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MEDITATIE 
 
De Veertigdagentijd is begonnen. 
Veertig is het getal van wachten en 
verwachten.  
 
In de evangeliën lezen we dat Jezus 
zich veertig dagen in de woestijn 
terug trok om zich door vasten en 
bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Welke gevoelens 
zullen Jezus zijn overvallen in de woestijn, in de wildernis, een door mensen 
verlaten gebied? Wellicht gevoelens van algehele verlatenheid, 
eenzaamheid. 
“Woestijnervaringen”, ze zijn ons niet vreemd, zeker nu niet. Mensen raken 
uitgeput door de langdurige coronamaatregelen, kampen met toenemende 
gevoelens van angst, eenzaamheid en boosheid. Mogelijk ervaar je het zelf 
aan den lijve. 
 
De evangelist Marcus (Marcus 1: 12,13) schrijft maar 2 verzen over Jezus’ 
woestijntijd: .  
Meteen daarna (na zijn doop door Johannes) dreef de Geest hem de woestijn 
in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef 
werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen 
zorgden voor hem. 
Wat bedoelt Marcus hier? Wilde hij duidelijk maken hoe erg het was? Jezus, 
de Zoon des mensen, wordt door wilde dieren bedreigd en hij kan het alleen 
volhouden omdat engelen hem bijstaan. De wilde dieren staan zo aan de 
kant van Satan. Of zou Marcus het anders bedoeld hebben?  
De beschrijving van Marcus roept bij mij eerder een paradijselijk tafereel op. 
Het herinnert mij aan Adam in de tuin van Eden, mens en dier leven in vrede 
samen. Maar aan die paradijselijke toestand komt een einde. Adam en Eva 
kunnen geen weerstand bieden aan de verleidingen. Angst en vijandschap 
komen de schepping binnen.  
Jezus leeft in de woestijn echter vredig te midden van de wilde dieren en de 
engelen verzorgen hem. De woestijn is veranderd in het paradijs. Jezus is de 
gehoorzame Adam, de nieuwe Adam. Hij is opgewassen tegen de 
verzoekingen van Satan. Middenin de verschrikkingen van deze wereld, laat 
Jezus een stukje paradijs op aarde zien. 
 
Door Jezus komst weten wij dat een nieuwe tijd aan zal breken. De 
schepping zal weer zijn zoals hij bedoeld was. De belofte eens door de 
profeet Jesaja gegeven wordt vervuld.  
De wolf legt zich neer naast een lam,  
een panter vlijt zich bij een bokje neer;  
een koe en een beer grazen samen. 
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Nee, de woestijn van ons leven is nu nog geen paradijs. Zeker nu niet! We 
worden inmiddels al bijna een jaar in de greep gehouden door het 
coronavirus. 
En toch, Jezus laat zien dat ons leven niet een onherbergzaam, eenzaam 
gebied hoeft te zijn. Maar dat het ook nu al een plaats is waar God de mens 
met zijn liefde en zorg omringt. 
Het klinkt misschien tegenstrijdig maar juist tijdens momenten van 
eenzaamheid, momenten in het leven dat je helemaal op jezelf wordt 
teruggeworpen, kan er ruimte ontstaan. Ruimte waarin iets oplicht.  
In die stilte, in die leegte, ben je ontvankelijker voor de stem van de hemel. 
Dat je dan, misschien maar heel even, mag ervaren, dat de Eeuwige, dat 
God je, terwijl jij het niet vermoedt, ja misschien wel ongewild, vast blijft 
houden en ondersteunt. Hij geeft je kracht om het leven aan te kunnen. Je 
staat er niet alleen voor.  
 
Wanneer wij vanuit de kracht van Gods liefde voor ons, de ander proberen te 
begrijpen en te waarderen, wordt de wereld minder eenzaam. Wanneer wij de 
ander zo lief hebben zoals God ons liefheeft, wordt de woestijn van deze 
wereld nu al leefbaar.  
 
Ook al is het nu op afstand: 
Jijzelf kunt een schouder zijn 
voor de mens in verdriet en verlorenheid 
Jij kunt een arm zijn 
om een mens heen in de kou 
Jij kunt een licht zijn 
voor een mens struikelend in het donker 
Jij kunt een vuur zijn 
voor een mens verkild in het leven. 
Soms zoekt een mens: 
wie kan ik zijn 
wie mag ik zijn 
Soms vraagt een mens: 
zal ik gemist worden 
zal iemand om mij huilen 
voor wie ben ik belangrijk? 
Hoe moet je leven 
als je geen uitnodiging ontvangt 
als je voelt: 
zonder mij zou alles gelijk blijven 
Als je niet merkt 
dat er iemand is 
die op je wacht 
die naar jou omziet.  
Wij kunnen elkaar laten voelen 
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jij mag er zijn 
jij bent goed 
jij kunt een schouder zijn 
jij kunt een arm zijn 
Wij kunnen elkaar laten voelen: 
ik ben een schouder voor jou 
ik ben een arm om je heen 
een licht op je levenspad. 
 
Ds. Ria Meeder – van Hof 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Het is weer gelukt. Opnieuw een goed gevulde Kerkklanken. 
We koersen weer op Pasen aan en dat valt in dit blad terug te lezen. Ook 
weer de nodige Corona-gerelateerde informatie natuurlijk, onvermijdelijk 
inmiddels.  
In de vorige editie kon u lezen dat er weer stappen waren in het 
beroepingswerk. In het Rondje Kerkenraad kunt u zien dat dit geen loze praat 
was. Veel meer nieuws op bladzijde 14.  
Verder ook weer de vaste rubrieken die geen nadere introductie behoeven. 
Veel leesplezier. 
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 22 maart. 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 
 
De rol van Donald Trump, de ex-president van de Verenigde Staten, is nog 
niet uitgespeeld, nu de Senaat heeft nagelaten een Impeachmentprocedure 
te starten naar de man die als president al niet meer in functie was. Direct 
nadat Trump door de Senaat werd vrijgesproken, kreeg hij alweer de nodige 
praatjes, voor zover die al weg waren, en kondigde hij aan de leiding van de 
Republikeinse Partij weer op zich te nemen. “We zullen spoedig voor de dag 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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komen met een visie voor een stralende en onbegrensde toekomst van 
Amerika” was zijn belofte aan zijn volgers.  
 
Juist nu na het aantreden van Joe Biden de rust in het verscheurde politieke 
klimaat van Amerika enigszins lijkt te zijn teruggekeerd, belooft dit weinig 
goeds voor het machtigste land van de wereld. De Democraten zijn er in 
ieder geval niet gerust op en vrezen de komende vier regeringsjaren veel last 
van meneer Trump en zijn sympathisanten te krijgen.  
 
Na de inauguratie van Joe Biden als de nieuwe president volgde zijn eerste 
speech, met nadruk gericht aan alle Amerikanen, waarin over ‘een dag van 
hoop’ werd gesproken en de wil tot verbinding tot uiting kwam. Mooie 
woorden, maar toch min of meer voorspelbaar.  
 
