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MEDITATIE 
 
Dit winterseizoen wil ik in mijn meditaties stilstaan bij de tien woorden uit 
Exodus 20. Omdat de tien woorden nauw met elkaar samenhangen zal ik 
eerst een paar keer kijken naar het geheel: hoe is de tekst opgebouwd?  
In dit nummer sta ik stil bij de vraag of er een bepaald verband zit in de tien 
woorden. Daarvoor leg ik mijn oor te luisteren bij de Joodse traditie 
Roepen de meditaties over de tien woorden vragen op? Laat ze mij weten, 
dan neem ik ze zo veel mogelijk mee in de volgende afleveringen.  
 
Tien woorden – twee tafelen, drie soorten van woorden 
Als kind leerden we dat Mozes de tien woorden op ‘twee stenen tafelen’ 
schreef.  
Ik zelf heb jarenlang gedacht dat de tien woorden netjes over die twee tafelen 
waren verdeeld – en bij die gedachte heb ik toen nooit een vraagteken 
geplaatst. Pas later leerde ik dat daarover verschillend wordt gedacht. Ook 
binnen het Jodendom.  
Er zijn inderdaad wijzen uit de Joodse traditie die spreken over vijf woorden 
op de éne tafel over de eer van de Schepper, en vijf woorden op de andere 
tafel over het welzijn van de mens. De kerk van de reformatie heeft dit 
overgenomen. En zo hebben veel christenen geleerd uit één van de 
leerboeken van de kerk, de Heidelberger Catechismus: “… twee tafelen 
waarvan de eerste leert, hoe wij ons jegens God zullen houden; de andere, 
wat wij onzen naaste schuldig zijn.” 
 
Toch zit er aan deze indeling een zeker risico. De gedachte zou kunnen 
opkomen dat gedrag tegenover God belangrijker zou kunnen zijn dan ons 
gedrag tegenover onze medemens. Daarom zeggen sommige Joodse wijzen: 
‘tien op de ene tafel en tien op de ander…’ Want het gaat om twee liefdes die 
parallel met elkaar lopen.  
Voor zover de wijzen aan de verdeling van vijf woorden op de ene en vijf op 
de andere tafel vasthouden, benadrukken ze dat de woorden op de twee 
tafels alles met elkaar van doen hebben. Dan staat het woord ‘Ik ben de 
Eeuwige, jouw God’ naast ‘Moord niet’. Vanuit de gedachte: wie aan het leven 
van zijn of haar medemens komt, komt aan God zelf. Een volgende keer 
kijken we nog nauwkeuriger naar deze verbindingen. 
 
Welke indeling we ook kiezen, het is ook de moeite waard om te kijken 
waarover de tien woorden gaan. Zijn er verschillende ‘soorten’ woorden?  
En als je dan goed kijkt, dan zie je dat er inderdaad drie soorten van woorden 
of richtsnoeren voor het leven zijn: woorden van het hart, woorden van de 
tong en woorden van het handelen.  
Als de tien woorden verdeeld zijn over twee tafelen begint de eerste tafel met 
de woorden van het hart (Ik ben de Eeuwige en Geen afgoderij), en eindigt 
de tweede tafel daarmee (Begeer niet). 
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Zo staan er op beide tafels ook woorden over de tong: Gebruik de naam van 
de Eeuwige niet ijdel op de eerste tafel en Geef geen vals getuigenis op de 
tweede tafel.  
Op beide tafels zijn er dan ook woorden van het handelen te vinden: Gedenk 
de rustdag op de eerste tafel en moord niet, pleeg geen overspel en steel niet 
op de tweede tafel.  
Bij deze indeling wordt zichtbaar dat het woord over de generaties (Eer je 
vader en je moeder) een verbindende tekst is tussen de twee tafels. Ook 
daarop komen we later nog terug.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Het is weer wintertijd. De klok is een uur terug en het is weer vroeg donker. 
Voor u ligt een lichtpuntje in de vorm van een nieuwe editie van Kerkklanken. 
U wordt weer bediend met informatie van de kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters. Maar ook diverse commissies laten weer van zich horen. 
Kortom, er is genoeg te doen. En omdat er genoeg te doen is, is er ook 
behoefte aan vrijwilligers. Zo is het CvK nog steeds op zoek naar een 
financiele vrijwilligers. Daarom een herhaalde oproep in dit blad. Verder een 
foto-impressie van het schilderproject Creatief met Penseel. En natuurlijk 
weer de vaste rubrieken van onze vaste leveranciers.  
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 7 december. 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 gros van de mensen houdt er niet van om afhankelijk van iets of iemand 
te zijn. Het liefst wil (bijna) iedereen van begin tot eind zelf kunnen regelen 
hoe zijn of haar leventeje eruit ziet en op de eigen wijze bepalen in welke 
richting gelopen wordt. Onafhankelijkheid en keuzevrijheid staan vaak hoog 
in het vaandel en aan deze verworvenheden hecht men waarde. 
Bemoeizucht wordt niet op prijs gesteld en als ongewenst betiteld. Toch staat 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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dit in schril contrast met de wijze 
waarop wordt omgegaan met social-
media en de daaraan verbonden 
afhankelijkheid. Het is maar zeer de 
vraag of iedereen zich daar terdege 
van bewust is, omdat de impact van 
social-media op het doen en laten 
vaak wordt ontkent of in ieder geval 
afgezwakt. Op maandag 4 oktober 
werd pijnlijk duidelijk hoe gehecht de 
mensen aan Facebook, Instagram 
en WhatsApp zijn. Zo’n 3,5 miljard 
personen maken gebruik van deze 
diensten om te communiceren of 
zaken te doen. Al deze gebruikers 
stonden door een storing bij deze 
drie grote sociale media voor een 
gesloten digitale deur. Zes uur lang 
kon er geen verbinding gemaakt worden met de servers van deze Facebook 
producten. Zes uur lang geen mogelijkheid om te appen en te scrollen, zes 
uur lang angst om belangrijke berichten te missen, zes uur lang niet weten 
hoe de plotseling ontstane vrije tijd nuttig in te vullen. Het is opmerkelijk hoe 
chaotisch en paniekerig er wordt gereageerd op een langdurige onderbreking 
die ervoor zorgde dat verschillende apps offline gingen en het doen en laten 
van heel veel gebruikers in de war stuurde. Het geeft maar aan hoe eens te 
meer de digitale wereld van invloed is op de samenleving en hoe gebruikers 
gehecht zijn aan de Facebookproducten.  
Volgens filosoof en journalist Doortje Smithuijsen heeft onderzoek onder een 
groep studenten aangetoond dat twintig minuten in een ruimte opgesloten 
zitten zonder verdere afleiding voor het grootste gedeelte van deze groep niet 
haalbaar was. Gewoon voor zich uitkijken en afwachten was teveel gevraagd. 
Smithuijsen vertelt dat ‘tijdens de momenten waarin gedachten niet 
ingekaderd zijn of afgeleid kunnen worden, als in een reflex de telefoon wordt 
gepakt om die gedachten wel in te vullen. De meeste mensen doen liever 
iets, dan helemaal niets. In de digitale samenleving is voor elk stil moment 
wel een app uitgevonden om ons te vermaken of te vertellen wat we wel of 
niet moeten doen of denken en hoe we het beste kunnen leven. Onze eigen 
gevoelens worden steeds minder van belang en we verleren aan te geven 
waar behoefte aan is’.                                                                                                        
Hoezo wordt door het gros van de mensen bemoeizucht niet op prijs gesteld 
en als ongewenst betiteld? En dan nog te bedenken dat Facebook al voor de 
storing flink onder vuur lag, omdat een oud medewerker talloze bewijzen in 
handen zegt te hebben, waaruit blijkt dat het bedrijf geld verdienen heeft 
verkozen boven het welzijn van de gebruikers. Dat, zou je zo zeggen, is toch 
geen nieuws onder de zon en hopelijk bij Jan en alleman bekend.  
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Wat wel als groot nieuws werd gebracht is de vernieuwde Bijbelvertaling, 
afgekort de NBV21. Koning Willem-Alexander was de gelukkige die op 13 
oktober het eerste excemplaar uit handen van de directeur Buitenwerf, van 
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, in ontvangst mocht nemen.  
 

