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MEDITATIE 
 
De tien woorden 
Dit winterseizoen wil ik in mijn meditaties 
stilstaan bij de tien woorden uit Exodus 20. 
Omdat de tien woorden nauw met elkaar 
samenhangen hebben we eerst een paar keer 
gekeken naar het geheel: hoe is de tekst 
opgebouwd?  
In dit nummer kijken we nu naar de eerste vier 
woorden op de eerste tafel en krijgt elk kort de 
aandacht. Het vijfde woord, dat doorgaans ook 
tot de eerste tafel wordt gerekend, bespreken we 
apart in het volgende nummer – want dat woord 
laat zich verbinden met de eerste én de tweede tafel.  
 
De eerste tafel en zijn vier woorden 
De tien woorden beginnen met de tekst “Ik ben de HEER, uw God, die u uit 
Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” In de traditie die spreekt over de 10 
geboden is er wel discussie of dit dan een gebod kan zijn. Dat wordt al 
anders als je spreekt over de tien woorden. Maar dan nog is dit een andere 
dan de rest. Wat kenmerkt dit eerste woord dan? Daarover kun je tenminste 
twee dingen zeggen.  
Allereerst zet dit woord de toon. Hier spreekt een bevrijdende God. Niet voor 
niets zijn er vertalingen die de naam van God niet met ‘Heer’ maar met ‘de 
Ene’ weergeven. Deze God is bevrijdend, omdat er geen verborgen agenda 
schuil gaat in spreken en handelen. In dat bevrijdende licht dienen de andere 
woorden te worden gelezen. 
Als tweede kun je zeggen: je weet vanaf het begin met wie je te maken hebt, 
en tegen wie je ‘ja’ zegt door de tien woorden als leefregel te gebruiken.  
Er wordt in de uitleg wel eens de vergelijking gemaakt met iemand die koning 
wordt over een volk, en zijn naam bekend maakt. Dan schuilt in dit eerste 
woord toch ook weer iets van een gebod: erken deze God. In de menselijke 
samenleving zou dat dan al gauw een erkenning zijn vanuit concurrentie. 
Want bij wie hoort deze God dan?  
Het mooie is dat dit woord in de woestijn werd gegeven. Geen van de 12 
stammen van Israël zou kunnen zeggen: dit woord werd gegeven op ‘mijn’ 
grondgebied. Niemand kan zeggen dat deze bevrijder-God meer van haar of 
hem is dan van de anderen. Ook daarin is de Ene bevrijdend: deze Ene is er 
voor iedereen in gelijke mate.  
 
Na dit eerste woord volgt de keerzijde ervan. Geen afgoderij. Is dat nu toch 
iets menselijks in de Ene, dat deze geen andere goden kan verdragen?  
Het blijkt uit allerlei bijbelverhalen dat God daar – menselijk gesproken – niet 
meteen van wakker ligt. Maar waar hij wél van wakker ligt is als mensen 
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andere goden proberen te laten lijken op de Ene, de bevrijder-God. Want 
zodra ze dat proberen, dan worden ze er blind voor dat die andere goden 
juist niet bevrijdend zijn. En met name dat die andere goden altijd en altijd 
weer mensen gevangen zetten die weinig of geen macht hebben. Die 
kwetsbaar zijn, arm, onderdrukt. En daar is God alert op. Mensen maken heel 
veel stuk door machten die niet bevrijdend zijn op te poetsen en te laten lijken 
op de Ene. Dat is wat er mis gaat bij het gouden kalf: “Dit is uw god, die u 
bevrijd heeft…”  
Willem Barnard is met een prachtige vertaling gekomen: vereer naast mij 
geen “achterna-goden”. Dat zijn goden die doen alsof ze lijken op de Ene, die 
achter de Ene aanhollen. Maar ondertussen strooien ze ons zo zand in de 
ogen – tot het moment waarop we ontdekken dat we slaaf zijn geworden van 
die “achterna-god”.  
 
Het derde woord luidt: Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want 
wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Met andere woorden: gebruik 
de naam van de Eeuwige, je God, niet voor niets. Maar het kan ook 
betekenen: voor valsheid, bedrog, leugen. Ik ben ook de vertaling 
tegengekomen: gebruik de naam van de Ene niet voor een waan.  
En daarom: zweer dan ook niet bij de naam van de Ene, of welke andere 
naam je voor de Ene in de bijbel vindt. Het moet genoeg zijn als jij je woord 
geeft. Als je woord en je daad niet samenvallen, haal God er dan niet bij.  
 