Dé verrassing kwam van de jonge dichteres Amanda Gorman, die gevraagd 
was om op te treden tijdens de inhuldiging op 
20 januari, omdat de vrouw van Joe erg onder 
de indruk was van haar voordrachten in een 
bibliotheek. Het is sinds 1961 namelijk een 
traditie dat de officiële eedaflegging van een 
Amerikaanse president poëtisch wordt 
afgesloten met een gedicht dat aansluit bij de 
gedachten en beloften van de president. De 
net in sociologie afgestudeerde Amanda 
maakt al poëzie sinds ze kan schrijven en 
heeft 3 jaar geleden de titel van Jonge Dichter 
van het Jaar toegekend gekregen. Gorman 
vindt dat ‘poëzie niet bedoeld is om alleen de 
schitterende lichtinval op een boomkruin te 
beschrijven, maar over de wereld moet gaan’. 
Ze wil ‘woorden schrijven die naklinken en beklijven’. Er moet een boodschap 
in verweven zitten.  
 
Dat was ook het doel van het gedicht “The hill we climb” dat na de 
eedaflegging geëmotioneerd werd voorgedragen. Het was een voordracht 
met een indrukwekkende boodschap van hoop. Uit die boodschap kwam naar 
voren dat de wereld nog kan helen, dat de heuvel die we beklimmen, de 
schaduw die over ons hangt, de moeilijke weg die we moeten gaan, ons eens 
in het licht zal brengen. Het is werkelijk een prachtig gedicht, dat zeker de 
moeite waard is om in z’n geheel terug te lezen.  
 
Enkele passages worden hieronder afgebeeld: 
 
De heuvel die we beklimmen                                                                                                                                               
Als de dag komt,  
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vragen we ons af: 
waar kunnen we licht vinden in deze eindeloze schaduw? 
Het verlies dat we meedragen, 
de zee die we moeten doorwaden, 
we trotseerden de buik van het beest. 
We hebben geleerd 
dat stilte niet altijd vredig is. 
En de normen en ideeën van wat gewoon is, 
zijn niet altijd rechtvaardig. 
 
En ja, we zijn verre van verfijnd, 
verre van ongerept, 
maar dat betekent niet 
dat we niet vechten voor een perfecte unie. 
 
We leggen de wapens neer, 
zodat we onze armen kunnen openen voor 
elkaar. 
We willen niemand schaden, 
we willen harmonie voor iedereen. 
Als de wereld slechts één ding zegt, 
laat hem dan zeggen dat dit waar is. 
Zelfs als we rouwden, groeiden we. 
Zelfs als we pijn hadden, hadden we hoop. 
Zelfs als we moe waren, probeerden we. 
 
De Bijbel vraagt om ons voor te stellen 
dat ieder onder zijn eigen wijnrank en vijgenboom zit 
en niemand hen bang zal maken. 
Als we onze tijd eer willen aandoen, 
dan ligt overwinning niet in het zwaard, 
maar in alle bruggen die we bouwden. 
Dat is het beloofde laar, 
de heuvel die we beklimmen. 
Maar we vonden daarin de kracht 
om een nieuw hoofdstuk te schrijven, 
om onszelf hoop en blijdschap te brengen. 
 
Als de dag komt,  
stappen we uit de schaduw, 
vurig en onbevreesd. 
Het nieuwe ochtendgloren floreert 
wanneer we het bevrijden. 
Want er is altijd licht, 
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als we maar dapper genoeg zijn om het te zien, 
als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn. 
 
Als we deze gedeelten van dit gedicht op ons in laten werken, kunnen we 
alleen maar concluderen dat de vermelde boodschap veel verder reikt dan 
Amerika en ontegenzeggelijk aan de gehele wereld is gericht. Het is zelfs zo 
dat elk individu de tekst zodanig kan gebruiken/lezen dat zijn of haar 
persoonlijke situatie erin 
weerspiegeld wordt. Deze tekst 
raakt je tot in het diepste van je 
ziel. Ze confronteert ons met de 
ellende waarin we verkeren.  
 
De in het gedicht genoemde 
eindeloze schaduw wordt door 
velen dagelijks ervaren en juist 
versterkt door de enorm beperkte 
bewegingsvrijheid, de 
onduidelijkheid over wat er nog op ons af gaat komen, de onzekerheid over 
de in opmars zijnde mutaties van het coronavirus. De eindeloze schaduw 
wordt donkerder door de signalen van uitgeputte zorgmedewerkers in zieken- 
en verpleegtehuizen, door de verhalen over de gemoedstoestand waarin veel 
jongeren verkeren, door de noodkreten van het Midden- en Kleinbedrijf 
Nederland, waarvan vele bedrijven aan de rand van de afgrond staan, door 
de voorbeelden van vele eenzame mensen, die smachten naar een stukje 
aandacht. De onzekerheid, de angst en de verwarring kunnen zomaar leiden 
tot een vorm van neerslachtigheid en ontaarden in een gevoel van ongelukkig 
en kwetsbaar zijn. Als de verwarring steeds meer grip op het leven krijgt, 
wordt het lastiger om over de beperkingen van het leven heen te stappen. We 
komen eigenlijk geen stap verder, terwijl er wel stappen gezet zouden 
moeten worden.  
 
Deze tijd is 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. Om het geloof in een betere wereld aan te wakkeren is 
moed en vertrouwen nodig. Deze twee belangrijke ingrediënten komen niet 
vanzelf aanwaaien. Daar mogen of misschien moeten we wel iets voor doen. 
Het spreekwoordelijke woord bij de daad voegen kan via het gebed gestalte 
krijgen.  
 
Hoe dat kan laat Isabella Wijnberg in het artikel De zin van…………….. in het 
dagblad Trouw zien. In deze artikelen vertellen in deze tijden van corona 
meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel.  
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Voor zuster Isabella Wijnberg van de Gemeenschap Emmanuel is het lied 
Christ be beside me hét gebed voor deze heftige tijd geworden. Christus is 
voor haar dichtbij, ook al is nu alles ver weg. Het geeft haar een veilig gevoel 
dat Hij er aan alle kanten gewoon is en als het ware een bubbel om haar 
heen vormt. ‘Je kunt nooit helemaal de vinger leggen op de liefde van 
Christus. Het is niet iets wat zich laat bewijzen. Het is een voelen en een 
bepaald weten’. Wijnberg denkt niet dat ‘God de zooi die we er met elkaar 
van maken allemaal netjes voor ons opruimt’. De wereldwijde crisis die nu 
gaande is heeft volgens haar ‘alles te maken met de onverantwoorde manier 
waarop wij met elkaar en de natuur omgaan, met de enorme ongelijkheid in 
de wereld’. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen om in ieder geval te 
pogen de problemen op te lossen. En wil het met de daden niet zo lukken 
dan is bidden een machtig mooi stuk gereedschap. “Bidden is niet alleen 
vragen, maar ook gewoon met God zijn, met Hem lachen en met Hem 
huilen”.  
 
Door gebed en arbeid kunnen we uit de schaduw stappen, vurig en 
onbevreesd. Het nieuwe ochtendgloren floreert wanneer we het bevrijden. 
Want er is altijd licht, als we maar dapper genoeg zijn om het te zien, als we 
maar dapper genoeg zijn om het te zijn. Laat dat de visie zijn voor een 
stralende en onbegrensde toekomst. 
 
