Peuter, Kerkweg 7    tel: 402318 
Lijn van der Wiel, Rijksweg 94       tel: 409199 
Elly Polak, Hasselmanstraat  8       tel: 403473 
  
Zijn er vragen of kunt U het zelf niet afgeven, dan mag U Elly Polak bellen 
en wordt het bij u opgehaald.  
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Wij rekenen op jullie! 
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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. 
 
Stel: je zit in de bus onderweg naar huis. Je hebt 
er net een lange werk- of schooldag opzitten en 
opeens tikt iemand je op je schouder: ‘’Excuseert 
u mij meneer, maar ik heb een vraag: bent u misschien God?’’ Tsja, je zal 
deze vraag maar voor je kiezen krijgen… Hoe zou je dan reageren? 
Misschien zou je iets antwoorden als: Hoe komt u daar nu bij? Ik ben toch 
maar gewoon een mens… Maar wat als God nu in de gedaante van een 
mens op aarde zou verschijnen? Dat Hij bij jou in diezelfde bus naar huis zou 
zitten. Zou je Hem dan herkennen? Die vraag brengt ons bij het lied van deze 
maand: One Of Us. 
 
One Of Us is een nummer van de Amerikaanse zangeres Joan Osborne. Ze 
is in Kentucky Rooms-Katholiek opgevoed en had als klein meisje de droom 
om priester te worden. Toen haar ouders eenmaal vertelde dat ze als vrouw 
zijnde geen priester kon worden, was dat een enorme teleurstelling voor 
haar. Ze stapte op latere leeftijd dan ook van het Rooms-Katholieke geloof af 
en noemt zichzelf tegenwoordig religieus. Daarbij richt ze zich op een 
‘mengsel’ van het Boeddhisme en het Christendom.  
One Of Us is afkomstig van haar in 1995 verschenen album Relish. Het lied 
is echter geschreven door Eric Brazillian die lid is van de Amerikaanse 
rockband The Hooters. Hij schreef het nummer in eerste instantie om indruk 
te maken op een meisje genaamd Sarah. En met succes, want een paar jaar 
later trouwde hij met haar.  
Tijdens de opnames van Relish speelde Brazillian een demo van het 
muziekstuk voor producer Rick Chertoff en Osborne. Nadat hij het gespeeld 
had vroeg Chertoff aan Joan Osborne of zij het zou kunnen zingen. Haar 
antwoord was: ‘’Ja, absoluut!’’  
Diezelfde dag nog zong de Amerikaanse zangeres het lied in en toen 
Brazillian het haar hoorde zingen begon hij alvast over zijn speech voor de 
Grammy Awards te denken. Het nummer kreeg dan ook drie nominaties voor 
deze muziekprijs, maar werd dus niet met een Grammy beloond. 
 
Het beeld dat in het nummer wordt geschetst doet veel aan Jezus denken. 
Over Hem wordt in de Bijbel vaak geschreven dat hij niet opvallend was, een 
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gewoon mens zoals jij en ik. Hij zou, bij wijze van spreken, die ene 
vreemdeling in de bus kunnen zijn. Misschien maakt(e) juist dat onopvallende 
Jezus zo geliefd. Hij voelde zich niet verheven boven de mens. Zo gedroeg 
Hij zich ook niet. 
Maar maakt het eigenlijk uit hoe God eruit ziet? Misschien niet. Of God nu De 
Verlosser, De Koning, De Redder of een ‘gewoon’ mens is, Hij is er voor 
iedereen. Bovendien maakt het Hem ook niet uit hoe wij eruit zien: Hij heeft 
ons allen lief.  
 
Tekst en vertaling One Of Us 
 
If God had a name what would it be? 
And would you call it to his face? 
If you were faced with Him in all His glory 
 
What would you ask if you had just one 
question? 
 
 
And yeah, yeah, God is great 
Yeah, yeah, God is good 
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah 
 
What if God was one of us? 
Just a slob like one of us 
Just a stranger on the bus 
Tryin' to make his way home? 
 
If God had a face what would it look like? 
And would you want to see if, seeing 
meant 
That you would have to believe in things 
like heaven 
And in Jesus and the saints, and all the 
prophets? 
 
 
And yeah, yeah, God is great 
Yeah, yeah, God is good 
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah 
 
What if God was one of us? 
Just a slob like one of us 
Just a stranger on the bus 
Tryin' to make his way home? 
 
Tryin' to make his way home 
Like back up to heaven all alone 
Nobody callin' on the phone 
'Cept for the Pope maybe in Rome 

Als God een naam zou hebben wat zou die 
dan zijn, en zou je hem in zijn gezicht zo 
noemen? 
Als je met hem en al zijn roem geconfronteerd 
zou worden 
Wat zou je hem vragen als je één vraag mocht 
stellen 
 
Yeah, yeah-God is geweldig 
Yeah, yeah-God is goed 
Yeah, yeah-yeah 
 
Wat als God één van ons was 
Gewoon iemand zoals jij en ik 
Gewoon een vreemdeling in de bus, die 
probeert thuis te komen 
 
Als God een gezicht had 
Hoe zou hij er dan uitzien en zou jij het willen 
zien 
Of als zien zou betekenen dat je moest 
geloven 
In dingen zoals de hemel en Jezus en de 
heiligen 
en alle profeten en... 
 