 
 
Vol trots zei Buitenwerf dat dit dé vertaling voor de 21e eeuw is. Symbolisch 
werd de NBV21 ook overhandigd aan kerk en samenleving, waarmee 
gehoopt werd dat de Bijbel anno 2021 weer spreektijd gegeven wordt in kerk, 
cultuur en samenleving. Er zijn maar liefst 12000 aanpassingen doorgevoerd 
om dit doel te bereiken en de Bijbel toegankelijker te maken voor een zo 
groot mogelijk publiek. Sommige critici vragen zich af of een hertaling echt 
nodig is, omdat de Bijbel zo wie zo grote belangstelling geniet. De 
belevingswereld van de Bijbel is heel breed en strekt zich uit van Gods 
woord, naar een boek met invloedrijke teksten tot een bron van inspiratie. 
Hoe het ook zij, het is zeker goed om nieuwe inzichten uit een bepaalde tijd 
toe te passen en het taalgebruik onder de loep te nemen. Het is wel van 
belang dat de Bijbel de Bijbel blijft en niet ‘kapot vertaald wordt’. Er mag 
gerust een stukje verborgenheid blijven bestaan. De Bijbel moet stof tot 
nadenken geven, moet een leidraad zijn voor de vragen die vanuit het 
dagelijkse leven worden gesteld. Niet dat er altijd pasklare antwoorden uit de 
verhalen zijn te halen, nee, dat moeten en mogen we niet verwachten. De 
teksten kunnen zelfs confronterend zijn, maar daarnaast ook én vooral 
fascinerend, bemoedigend, vertroostend, rust- en hoopgevend. Voor 
sommige mensen blijft de Bijbel een afstandelijk boek en daarmee is dus ook 
God onbereikbaar en ver weg. Dat is erg jammer, omdat de Bijbel juist vertelt 
dat God nabij wil zijn. Die nabijheid zien we vooral terug in de wijze waarop 
God in Jezus Christus een mensengestalte heeft aangenomen. Jezus spreekt 
en handelt in de ‘naam van God’ en is in die naam voor onze zonden 
gestorven.                                                                                                                                                    
Ds. Haak uit Dordrecht is van mening dat God tegelijk verheven en nabij is. 
Hij zegt, dat ‘het niet normaal is hoe nabij God is gekomen en met ons 
omgaat’. De dicussie over de in ere herstelde eerbiedskapitalen in de 
verwijzingen naar God (‘hij’ wordt ‘Hij’) doet daar niets aan af.                       
Het is van belang de diepere waarheden in de Bijbel te ontdekken en 
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daardoor een relatie met God aan te gaan. Dat vergt oefening en geduld, 
maar zal je uiteindelijk rust brengen en het wel zijn verhogen. De verhalen in 
de Bijbel, hervertaald of niet, doen ons steeds verwonderd staan. Hopelijk is 
dit geen oud nieuws. Laat je verwonderen! 

 
 
 

ZWO 
 
Kerstkaartenactie  
In november deelt de ZWO-commissie weer kerstkaarten uit . 
Deze kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen 
en dak- en thuislozen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra 
voelen. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie bezorgen wij in 
december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en in opvangcentra van 
het Leger des Heils. 
Uw kaart kan een bemoediging zijn wanneer rond Kerst het gemis aan 
huiselijke gezelligheid zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 
gevangenen en daklozen verrast met een kaart. Ark Mission werkt bij deze 
actie samen met het Just De actie is eenvoudig: schrijf een persoonlijke 
wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en 
eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen 
een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het 
jaartal 2020 op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar 
uitgedeeld kunnen worden. 
 
Werkwijze 
Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep - heel belangrijk!) 
of tekening in een gefrankeerde (verzamel)envelop en adresseer deze aan : 
Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum. U 
mag meerdere kaarten/ tekeningen in één keer toesturen. U kunt kaarten/ 
tekeningen opsturen tot uiterlijk 1 december 2019. 
Wat mag u NIET sturen? 
Kaarten met metalen onderdeeltjes,paperclips,metalen draadjes,nietjes,cd’s 
die tot kaart zijn verwerkt. 
De envelop die u aan ons adresseert gooien wij weg. De kaarten worden bij 
Ark Mission gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over tientallen dozen. Die 
worden begin december via centrale distributieadressen doorgezonden naar 
gevangenen in binnen- en buitenland en naar opvangcentra. Ark Mission 
werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat, St. Epafras en het Leger 
des Heils die ervoor zorgen dat de kaarten terecht komen bij respectievelijk 
gevangenen en dak- en thuislozen 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Deze keer een korte “wat speelt er binnen het Cvk”. Volgende editie volgt er 
een uitgebreider verslag. Blijf gezond! 
 
Wat speelt er binnen het CvK? 
 
Dankstond 3 november a.s. 
Woensdag 3 november a.s. wordt de jaarlijkse dankstond collecte weer 
gehouden. DEZE WORDT VAN HARTE BIJ U AANBEVOLEN!!!!! 
Zoals gebruikelijk treft u in deze kerkklanken een enveloppe aan om uw gift te 
doneren. Deze kunt u op 3 november, en als u dan niet aanwezig bent,  op 
twee achtereenvolgende zondagen, respectievelijk 7 en 14 november in de 
speciale bus doen. Die bus kunt u vinden in de hal van de kerk.  
Mocht dit onverhoopt ook niet lukken, dan is er nog een mogelijkheid uw 
enveloppe in de groene bus bij de kerk te posten. En ……..  als laatste 
mogelijkheid kunt u ook nog terecht bij Irene Wolvers, Dahliastraat 58. 
 
Collectebonnen kopen via de Regiobank 
De Belastingdienst heeft een beleid opgepakt om “de contante transactie” 
zoveel mogelijk uit te bannen. Na invoering van de wet (hij moet nog door de 
Eerste Kamer overigens) heeft dat mogelijk gevolgen voor uw 
belastingaangifte. Wanneer u als kerklid straks collectebonnen koopt bij de 
Regiobank kunt u die niet meer verwerken in uw belastingaangifte. De 
Hervormde Gemeente en wij zijn in gesprek gegaan met de Regiobank hoe 
dit probleem in de toekomst kunnen tackelen. 
Om een lang verhaal kort te maken. We hebben een oplossing en die is als 
volgt samen te vatten: Geen contante transactie meer bij aankoop van de 
collectebonnen, maar in plaats daarvan een pin-transactie met een bon van 
aankoop. Deze is wel te verwerken in de belastingaangifte.  
De Regiobank heeft hun medewerking toegezegd, zodat beide kerken hun 
“eigen” pinautomaat bij de Regiobank mogen plaatsen. Als alles volgens 
planning verloopt, worden de pinautomaten met ingang van januari 2022 
geplaatst. 
 
Kerk TV/geluid 
De werkzaamheden rondom de vernieuwing van beeld en geluid zijn intussen 
door Schaap-Sound afgerond en afgelopen zondag (24-10) was de eerste 
uitzending via het nieuwe systeem. Afgezien van wat haperingen in het geluid 
is één en ander goed verlopen. Schaap-sound zal de komende weken de 
puntjes nog op de i zetten.  
Dit alles was niet gelukt door een enthousiast team dat vele nieuwe kabels 
heeft getrokken naar het liturgisch centrum, waarvoor hartelijk dank. Zonder 
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iemand tekort te doen ook veel dank van Lianne Ippel die de laatste maanden 
heel veel uren heeft gestoken in dit project.  
 