En dan het vierde woord op de eerste plaat, waarin het gaat over het in ere 
houden van de sabbat – want  het is een heilige dag.  
Zowel in het jodendom als in het christendom is deze tekst heel serieus 
genomen. Maar het eigene van dit woord is vaak versluierd geraakt omdat 
het werd (en wordt) omgeven met allerlei praktische voorschriften. Die 
veranderen door de eeuwen heen, en zijn cultuur-gebonden.  
Waar het nu om draait in dit woord? Daarvoor moeten we terug naar het 
begin van Genesis 2, waarin het scheppingsverhaal wordt afgesloten. Daar 
lezen we: “Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte 
hij van het werk dat hij gedaan had.” 
Er wordt wel eens gezegd dat de mens de kroon zou zijn op de schepping. 
Maar niets is minder waar. Het is de sabbat, de dag van de onderbreking, die 
de schepping kroont. Daar gaat het op aan. Dat we uit de mallemolen van 
alledag kunnen breken. Dat we niet zijn geboren als slaven in een eeuwige 
tredmolen. Maar dat we kunnen genieten, zoals de Ene dat deed toen de 
schepping was voltooid. Zo komen we van de bevrijding in het eerste woord 
bij het toekomstperspectief van de sabbat.  
 
Ds. Nico de Lange 
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VAN DE REDACTIE 
 
Het zijn bizarre tijden. Dachten we dat het leven weer een beetje zou 
normaliseren met stille hoop dat we de Corona-periode achter ons konden 
laten met het loslaten van de meeste maatregelen.  
Met de inval van Rusland in Oekraine kantelt het perspectief volledig. 
Ongeloof, verbazing, verbijstering, onbegrip. Dit zijn zomaar wat woorden die 
door het hoofd spoken van uw eindredacteur bij het schrijven van dit 
voorwoord. Wat valt er te zeggen? Heel veel, maar ik beperk me tot een 
tweet die ik deze week langs zag komen.  

 
 
Overgaand tot de orde van de dag. We zijn er weer met de tweede editie van 
Kerkklanken in 2022. Ik zou een korte introductie kunnen geven wat er 
allemaal te lezen valt in dit blad. Maar daar zie ik dit keer vanaf, u leest het 
vanzelf.  
Ik beperk me tot één hoopgevend citaat uit de bijdrage van onze voorzitter: 
“Het komt goed hoor, allemaal, in de toekomst …….. Maar let op, het komt 
altijd anders goed dan je verwacht.” 
 
De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 21 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.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 
Maatschappelijk gezien gaat het uit het dal van de coronapandemie klimmen 
bijna als vanzelf. Nagenoeg iedereen hunkerde naar de ‘vrijheid’ en het 
oppakken van het normale leventje is dan een fluitje van een cent. Nu alle 
maatregelen op een haar na zijn afgeschaft, staat de Nederlander niets meer 
in de weg om zijn of haar gang te gaan. Voordat je het in de gaten hebt draait 
de wereld als vanouds weer door.  
 
En de kerk? Gaat de kerk ook weer als vanouds draaien nu de beperkingen 
nagenoeg van de baan zijn? Dat is maar zeer de vraag, omdat er mede door 
de coronaperiode best veel is veranderd.  
Er is als het ware een tweedelling ontstaan in onze gemeenschap, waarbij 
een deel van de leden de erediensten het liefst fysiek bij willen wonen, 
inclusief samenkomen na de dienst én dit ook zullen blijven doen.  
Daarnaast zal een deel van de gemeente ervoor kiezen de diensten online 
via kerk TV te volgen. Het is van belang beide gemeenschappen voldoende 
aandacht te geven en in te spelen op de behoeften van de beide groepen.  
 
Maar, hoe doe je dat, hoe kom je bijvoorbeeld in contact met de mensen die 
alleen digitaal verbonden zijn en dus eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, 
‘onzichtbaar’ zijn? Zijn dit de jongere generaties die hier de voorkeur aan 
geven? Of mensen die de drempel van de kerk te hoog vinden?  
 