 
 

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

Ria Meeder, predikant 
     Cor Polak, scriba 

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

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

mailto:mfmdhof@hotmail.com


 8 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Terwijl de natuur ons de afgelopen weken telkens deed 
verbazen, het ene weekend stond nederland.nl massaal 
op het ijs bij een gevoelstemperatuur van -10 graden, de 
week daarna afgelopen weekend zaten we met z’n allen 
in parken en bankjes met een heerlijke zonnetje bij een 
temperatuur van 17 graden. Moraal van het verhaal: het 
kan verkeren, zo ook bij onze kerk. 
 
En dan doel ik op de berichten vanuit de Beroepingscommissie. Waar het bij 
de start van de zoektocht naar een nieuwe herder eerst maar akelig stil bleef, 
hebben we afgelopen dagen een brief in de bus gevonden met de procedure 
om te gaan stemmen. Dat is een prachtige ontwikkeling.   
Daar bovenop lijkt er wat licht aan het eind van de “coronatunnel” te gloren. 
Zo zie je maar: “alles komt goed”. 
 
Wat speelt er binnen het CvK? 
 
Kerkbalans 2021 
In de vorige kerkklanken is daar uitgebreid aandacht aanbesteed. De 
doelstelling van de commissie is om naar de toekomst toe meer de digitale 
kanalen in te zetten. Daar is dit jaar een aanzet toe gedaan met de 
mogelijkheid digitaal toe te zeggen. Hier is nog geen massaal gebruik van 
gemaakt maar het begin is er. De kerkleden die (nog) niet hun 
toezeggingskaart hebben ingeleverd, worden de komende weken bezocht 
door de kerkbalanslopers. 
 
Kostersgilde 
Erik Kraay is per 1 januari niet meer beschikbaar voor taak als koster. Zoals 
bekend was Erik ook de coördinator voor deze groep. Deze taak is tijdelijk 
door Eli Vos overgenomen. Het Cvk heeft op passende wijze Erik hartelijk 
bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Intussen zijn we weer op volle 
sterkte omdat Kees Heijstek heeft aangegeven om - naast koster voor 
bijzondere diensten - ook in de zondagdiensten te willen meedraaien.  
Kees, hartelijk welkom! 
 
Vluchtdeuren 
Er heeft een gesprek plaats gevonden met A. Bouwman van de brandweer 
Altena/WestBrabant. Hij heeft geconstateerd dat er voldoende vluchtwegen in 
de kerk aanwezig zijn. Het plan was om extra panieksluitingen aan te 
brengen, maar dit is dus niet nodig. 
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Duurzaamheid 
In het kader van duurzaamheid is onze penningmeester op zoek gegaan naar 
een “groene bank”. Die is gevonden in de Triodos-bank. Zodra de laatste 
administratieve handelingen zijn verricht, zal er een rekening worden 
geopend. 
 
KerkTV 
Sinds enkele weken wordt er bij de uitzendingen gebruik gemaakt van een 
mixer. Door middel van die mixer kunnen beelden mooier in elkaar 
overvloeien. Dit komt de uitzendingen ten goede. Ik hoop dat u dit thuis ook 
gemerkt heeft.  
In dit kader heeft het CvK een oproep: het verzorgen van de uitzendingen en 
bedienen van de mixer wordt nu verzorgd door de dienstdoende koster. 
Maar……… als we straks weer leden in de kerk mogen ontvangen (daar 
komen we steeds dichter bij) is die taak niet meer met het normale 
kosterswerk te combineren.  
Dus we zijn op zoek naar enkele (jeugdige) leden die het leuk vinden om 
de uitzendingen van de KerkTV te verzorgen!! Misschien iets voor de 
Chute-leden? 
Aanmelden kan via de scriba: scriba@gknieuwendijk.nl. 
 
Financiën: 
De afgelopen weken is de (financiële) tak van het Cvk druk geweest met het 
opstellen van de exploitatie 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2028. Deze 
is goedgekeurd door de kerkenraad en conform de richtlijnen aangeboden 
aan het CCBB van de PKN. Naar aanleiding hiervan heeft het CCBB een 
zogenaamde solvabiliteitsverklaring afgegeven, die de kerkenraad formeel 
nodig heeft om een nieuwe predikant te kunnen beroepen. 
In dit kader past een woord van dank aan Irene Wolvers die hier heel veel 
uren in heeft gestoken.                                  
 
 
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
 

 
  

mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
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KERKELIJK BUREAU 
 
Overleden 

Op 28 januari 2021: Dhr. S. Biesheuvel, geb. 05-02-1923; wonen en zorg 
AltenaStaete, Griendstraat 3a, Nieuwendijk (wijk 2) 
 

Verhuisd 

Mevr. D. Ouwerkerk, van der Steltstraat 21, 4255HH Nieuwendijk (wijk 2) 

naar Knotwilg 33, 4286DE Almkerk (wijk 1) 

Dhr. J.C. van der Stelt, Prinses Irenelaan 31, 4255VJ Nieuwendijk (wijk 2) 

naar Wethouder de Joodestraat 2, 4285CD Woudrichem (wijk 1)  

Mevr. L.A. Paans, Anemoonstraat 37a, 4255JD Nieuwendijk (wijk 3) 

Crocuspad 2 4255JH Nieuwendijk (wijk 3) 

Dhr. D. Versteeg, Anjerstraat 8, 4255HT Nieuwendijk (wijk 3) naar    Dijkje 

16a, 4255GX Nieuwendijk (wijk 4). 

 

 
UIT DE GEMEENTE 
 

In memoriam Steven (Stef) Biesheuvel  
Geboren 5 februari 1923 – overleden 28 januari 
2021 
Sinds 5 december 2019 weduwnaar van Janny 
Biesheuvel-Smits 
 
Op 5 februari 1923 werd Stef Biesheuvel geboren als zoon van Klaas 
Biesheuvel en Marie Jungerius. Hij had 2 broers en een zus.  
Op 14-jarige leeftijd ging Stef werken als bakkersknecht. Later werd hij 
vrachtwagenchauffeur.   
Tijdens de oorlog werd hij 2 jaar lang tewerkgesteld in Duitsland, een heel 
moeilijke en angstige tijd waar hij later nooit over sprak maar veel over 
droomde. 
Stef trouwde met Janny Smits, 66 jaar lang mocht dit gelukkige huwelijk 
duren. Samen kregen ze twee dochters, Maja en Marry. Eerst woonden Stef 
en Janny in bij de ouders van Stef in het stoomgemaal.  Na 10 jaar kochten 
Stef en Janny een huis in de Pr. Beatrixlaan waar ze 50 jaar gewoond 
hebben.  
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Voetbal was Stef’s grote hobby maar ook biljarten deed hij fanatiek tot aan 
zijn 90ste jaar in het Steunpunt. Voor de kerk was hij lid van de Commissie 
van Beheer.  
Er kwamen vier kleinkinderen, Corné, Stéphan, Gerben en Arianne. Bijzonder 
was dat Stef hen volwassen mocht zien worden en zelfs van de komst van de 
achterkleinkinderen kon genieten.  
In 2013 verhuisden Stef en Janny naar het Jan Biesheuvel Dijkhuis. 
Uiteindelijk moesten ze samen vanwege intensievere zorg in 2019 naar 
zorgcentrum Altenastaete. Janny overleed er op 5 december datzelfde jaar 
na een kort ziekbed. Enkele weken geleden werd in Altenastaete na de 
maaltijd Psalm 42 gelezen en gezongen. Stef zong mee en waar hij de tekst 
niet kende, neuriede hij de melodie.  
Op 2 februari stond diezelfde Psalm centraal bij Stef’s afscheid in de aula aan 
de Zandsteeg. "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U o God.” Mogen 
die woorden ook Maja en Kees, Marry en Arie en de kleinkinderen tot troost 
zijn. 
 