Vacature 
Omdat de telefoon van Irene en Eli nog niet roodgloeiend heeft gestaan, nog 
maar eens onderstaande oproep! 

 

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

Dan is dít je kans      ! 

 
Gezocht: 

Vrijwilliger met kennis op financieel/administratief vlak 
                                                 

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

• Helpen bij de actie Kerkbalans  

• Boekhouding bijhouden 

• Verslag maken van de jaarcijfers voor gemeente en PKN 

• Begroting opstellen 

• Alle bijkomende taken verder in overleg  

Wat krijg je ervoor terug: 

• Een gezellig team van vrijwilligers met hart voor de zaak 

• Lekkere koeken tijdens de vergaderingen 

• Een goed gevoel 

• Ervaring opdoen 

• Een mooie notitie op je CV 

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

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses 
     Arjen Palland, vanuit de diaconie 
     Nico de Lange, predikant 
     Cor Polak, scriba 

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

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

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

 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

Wij gedenken Aaltje van der Stelt – van de Koppel 
Geboren 12 april 1938 - overleden 17 oktober 2021 
 
Ons is voorgegaan Aaltje van der Stelt – van de Koppel 
in de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde de laatste 9 jaren 
van haar leven in huize De Lemmenskamp. Daar is zij liefdevol verzorgd en 
verpleegd, maar ze was er jarenlang ook een zonnetje in huis. Behulpzaam, 
liefdevol. En zo schetsten haar kinderen ook haar leven met dit belangrijke 
woord: liefde, omkranst door respect en positiviteit. Dat heeft ze haar gezin 
nagelaten bij haar heengaan.  
In haar leven was werkelijkheid wat zij en haar Gerrit in 1960 meekregen bij 
hun huwelijk: de woorden uit I Corintiërs 13: 13 – Ons resten geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Ook in deze 
Bijbeltekst wordt de liefde omkranst – door geloof en hoop.  
Die drie woorden, in hun samenhang, hebben Aaltje en haar gezin verrijkt. 
Samen met muziek, creativiteit, plezier, belangstelling en aandachtig 
luisteren.  

mailto:mfmdhof@hotmail.com
mailto:berichten@nicodelange.nl
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Bij haar afscheid hebben we het hoofdstuk van de liefde gelezen. We zongen 
ervan: Liefde luidt de naam der namen / waarmee Gij U kennen laat (lied 
791). En we ontstaken licht bij haar kist aan het licht van de Paaskaars.  
Samen waren we er, bij dit afscheid. Want de liefde kan niet zonder de ander: 
Zonder liefde ben ik nergens / zonder jullie stel ik niets voor. Samen voor 
Gods aangezicht hebben we haar doen rusten in de aarde, onder zijn zegen.  
Wij bidden haar dierbaren die zegen toe op hun levensweg, waarop zij de 
liefde meekregen van Aaltje. In het vertrouwen dat God liefdevol aanwezig is: 
daar waar onze dierbaren zijn, en waar wij zelf gaan.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Wij gedenken Riet (Maria Adriana) van Breugel–Hoeke 
sinds 15 augustus 1963 echtgenoot van Bertus van Breugel, 
geboren 2 april 1940 – overleden 17 oktober 2021  
 
Riet werd aan de Kil geboren als achtste kind in het gezin 
Hoeke, dat 5 jongens en 4 meisjes telde. Na school ging Riet werken in de 
huishouding.  
In 1958 leerde Riet Bertus van Breugel kennen. Op 15 augustus 1963 
trouwden ze. Blij waren ze met de geboorte van John, Marja en Arjo. En later 
met de komst van de drie kleinkinderen en de twee bonuskleinkinderen. 
Riet was de motor van haar gezin. Maar zeker ook van de familie Hoeke.  
Ze was altijd aan het zorgen voor iedereen. Ze heeft heel wat bordjes en 
pannen met eten bij deze en gene gebracht. Mooie herinneringen zijn er aan 
de vakanties in het bijzonder aan Zeeland. Tien jaar geleden verhuisden Riet 
en Bertus van de Altenastraat naar de Van der Steltstraat. Samen trokken ze 
er vaak met de fiets op uit.  
Een jaar geleden werd Riet ziek, ze bleek een hersentumor te hebben. De 
moeilijke beslissing tot een operatie werd genomen en 3 chemo kuren 
volgden. Helaas kwam de ziekte terug. Riet die altijd graag de regie in 
handen had, moest die loslaten.  
Bijzonder was de laatste periode vol liefdevolle zorg van de kinderen. 
Zondagmorgen 17 oktober kon Riet gaan slapen zonder zorgen en werd ze 
door haar Heiland thuis gehaald, “Veilig in Jezus’ armen”.  
Donderdag 21 oktober was de afscheidsdienst in de aula aan de Zandsteeg 
en daar konden we zeggen:  

Riet, Ga maar, en laat los.  
Je hebt niet voor niets geleefd  
en daarom zul je nu het Licht  
van de vrede zelf aanschouwen mogen,  
je zult herschapen worden  
door de Liefde zelf,  
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je zult je eindelijk thuis,  
geborgen weten.  

Mogen die woorden blijvend tot troost zijn voor haar man Bertus, voor de 
kinderen John en Petra,  Marja en Martin, Arjo en Diana en de kleinkinderen. 
 
Ds. Ria Meeder – van Hof  
 
 
Wij gedenken Willemijntje van Breugel - Nederlof 
geboren 26 juni 1934, overleden 24 oktober 2021 
 
Op 87 jarige leeftijd is ontslapen Willie (Willemijntje) van 
Breugel-Nederlof – moeder, oma, overgrootmoeder. 
Familielid, vriendin en gemeentelid. Weduwe sinds 2001 van Johannes van 
Breugel. 
Met haar overlijden verloor haar gezin een positief ingestelde en zorgzame 
dierbare die in liefde er altijd was voor haar gezin. Want haar geliefden om 
haar heen – dat was voor haar léven. Samen zijn, samen gaan. Genieten van 
de kleine dingen, de koffie, wat lekkers. En met elkaar mooie reizen maken, 
met onderweg vooral ook weer: koffie en wat lekkers.  Ook in de tijd na het 
ontvallen van haar dierbare man Jo. Met wie zij dagelijks nog sprak – en zo 
kon zij er zijn voor haar gezin.  
Dagelijks las zij ook in haar dagboek. De woorden van het geloof hebben 
haar op een stille manier gedragen en gevoed. In het dagboek dat ze dit jaar 
las, staat op de dag van haar overlijden als thema De HEER wacht. Dat het 
de Heer is die wacht, dat geeft aanleiding om te zeggen God lijkt wel diep 
verborgen in onze duisternis, / maar schenkt ons toch een morgen die vol van 
luister is. De reden voor deze verwachting ligt in het hart van God.  
Zelf sprak ze niet zoveel over het geloof. Maar één lied was voor haar een 
leidraad: Wat de toekomst brengen moge, / mij geleidt des Heren hand. In het 
licht van dat lied hebben we afscheid van haar genomen in de aula op de 
begraafplaats. En denkend aan de woorden … moedig sla ik dus de ogen / 
naar het onbekende land hebben we haar doen rusten in de aarde.  
Wij bidden haar gezin, familie en vrienden de troost toe die in deze woorden 
besloten ligt.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Geboren  
Op 11 oktober 2021 werd Vinz (Antonie Cornelis Pieter) geboren – zoon van 
Stephan en Tanja Heijstek-Wijnands en broer voor Roza. Wij verheugen ons 
met hen over dit nieuwe leven, en wensen het gezin zegen en alle goeds toe.   
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Verjaardagen 75+ 
 