De kerk is een gemeenschap van mensen, waarin alle generaties een plek 
hebben. Een plaats waar je zonder voorwaarden mag komen. Het is dé 
uitdaging om iedereen te laten ervaren dat zij er mogen zijn en bij God 
mogen horen. Met het vasthouden aan alles wat we hadden en deden lijken 
we een doodlopende weg in te slaan. Keuzes zullen gemaakt moeten worden 
om te kunnen bouwen aan de kerk van morgen, in het besef dat God niet 
alleen in de kerk te vinden is, maar ook buiten de kerk naar mensen toekomt. 
Voor een kerk van de toekomst zijn jongere generaties onmisbaar en is de 
inbreng van de oudere generaties van onschatbare waarde.  
 
Zoeken naar verbinding en balans tussen 
de verschillende generaties is van 
wezenlijk belang. Voor iedereen moet er 
ruimte zijn om op wat voor manier dan 
ook mee te doen. Dat vraagt misschien 
wel om veranderingen. Zijn wij als kerk 
bereid die richting op te gaan? Durven we 
als gemeente verder te kijken en de 
kansen te grijpen, ondanks muren die 
voor ons staan en bergen die voor ons oprijzen?  
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Het is natuurlijk gemakkelijk om te roepen dat je niet zomaar alles kunt 
veranderen. Volgens de Jonge Theoloog des Vaderlands, Tabitha van 
Krimpen, kun je inderdaad lang niet alles veranderen. Dat moet je wel 
accepteren. Het is volgens haar de kunst om op een dusdanige manier in het 
(kerkelijke) leven te staan, dat je daardoor beseft wat je wel of juist niet 
veranderen kunt. Dit is een leerproces waar wijsheid bij nodig is. Tabitha 
verwijst naar Franciscus van Assisi, die gezegd heeft dat “je wijsheid nodig 
hebt om te accepteren wat je niet kan veranderen”. Van Krimpen haalt haar 
wijsheid uit het gebed. ‘Ik bid om wijsheid, om open te staan en ontvankelijk 
te zijn voor wat er speelt, om niet te denken dat ik zelf de waarheid in pacht 
heb, om niet over mensen heen te walsen, maar anderen als volwaardig te 
zien’.  
Deze Jonge Theoloog des Vaderlands wil de kerk aantrekkelijk maken voor 
jonge mensen. Bijvoorbeeld door jongeren ruimte te geven in de 
besluitvorming. Zij geeft aan dat het erg van belang is om een balans te 
vinden in de manier van aanpak. Daar is wijsheid bij nodig, zodat iedereen 
binnen boord blijft.  
Bouwen aan de kerk van de toekomst kan alleen maar slagen als dit in 
samenwerking opgepakt wordt. In je eentje gaat dit niet lukken. Door elkaar 
te helpen en te ondersteunen, naar elkaar te luisteren en elkaar te stimuleren, 
ontstaat er als het ware een kettingreactie, die tot iets heel groots kan 
uitgroeien. Met een dergelijk en degelijk samenwerkingsverband kan de klus 
geklaard worden.  
 
Jaarlijks wordt op alle 
scholen in Amerika op de 
Martin Luther Kingday een 
lied over de droom van 
Martin Luther King 
gezongen. De titel van het lied luidt ‘Woke up this morning with my mind, 
stayed on Freedom.’ Het refrein gaat als volgt: ‘What can one little person 
do? What can one little me or you do? What can one little person do to help 
this world go round? One can help another one, and together we can get the 
job done.’  De tekst van dit refrein geeft precies weer wat een gering mens 
kan doen of bereiken als de bereidheid er is om samen op te trekken.  
 
Met dit hoopgevende uitgangspunt moet het toch wel goed komen, zou je zo 
zeggen. De Theoloog des Vaderlands uit 2017, predikant Claartje Kruijff, legt 
in een interview uit waarom we moeten durven te vertrouwen dat het goed 
komt. Dit interview is te vinden in het boek ‘De zin van het leven’ van Fokke 
Obbema, waarin prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende 
gesprekspartners zijn opgenomen.  
Claartje Kruijff vertelt over een ervaring op een vuilstortplaats. ‘Onlangs was 
ik bij een vuilstortplaats om oude spullen van de kinderen weg te gooien. Het 
was een beetje verdrietig, ik peinsde over vergankelijkheid. Naast me stond 