 
Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  

5 maart Mevr. M.J. Walraven - 
Boeve 

Buitendijk 22,  
Nieuwendijk 

85 jaar 

7 maart Mevr. E.J. Kolijn - van der 
Pijl 

Singel 4, 
Nieuwendijk 

83 jaar 

9 maart Mevr. S.A. Romeijn - van 
der Stelt 

Prinses Julianaweg 8, 
Nieuwendijk 

86 jaar 

9 maart Mevr. A.E.H. van Esch - de 
Graaf 

Rijksweg 116 c, 
Nieuwendijk 

80 jaar 

13 maart Mevr. M.J. van den Berg - 
Versteeg 

Heistraat 5, 
Nieuwendijk 

82 jaar 

13 maart Mevr. C. Kasen - van den 
Steenhoven 

Zandsteeg 30, 
Nieuwendijk 

75 jaar 

16 maart Dhr. J. Groeneveld Prinses Beatrixlaan 27, 
Nieuwendijk 

77 jaar 

22 maart Mevr. L. Struik - van der 
Wiel 

Knotwilg 31, 
Almkerk 

95 jaar 

25 maart Dhr. W. Hoeke Dahliastraat 1, 
Nieuwendijk 

77 jaar 

26 maart Dhr. D.J. van den Brink Steurstraat 97, 
Woudrichem 

75 jaar 

27 maart Dhr. M. van der Stelt Singel 42, 
Nieuwendijk 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

DANKBETUIGINGEN 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling en de kaarten tijdens mijn 
verblijf in Lingesteijn. Dit heeft ons heel goed gedaan.  
 
Jo van Noorloos 
 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid fijne 
brieven, kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader 

 
Stef Biesheuvel 

 
Wij hebben dit zeer op prijs gesteld. 
 
Familie Biesheuvel 
 

28 maart Mevr. M.A. de Graaf - de 
Ruijter 

Van der Steltstraat 1, 
Nieuwendijk 

78 jaar 

fam. Ouwerkerk – 
Boeve  

Rijksweg 139, 
Nieuwendijk 

6 maart  40 jaar 

Fam. K.P. Bak – 
Schuller  

Kerkweg 47, 
Nieuwendijk 

10 maart  12,5 jaar 

fam. Groenevelt – 
van Steenis 

Anemoonstraat 68, 
Nieuwendijk 

17 maart  60 jaar 

fam. Boterblom – 
Colijn  

Amaryllishof 12, 
Nieuwendijk 

18 maart 55 jaar 
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RONDJE KERKENRAAD 
 
Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? 
Die vraag wordt weleens aan een 
kerkenraadslid gesteld. Via deze rubriek wil 
de kerkenraad maandelijks een korte 
weergave geven van de zaken die worden 
besproken, zijn afgerond of nog gaan 
komen. Zo proberen wij de gemeente meer 
te betrekken bij het reilen en zeilen van de 
kerk. 
 
Het zal niemand verbazen als de laatste week 
van februari, toch een echte wintermaand, in de boeken wordt bijgeschreven 
als de warmste ooit. Met minima temperaturen van 8 of 9 graden en maxima 
tot 20 graden zal menige voorjaarsmaand geen slecht figuur slaan.  
Wat wel verbazing oproept is de toch wel pittige en opmerkelijke conclusie 
van een pedagoog dat jongeren niet om kunnen gaan met tegenslagen. Dit 
zegt deze deskundige naar aanleiding van een onderzoek dat aangeeft dat 7 
van de 10 jongeren zich ernstig zorgen maken over hun toekomst en er door 
de coronamaatregelen mentaal doorheen zitten.  
De PKN vraagt zich ondertussen af hoe de kerk er na de coronacrisis uit gaat 
zien: komen de mensen nog terug naar de vieringen op zondag of zijn ze zo 
aan de online-diensten gewend dat ze er de deur niet meer voor uit komen. 
Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe het in de verdere toekomst zal gaan, 
omdat de kerken leden blijven verliezen. Er is inmiddels een beleidsnota 
opgesteld. Alle kerkelijke gemeenten wordt verzocht na te denken over de 
toekomst, waarin de vragen bij het oude blijven of het juist buiten de geijkte 
kaders zoeken centraal staan.  
Ook onze kerk zal hier keuzes in moeten maken en beleid over op stellen. 
Een mooie gelegenheid om, zodra het weer mogelijk is, samen met de 
gemeenteleden dit interessante onderwerp te bespreken.  
 
Wat speelt er verder: 

• Het beroepingsproces bevindt zich in een cruciale fase. De 

Beroepingscommissie heeft tijdens de kerkenraadsvergadering op 

woensdag 27 januari een advies uitgebracht over de kandidaatstelling 

van een beoogd predikant. De kerkenraad heeft unaniem ingestemd 

met de kandidaatstelling en aanvaardt hiermee de te beroepen 

predikant en heeft het besluit genomen de kandidaat ter verkiezing aan 

de gemeente voor te dragen.  

• Op de rondgebrachte flyer stond vermeld dat in de editie maart van 

Kerkklanken de naam van de beoogd predikant wordt vermeld. De 

kerkenraad is erg dankbaar te kunnen mededelen dat ds. N. de Lange 
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als beoogd predikant aan de 

gemeente wordt voorgesteld. 

Ds. De Lange is geboren in 

1963, gehuwd en vader van 

drie dochters en één zoon. 

Hij is vanaf 2009 werkzaam 

in de protestantse 

wijkgemeente in Zoetermeer-

Noord en daarnaast vanaf 

2019 tot heden 

gemeentepredikant van de 

Hoeksteengemeente te 

Benthuizen (0,15 FTE).  

 

• Op zaterdagmiddag 6 maart staat er een gemeentevergadering 

ingepland. Er is gekozen voor een digitale vergadering, die via Kerk TV 

en Kerk Radio is bij te wonen. Tijdens deze vergadering doet de 

Beroepingscommissie verslag van de werkzaamheden, verstrekt de 

kerkenraad informatie over het verloop van de procedure en zullen de 

beoogd predikant en zijn vrouw zich introduceren. De ‘bijeenkomst’ 

begint om 14.30 uur. De kerkenraad hecht er veel waarde aan dat 

gemeenteleden de gelegenheid krijgen om met elkaar én de kandidaat 

‘in gesprek’ te gaan. Om aan de vergadering toch een min of meer 

interactief karakter te geven, krijgen de gemeenteleden de mogelijkheid 

om op een aantal manieren vragen te stellen:   

o Tussen 3 en 6 maart per mail aan scriba@gknieuwendijk.nl 

o Tussen 3 en 6 maart schriftelijk in de brievenbus bij de scriba 

(Hasselmanstraat 8) 

o Gedurende de pauze van de gemeentevergadering: 

▪ Telefonisch, door te bellen naar de beschikbaar gestelde 

telefoonnummers 0651741549, 0638899154, 0651156877 

of 0610676764 (zie ook nieuwsbrief, website en 

beamerscherm). 