November 

1 november Mevr. G. van der 
Stelt - Pruissen 

Amaryllishof 1 Nieuwendijk 92 jaar 

4 november Mevr. J.M. 
Bambacht - 
Branderhorst 

Amaryllishof 24 Nieuwendijk 86 jaar  

4 november Dhr. J. van 
Maastricht 

Biesboschstraa
t 8 

Nieuwendijk 86 jaar  

9 november Mevr. P. de Heus - 
Bras 

Van der 
Steltstraat 16 

Nieuwendijk 95 jaar 

12 november Mevr. A.T. van den 
Boom - 
Groeneveld 

Vijverstraat 36 Nieuwendijk 85 jaar 

13 november Dhr. L.A. de 
Pender 

Rijksweg 21 Nieuwendijk 78 jaar 

16 november Mevr. C.J. Ippel - 
van Daalen 

Dahliastraat 13 Nieuwendijk 83 jaar 

17 november Mevr. B.B. 
Ouwerkerk - 
Koops 

Rijksweg 96 Nieuwendijk 78 jaar 

20 november Mevr. A. Hoeke Rivierenland 1 Almkerk 75 jaar 

23 november Mevr. E. Versteeg 
- van Vuuren 

Raadhuislaan 4 Werkendam 95 jaar 

26 november Dhr. H. Keller Midgraaf 4 Nieuwendijk 82 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  
 

NOVEMBER 

5 november Fam. van Erp – 
Ippel   

Prinses 
Beatrixlaan 3 

Nieuwendijk  50 jaar 

6 november Fam. van de 
Water – Mulder  

Singel 11 Nieuwendijk 12,5 jaar 

8 november  Fam. Stevens – 
de Bok 

Biesboschstraat 
19 

Nieuwendijk 12,5 jaar 

12 november Fam. Versteeg – 
van den Heuvel 

Anemoonstraat 47 Nieuwendijk 50 jaar 
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13 november  Fam. van 
Daalen – van 
Steenis 

Van der Steltstraat 
28 

Nieuwendijk 63 jaar 

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

DANKBETUIGINGEN 
 
Wat hebben wij veel kaarten, bloemen en telefoontjes gehad voor ons 50-
jarig huwelijksjubileum. Het was heel fijn om te merken dat wij niet vergeten 
zijn. 
Door omstandigheden kunnen wij nog niet deelnemen aan de kerkdiensten. 
Wij leven met jullie mee via computer.  
Nogmaals hartelijk dank. 
 
Hartelijke groet vanuit Woudrichem, 
Dirk en Willy van den Brink 
 
 
 

KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Fam. van der Laan van Maastrigt, Vestingstraat 12 4931KP Geertruidenberg 
(wijk 1) naar Dokter Jasperhof 8 4931KK Geertruidenberg (wijk 1) 
 
Geboren 

Op 11 oktober 2021: Vinz Antonie Cornelis Pieter Heijstek. Zoon van Stephan 
Heijstek en Tanja Heijstek - Wijnands, broertje voor Roza,  Rijksweg 141, 
4255GJ Nieuwendijk 
 
Overleden 
Op 17 oktober 2021: Mevr. M.A. van Breugel – Hoeke, geb. 02-04-1940 
Van der Steltstraat 25 4255HH Nieuwendijk 
 
Op 17 oktober 2021: Mevr. A. van der Stelt – van de Koppel,  
geb. 12-04-1938, Wethouder Joodestraat 2 4285CD Woudrichem 
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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. 
 
Niets is zo veranderlijk als het weer. Prachtige, 
lenteachtige dagen worden afgewisseld met 
perioden van buien en periodiek stevige regen. De gemiddelde temperatuur 
blijft onverminderd aan de hoge kant, zowel ’s nachts als overdag. Dat is met 
name te zien aan de nog volop in groen blad staande bomen. Slechts een 
enkele boomsoort heeft zich al in een herfsttint getooid.  
 
Wereldwijd is een derde van alle bekend zijnde boomsoorten in hun 
voortbestaan bedreigd door ontbossing voor palmolieplantages, grootschalige 

houtkap en klimaatverandering. 
De Grandidier baobab uit 
Madagascar is een soort die er 
zo slecht aan toe is dat 
uitsterven dreigt. De markante 
baobab kan 2500 jaar oud 
worden en wordt ook wel de 
Boom van het Leven genoemd. 
Als de Boom van het Leven op 
uitsterven staat, moet dat toch 
wel te denken geven.  
                                   
Door de zachte temperaturen 
blijft het gras groeien. Evenals 
de voorgaande jaren wordt er 
nog steeds gras geoogst. Het 
wisselende weerbeeld is voor 
de werkzaamheden van de 

akkerbouwers lastig. Alertheid is nodig om op het juiste moment in actie te 
komen. Dat geeft bij tijd en wijle een behoorlijke druk.  
 
Ondanks de negatieve ontwikkelingen rondom het coronavirus is het 
kerkenwerk in beweging gekomen. Vele vrijwilligers zijn in touw om hier 
invulling aan te geven. We proberen de moed erin te houden.   
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Wat speelt er nog meer?  

• De door de regering aangekondigde persconferentie op dinsdag 2 
november belooft niet zoveel goeds. Het ziet ernaar uit dat er nieuwe 
maatregelen van kracht gaan worden. In hoeverre deze beperkingen 
invloed hebben op de wijze waarop de eredienst nu vorm wordt 
gegeven en de activiteiten die gaande zijn is nu nog niet met zekerheid 
te zeggen. Zodra er meer bekend is komt het Moderamen bijeen om de 
adviezen van de PKN en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
(CIO) te bespreken en daaropvolgend een voorstel aan de kerkenraad 
te doen. In afwachting hiervan blijft ‘alles nog bij het oude’.  Er mag 
alleen op de met een gele sticker gemarkeerde plaats genomen 
worden. Zodoende blijft er nog 1 meter afstand tussen de bezoekers 
over en geven we elkaar de nodige ruimte. Er wordt niet naar een 
coronatoegangspas gevraagd, maar het is wel van belang dat je bij 
klachten thuisblijft.   

• De Kindernevendienst en de Tienerdienst draaien gewoon volgens het 
rooster. Aanmelden is niet nodig! De lange banken in de vleugel aan de 
Kilzijde kunnen worden gebruikt door mensen voor wie 1,5 m afstand, 
bijvoorbeeld om medische redenen, nog wel belangrijk is. Ook hiervoor 
is aanmelden niet nodig.                                                                                                                  

• Het dienstverband van Ds. Meeder bij de Gereformeerde Kerk in 
Nieuwendijk eindigt op 3 december 2021. Zij zal op dat moment los 
gemaakt worden als predikant van onze kerk. De morgendienst van 
zondag 5 december zal in het teken staan van het afscheid van ds. 
Meeder. Na negen jaar hier werkzaam te zijn geweest hoopt ds. 
Meeder nog een jaar als predikant binnen de Ontmoetingskerk in 
Sleeuwijk actief te kunnen zijn. 

• De beamers, de beamerschermen, het mengpaneel en de 
geluidsinstallatie zijn inmiddels vervangen. Het systeem was verouderd 
en voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Er is keihard 
gewerkt om alle voorbereidende werkzaamheden in eigen beheer op 
tijd af te ronden, zodat de aannemer aan de slag kon. Dat is allemaal 
gelukt en het resultaat is van de renovatie is verbluffend: een mooi 
helder beeld op prachtige beamerschermen. Hier en daar moet er nog 
wat ‘bijgeschaafd’ worden, maar de grootste klap is gegeven. Alle 
vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt worden hartelijk bedankt 
voor de inzet. 