 6 

een oudere meneer spullen weg te gooien. Hij had waterige ogen. Ik zag in 
zijn ogen dat hij dapper had moeten zijn. Uit het niets zei hij: “Het komt goed 
hoor, allemaal, in de toekomst”. Ik vroeg hem: Maar hoe komt het dan goed?” 
Waarop hij zei: Dat weten we niet, maar het komt goed.” Toen rolde hij een 
sigaretje, met tranen in zijn ogen. Even later kwam hij nog achter mij aan en 
zei: Maar let op, het komt altijd anders goed dan je verwacht.” Ik ging 
daardoor lichter naar huis, opgelucht, in de overtuiging dat het al goed is. Die 
wijsheid kom ik in mijn leven ook wel eens tegen. Dat je denkt: het is toch 
goed gekomen, alleen niet zoals ik had bedacht. De zin van het leven heeft 
ook te maken met hoe je het leven aangaat, met durven vallen en opstaan. 
Durf te vertrouwen dat het goed komt’.  
 
Eigenlijk hoeft hier niet zoveel aan toegevoegd te worden. Laten we bidden 
om wijsheid en moed om de kansen te benutten op weg naar een kerk van de 
Toekomst.  
 
 

 
 
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 
Roelinde van den Heuvel, jeugd/jongerenwerk 

              
Scribaat Kerkenraad:  Email: scriba@gknieuwendijk.nl  
 
Predikant:   Ds. Nico de Lange 

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

 
 

mailto:berichten@nicodelange.nl
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Vorige keer sloot ik mijn inleiding af met de tekst van het 
liedje van Jaap Reesema: alles komt, alles komt, alles 
komt goed! Met de laatste afgekondigde versoepelingen 
komt alles inderdaad ook goed.  
 
Vanaf zondag 27 februari gaat de 1,5 meter de 
geschiedenisboeken in, hoeven we geen mondkapjes 
meer te dragen, mogen we weer uit volle borst meezingen, wordt u niet meer 
opgewacht door een corona-coach… en is er gelegenheid na de dienst 
gezellig een bakje koffie te nuttigen en even na te praten. 
Dus we mogen we weer massaal de kerkbanken vullen met kerkleden die dit 
node hebben gemist. Grijp dan ook die kans! En mocht u toch nog wat 
aarzelingen hebben, kunt u plaats nemen aan de Kilzijde waar de 1,5 meter 
nog wel van toepassing is.  
Afgelopen zondag (20 februari) hebben we al een voorproefje gehad op wat 
komen gaat. Circa 60 tot 70 kerkgangers hebben de ouwerwetse sfeer weer 
mogen proeven. En dat smaakt naar meer. TOT ZONDAG IN ONS 
KERKGEBOUW! 
 
Wat speelt er verder binnen het CvK? 
 
Collectebonnen kopen via de Regiobank 
De belastingdienst heeft een beleid opgepakt om “contante” transactie zoveel 
mogelijk uit te bannen. Dit betekent dat wanneer kerkleden contant bonnen 
kopen bij de Regiobank, zij dit niet meer kunnen verwerken in hun 
belastingaangifte. We hebben daarom in samenwerking met de Hervormde 
Gemeente een pinautomaat bij de Regio Bank aangekocht. Deze is vorige 
week geïnstalleerd, dus collectebonnen kopen via de Regiobank is weer 
fiscaal vriendelijke mogelijk. 
 
Kerk TV/geluid 
Er zijn 2 kostersgroepen gevormd, een groep kosters voor beeld en geluid en 
een groep kosters die hoofdzakelijk fungeert als gastheer. Dit met als doel 
meer vaardigheden op te doen. Daarnaast kunnen de “beeldregisseurs” meer 
getraind worden in wat wel en niet in beeld gebracht kan worden. Bemensing 
van beeld en geluid zal voorlopig een continu aandachtspunt blijven. 
 
Nieuwe cilinders 
Binnenkort worden er nieuwe sloten geplaatst in de deuren van de kerk en 
bijgebouwen. Er worden sloten geplaatst zodat met één sleutel alles kan 
worden geopend, met uitzondering van de drukkerij. Er zal eerst 
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geïnventariseerd worden wie er een nieuwe sleutel nodig heeft. 
 