▪ Een Whatsapp -bericht te versturen naar de hierboven 

weergegeven telefoonnummers  

• Na de beantwoording van de gestelde vragen wordt de 

gemeentevergadering om uiterlijk 16.30 uur beëindigd. De 

stemgerechtigde leden (in onze gemeente betreft dit de belijdende 

leden) kunnen vanaf dat moment kenbaar maken of men al dan niet 

instemt met het uitbrengen van een beroep op de voorgedragen 

predikant. Dat kan zowel schriftelijk als digitaal, omdat er rekening mee 
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gehouden moet worden dat niet iedereen digitaal vaardig genoeg is 

en/of toegang heeft tot digitale middelen.  

• Vandaag (3 maart) heeft elk stemgerechtigd lid een stemformulier 

ontvangen en is daarmee persoonlijk uitgenodigd een stem uit te 

brengen. Op dit formulier kan de keuze ja of nee worden ingevuld. Na 

afloop van de gemeentevergadering moet het stembiljet tussen 16.30 

en 18.30 uur in een gesloten enveloppe in de stembus in De Hoeksteen 

worden gedeponeerd. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven 

beschreven kunnen maximaal twee volmacht stemmen verleend 

worden aan een gemeentelid dat zijn of haar eigen stem uitbrengt. Van 

de stemgerechtigde leden wordt bij binnenkomst de naam 

geregistreerd. 

• Voor wie de deur niet uit wil is het ook mogelijkheid om digitaal te 

stemmen! Dit gaat eenvoudig en anoniem via een online, beveiligd 

stemformulier. U of jij ontvangt een link die toegang geeft tot het 

stemformulier. Wie hier gebruik van wil maken moet zich wel 

aanmelden. Dit kan vanaf 1 tot en met 5 maart (20.00 uur) via de 

website: Gereformeerde kerk Nieuwendijk  > 'Actueel' (lichtblauwe 

balk) > 'Beroepingswerk' (donkere blauwe balk).  

Hier vindt u de link naar een kort aanmeldformulier (naam + e-
mailadres).  

• De uitslag van de verkiezing wordt in de eredienst van zondag 7 maart 

aan de gemeente medegedeeld. Een kandidaat is overigens pas 

verkozen verklaard als een meerderheid van twee derde van de 

uitgebrachte geldige stemmen is behaald.    

• Elk stemgerechtigd lid heeft de mogelijkheid om binnen vijf dagen 

bezwaar te maken op de procedure (dus niet tegen de persoon van de 

verkozen predikant) ingaand op het moment dat de naam van de 

gekozene officieel aan de gehele gemeente bekend is gemaakt.  

Hoe dan verder? 

• Als de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt is verstreken 

of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, brengt de 

kerkenraad het beroep uit. Het beroepen van een predikant geschiedt 

door middel van een door preses en scriba ondertekende beroepsbrief. 
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In deze beroepsbrief wordt bepaald dat de predikant niet in een 

arbeidsrechtelijke verhouding tot de kerkenraad of de gemeente staat, 

maar dat hij een eigen ambtelijke verantwoordelijkheid binnen de 

kerkenraad draagt, aangeduid als ‘de vrijheid van het ambt van 

predikant als dienaar van het Woord. De beroepsbrief kan aangetekend 

worden verstuurd of persoonlijk overhandigd. De predikant tekent voor 

ontvangst. Aan de beroepsbrief wordt de rechtspositieregeling 

toegevoegd, die mede door het CvK is ondertekend. 

• Voor het nemen van een beslissing op een beroep is in de kerkorde 

een termijn van maximaal drie weken gesteld. In het positieve geval dat 

het beroep is aangenomen wordt dit schriftelijk door de predikant 

bevestigd met een bericht van aanneming van het beroep. Vervolgens 

wordt er een datum van bevestiging overeengekomen tussen de 

predikant van de roepende gemeente en de gemeente(n) die hij op dat 

moment dient. De beroepen predikant en de betrokken kerkenraden 

komen overeen wanneer de predikant aan de nieuwe gemeente wordt 

verbonden.  

Wat speelt er nog meer? 

• Op dinsdag 2 februari ontvingen wij de antwoordbrief van het Classicale 

College voor de Behandeling van Beheerszaken over de beoordeling 

van de begroting 2021, die opgesteld is door het CvK en met 

goedkeuring van de kerkenraad voorlopig is vastgesteld. Het CCBB 

geeft in haar antwoordbrief aan dat er geen aanleiding is om met de 

kerkenraad/het CvK in overleg te gaan over een wijziging of aanvulling 

van de begroting 2021. Wel gaf deze beoordeling aanleiding om een 

aantal opmerkingen te maken, omdat er voor het voortzetten van het 

beroepingsproces een nieuwe solvabiliteitsverklaring vereist was. Het 

CCBB heeft verzocht hiervoor een meerjarenraming op te stellen.  

• Er is door het CvK keihard gewerkt om deze meerjarenraming met 

toelichting op 8 februari gereed te hebben, omdat het klein college van 

het CCBB op 9 februari bijeen kwam. Op grond van de MJR en de 

toelichting heeft het CCBB besloten en kenbaar gemaakt de gevraagde 

Solvabiliteitsverklaring af te geven. Na het indienen van een officiële 

aanvraag is de benodigde verklaring op 19 februari ontvangen. 

• In ieder geval tot en met zondag 28 maart zijn de erediensten alleen 

online via Kerk TV of Kerk Radio te volgen. Begin maart hoopt het 

Moderamen bijeen te komen om onder andere de laatste 

ontwikkelingen te bespreken.    

• Op de kerkenraadsvergadering van 27 januari hebben de aftredende 

ambtsdragers de keuze kenbaar gemaakt om wel of niet herkiesbaar te 

zijn. Het betreft wijkouderling Marjolein Bot (ambtsdrager sinds 11-06-
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2017), ouderling-kerkrentmeester Hugo Groeneveld (ambtsdrager sinds 

11-06-2017), diaken Anjo Hoeke (ambtsdrager sinds 11-06-2017) en 

diaken Marjo Straver (ambtsdrager sinds 11-06-2017). Hier kwam uit 

voort dat Marjolein en Anjo bereid zijn hun ambtstermijn met 1 jaar te 

verlengen en dat Hugo bereid is zich voor 4 jaar beschikbaar te stellen. 

Marjo stelt zich niet meer herkiesbaar. Diaken Elise Ippel heeft al 

eerder aangekondigd haar ambtsperiode te beëindigen (ambtsdrager 

sinds 03-06-2012). 