• Nog een staaltje van techniek is de door Henri Verhagen vernieuwde 
website. De website sluit nu beter aan op de wensen van deze tijd en is 
ook op alle mobiele apparaten goed bereikbaar. Door de grafische 
verbeteringen heeft de website een eigentijdsere uitstraling gekregen, 
waardoor er meer overzicht is ontstaan. Op de website zijn alle 
activiteiten binnen de kerk terug te vinden, maar ook lees je hier online 
de kerkgids en kun je onlinediensten volgen. De website wordt door 
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Henri Verhagen beheerd en bijgewerkt. Zie je iets wat niet klopt? Geef 
het door via website@gknieuwendijk.nl. 

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

• Op zaterdagmorgen 9 oktober heeft het jaarlijkse overleg met de 
organisten plaatsgevonden. Onder andere de organisatorische- en 
muzikale zaken worden op dit overleg besproken en het afgelopen jaar 
is geëvalueerd.     

• Normaal gesproken wordt, zoals voorgeschreven is in de Kerkorde, de 
gemeente betrokken bij de presentatie en bespreking van de 
conceptbegrotingen, waarna deze definitief worden vastgesteld. Helaas 
is het momenteel nog niet mogelijk of in ieder geval erg lastig om de 
gemeente hierbij te betrekken. De conceptbegrotingen 2022 van het 
CvK, de Diaconie, ZWO en Wereldwinkel worden tijdens de 
kerkenraadsvergadering op 17 november toegelicht en besproken en in 
principe voorlopig vastgesteld. In de editie Kerkklanken december 
worden de begrotingen opgenomen, zodat de cijfers voor de 
gemeenteleden beschikbaar zijn.                            De gemeenteleden 
krijgen dan de gelegenheid om vragen te stellen over of opmerkingen te 
maken op de voorlopig vastgestelde begrotingen. In de genoemde 
editie van Kerkklanken is verdere informatie over de procedure te 
vinden. 

• Tijdens de vergadering op 15 
september zijn de schetsen op weg 
naar een nieuwe bestuurlijke 
organisatiestructuur aan de kerkenraad 
voorgelegd. Het wordt namelijk steeds 
lastiger om invulling te geven aan de 
opengevallen plaatsen van aftredende 
ambtsdragers. De vraag ligt op tafel of 
de huidige structuur van de kerkenraad 
nog haalbaar is. Hoe kunnen we als 
bestuur de komende jaren invulling 
blijven geven aan de vijf basistaken 
(het gaande houden van de eredienst, 
diaconale, pastorale en missionaire 
inzet en geestelijke vorming) die in de 

mailto:website@gknieuwendijk.nl
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Kerkorde genoemd worden? We willen graag onderzoeken of 
vereenvoudiging van de kerkenraad mogelijk is met behoud van 
kwaliteit van bestuur.  

• De kerkenraad heeft groen licht gegeven voor een verdere uitwerking 
van de gepresenteerde organisatieschetsen. Het Moderamen heeft de 
schetsen inmiddels verfijnd en aan de colleges en geledingen is de 
vraag gesteld deze opzet te bespreken en de op- en 
aanmerkingen/aanvullingen terug te koppelen, zodat e.e.a. in januari in 
de kerkenraad kan worden besproken.                                                                                                                                                         
 

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

Kerkelijke klanken in popmuziek  
 

Zaterdagochtend, 23 oktober 2021. Bruingele bladeren dwarrelen vanuit 
de bomen naar beneden. Buiten is het fris en grijs. Op deze ietwat 
sombere dag zit ik lekker warm binnen. De eerste slokken koffie glijden 
door mijn keel terwijl ik in mijn oor iemand het volgende hoor zingen:  
‘’De nacht is voorbij, de zon is vrij omhoog te gaan. Straks wordt het 
dag, de morgen is te nieuw om stil te staan. Het leven was wrang, het 
wachten te lang. Maar het neemt een draai. Wees maar niet bang, nooit 
meer bang, het hoeft niet meer.’’ 
 
Het zijn de eerste regels vertaald uit In Nije Dei wat het lied van de maand 
november is. Om eventuele misverstanden te voorkomen, zal ik maar gelijk 
zeggen dat In Nije Dei niet wordt vertaald met ‘’In Nieuwendijk’’, maar dat het 
Fries is voor ‘’een nieuwe dag’’.  
 
Als Brabander zijnde kan ik niet 
zeggen dat ik het Fries ooit een mooie 
taal heb gevonden. Dat is vooral aan 
mezelf te wijten. Ik heb er immers 
nooit veel aandacht aan besteed. Tot 
Ds. De Lange met In Nije Dei aan 
kwam zetten. Ik had het nummer 
weleens gehoord, maar meer ook niet. 
Dus ik ging het maar eens luisteren. 
Eerst zonder vertaling wat voor mij 
een hele opgave was. Soms haalde ik er wel een woordje tussenuit. Het was 
voor mij echter een groot raadsel wat er nu precies werd gezongen. Ondanks 
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dat vond ik het absoluut een mooi nummer en dat Fries was toch eigenlijk 
ook wel alleraardigst. Vervolgens pakte ik de Nederlandse vertaling erbij en 
de tekst beviel me enorm. Dus ik ging het nog maar eens een keertje 
luisteren en verrek; het Fries leek nu ineens nog mooier geworden.  
 
In Nije Dei werd in 1997 als single uitgebracht door de Nederlandse popgroep 
De Kast. Het lied is onderdeel van het album Niets Te Verliezen en is 
geschreven door Syb van der Ploeg, Kees Bode, Sytse Broersma, Nico 
Outhuijs, Peter van der Ploeg en Piet van der Kolk. Het nummer bereikte al 
snel nadat het was uitgebracht de 2e positie in de Nederlandse Top40 en is 
na al die jaren nog regelmatig te horen op de radio en tv. Zo werd het onder 
andere in 2017 nog uitgevoerd in The Passion door Elske DeWall. 
 
Het lied gaat, zoals de meeste, over de liefde. Helaas heb ik niet kunnen 
vinden of In Nije Dei ook met religieuze intenties is geschreven. Wel blijkt in 
een interview met het Nederlands Dagblad dat de zanger van De Kast, Syb 
van der Ploeg, een gelovig man is. Het is dus aannemelijk dat de bandleden 
tijdens het schrijven van dit nummer aan God hebben gedacht. Hoe dan ook 
is de link makkelijk te leggen.  
 
De mannen van De Kast zullen In Nije Dei niet in één dag hebben 
opgenomen. Ze zullen het af en toe een paar dagen, weken, misschien 
maanden hebben laten rusten om er later met nieuwe ideeën op terug te 
komen. Dat heb ik bij dit stukje dan ook maar even gedaan. Inmiddels is er 
een nieuwe dag aangebroken. De nacht is voorbij en buiten schijnt de zon 
volop. Haar stralen vallen de woonkamer binnen en verwarmen mijn huid. Het 
geeft me een aangenaam gevoel en voor mij is het ineens glashelder: het 
licht heeft zijn weg gevonden in een nieuwe dag. Een nieuwe dag, te nieuw 
om stil te staan.  
 