Electrische kookplaat 
Verzocht is om een elektrische kookplaat met geïntegreerde afzuiging in de 
keuken aan te brengen. De voorkeur is gevallen op een Smeg Classici 
Concerto inductiefornuis 90 cm RVS (grote pannen mogelijk voor grote 
groepen) in combinatie met een afzuigkap-wandschouw-rvs die is uit te 
voeren als recirculatie kap waardoor geen dak doorvoer nodig is. Eén en 
ander is in bestelling en zal binnenkort worden geïnstalleerd. 
 
Donkey Mobile 
Nog nooit van gehoord zullen de meesten van u zeggen, maar daar komt 
binnenkort verandering in! Het betreft een app voor onze kerk, welke op uw 
telefoon gezet kan worden. Dus uw kerk in uw broekzak!  
Het idee komt van Ds. de Lange en hij nam dit mee uit zijn vorige gemeente. 
Voorzitters van kerkenraad en CvK hebben begin januari een zoom-meeting 
bijgewoond en waren daar heel enthousiast over. Vervolgens is hieraan 
vervolg gegeven in de vorm van een gesprek met Hendrik Wienen van 
Donkey Mobile.  
Afgelopen week heeft de voltallige kerkenraad het idee ook omarmd. De 
volgende stap is een team samen te stellen die met behulp van een 
medewerker van Donkey Mobile de app gaat introduceren. Dus wordt 
vervolgd ………. 
 
Achter de naam Donkey Mobile zit overigens een 
leuk verhaal. In de bijbel komt de ezel (donkey) 
steeds als dierbaar dier naar voren. Van 
Abraham die het hout voor zijn offer op zijn ezel 
laadde tot aan Jezus die Jeruzalem binnenreed 
op een ezel. Het is nooit het dier zelf dat centraal 
staat maar hij ondersteunt een hoger doel. Dat 
inspireerde de medewerkers van Donkey Mobile. 
Zij willen een app aanbieden die de lasten van de 
gemeente verlicht en dienstbaar aanwezig is. 
Maar misschien wel belangrijker: de 
gemeenschap dichter bij elkaar brengt. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast eens op donkeymobile.app 
                                                         
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos.  

 
  



 9 

VAN DE DIACONIE 

 
 

Avondmaalcollecte van zondag 6 maart 2022 

Deze avondmaal collecte willen we graag besteden aan Mercy Ships. 

Elk jaar sterven wereldwijd 17 miljoen mensen aan 
aandoeningen die voorkomen hadden kunnen 
worden door veilige chirurgische zorg. Daar wil 
Mercy Ships iets aan doen. We varen met ons 
ziekenhuisschip, volledig bemand met vrijwilligers, 
naar Afrika om daar hoogkwalitatieve medische zorg 
te bieden. Op het schip voeren we gratis operaties 
uit en trainen we lokale gezondheidswerkers. 

U kunt het werk van Mercy Ships steunen met een gift. Met de opbrengst van 
de collecte kunnen operaties aan boord mogelijk gemaakt worden. De 
operaties die Mercy Ships uitvoert zijn vaak leven veranderend. Blinden 
kunnen weer zien, kinderen kunnen weer lopen, en mensen worden bevrijd 
van tumoren. Met €50 euro kan bijvoorbeeld een staaroperatie uitgevoerd 
worden waardoor iemand in Afrika het zicht terugkrijgt. 

Ook zijn in het uitvoeren van deze missie vrijwilligers onmisbaar! Of het nu 
gaat om een chirurg, verpleegkundige, loodgieter, stuurman of receptionist, 
iedereen kan met zijn of haar talenten meewerken aan het brengen van hoop 
en genezing. 

Al 40 jaar volgt Mercy Ships het voorbeeld van Jezus door om te zien naar de 
armen en de zieken. We danken u hartelijk voor uw betrokkenheid die dat 
werk mogelijk maakt!  

Mogen wij  deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.  
U kunt ook u gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de 
diaconie:                         
NL90 RABO 0301511586 t.a.v. Mercy Ships  
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UIT DE GEMEENTE 
 
 

Geboren 
We ontvingen bericht van de geboorte van twee kinderen in onze gemeente. 
Op 3 februari zag Aaron van Pelt het levenslicht. Aaron is een broer van 
Tirza, zoon van Laura en Toine, en woont aan de Kerkweg 50.  
Tien dagen later is Nola van der Meijden geboren, dochter van Stephanie en 
Remy (Kilse Suikerpeer 25). 
Wij verheugen ons met elkaar over deze nieuwe levens, en wensen de 
gezinnen van harte Gods zegen en nabijheid toe op hun gezamenlijke 
levensweg.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 