Yeah, yeah-God is geweldig 
Yeah, yeah-God is goed 
Yeah, yeah-yeah 
 
Wat als God één van ons was 
Gewoon iemand zoals jij en ik 
Gewoon een vreemdeling in de bus, die 
probeert thuis te komen 
 
Die probeert thuis te komen 
Helemaal alleen terug naar de hemel 
Niemand die belt 
Behalve de Paus misschien vanuit Rome 
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And yeah, yeah, God is great 
Yeah, yeah, God is good 
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah 
What if God was one of us? 
Just a slob like one of us 
Just a stranger on the bus 
Tryin' to make his way home? 
 
Just tryin' to make his way home 
Like a holy rolling stone 
Back up to heaven all alone 
Just tryin' to make his way home 
Nobody callin' on the phone 
'Cept for the Pope maybe in Rome 

 
Yeah, yeah-God is geweldig 
Yeah, yeah-God is goed 
Yeah, yeah-yeah 
Wat als God één van ons was 
Gewoon iemand zoals jij en ik 
Gewoon een vreemdeling in de bus, die 
probeert thuis te komen 
 
Die probeert thuis te komen 
Zoals een heilige rollende steen 
Helemaal alleen terug naar de hemel 
Gewoon probeert thuis te komen 
Niemand die belt 
Behalve de Paus misschien vanuit Rome 

 
 
 

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 hardnekkige west-noord-westelijke stroming 
heeft ook de maand mei in zijn greep gehouden. Al 
met al koel weer voor de tijd van het jaar en van tijd tot tijd behoorlijke 
regenval. Waar vorig jaar de gewassen continue beregend moesten worden 
om de groei erin te houden of om ontkieming van zaai- en pootgoed te 
bewerkstelligen is het nu een heel ander verhaal. Akkers zijn kletsnat en 
plasvorming tekent zich hier en daar al aan. De eerste grasoogst is nog lang 
niet binnen en de zorgen hierover nemen toe, omdat de groei doorgaat en 
‘onderin’ het grasgewas haast niet meer droog te krijgen is. De regenval heeft 
het grondwaterpeil wel goed gedaan. Er is in ieder geval een buffer 
opgebouwd voor het geval er een drogere periode aanbreekt. De natuur laat 
op veel plaatsen zijn pracht en praal in de vorm van allerlei kleuren zien. De 
voorjaarsbloeiers zijn overal te bewonderen.                                      Kerkelijk 
gezien worden de maatregelen stap voor stap versoepeld. Het is weer 
beperkt mogelijk kerkgangers tijdens de erediensten toe te laten. Het grote 
gemis van het samenzijn, de gemeenschappelijke beleving van de 
erediensten, de samenzang, zeg maar het echte kerk-zijn, is daar niet 
helemaal goed mee te maken. Toch mag dit als een positieve ontwikkeling 
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gezien worden. Datzelfde kan gezegd worden van de verbintenisdienst op 
zondag 13 juni, die in dankbaarheid als een van de hoogtepunten van het 
lopende seizoen beschouwd kan worden.  
 
Wat speelt er nog meer? 

• Inmiddels heeft ds. Nico de Lange op zondag 23 mei afscheid genomen 

van de Hoeksteengemeente in Benthuizen en op 30 mei van de 

protestantse wijkgemeente in Zoetermeer-Noord. Tijdens beide 

diensten is op uitnodiging van de kerkenraden aldaar een afvaardiging 

van onze kerkenraad fysiek aanwezig geweest. Dit tekent de warme 

band die gedurende de afgelopen maanden is ontstaan en de 

respectvolle wijze waarop de kerkenraden met elkaar omgaan. Voor de 

verbintenisdienst op zondag 13 juni zijn ook per gemeente twee leden 

van de kerkenraad uitgenodigd.  

• Het werkgroepje, bestaande uit twee kerkenraadsleden en een 

vertegenwoordiger van de Themagroep, is inmiddels volop bezig de 

organisatie rondom de verbintenisdienst uit te werken. Er wordt daarbij 

gehandeld naar de ruimte die de corona maatregelen bieden. 

 
• De kerkenraad heeft zich gebogen over de vraag wie fysiek bij de 

verbintenisdienst aanwezig zou kunnen zijn. Het uitgangspunt is nog 

steeds dat dit beperkt blijft tot 30 personen, waarbij de gemeenteleden 

met een taak niet hoeven te worden meegeteld. De meest recente 

informatie vanuit de Dienstenorganisatie van de PKN is toegepast om 

tot een juiste afweging te kunnen komen.   