• Er is blijdschap over de verlenging van de ambtsperiode van Marjolein, 

Anjo en Hugo en dankbaarheid voor de inzet van Elise en Marjo 

gedurende de afgelopen jaren. Soms is het niet gemakkelijk om een 

keus te maken, een beslissing te nemen. De hierboven genoemde 

kerkenraadsledenleden hebben weloverwogen het besluit genomen 

zich wel of niet herkiesbaar te stellen. Ieder had hier zo zijn of haar 

eigen reden voor. We zijn ook dankbaar dat zij de kracht hebben 

gekregen om tot een besluit te komen.       

• In aansluiting op de gemaakte keuzes van de genoemde ambtsdragers 

is het besluit genomen, ondanks de coronaperikelen, toch met de 

ambtsdragers werving te starten. De colleges denken na over geschikte 

gemeenteleden, die als ambtsdrager in de kerkenraad plaats kunnen 

nemen. De voorgestelde namen worden eerst binnen de kerkenraad 

besproken. 

• Vanaf het begin van de coronacrisis hebben veel gemeenteleden 

keihard gewerkt om het huidige kerkzijn gestalte te geven. De gehele 

organisatie rondom de erediensten gebeurt nagenoeg geheel achter de 

schermen. Maar ook buiten de erediensten is er volop activiteit.   

Zo ziet de pastorie er weer spic en 

span uit, klaar om nieuwe bewoners 

te ontvangen. Het spic en span motto 

mag ook van toepassing zijn op de 

kerkzaal en de bijgebouwen. Deze 

worden door de schoonmakers 

wekelijks onderhanden genomen.  

Talloze informatiebrieven worden 

samengesteld, gedrukt en 

rondgebracht. Radio Zonneschijn is in de lucht en op pastoraal en 

diaconaal gebied zijn gemeenteleden in de weer. Ds. Meeder werkt 

zich een slag in de rondte om pastorale zorg te verlenen. De leiders 

van de Kindernevendienst en de Tieners verzinnen steeds weer wat 

nieuws om de jongeren niet te vergeten. De gebouwen worden 
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beheerd, de buiten- en binnenruimte onderhouden. Teveel om op te 

noemen. Er wordt volop aan de weg getimmerd.  

We kunnen niet voldoende benadrukken hoe dankbaar we voor al 

deze inzet zijn, op wat voor gebied dan ook!  

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

Veertigdagenproject Kindernevendienst 2021 
 

Een spoor van liefde 
 
Op zondag 21 februari start de kindernevendienst met het 
veertigdagenproject. Wij hebben gekozen voor het project van bijbelbasics. 
Het thema dit jaar is ‘Een spoor van liefde’. 
 
Dit jaar is alles anders dan wij gewend zijn, het project komt namelijk weer 
naar de kinderen thuis. Alle kinderen van onze kerk krijgen voor de start van 
het project een envelop op de deurmat. Hierin zit een aftelkalender, een 
boekje met verhalen en opdrachten en kaartjes voor het starten van een 
kettingbrief. 
 
Het project start vanaf 21 februari, tijdens het kindermoment wordt een filmpje 
getoond en het  projectlied ‘Achter u aan’ gezongen. Het kindermoment 
wordt wekelijks afgesloten door een van de kinderen van de 
kindernevendienst die op een filmpje een gebedje uitspreekt.  
 
Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het Johannes-
evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood 
en opstanding, en vooral op de tijd daarna. De andere evangelisten schrijven 
over een laatste maaltijd waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen 
deelt. Maar Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen van 
Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet 
bang te zijn. Jezus legt nog een keer uit hoe speciaal de verbondenheid 
tussen Hem en God de Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de 
leerlingen altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ voorbeeld 
weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. Een sleutelwoord in Jezus’ 
afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij 
vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. 
Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. 
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De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit 
alleen laten. 
 
Kettingbrief 
Naast het project willen wij ook, samen met de kinderen van de 
kindernevendienst en met hulp van de gemeenteleden, graag in zijn 
voetstappen treden en een spoor van liefde door de gemeente laten gaan. En 
zo Gods liefde doorgeven aan elkaar.  
 
De kinderen van de kindernevendienst ontvangen 
een kettingbrief. De bedoeling is dat zij deze brief 
samen met een kaartje of een tekening naar één of 
twee personen (binnen of buiten de gemeente) 
doorsturen.  
 
Zo kun je diegene laten weten dat je aan hem of 
haar denkt, hem of haar een hart onder de riem 
steken. Maar ook om te laten weten dat je iemand heel lief, leuk of aardig 
vindt of misschien wel om te laten weten dat je van diegene houdt. De 
bedoeling is dat diegene aan wie je deze post hebt gestuurd ook weer een 
berichtje naar iemand anders stuurt. Zo hopen we een heel lang spoor van 
liefde achter te laten. Dus mocht je als gemeentelid post ontvangen, dan 
hopen wij dat u mee wilt doen en zelf een kaartje door stuurt naar iemand 
anders! 
 
Spaardoosjesactie 
Zoals gebruikelijk in de veertigdagentijd, willen we samen met de kinderen 
weer sparen voor een goed doel van Kerk in Actie. Daarom zit er ook een 
spaardoosje in de envelop.  
Wij gaan sparen voor de kinderen in Pretoria in Zuid Afrika. Met onze 
bijdragen hopen wij deze kinderen een betere toekomst te kunnen geven.  
Want voor veel kinderen en jongeren in de Zuid – Afrikaanse stad Pretoria is 
de toekomst somber. Zij groeien op in gebroken gezinnen en in slechte 
buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft 
van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 
15 en 34 jaar is werkloos. Een christelijke Zuid- Afrikaanse organisatie helpt 
deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde 
en aandacht. Zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.   
 
Er wordt gebruikt gemaakt van kinderwerk, hierin worden de kinderen 
begeleidt in huiswerk maken, bijbelonderwijs en ze geven de kinderen meer 
zelf vertrouwen door theater, muziek en kunst te gebruiken. Ook voor de 
oudere kinderen (tieners) is er hulp vanuit de organisatie en die bestaat uit 
het zorgen dat de jeugd woonruimte krijgen en verzekerd zijn van een vaste 
baan. Dit kan doormiddel van studiekampen, vakantie kampen en daar 
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ontmoeten ze weer nieuwe mensen. Vanuit de organisatie worden de 
jongeren gestimuleerd en gezorgd voor vertrouwen in een betere toekomst.  
 
Meer informatie kunt u vinden op: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-
kansarme-kinderen-in-pretoria/ 
 
Ook u als gemeentelid kunt natuurlijk mee sparen. Stuurt u/ jij dan alsjeblieft 
een mailtje naar marleenwijnands87@gmail.com. Dan zorgen wij dat u een 
spaardoosje ontvangt.  
De spaardoosjes kunnen in de week na Pasen ingeleverd worden bij Marleen 
Wijnands (Prins Bernhardlaan 11) of Laura Lukkezen (Kerkweg 50). Wij 
zorgen dat het geld bij kerk in actie terecht komt.  
 
Groeten van, 
de leiding van de kindernevendienst en tienerdienst. 
 
 
 
 

  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
mailto:marleenwijnands87@gmail.com
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Helaas is het voorlopig weer even niet mogelijk om de diensten fysiek bij te 
wonen. Gelukkig hebben we een alternatief. U kunt de diensten bekijken en 
beluisteren op Kerk TV- en radio via 
https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html. 
 