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

Maart 

5 maart Mevr. M.J. Walraven - 
Boeve 

Buitendijk 22 NIEUWENDIJK 86 

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

Singel 10 NIEUWENDIJK 84 

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

Prinses Julianaweg 
8 

NIEUWENDIJK 87 

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

Rijksweg 116 c NIEUWENDIJK 81 

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

Heistraat 5 NIEUWENDIJK 83 

13 maart Mevr. C. Kasen - van 
den Steenhoven 

Zandsteeg 30 NIEUWENDIJK 76 

16 maart Dhr. J. Groeneveld Prinses Beatrixlaan 
27 

NIEUWENDIJK 78 

17 maart Dhr. P. van der Stelt Prinses 
Margrietlaan 2 

NIEUWENDIJK 75 

22 maart Mevr. L. Struik - van der 
Wiel 

Knotwilg 31 ALMKERK 96 

25 maart Dhr. W. Hoeke Dahliastraat 1 NIEUWENDIJK 78 

26 maart Dhr. D.J. van den Brink Steurstraat 97 WOUDRICHEM 76 

27 maart Dhr. M. van der Stelt Singel 42 NIEUWENDIJK 80 

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

Van der Steltstraat 
1 

NIEUWENDIJK 79 

28 maart Dhr. W.H. Ouwerkerk Anjerstraat 4 NIEUWENDIJK 75 
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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  
 

maart 

Dhr. en Mevr. van der Pijl 
– Versteeg  

Zandsteeg 78, 
Nieuwendijk  

12 maart 40 jaar 

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

ZWO 
 
Primula actie gaat NIET door 
Vanwege de nog steeds hoge corona besmettingscijfers heeft de ZWO 
besloten om de primula actie dit jaar niet door te laten gaan. 
 
Paasgroetenactie 
De Paasgroetenactie komt er weer aan. In februari zullen de 
Paasgroetenkaarten weer uitgedeeld worden. De Paasgroetenkaarten zullen 
gestuurd worden aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen 
in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis 
maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat 
op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid 
van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat 
voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw 
 
Werkwijze 
Paasgroetenkaarten van gemeenten kunnen tot en met 12 maart 
2022 worden opgestuurd naar: 
 
Protestantse Kerk in Nederland 
T.a.v. Paasgroetenactie 
Postbus 8504 
3503 RM  Utrecht 
 
De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire 
inrichtingen in Nederland als het buitenland. 
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Tips voor de afzender 

● Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd 
uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam 
worden niet doorgegeven.  

● De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw 
groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de 
onderste kaart schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf 
verzenden. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand 
houden. Dat dat voor hem of haar mogelijk wordt gemaakt, doet extra 
goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze 
kaart. 

 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als 
daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
 
 
 

PASTORALIA 
 
Dit kerkblad verschijnt op de aswoensdag. En we blikken vooruit naar de 
40dagentijd.  
De aswoensdag heb ik leren kennen in de oecumenische traditie in 
Zoetermeer-Noord. Samen met mijnheer pastoor heb ik die viering een paar 
keer mogen leiden. En andere jaren was ik één van de vierders, terwijl mijn 
collega naast de pastoor stond.  
De ingetogenheid hebben mij geraakt. Het askruisje maakte mij er meer van 
bewust dat deze tijd het van ons vraagt om wat minder te hollen in de kerk, 
wat minder bezig te zijn met geregel en bestuur. Dat we als het ware op dat 
punt ‘vasten’. Dat woord ‘vasten’ heeft van oorsprong te maken met je ogen 
‘vast’ richten op een belangrijke mens of een belangrijk punt van aandacht. 
Vanuit die betekenis komen we bij het doel van de veertigdagentijd: ons 
bezinnen op de weg die God met Israël en in Jezus van Nazareth met de 
mensheid is gegaan. Een wonder waarvoor we nog steeds woorden tekort 
komen. Daarom is het goed dat het ook een tijd is van verstilling.   
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Wij lezen met BijbelBasics… 
 
o Zondag 6 maart, 1e van de veertigdagentijd. Exodus 12:21-31 en 37-42 

(De Israëlieten bevrijd uit Egypte) 
o Zondag 13 maart, 2e van de veertigdagentijd. Exodus 13:3-10 (Blijven 