• Het besluit is genomen om (nagenoeg) alle geledingen die binnen onze 

kerk actief zijn de mogelijkheid te bieden met een vertegenwoordiger 

fysiek aanwezig te zijn. De uitnodigingen worden/zijn inmiddels 

verstuurd.  

• Daarnaast wordt er een vertegenwoordiger van de Classis, de 

Hervormde Gemeente, de Regenboogschool en de lokale Overheid 
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uitgenodigd fysiek aanwezig te zijn en de al eerdergenoemde twee 

vertegenwoordigers van de kerkenraden van de Hoeksteengemeente in 

Benthuizen en de protestantse wijkgemeente in Zoetermeer-Noord.    

• Gelijktijdig met deze editie van Kerkklanken is op elk kerkelijk adres een 

uitnodiging voor het digitaal bijwonen van de verbintenisdienst op 13 

juni bezorgd. Wij hopen van harte dat u en jij deze bijzondere dienst via 

Kerk Radio en Kerk TV wilt volgen. 

• Per 1 juni is het dienstverband van ds. Meeder teruggegaan van 67 % 

naar 33 %. Het Classicale College voor de Behandeling van 

Beheerszaken (CCBB) heeft eerder aangegeven dat de tijdelijke 

uitbreiding van het dienstverband voor een periode van maximaal drie 

maanden, vanaf 1 maart, mogelijk zou zijn.  

• Ds. Meeder bereikt als predikant voor gewone werkzaamheden op 1 

december 2021 de AOW-datum. Vanaf die dag gaat ds. Meeder met 

emeritaat (pensioen). Er worden momenteel in klein verband (voorzitter 

en scriba van de kerkenraad, voorzitter CvK en ds. Meeder) 

gesprekken gevoerd over de wederzijdse wensen en mogelijkheden om 

door te werken na de AOW-datum.   

• Op de kerkenraadsvergadering van 26 mei zijn de concept 

jaarrekeningen van het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel 

behandeld. Irene Wolvers (namens het CvK) en Marianne Ebert 

(namens de Diaconie) hebben deze jaarrekeningen toegelicht en de 

gestelde vragen beantwoord. Vervolgens zijn de jaarcijfers voorlopig 

vastgesteld.  

• Willem Groenenberg was namens de kascontrolecommissie (dit jaar 

bestaande uit Willem Groenenberg en Bert Jansen) aanwezig om de 

bevindingen weer te geven en adviezen te verstrekken. De kerkenraad 

heeft de adviezen van de kascontrolecommissie overgenomen. 

• 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.  

• Normaliter gebeurde dit op een gemeentevergadering. Nu dit praktisch 

gezien niet haalbaar is, heeft de kerkenraad ervoor gekozen de 

verkorte versie van de Jaarrekeningen en de bevindingen van de 

kascontrolecommissie in deze editie van Kerkklanken op te nemen. Ze 

worden direct aansluitend op het Rondje Kerkenraad weergegeven.  
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De gemeenteleden hebben 
tot en met woensdag 9 juni 
de gelegenheid om vragen te 
stellen over of opmerkingen 
te maken op de 
Jaarrekeningen. Daarnaast 
wordt gevraagd of er een 
bezwaar is om de adviezen 
van de kascontrolecommissie 
over te nemen. 

• Vragen of opmerkingen over de Jaarrekeningen en bezwaar tegen het 

overnemen van het advies kunnen per e-mail naar de scriba Cor Polak 

(scriba@gknieuwendijk.nl) gestuurd worden of schriftelijk in de 

brievenbus (Hasselmanstraat 8) worden gedaan. Binnen een aantal 

dagen wordt er dan contact met u of jou opgenomen.                                                                                

Het is mogelijk om de volledige Jaarrekeningen en de Balansen in te 

zien. Dit kan via de scriba geregeld worden. 

• Als alles gaat zoals het zou moeten gaan, kunnen de Jaarrekeningen 

definitief vastgesteld worden en voor 15 juni ingediend zijn bij het 

CCBB. 

• De versoepelingen van de maatregelen voor de bestrijding van het 
coronavirus worden vanuit overheidswege wekelijks uitgebreid. De 
kerkenraad probeert hier zoveel als mogelijk wordt geacht in mee te 
gaan. De Routekaart voor de Kerken, waarbij het risiconiveau leidend 
is, maar ook de adviezen van de overheid worden zoveel als mogelijk 
gevolgd. Een en ander houdt in dat ook voor zondag 6 juni nog steeds 
maximaal 30 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. 

• Op de nieuwsbrief wordt wekelijks vermeld welke maatregelen op dat 
moment van kracht zijn. Dat doen we niet voor de lol, maar puur en 
alleen vanuit een door de overheid opgelegde verplichting en op basis 
van de door het RIVM en de PKN gegeven adviezen en in navolging 
van het gebruiksplan. Het zou jammer zijn als gemeenteleden door 
deze opsomming van maatregelen afzien van het fysiek bijwonen van 
de erediensten.  