 
Zondag 7 maart: 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. J.G. Heetderks, Oosterhout 
18.30 uur:  Bijzondere dienst o.l.v. Hanneke de Peuter  

Thema: Hoop en vertrouwen 
 
Woensdag 10 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. M. Bruin, Molenaarsgraaf 
 
Zondag 14 maart: 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof 
 
Zondag 21 maart:  
10.00 uur: Voorganger: Ds. J.H. Meijer 
 
Zondag 28 maart:  
10.00 uur: Voorganger: Ds. A. Bouman, Ureterp 
 
Donderdag 1 april: Witte Donderdag 
19.30 uur: Voorganger: Ds. N. van Andel 
 
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 
19.30 uur: Voorganger: Ds. N. van Andel 
 
Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag 
19.30 uur: Voorganger: Ds. N. van Andel 
 
Zondag 4 april: 1e Paasdag 
10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof 
 
Zondag 11 april: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. A.M. van der Wilt 
 
 
 
 

 
 

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
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VAN DE THEMAGROEP  
 
Valentijns ontbijt 
Wat een enorme verrassing! Meer dan honderd 
ontbijtjes zijn besteld waarmee je een ander of 
jezelf een fijne start van Valentijnsdag hebt 
bezorgd. Foto’s en mooie bedankjes  kregen we 
van mensen die hebben genoten van hun 
Valentijns ontbijt! 
 
En al die ontbijtjes leverden ook nog € 453,73 op voor “Hope for Africa”, het 
project van GertJan en Kate Flikweert.   
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Bloemschikken met Pasen.  
Zelf een bloemstuk maken is vorig jaar prima gegaan! Ook dit jaar wil Carola 
de Pender voor ons pakketten met handleiding maken, waarmee we thuis 
een bloemstuk voor Pasen kunnen maken.  
Dit jaar is het thema: barmhartigheid.  
 
Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ staat in 1 Johannes 4:21. 
In de traditie van de kerk zijn de zes - later zeven - daden die Jezus noemt 
gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een 
samenvatting die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar 
het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er 
daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou 
doet met zijn honger, dorst of ziekte?  
Wees barmhartig. Het hart symboliseert 
de barmhartigheid. Dat is het thema van 
de veertigdagentijd van “Kerk in actie”.  
Zeven flesjes symboliseren de zeven 
werken van barmhartigheid.  
In de Bijbel worden zeven werken van 
barmhartigheid genoemd: 
Want ik had honger en jullie gaven mij te 
eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, ik was naakt en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 
Een mooie richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. Er is moed voor 
nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en 
gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, 
dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons 
kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw 
licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de 
Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie 
weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 
Wij wensen jullie veel plezier toe met het bloemschikken. Maak gerust een 
foto en stuur of app deze naar ons toe! 
Een zelfmaakpakket is € 20,00, een kant en klaar bloemstuk € 25,00. Geef je 
op vòòr 8 maart bij Miranda Groenenberg aej.groenenberg@gmail.com of 
doe een briefje in de bus bij Hanneke de Peuter, Kerkweg 7.   
 

  

mailto:aej.groenenberg@gmail.com
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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.  
 
Het is nog maar februari, maar de eerste ‘lentedag’ is al ingezet. Het is een 
graad of 18, het zonnetje schijnt fel en veel mensen proberen optimaal van 
het fraaie weer te profiteren. Men trekt er massaal op uit en wellicht dat ze 
daarbij ook van de natuur genieten; van de bossen, de rivieren en de vogels 
die (weer) hun mooiste melodieën laten horen. Op het moment van dit 
schrijven, hoor ik in ieder geval verscheidene vogels fluiten. Toepasselijk en 
uiteraard geen toeval dat ik er over begin, want het lied van de maand maart 
heet: Hoor jij de vogels nog fluiten? Het nummer is geschreven door Christian 
Verwoerd en in 2019 uitgebracht op zijn eerste album U Alleen. 
 
Verwoerd is op 27 juli 1989 geboren en 
afkomstig uit Nieuw-Lekkerland. Al 
vroeg in zijn leven kwam hij in 
aanraking met muziek. Als kind wilde 
hij heel graag viool leren spelen en 
daarom ging hij naar een 
muziekschool. Daar leerde de muzikant 
naast viool ook piano spelen. In zijn 
tienerjaren ontdekte hij dat hij het erg 
leuk vond om achter zijn computer muziek te componeren. Dit leidde ertoe 
dat hij covers ging opnemen van bekende gospelartiesten. Later ging hij dus 
ook zelf liedjes schrijven. 
 
De zanger schreef Hoor jij de vogels nog fluiten? vanuit zijn persoonlijke 
ervaringen. Het nummer gaat dan ook over periodes waarin je de 
wonderlijkheid van het leven niet meer ziet. Over fases waarin je het moeilijk 
hebt en misschien zelfs de aanwezigheid van God niet meer zo sterk voelt. In 
het lied wordt dan ook het volgende gezongen: 'De dief is bezig met 
stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de 
strijd. Dat je van binnen wordt verblijd. Als je alles wat je vasthoudt bij Hem 
neerlegt. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij Hem neerlegt. Als je alles 
in Zijn handen legt. Kan jij Zijn schoonheid zien.’ 
Verwoerd zegt over dit stukje tekst het volgende: ’’Ik moest ook denken 
aan Johannes 10 vers 10, waar de duivel wordt beschreven als een dief, die 
komt om te roven. Hij heeft er veel belang bij om onze vreugde weg te roven, 
omdat hij weet dat de vreugde van de Heer de kracht van de gelovige is.”  
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Het refrein heeft hij heel bewust door laten draaien om het loslaten. ‘’Loslaten 
is een ander woord voor geloven, en een ander woord voor vertrouwen. Het 
komt allemaal op hetzelfde neer. Het is geen gevoelskwestie, maar een 
keuze, een wilsbesluit om te vertrouwen dat God alle dingen in Zijn hand 
houdt. En het geheim is dat het gevoel van vrede en rust vaak pas na het 
loslaten komt, niet andersom”, aldus Christian.  
 
Loslaten is dus een belangrijk thema in dit nummer. Natuurlijk is het niet altijd 
makkelijk om je zorgen of problemen los te laten, maar God kan je daarbij 
helpen. Leg je zorgen bij Hem neer en dan zal je ‘het’ weer gaan zien. Leg 
het bij hem neer en je zal de wonderen in het leven herontdekken. En als je 
dan op een dag weer naar buiten gaat, zal je de vogels weer horen fluiten. En 
wellicht zal je je verwonderen hoe mooi dat gefluit toch is. 