 
Orginele tekst + vertaling In Nije Dei 
 

De nacht is foarby, de sinne is frij, 
om heech te gean 
Aanst wurdt it dei, de moarn is te 
nij, om stil te stean 
It libben wie wrang, it wachtsjen te 
lang. 
Mar 't nimt in kear 
Wês mar net bang, nea wer bang, 
it hoecht net mear 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net 
by dy bin 

De nacht is voorbij, de zon is vrij 
omhoog te gaan 
Straks wordt het dag, de morgen 
is te nieuw om stil te staan 
Het leven was wrang, het wachten 
te lang. 
Maar het neemt een draai 
Wees maar niet bang, nooit meer 
bang, het hoeft niet meer 
 
Er zal geen dag beginnen, dat ik 
niet bij jou ben 
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Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder 
sin 
Jou my dyn hân, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn hân, hjir is myn hert 
'k Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst 
komt de dei 
 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
 
 
'k Kaam net út e rie, it paad dat ik 
gie, it wie sûnder ein 
De tiid dy't der wie, 't hert dat ik 
hie, it wie fersein 
'k Ha my oan dy jûn, mysels yn dy 
fûn, 
'k begjin op 'e nij 
Leafde hat wûn, twa minsken bûn, 
mar fûgelfrij 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net 
by dy bin 
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder 
sin 
Jou my dyn hân, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn hân, hjir is myn hert' 
k Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst 
komt de dei 
 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst 
komt de dei 
 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 

Voor ons zal geen uurwerk zinloos 
tikken 
Geef mij je hand, geef mij je hart 
Als je het aandurft met mij 
Hier is mijn hand, hier is mijn hart 
Ik geef mijn bestaan aan jou 
Lang was het koud en donker, 
straks komt de dag 
 
Vind het licht zijn weg, in een 
nieuwe dag 
 
Ik kwam er niet uit, de weg die ik 
ging was zonder eind 
De tijd die er was, het hart dat ik 
had, het was vergeven 
Ik heb mezelf aan jou gegeven, 
mezelf in jou gevonden, 
ik begin opnieuw 
Liefde heeft gewonnen, twee 
mensen gebonden, maar vogelvrij 
 
Er zal geen dag beginnen, dat ik 
niet bij jou ben 
Voor ons zal geen uurwerk  
zinloos tikken 
Geef mij je hand, geef mij je hart 
Als je het aandurft met mij 
Hier is mijn hand, hier is mijn hart 
Ik geef mijn bestaan aan jou 
Lang was het koud en donker, 
straks komt de dag 
Vindt het licht zijn weg, in een 
nieuwe dag 
Lang was het koud en donker, 
straks komt de dag 
 
Vindt het licht zijn weg, in een 
nieuwe dag 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Lied van de maand – wie denkt mee? 
Dit winterseizoen richten we ons bij het kiezen van het lied van de maand op 
liederen uit The Passion. Zo zijn de nummers ‘Leun op mij’, ‘Tot jij mijn liefde 
voelt’ en ‘In nije dei’ al langsgekomen. En voor advent staat ‘Ik ben maar een 
mens’ op de planning. 
 
Maar we willen graag dat de liedlijst van meer mensen wordt dan alleen van 
Bart en Nico.  
Wie denkt mee voor liednummers voor 2022? We zitten niet vast aan The 
Passion. Wel gebruiken we zoveel mogelijk Nederlandstalig materiaal. En we 
zoeken naar liederen waarin meer zit dan alleen een mooie tekst: ze moeten 
je aan het denken zetten. Suggesties welkom! 
 
Bart van Elzelingen (bvanelzelingen@live.nl)  
Nico de Lange (berichten@nicodelange.nl)  
 
Nieuws van de kindernevendienst 
Het thema van het adventproject dit jaar is: “Tel je mee?”. 
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van 
groeicurven tot Citoscores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt 
soms alsof je overal mee moet scoren. Dat kan bij ons allemaal – en 
misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik 
eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of 
slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale media?  
De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de 
geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf 
kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme 
omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder 
macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.  
In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude 
en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien 
niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een 
bijzondere rol kregen. Dat zijn de volgende teksten: 

• Lucas 2:1-5 De volkstelling 

• Lucas 1:26-56 Het lied van Maria: God maakt gewone mensen 

belangrijk  

• Marcus 9:33-37 Wie is de belangrijkste? 

• Jesaja 53:1-6 Gods dienaar die door niemand werd gezien 

• Lucas 2:6-20 De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders 

Wie telt ermee? We gaan het zien en horen in de kerk tijdens de 
kindernevendienst…maar ook thuis kunnen jullie meetellen naar Kerst. Want 

mailto:bvanelzelingen@live.nl
mailto:berichten@nicodelange.nl
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ook dit jaar wordt er weer een verrassing thuisbezorgd bij alle kinderen van 
de kindernevendienst. 
 
Een hartelijke groet van de kindernevendienstleiding 
 
Laatste stand van zaken Corona en kerkdiensten 
De kerkenraad gaat een heel eind mee in het door de PKN en het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) gegeven advies. De verplichte 
1,5 meter maatregel, de aanmeldingsplicht en de gezondheidscheck komen 
te vervallen. Er wordt niet naar een coronatoegangspas gevraagd. 
Kerkgangers hebben nog wel een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo min 
mogelijk tijdens de kerkdienst. Deze overgenomen versoepelingen gelden 
vanaf zondag 3 oktober, waarbij het erg van belang blijft om gepaste afstand 
te houden en elkaar de ruimte te geven. Vanaf die zondag wordt het aantal 
zitplaatsen dusdanig uitgebreid dat er 1 meter afstand tussen de bezoekers 
overblijft. De lange banken in de vleugel aan de Kilzijde kunnen worden 
gebruikt door mensen voor wie 1,5 m afstand, bijvoorbeeld om medische 
redenen, nog wel belangrijk is. Ook hiervoor is aanmelden niet nodig. 
Gedurende de maand oktober wordt er nog geen gelegenheid geboden om 
na de dienst in de Hoeksteen bijeen te komen. Tot ziens in de kerkzaal! 
U kunt de diensten natuurlijk ook nog steeds bekijken en beluisteren op Kerk 
TV- en radio via https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html. 
 
Komende diensten 
 
Woensdag 3 november: Dankdag 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 7 november:  
10.00 uur:  Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk 
 
Zondag 14 november:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. J.H. Meijer 
 
Zondag 21 november: Voleindingszondag 
10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder - van Hof en Ds. N. de Lange 
 
Zondag 28 november: 1e Advent 
10.00 uur: Voorganger: Ds. A.M. van der Wilt 
 
Zondag 5 december: 2e Advent 
10.00 uur: Voorganger: Ds. M.F. Meeder- van Hof 
 
Zondag 12 december: 3e Advent/Heilig Avondmaal 
10.00 uur: Voorganger: Ds. N. de Lange 

https://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio.html
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VAN DE THEMAGROEP  
 
Engelenproject 
Vorig jaar was er voor het eerst een Engelenproject waarbij we 
voor elkaar een engel mochten zijn. Er waren zoveel mooie 
reacties dat we dit jaar weer een engelenbrigade bijeen willen 
roepen. Er zijn al aanmeldingen maar we kunnen er nog veel 
meer gebruiken. Je kunt je opgeven als engel maar je kunt ook 
mensen opgeven die een engel nodig hebben. 
Laten we ook dit jaar zorgen voor een mooi project!  
 

Op vrijdag 12 november zal schilderes Anneke Kaai een 
lezing houden over het boek Openbaring aan de hand van 
haar schilderijen.  
Enkele jaren geleden heb ik die lezing in Sleeuwijk 
bijgewoond en ik verheug me erop deze nogmaals te horen 
en te zien! 
 De lezing begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur kun je 
alvast koffie of thee drinken. Toegang is gratis. Van harte 

welkom!  
 
PS. Er is in de kerkzaal veel ruimte dus we kunnen op afstand van elkaar 
zitten.   
    
Mailadres. 
Het mailadres: themagroep@gknieuwendijk.nl werkt helaas niet altijd goed. 
Heb je iets te vragen of te zeggen melden aan de themagroep gebruik dan 
beide adressen. Het adres van de themagroep en h.d.peuter@hccnet.nl dan 
weten we zeker dat er één aankomt. 
 
Programmaboekje.  
Het programmaboekje van de themagroep staat op de nieuwe website: klik 
rechts bovenaan op activiteiten. Op de lijst die dan verschijnt klik je 
themagroep aan.  Onder de tekst links staat bekijk het themaboekje. Als je 
die aanklikt kun je het hele boekje lezen.  
 