• Wij ontmoeten u en jou graag in de kerkzaal. Voel je welkom en meld je 
aan. Tot nu toe is er nog steeds plaats genoeg geweest in de ‘Herberg’.  

• We kunnen het niet leuker maken dan het is. Toch nog maar een keer 
de maatregelen op een rijtje: 

o Gemeenteleden die een dienst in de kerk willen bijwonen dienen 
zich vooraf per email of telefonisch aan te melden: 

▪ 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. 

mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
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▪ Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf maandag 
tot en met donderdag 16.00 uur. Bij aanmelden per email 
graag het aantal personen dat bij de dienst aanwezig wil zijn 
vermelden;  

o De basis voor het gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te 

allen tijde op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar blijven (geldt 

niet voor één huishouden); 

o Er zijn coördinatoren aanwezig die aanwijzingen geven en vragen 

stellen (gezondheidscheck); 

o Bij alle loopbewegingen is het dragen van een mondkapje 
verplicht; 

o Na het ontsmetten van de handen wordt de zitplaats 
aangewezen; 

o Kinderen die worden aangemeld gaan bij voorkeur direct naar de 

eigen ruimte (crèche of Kindernevendienst);     

o Samenzang is niet toegestaan! 

o Gebruikmaken van het toilet is alleen in dringende gevallen 

toegestaan;  

o Er is geen gelegenheid om na de dienst samen te komen.  

• Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 26 mei is afscheid 

genomen van diaken Elise Ippel, die na een ambtsperiode van maar 

liefst 9 jaar haar ambt heeft neergelegd. In een persoonlijk woord is 

Elise bedankt voor haar jarenlange inzet.                                                                                              

Diaken Marjo Straver heeft aangegeven tot en met 29 augustus deel 

van de kerkenraad uit te willen blijven maken. Daar zijn we natuurlijk 

hartstikke blij mee. 

• De wisseling van ambtsdragers, waarbij ook de eventuele nieuwe 

ambtsdragers worden bevestigd, staat ingepland op zondag 29 

augustus. Tijdens deze eredienst wordt formeel afscheid van Elise 

genomen.  

• 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. 

• Diaken en voorzitter van de Diaconie Arjen Palland, zal namens de 

Diaconie zitting in het Moderamen nemen. Hij volgt hiermee Elise Ippel 

op.   
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• De Jeugdraad is op 18 mei bijeengeweest n.a.v. het streven om het 

Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen Traject weer nieuw leven in te 

blazen in relatie met de visie op en het beleid over het jeugd- en 

jongerenwerk. Ook wordt geprobeerd om de verbinding met allerlei 

geledingen die het jeugd/jongerenwerk ondersteunen of vormgeven 

aan te halen of weer tot stand te brengen. Vanwege het feit dat de 

Jeugdraad breder opgezet wordt dan tot nu toe het geval is, wordt de 

naam veranderd in Jongerenraad, zodat het de ‘lading’ meer dekt. Op 

15 juni komt deze nieuwe Jongerenraad weer bijeen. Elders in deze 

Kerkklanken wordt ook nog aandacht besteed aan het overleg van de 

Jongerenraad.  

 
Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust 
contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) 
van de kerkenraad.   
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Verkorte versie diverse jaarrekeningen 
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Opmerkingen kascontrolecommissie t.a.v. Diaconie, ZWO en 
Wereldwinkel (18-05-2021) 
 
Het onderzoek geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en/of 
toelichtingen 

1. De eisen die door de PKN  gesteld worden aan het voeren van een 
administratie en daardoor noodzakelijke inspanning, kennis en kunde 
vergen van leken, lijkt niet in verhouding te staan tot het doel, taken 
en omvang van de Diaconie.  Het voeren van een dergelijke 
administratie kan een belemmering zijn voor de motivatie en inzet van 
betrokkenen met alle gevolgen voor continuïteit. 

2. Momenteel is er geen limiet aan het overschrijven van betalingen. Het 
instellen van een 2e handtekening bij een bepaald maximumbedrag is 
aanbevelenswaardig 

3. De administratie en betalingen worden nog door 1 persoon uitgevoerd. 
4. De publicatie van de jaarcijfers op de website voor de ANBI-status moet 

nog gebeuren. 
5. Voor de afgesloten verzekeringen van de diaconie zal nagegaan 

worden of de verzekeringen van de kerk en diaconie naar elkaar 
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verwijzen en /of de activiteiten van de diaconie in voldoende mate 
gedekt zijn.  

6. Het pachtcontract dient geëvalueerd te worden op aanwezigheid, 
hoogte van de pacht, voorwaarden en kosten van de notaris. 