 

Tekst 

Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt 
Waardoor je onbereikbaar wordt 
Waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 

De dief is bezig met stelen 
Hij rooft de vreugde uit je leven weg 
Toch is het mog'lijk in de strijd 
Dat je van binnen wordt verblijdt 
Als je alles wat je vast houdt bij Hem neerlegt 

Dan mag je het weer zien 
Als je alles bij Hem neerlegt 
Als je alles in Zijn handen legt 
Kan jij zijn schoonheid zien 

Je mag het dan weer zien 
Alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij jou gegeven heeft 
Je mag het dan weer zien 

Dus richt je ogen naar boven 
Ook als de last je zicht vertroebeld heeft 
Want het blijft een zekerheid 
Dat God je hele leven leidt 
O en dat te weten is wat echte rust geeft 
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Dan gaat de wereld weer open 
De dingen die je zo vaak hebt gemist 
Een zachte stem in de natuur 
Kleine wond'ren ieder uur 
Die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is 

Dan mag je het weer zien 
Als je alles bij Hem neerlegt 
Als je alles in Zijn handen legt 
Kan jij Zijn schoonheid zien 

Je mag het dan weer zien 
Alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij jou gegeven heeft 
Je mag het dan weer zien 

O ik mag het nu weer zien 
Nu ik alles bij Hem neerleg 
Nu ik alles in zijn handen leg 
Kan ik Zijn schoonheid zien 

Ik mag het nu weer zien 
Ja, alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij mij gegeven heeft 
Ik mag het nu weer zien 

Ik mag het nu weer zien 

Ik mag het nu weer zien 
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BIJZONDERE ZAKEN 
 
Zusterkring 
Afgelopen december kon het kerstfeest voor ouderen in Tavenu niet 
doorgaan vanwege corona. We hebben toen samen met de H.V.D. van de 
Hervormde kerk een alternatieve uitzending gemaakt die te beluisteren was 
via Radio Zonneschijn en kerkradio. 
Dit werd zeer gewaardeerd.  Dit bleek  wel uit de reacties van verschillende 
gemeenteleden. Er kwam ook een mooi luisterpercentage uit van de 
uitzending. Men kan tegenwoordig allemaal zien hoeveel mensen er 
afgestemd waren op deze uitzending. 
Mede door dit resultaat hebben we  besloten om op Witte donderdag 1 
april in plaats van een Radio Zonneschijn uitzending weer een liturgie te 
maken voor Pasen. Dit is ook weer tot stand gekomen in samenwerking met 
de H.V.D. van de Hervormde kerk. 
We willen opnieuw een gevarieerde liturgie van zang, gedichten declamatie 
en meditatie maken. 
In december heeft u een liturgie door de brievenbus gehad. Nu echter willen 
we de liturgie in het volgende kerkblad plaatsen. 
 
Dus hou het volgende kerkblad in de gaten en noteer alvast de datum. 
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BIJBELLEESROOSTER 
 
 

maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 

dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 

woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld 

donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 

vrijdag 5 maart Psalm 19 Natuur-wet 

zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen 

zondag 7 maart Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd 

maandag 8 maart Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho 

dinsdag 9 maart Jozua 2:15-24 De rode draad 

woensdag 10 maart 
Biddag  
Psalm 126 Een droom wordt werkelijkheid 

donderdag 11 maart Jozua 3:1-17 Stilstaand water 

vrijdag 12 maart Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen 

zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen 

zondag 14 maart 
Kleinpasen  
Jozua 5:2-12 

Inhaalslag 

maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14 Omlopen 

dinsdag 16 maart Jozua 6:15-27 De muur valt 

woensdag 17 maart Jozua 7:1-15 Wat ging er fout? 

donderdag 18 maart Jozua 7:16-26 Straf op de zonde 

vrijdag 19 maart Jozua 8:1-13a List 

zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29 Overwinning 

zondag 21 maart Jozua 8:30-35 Voorleesdag 

maandag 22 maart Jozua 9:1-15 Misleid 

dinsdag 23 maart Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig 

woensdag 24 maart Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen 

donderdag 25 maart Jozua 10:16-28 Verslagen koningen 

vrijdag 26 maart Jozua 10:29-43 Veldslagen 

zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15 In opdracht van God 

zondag 28 maart 
Palmpasen  
Marcus 11:1-11 

Erepalmen 

maandag 29 maart Marcus 11:12-26 Het gaat om de vruchten 

dinsdag 30 maart Psalm 118 Getuigenissen in juichstemming 

woensdag 31 maart Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost! 

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

vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag  
Marcus 15:1-47 

Werkelijk, deze mens was Gods 
Zoon 
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GELEZEN 
 

Ds. Marco Batenburg op https://petrus.protestantsekerk.nl 
 
‘Houd moed, heb lief’ 
Op veel kerken is het afgelopen jaar een 
spandoek opgehangen: ‘Houd moed, heb 
lief.’ Het is een oproep om het in deze 
lastige tijd vol te houden. 
En om niet alleen voor jezelf te leven, maar 
ook voor de ander. 
 
Ik moest denken aan de tijd dat onze dochter vaak in het ziekenhuis lag. Dat 
was een ingewikkelde tijd voor ons als ouders: we moesten voortdurend onze 
aandacht verdelen tussen onze kinderen. Een tijd die veel van ons vroeg. 
Maar tegelijk was het ook een bijzondere tijd, omdat er allerlei mensen op 
onze weg kwamen die met ons meeleefden. Die soms op een heel praktische 
manier voor ons zorgden.  
 
Wat ik met mijn verstand wel wist, werd toen opeens heel concreet. 
Wij kunnen als mensen niet zonder elkaar. 
Ik niet zonder de ander. 
De ander niet zonder mij. 
 
Die gedachte heeft voor mij ook alles te maken met het geloof. 
Jezus zegt: wees barmhartig, zoals Mijn vader in de hemel barmhartig is. En 
aan Jezus kun je zien hoe dat werkt. Aan hoe Hij met mensen omgaat. Hoe 
Hij woorden van troost spreekt, en hoop. Van vergeving en genezing. 
Ongeacht wie mensen zijn, ongeacht wat hun acht is.  
 
Zoals Jezus dat heeft voorgedaan, zo mogen ook wij die weg gaan. Niet om 
daarmee iets terug te ontvangen. Maar om de liefde die je zelf ontvangt, ook 
weer uit te delen aan een ander. 
Omdat je zelf weet hoe het is om geliefd te zijn. 
 
We merken het denk ik allemaal wel: het is er in coronatijd niet gemakkelijker 
op geworden om met elkaar mee te leven. Bezoekbeperkingen, 
verpleeghuizen op slot, begrafenissen in kleine kring. En als je elkaar niet 
tegenkomt, hoe kun je dan weten waar er nood is? En wie echt hulp nodig 
heeft? 
 
Tegelijkertijd roepen de woorden van Jezus ook een verlangen bij mij wakker. 
Om er écht te zijn voor die ander. Om werkelijk van betekenis te zijn en met 
een ander mee te leven. Ik denk aan die buurman, bij wie ook vóór corona al 
niemand op bezoek kwam. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/
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Aan die Syrische moeder op het schoolplein, die ook als de winkels open zijn 
misschien niet zomaar nieuwe kleren kan betalen voor haar kind. 
Aan die chronisch zieke oom of tante, die al maandenlang niet meer de deur 
uit kan, zelfs niet voor een boodschap. 
 
‘Houd moed, heb lief.’ 
Als je er zó voor de ander kunt zijn, is het ook een stuk makkelijker om zélf 
moed te houden. 
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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: Jesse van Elzelingen, 

Rijksweg 156,  tel. 06-13053783, 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 22 maart 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


 32 

 
 

 

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 

 
 
 

 