Groet Arina, Hanneke, Miranda en Nel. 
 
 
  

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
mailto:h.d.peuter@hccnet.nl
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Creatief met penseel.  
Een nieuwe activiteit voor alle Nieuwendijkers!  Heleen 
de Lange is op woensdag 29 september gestart met 
een inloop waarop je kunt schilderen zonder eerst 
ervaring te hebben opgedaan. Dat was spannend want 
zou er  
wel iemand komen? Heleen had zich niet ongerust 
hoeven maken want ze had amper ruimte genoeg om 
iedereen te plaatsen!  Maar aarzel niet en kom gerust 
kijken of meedoen. Eén keer, of meerdere keren, alles 
mag.  
De kosten zijn € 2,50 per keer maar dan krijg je alle materiaal en koffie of 
thee. Aanmelden kan bij Nel Janson (neljanson1@gmail.com) of bij Heleen 
de Lange (berichten@atelierheleen.nl). 
 
Een impressie van zo’n schildermorgen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:neljanson1@gmail.com
mailto:berichten@atelierheleen.nl
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BIJZONDERE ZAKEN 
 
Gezamenlijke kerstviering op maandag 20 december 
Op maandag 20 december hopen wij voor de ouderen een mooie en fijne 
kerstviering te verzorgen. Dat zal gezien de ontwikkelingen rond het covid-
virus dit jaar anders zijn dan dat u gewend bent. De kerstviering zal in en 
vanuit de Gereformeerde kerk gehouden worden.  
De voorbereidingen zijn in volle gang, en dat betekent dat u eind november 
uitgenodigd wordt door iemand van de Zusterkring om bij deze kerstviering 
aanwezig te zijn. Iedereen vanaf 70 jaar is van harte welkom.   
In de dienst mag u meezingen, luisteren en genieten van en met elkaar. Wat 
we fijn vinden om u al vast te laten weten, is dat het mannenkoor Onderling 
Genoegen er zal zijn. Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen goed in de 
gaten en passen als dat nodig mocht zijn het programma daar op aan. Daar 
wordt u dan van op de hoogte gebracht.  
Maar wij hopen u namens beide kerken te kunnen en mogen begroeten. 
 
De zusterkring en de HVD 
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Kerstmarkt 2021 
Na een jaar van afwezigheid vanwege Corona 
kunnen we gelukkig weer melden dat er weer 
een kerstmarkt komt en wel op zaterdag 11 
december. 
De kerstmarkt begint om 9.30 en is tot 14.30 
open. Op deze kerstmarkt kunt u weer van 
alles verwachten. Prachtige bloemstukken, 
groot en klein. Ook andere dingen gerelativeerd aan de kerst, zoals gehaakte 
spulletjes, lekkere advocaat en nog vele andere artikelen.  We zullen het dit  
jaar proberen wat grootser op te stellen en alle artikelen wat uit elkaar te 
zetten zodat we niet met heel veel mensen op een hoop komen te staan. We 
willen toch nog een beetje voorzichtig zijn i.v.m. Corona.  Wat ook natuurlijk 
niet mag ontbreken is de koffiehoek met iets lekkers erbij. Wij weten dat er 
onder de gemeenteleden geweldige bakkers zijn.  Graag vragen wij dan ook 
of er mensen zijn die een lekkere cake of iets dergelijks willen maken. U kunt 
dit op vrijdag afgeven in de kerk. Dit jaar is de koffiehoek in de Inloop. De 
deur aan de kant van de Inloop is tevens de toegang tot de kerstmarkt dit 
jaar. Noteer de datum alvast en wij zien u graag op 11 december. 
 
De kerstmarktcommissie 
 
Samen Geloven Groep  
In oktober hebben we de eerste avond gehouden die in het teken stond van 
een gelijkenis. Het ging over talenten. We hebben uit de bijbel gelezen en stil 
gestaan bij onze eigen talenten. 
  
De volgende avonden van dit seizoen zijn op: 

• 19 november 

• 17 december 

• 21 januari 

• 25 februari 

• 25 maart 

• 22 april 

• 20 mei 

• 17 juni 
 

Ben je tussen de 20 en begin 40, sluit gerust eens bij ons aan!  
 
De bijeenkomst van 19 november start om 20.00 uur in De Inloop. 
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Deze themadienst is geschreven rondom het lied “Temporary home” 
van Carrie Underwood. De dienst “Temporary home” gaat over een 
aantal verhalen waarin mensen troost halen uit het feit dat na dit 
tijdelijke leven niet alles voorbij is. Vol verlangen kijken de personages 
vooruit. 
 
De drie coupletten van het lied worden in een verhalende context 
geplaatst en verder omlijst met bekende en minder bekende 
gospelsongs. 
Zo zijn hier nummers te horen van Coldplay, maar ook nummers uit de 
bekende opwekkingsbundel. 
 
Voel je welkom en nodig uit wie je wil! 
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BIJBELLEESROOSTER 
 

maandag 1 november 
Allerheiligen  
Psalm 33 

Juich voor God 

dinsdag 2 november Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing 

woensdag 3 november 
Dankdag  
Spreuken 15:19-33 

Bij wijze van Spreuken 

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

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

zaterdag 6 november Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag 

zondag 7 november Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 

maandag 8 november Johannes 10:11-21 De goede herder 

dinsdag 9 november Psalm 65 Lofprijzing 

woensdag 10 november 
Marcus 11:27-33 Vragen zonder 

antwoorden 

donderdag 11 november Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen 

vrijdag 12 november Marcus 12:13-27 Ieder het zijne 

zaterdag 13 november Marcus 12:28-37 
Dicht bij Gods nieuwe 
wereld 

zondag 14 november Marcus 12:38–13:2 Rijk en arm 

maandag 15 november Genesis 18:1-15 Sara lacht 

dinsdag 16 november Genesis 18:16-33 Getalscriteria 

woensdag 17 november Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid 

donderdag 18 november Genesis 19:15-29 
God redt de 
rechtvaardigen 

vrijdag 19 november Genesis 19:30-38 Incest 

zaterdag 20 november Johannes 10:22-30 Cruciale vraag 

zondag 21 november Johannes 10:31-42 Kei-hard 

maandag 22 november Marcus 13:3-13 Weeën 

dinsdag 23 november Marcus 13:14-23 Wees gewaarschuwd 

woensdag 24 november Marcus 13:24-37 Wees waakzaam 

donderdag 25 november Sefanja 1:1-13 Grote schoonmaak 

vrijdag 26 november Sefanja 1:14–2:3 Neem God serieus 

zaterdag 27 november Sefanja 2:4-15 Hoop voor Gods volk 

zondag 28 november 
Advent  
Lucas 1:1-25 

Priesterzegen 

maandag 29 november 
Lucas 1:26-38 In gezegende 

omstandigheden 

dinsdag 30 november Lucas 1:39-56 Magnificat 
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woensdag 1 december Maleachi 1:1-9 Gekwetste liefde 

donderdag 2 december Maleachi 1:10–2:9 Schijn en werkelijkheid 

vrijdag 3 december Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader 

zaterdag 4 december Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komst 

zondag 5 december 
2e Advent  
Maleachi 3:6-12 

Neem de proef op de som 

maandag 6 december Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen 

dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ... 

woensdag 8 december Psalm 28 Smeekbede 

donderdag 9 december Sefanja 3:1-13 Recht 

vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20 Bemoediging 

zaterdag 11 december 
Psalm 72 De beste wensen voor de 

koning 

zondag 12 december 
3e Advent  
Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

maandag 13 december Jesaja 5:8-19 Afloop 

dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30 Angstbeeld 

woensdag 15 december Jesaja 6:1-12 Roeping 

donderdag 16 december Jesaja 7:1-9 In het nauw 

vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken 
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GELEZEN 
 

Bron: Trouw, 27 oktober 2021.  
 