  
Opmerkingen kascontrolecommissie t.a.v. CvK (18-05-2021) 
 
Het onderzoek geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en/of 
toelichtingen 
In verband met corona beperkingen is er in onderling overleg een verdeling 
van collecte gelden geweest tussen kerk en Diaconie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem. A. Groenenberg 
 
 
 

KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Dhr. M. van der Pijl, Van der Steltstraat 13, 4255HH Nieuwendijk (wijk 2) naar 
Dokter Esseveldlaan 84 4281PM Andel (wijk 1). 
 
Getrouwd 
Op 12 mei 2021 Dhr. R.S. van der Meijden en Mevr. A.S.J. Vergunst  
Kilse Suikerpeer 25 4255JP Nieuwendijk (wijk 2). 
 
Overleden 
Op 21 april 2021: Mevr. P. de Ruijter-Holster, geb. 21-04-2021. 
Julianastraat 9a 4273CD Hank (wijk 4). 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Het gaat de goede kant op met de corona-ontwikkelingen en het is inmiddels 
in beperkte mate 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 6 juni: 
10.00 uur: Voorganger: De heer J. Lankhaar 
 
Zondag 13 juni: Intrede dienst 

10.00 uur: Voorganger:  Ds. M.F. Meeder/Ds. N. de Lange 
 
Zondag 20 juni: Vaderdag 
10.00 uur: Voorganger:  Ds. N. de Lange 
 
Zondag 27 juni: Doopdienst 
10.00 uur: Voorganger:  Ds. N. de Lange 
 
Zondag 4 juli: Afscheid Kindernevendienst 
10.00 uur: Voorganger:  Ds. W. Bisschop, Breda 

 
 

VAN DE THEMAGROEP  
 
Avondwandeling 
Het laatste onderdeel van het themajaar “Het 
goede leven” is een avondwandeling in de 
Biesbosch. 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 wel vòòr 29 juni opgeven bij Arina: 
arina@hugogroeneveld.nl, dan weten we voor 
hoeveel mensen we één en ander klaar kunnen 
zetten.  
 

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
mailto:arina@hugogroeneveld.nl
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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 
 
Jeugdraad / Jongerenraad 
Op woensdag 19 mei is de jeugdraad weer samengekomen om vanuit 
diverse geledingen de draad weer op te pakken en/of alvast te kijken naar de 
mogelijkheden voor na de Corona-tijd. 
In de jeugdraad zit o.a. een vertegenwoordiging vanuit de Kindernevendienst, 
Tienerdienst, Chute, Stichting Gereformeerd Jeugdwerk, Samen Geloven 
Groep, jonge ouders en Kerkenraad.  
Vanwege de bredere opzet hebben we besloten deze groep de Jongerenraad 
te noemen.  
Met elkaar hebben we gekeken wat er de afgelopen jaren reeds is gedaan en 
welke speerpunten er nog liggen om op te pakken. Daarnaast kon elke 
geleding laten weten hoe de afgelopen periode is ervaren en waar nog 
knelpunten liggen, wanneer die er zijn. Met elkaar kunnen we sparren en 
zoeken naar oplossingen.  
In de Coronatijd hebben we veel bijeenkomsten voor jeugd moeten 
schrappen (zoals iedereen op elk vlak), maar er zijn ook mooie andere 
initiatieven geweest.  
O.a. de activiteiten die vanuit de Kindernevendienst en Tienerdienst toch in 
Coronatijd doorgang hebben gevonden via afgeven van pakketjes en online 
mogelijkheden. Evenals de Samen Geloven Groep die online toch verder kon 
met de bijeenkomsten.  
De Paaschallenge is als een mooie samenwerking ervaren, zowel de 
samenwerking met de Hervormde Kerk, maar ook de samenwerking tussen 
de Chute, Tienerdienst, Kindernevendienst.  
Het idee is dan ook om vaker de krachten te bundelen in de toekomst. De 
Jongerenraad heeft al een volgende vergadering op korte termijn gepland om 
met elkaar verder te praten over de ideeën en mogelijkheden.  
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Ladiesnight 
Inmiddels bestaat de 'ladiesnight' uit een 
vaste groep van ongeveer tien 'ladies' die 
met name via een app-groep contact 
houden. Ondanks de Corona-periode 
hebben we toch mooie momenten met 
elkaar gehad. Zo hebben we eerst online de 
bijeenkomsten voortgezet met de thema's 
'Het Goede Leven' en 'Bidden van Duim tot 
Pink'. Daarnaast hebben we een digitale 
adventskalender gehad; waarbij we dagelijks via de app een mooi lied, 
spreuk, Bijbeltekst, gedicht of opdracht kregen. 
 
Ook hebben we een pollepel-wandelactie georganiseerd tijdens de Lock-
down, zodat we elkaar toch buiten 1-op-1 konden ontmoeten. Om de beurt 
nodigde iemand een ander uit voor een wandelingetje naar keuze en degene 
die is uitgenodigd was, vroeg weer een ander uit de groep om te gaan 
wandelen. Zo hadden we toch Corona-proof contact met elkaar. Uiteraard 
was deze actie geïnspireerd door de pollepel-actie, georganiseerd in de kerk 
jaren geleden. Als leidraad zijn er gespreksvragen mee gegeven voor 
onderweg, maar vaak merkten we dat je elkaar toch al lang niet had 
gesproken en er genoeg te vertellen was, ondanks dat men naar eigen 
zeggen weinig meegemaakt had in Corona-tijd. 
 
Verder hebben we een Emmaus-wandeling gedaan; in tweetallen de eerste 
15 minuten in stilte wandelen. Ook hier kregen we gespreksvragen mee voor 
de rest van de wandeling. Bij de evaluatie bleek dat daadwerkelijk in stilte 
wandelen voor de meesten erg lastig was, maar ook dat je andere geluiden 
hoort, die je anders misschien niet had opgemerkt.  
 
Komend jaar hopen we weer 'normale' bijeenkomsten te mogen 
organiseren. Als er meer geïnteresseerden zijn die willen aanhaken bij deze 
groep, laat het gerust weten. De planning/uitnodiging gaat vaak via de app, 
omdat dit nog niet altijd bekend is op het moment van het verschijnen van 
Kerkklanken.  
 
Namens de Ladiesnight-commissie,  
Heleen, Karin, Lenneke en Irene 
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BIJBELLEESROOSTER 
 

dinsdag 1 juni Johannes 3:22-30 Jezus belangrijker dan 
Johannes 

woensdag 2 juni Johannes 3:31-36 Vader, Zoon en Geest 

donderdag 3 juni Ezechiël 42:1-12 Muren en deuren 

vrijdag 4 juni Ezechiël 42:13-20 Uitgemeten 

zaterdag 5 juni Ezechiël 43:1-12 De Bewoner! 

zondag 6 juni Marcus 3:20-35 Familiegeschiedenis 

maandag 7 juni Marcus 4:1-12 Zaaien 

dinsdag 8 juni Marcus 4:13-20 Uitleg 

woensdag 9 juni Marcus 4:21-34 Bekendmaking 

donderdag 10 juni Ezechiël 43:13-27 Riten 

vrijdag 11 juni Ezechiël 44:1-16 Grenzen 

zaterdag 12 juni Ezechiël 44:17-31 Heiligheid 

zondag 13 juni Johannes 4:1-12 Levend water 

maandag 14 juni Johannes 4:13-26 Ontdekking 

dinsdag 15 juni Johannes 4:27-42 Onverwacht geloof 

woensdag 16 juni Johannes 4:43-53 Geneeskrachtig 

donderdag 17 juni Efeziërs 1:1-6  Godlof! 

vrijdag 18 juni Efeziërs 1:7-14 Stempel 

zaterdag 19 juni Efeziërs 1:15-23 Hoofd en lichaam 

zondag 20 juni Marcus 4:35-41 Stilte na de storm 

maandag 21 juni Marcus 5:1-20 Geestkracht 

dinsdag 22 juni Marcus 5:21-43 Aangeraakt 

woensdag 23 juni Efeziërs 2:1-10 Opgestaan! 

donderdag 24 juni Efeziërs 2:11-22 Een nieuw paspoort 

vrijdag 25 juni Efeziërs 3:1-13  Onthullend nieuws 

zaterdag 26 juni Efeziërs 3:14-21 Een diepe dimensie 

zondag 27 juni Ezechiël 45:1-9 Plaatsbepaling 

maandag 28 juni Ezechiël 45:10-25 Geen gesjoemel 

dinsdag 29 juni Ezechiël 46:1-18 Sabbatsopening 

woensdag 30 juni Ezechiël 47:1-12 Diepgang 
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GELEZEN 
 

Brief aan mijn kleinzoon: op ontdekkingsreis door het leven 
 
Dag lieve Abel, 
Je bent een vrolijk ventje, maar niet altijd. Laatst moest je hevig huilen toen ik 
op bezoek was. Je moeder gaf het advies even wat door het huis te lopen. En 
dat hielp. Even door het raam kijken, naar dat fascinerende zoemende en 
grommende koffiezetapparaat en naar alle schatten in de grote kast in de 
kamer. Mijn oog viel op een grote ronde 
steen in de vorm van een slak die daarin 
staat te pronken. Vast door je vader 
gevonden tijdens een van onze vakanties. 
Het zijn geen gewone stenen, maar resten 
van planten en dieren van soms miljarden 
jaren oud die bewaard zijn gebleven in 
gesteente. Fossielen heten ze. Ik weet nog 
dat we op het strand van Noord-Frankrijk liepen en daar overal kleine 
fossielen vonden. En nog niet zo lang geleden liep ik met je vader door de 
Negev-woestijn van Israël en zagen daar een muur van steen met allemaal 
ammonieten, sommige van indrukwekkende afmetingen. Fascinerend om te 
zien! Je vader zal er later vast weleens meer over vertellen en met jou naar 
dat strand gaan om samen die stenen te zoeken. 
 