Welk verhaal geeft uw leven 
zin? Trouw-lezers vertellen hun 
verhaal. In deze aflevering: Egbert 
van der Weide (1960). ‘Woorden 
ergens voor vinden helpt je om 
angst en verdriet te duiden.’ 

 
 
 
 
 
 
 
Het waren muizen die het deden, dat zachte krabbelen achter het beschot 
van het kamertje waar ik sliep. Eigenlijk sliep ik niet: het vreemde geluid 
maakte me bang. Mijn opa, bij wie ik logeerde, vond me wakker toen hij nog 
even bij mij kwam kijken. De volgende morgen kroop hij, zo oud als hij was, 
achter het schot om mij te laten zien waar ik zo bang voor was: een nest 
piepkleine muisjes. Hij verzekerde mij dat ze niet bij mij konden komen. Ze 
waren banger voor mij dan ik voor hen. En nu ik wist wat dat geluid 
veroorzaakte, kon ik gewoon gaan slapen. Helemaal gerustgesteld was ik 
niet. Maar het hielp wel. 
Ik heb de muisjes in de boerderij van mijn opa er dikwijls bijgehaald toen ik 
later, als predikant, mensen hielp woorden te vinden voor wat zo onzegbaar 
moeilijk of zwaar was. Omdat het benoemen van het onbekende geritsel mij 
destijds hielp bij de aanvaarding ervan. 
Woorden ergens voor vinden helpt je om angst en verdriet te duiden. 
Woorden maken die dingen niet kleiner of minder erg, maar ze helpen je om 
er tenminste vat op te krijgen. Wat onbenoemd blijft, wat onbekend is, wat 
niet gezegd wordt: daar worden de dingen ondraaglijk zwaar van. Goede 
woorden maken alles lichter. Alleen daarom al hield ik van mijn werk. Het 
voorbeeld van de muisjes werkte, het hielp gemeenteleden bij het benoemen 
van hun eigen angst, zorg, verdriet. 
 
Pijn van binnen en gevoelloosheid van buiten 
Ik was met mijn werk nog lang niet klaar. Graag was ik nog eens verkast naar 
weer een ander deel van het land. Niet omdat ik het in mijn gemeente niet 
naar de zin had – integendeel. Maar ik had graag nog eens ergens anders 
een nieuwe uitdaging willen aangaan. 
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Maar ik werd ziek. Toen een jaar of zeventien geleden de vage pijnklachten 
in mijn handen niet tot een reumatische aandoening te herleiden waren, was 
ik opgelucht. Van nabij had ik de verwoesting gezien die zoiets in iemands lijf 
en leven aanricht. Daarna vergat ik meestal dat die pijn er ook nog was. 
Totdat de klachten, tien jaar later, ernstiger werden en zich uitbreidden naar 
mijn armen en voeten en benen. Neurologisch onderzoek gaf er een naam 
aan: ciap. Die afkorting staat voor ‘chronische idiopathische axonale 
polyneuropathie’. Het verdwijnen van de beschermlaag rond de zenuwen 
veroorzaakt voortdurend kortsluiting. Pijn van binnen en gevoelloosheid van 
buiten. 
Ik ging minder werken en toen weer meer, vervolgens minder en ten slotte 
ging het helemaal niet meer. Vier jaar geleden nam ik afscheid van wat mijn 
laatste gemeente bleek te zijn. Daar is de kwaal natuurlijk niet van 
overgegaan. De beperkingen en de pijn nemen langzaam maar zeker toe. 
Het was iemand buiten de gemeente die mij door een simpele vraag het 
meest geholpen heeft om al die woorden die ik voor anderen vond, nu voor 
mijzelf te wegen. Hij noemde zich nadrukkelijk niet gelovig. Hij vroeg mij wat 
mijn ziekte met mijn geloof deed. Hij was eigenlijk de eerste die dat vroeg. En 
hij deed dat oprecht en bewogen, zonder een spoor van cynisme of ‘zie-je-
wel-dat-geloven-niet-helpt’. 
Hij wist me aan de praat te krijgen. In dat gesprek kwamen mijn muizen op 
tafel: de pijn in mijn lijf, het gevecht om aan het werk te blijven en de 
dreigende vervroegde emeritering. Dankzij dat gesprek ontdekte ik dat het 
geloof dat ik al herderend tevoorschijn haalde bij gemeenteleden hen hielp 
om sterk te staan tegenover hun eigen muizen, en mij hielp in mijn eigen 
vertrouwen op God. In het verhaal van de muisjes was door de jaren heen 
ook telkens mijn eigen geloof meegekomen; het triggerde dat van de ander 
die daardoor groeide in vertrouwen. 
 
Meekijken in afschuwelijk diepe afgronden 
Sindsdien heb ik heel die stoet van mensen, aan wie ik de muisjes van mijn 
opa heb voorgehouden, in mijn gedachten zien passeren. Ze helpen mij 
misschien nu meer dan ik hen toen heb kunnen helpen. Ik ben mij er in het 
pastoraat altijd van bewust geweest hoe lastig het is mensen echt te helpen: 
je zegt zo makkelijk iets, en je zegt zo gauw te veel. 
Maar die mensen, met erger leed geconfronteerd dan mijn relatief dragelijke 
last, verloren de hoop niet. Ze zagen hun ellende recht in het gezicht. Ik heb 
mogen meekijken, in afschuwelijk diepe afgronden vaak. Maar zoveel van die 
mensen straalden een onvermoede kracht uit. Ze waren zoveel meer dan 
alleen maar ziek of zielig. Ze leefden. Ze lachten. Ze hadden lief. 
Ik denk dan aan Margreet, een oudere vrouw die op sterven lag. Door haar 
ziekte en de medicatie begon ze te hallucineren. Het verhaal van de muisjes 
hielp haar die dingen klein te krijgen en haar angst te overwinnen. Ze hield 
kracht over om liefdevol afscheid te nemen en in vrede te sterven. 
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Ik zie het gezicht van Gerard weer voor me, een jonge man die al jaren MS 
had. Het hardop benoemen van de kwaal en wat die met hem deed, hielp 
Gerard om altijd net iets groter te blijven dan zijn ziekte. ‘Ik heb MS, ik ben 
het niet’, zei hij dan. Het gaf hem ruimte zich vast te houden aan de liefde die 
hij ervoer, van God en van mensen. Ik heb zelden een blijmoediger mens 
ontmoet dan hij. 
Ik heb het voorrecht gehad hen te kennen. Ze schonken mij hun vertrouwen. 
Ik zou me naar hen toe schamen om nu zelf de moed te laten zakken. Dus 
lach ik maar wanneer m’n fietssleutel of m’n handschoenen of m’n 
boodschappen me uit handen vallen. Vaak valt alles tegelijk, trouwens. Ik zet 
m’n ene zere voet voor mijn andere en loop stug door, want stilstaan helpt 
niet. Leven en lachen en liefhebben – dat helpt.” 
 
Peter Henk Steenhuis 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

77e  jaargang nr. 9/ 2021  

https://www.trouw.nl/auteur/Peter%20Henk%20Steenhuis
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

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

Scriba  ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473 
 e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl 
 

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

 

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

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

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

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

wimcolijn@gmail.com 
  

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

 
Nieuwsbrief   Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marjolein Bot, Buitendijk 26, 

tel. 06-21498141, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag 
donderdag vóór 17.00 uur. 

 

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

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 7 december 2021 vóór 18.00 uur bij: 
 Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721 

 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  

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

 

*Ontwerp en aanleg van uw tuin 
* Onderhoud van uw tuin 

* Levering van o.a. planten en bomen 
 

 
Bereklauw 8 
4251 KS  Werkendam 
Mob: 06-28720324 

   Tel: 0183-505582 

 
 
 

 