De aarde is dus oud, heel oud. Miljarden jaren. En jij en ik maken daar maar 
een klein stukje van mee. Zeventig, soms tachtig, heel soms honderd jaar. 
We zijn dus een klein stipje op die lange lijn van de geschiedenis van de 
aarde. En wij maar denken dat we belangrijk zijn, Abel. En dat we het 
centrum van de aarde zijn. Nee dus. We komen maar net kijken in dat lange 
proces van het leven op aarde. Om het eens gek te zeggen: de mens heeft er 
lang over gedaan om mens te worden. Dat lees ik ook in dat oude 
scheppingslied uit de Bijbel: eerst ontstaat de dag en de nacht, dan de aarde 
en de zee, vervolgens de maan, de sterren en de zon. En dan de vissen en 
de vogels. En ook de landdieren. En bijna aan het eind - eindelijk! - de mens.  
 
Om duidelijk te maken: ken je plek. Wees bescheiden. 
Maar dan mogen we er ook echt zijn, te midden van alles wat leeft.  En dan - 
dat lees ik weer in het scheppingslied - is het de mens die wordt 
aangesproken. We zijn de eerste wezens die dat meemaken, die op onze 
naam reageren, die kunnen nadenken. Die kunnen praten, lezen en 
schrijven. Muziek maken. Dingen die jij ook allemaal gaat leren. Ook jij hebt 
bij je geboorte van alles meegekregen: een hoofd om te denken, een hart om 
te voelen, handen om te doen.  
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Als ik terugkijk op mijn leven, denk ik dat ik het wel geprobeerd heb - te 
denken, te filosoferen, te voelen, en te doen wat mijn hand vond om te doen. 
Soms lukte dat goed, soms bakte ik er niets van. Het meest spannend vond 
ik de vraag naar de zin van alles. Waarom we er zijn. Wie of wat God is. Om 
over dat geheim van het leven na te denken en daar gevoelens bij te hebben 
en - misschien nog wel het belangrijkste - om God te doen: goed te doen!  
 
Nou Abel, jij krijgt daar ook een leven lang de tijd voor. Ik wens je een mooie 
ontdekkingsreis toe door het leven. En ik geef je heel graag een bijzondere 
zegen mee, eentje die voor pelgrims werd uitgesproken voordat ze op reis 
gingen:  

Voor de weg wens ik je toe 
dat de weg je tegemoet komt, 
de wind steeds in je rug is, 
de zon je gezicht verwarmt 
en zachte buien je velden beregenen. 
En dat God, tot ons weerzien, 
je bewaart in de palm van zijn hand. 

 
Jos van Oord,  
Emeritus predikant 
 
Bron: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-aan-mijn-kleinzoon-op-
ontdekkingsreis-door-het-leven/ 
 
 
De Bijbel uitwandelen 
Nieuwsgierig ronddwalend deed ik al in 
mijn jeugd de eerste ervaringen op met 
de Bijbel. Dat ging niet meer over. Ik 
wandel door de Bijbel, maar raak net als 
in een stad soms de weg kwijt. Er staan 
stukken in die voor mij een burcht of 
dichtgetimmerde toren zijn. Ik kan er 
niet in, ik snap het niet, maar ik wandel 
verder en kom dan weer in een prettig 
grand café. 
 
‘Bibliotheek-boek’ 
De Bijbel is een belevenisboek, een boek van mensen over hun ervaringen 
met God. Ronddwalend door dit ‘bibliotheek-boek’ ontdekte ik al jong dat je 
niet zomaar kunt zeggen ‘De Bijbel zegt dit, of dat’. Want er staat zoveel in, 
de inhoud is zo divers, soms ook tegenstrijdig. De Bijbel is ook geen ethisch 
reglement of wetboek. Het werd voor mij de uitdaging om de Bijbel niet na te 
praten, maar op zoek te gaan naar interpretaties die voor nu van belang zijn. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-aan-mijn-kleinzoon-op-ontdekkingsreis-door-het-leven/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-aan-mijn-kleinzoon-op-ontdekkingsreis-door-het-leven/
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Zoals de rabbijnen het ook doen. 
Dat maakt bijbellezen zo spannend. Daarom ging ik theologie studeren en 
werd ik predikant. Ik wilde mensen helpen een brug te slaan tussen de 
aloude woorden uit de Bijbel en hun alledaagse werkelijkheid. Om samen de 
kantlijn van de Bijbel vol te schrijven met nieuwe ervaringen en inzichten. 
 
Een ‘derde testament’ 
Maar de taal, de diversiteit en de inhoud van de Bijbel prikkelden mij om ook 
andere literatuur op te slaan. Tot op vandaag. Er is nog veel meer moois! Ik 
wandelde bij wijze van spreken de Bijbel uit. 
Om vooral praktische redenen is de canon – de lijst van erkende geschriften 
die opgenomen zijn in de Bijbel – in de 4e eeuw na Christus afgerond. Maar 
dat wil niet zeggen dat de Geest van God daarna met pensioen ging! Of dat 
Hij opgesloten zit in dit boek. Integendeel. Als de Bijbel een ‘dagboek van de 
mensheid’ is, zoals ik ergens las, dan mag ik hem aanvullen met eigen 
ervaringen en verhalen. Stel dat de Bijbel niet was afgesloten, maar er 
gaandeweg een ‘derde testament’ was ontstaan? Een spannende vraag! 
 
Ida Gerhardt 
Wat zou er in zo’n volgend testament opgenomen kunnen worden? Ieder van 
ons zal daar eigen antwoorden op geven. Net zoals de Bijbel een bibliotheek 
van boeken is, zo zal dat ook met een derde, vierde en vijfde testament zijn. 
Een voorzet gaf kerkvader Augustinus. Hij merkte in de 4e eeuw – toen de 
ons bekende Bijbel werd samengesteld – op, dat God niet één boek had 
geschreven, maar twee: ook het Boek van de Natuur. Ook in de schepping 
kom je sporen en tekenen tegen van Gods Geest. 
En er is meer. Luisterend naar de Geest in deze tijd, welke teksten, verhalen, 
gedichten zou ik dan opnemen in zo’n extra testament? Gedichten van Ida 
Gerhardt misschien, en van Joost Zwagerman. Dierenverhalen van Toon 
Tellegen. Liederen en gedichten van Huub Oosterhuis. Oh en van Hans 
Andreus en van Marieke Lucas Rijneveld – die kwam laatst met heel mooie 
teksten. Haar werk raakt me diep. En dan heb ik het nog niet eens over 
zoveel mooie romans uit binnen- en buitenland. 
 
Niet papegaaien 
De Bijbel – zo leerde ik in de loop van mijn leven – bevat geen hapklare 
brokken die je zomaar overal kunt hanteren. Ook vragen de bijbelteksten mij 
niet om ‘papegaaitje’ te spelen. Het is zoals Richard Rohr zo treffend 
schreef: ‘De Bijbel drijft ons in het bloed, het zweet en de tranen van het 
concrete historische leven’ (in zijn boek ‘Spiritueel Bijbellezen’). 
 
Ik luister naar de Bijbel. Ik leef aandachtig. En als ik de Bijbel leg naast wat 
op mijn weg komt, ervaar ik een ‘zachte bries’ van Gods Geest. Zoals Elia 
overkwam op de berg Horeb (1 Koningen 19). 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/1KI.19.1-1KI.19.21
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De Bijbel uitwandelen om gelovig te handelen. 
Zo lees ik bijbel. 
 
Jos van Oord 
Emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland  
 
Bron: https://debijbel.nl/berichten/de-bijbel-uitwandelen 
 

 
GEDICHT 
 
Nella van der Leeden stuurde ons een gedicht met de volgende toelichting. 
“Jaren geleden kreeg ik dit stukje van iemand die in de kibboets in Israël 
gewerkt heeft. Ik vond het heel mooi, vandaar dat ik het bewaard heb. Ik wil 
dit met jullie delen.” 
 
Mijn kind, nu ik je los moet laten, 
en jij je weg alleen moet gaan,  
wil ik eens even met je praten 
ja, hoor mij nu eens rustig aan. 
Een goede raad wil ik je geven 
dat, wat er ook gebeuren gaat, 
er maar één weg is tot het leven, 
als je je door God leiden laat. 
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, 
en gaat je weg soms door de diepte heen, 
weet dan, mijn kind, wat in de Bijbel staat geschreven 
Hij onze Heiland, laat ons nooit alleen. 
En ben je soms zo eenzaam, is er niemand 
om mee te praten kniel dan voor de Heer. 
Vertel het Hem, wanneer je zo alleen bent, 
en weet dan: Hij verlaat je nimmermeer. 
En kijk eens om je heen, hoe mensen lijden, 
Door ziekte, twijfel of door eenzaamheid 
Steek hen de hand toe, en ga hen verblijden, 
vertel hoe Jezus heeft een plaats bereid, 
hoe Hij zijn leven gaf, voor ieder die wil horen 
naar zijne stem- spreek steeds van wat Hij deed. 
Dan ben je nooit meer eenzaam, nooit verlaten, 
Hij is het die zijn kind'ren nooit vergeet. 
Ga zo in blijdschap steeds je weg mijn kind, 
leef uit die blijdschap die je alleen bij Jezus vindt. 
 
 

77e  jaargang nr. 5/ 2021  

https://debijbel.nl/berichten/de-bijbel-uitwandelen
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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 21 juni 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 

 
 
 

 