denken aan de bevrijding uit Egypte) 
o Zondag 20 maart, 3e van de veertigdagentijd. Exodus 14:5-22 (De 

doortocht door de Rietzee) 
o Zondag 27 maart, 4e van de veertigdagentijd. Deuteronomium 8:7-18 (Het 

beloofde land) 
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 

DANKBETUIGINGEN 
 
Wij zijn dankbaar dat wij ons 60 jarig huwelijk in goede gezondheid hebben 
mogen vieren, 
Nu willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de bezoeken, bloemen, 
kaarten, telefoontjes,  appjes en allerlei groeten, in welke vorm dan ook. 
 
Het was een dag om op terug te kijken en om nooit te vergeten. 
 
Janna en Hans Colijn 
Boomgaard 14 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve 
zorgzame man, onze onvergetelijke vader en trotse opa 
  

Jan Hoeke 
  
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van 
deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.  
  
  
Marijke Hoeke-van Wijk 

Anne 
Cor en Monique 

Patrick, Lisanne 
Carina en Corné 

Julia 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Mevr. G. van der Stelt – Pruissen, Amaryllishof 1, 4255JM Nieuwendijk  
(wijk 3), naar Griendstraat 3a, 4255VX Nieuwendijk (wijk 2). 
 
Dhr. J.M. Pruissen, Oslopark 5, 4255VE Nieuwendijk (wijk 2), 
naar Crocuspad 6, 4255JH Nieuwendijk (wijk 3). 
 
Dhr en Mevr. van Hemert – Ouwerkerk, Buitendijk 30, 4255GV Nieuwendijk 
(wijk 4), naar Kurenpolder 31F 10, 4273LA Hank (wijk 1). 
 
 
Geboren 
Op 3 februari 2022: Dhr A.A.G. van Pelt, Kerkweg 50 4255GD  
Nieuwendijk (wijk 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDJE KERKENRAAD 
 
Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die 
vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid 
gesteld. Via deze rubriek wil de kerkenraad 
maandelijks een korte weergave geven van de 
zaken die worden besproken, zijn afgerond of 
nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente 
meer te betrekken bij het reilen en zeilen van 
de kerk. 
 
De eerste storm op 31 januari van 2022 kreeg met 
Corrie een betrekkelijk eenvoudige naam. Op 16 
februari kwam Dudley in beeld. Dit was al een behoorlijke storm met flinke 
schade tot gevolg. Storm Eunice deed er op 18 februari nog een schepje 
bovenop. Ten slotte was Franklin op 20 februari voornamelijk met stevige 
rukwinden van een iets kleiner kaliber. Al met al kreeg Nederland in korte tijd 
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vier stormen voor haar kiezen. Het zachte weer is hier zeker debet aan, 
waarbij de hevige regenval voor bijzondere natte omstandigheden zorgt.  
Op het einde van februari doen de omstandigheden in de natuur al aardig 
aan het voorjaar denken. De Meidoorns beginnen al blad te ontwikkelen, het 
Speenkruid laat de prachtige gele bloemen al stralen en het gras is zo groen 
als gras in het voorjaar behoort te zijn. Gelukkig heeft het zonnetje zich, zo op 
het eind van februari, van de goede kant laten zien.    
                           
Ook voor het kerkenwerk gaat de zon gelukkig weer schijnen. We zijn 
dankbaar en blij met het afschalen van de beperkende maatregelen, 
waardoor erediensten en activiteiten bijna als vanouds weer kunnen worden 
georganiseerd en bezocht. 
 
Wat speelt er nog meer?  

• Voor de kerkdiensten gelden geen beperkingen meer, omdat de 
verplichte 1,5 m afstand is komen te vervallen. Iedereen is van harte 
welkom. Het is zelfs zo, dat er na de eredienst gelegenheid is om in de 
Hoeksteen samen te komen onder het genot van een bakje koffie en 
thee of een glaasje fris! Ook voor de overige kerkelijke activiteiten 
(jeugdwerk, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) kan van de 
verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt worden. 

• De kerkenraad wil benadrukken dat er op een verantwoorde wijze met 
elkaar moet worden omgegaan. Aandacht voor kerkgangers met een 
kwetsbare gezondheid is absoluut gewenst. Daarom kunnen de lange 
banken in de vleugel aan de Kilzijde worden gebruikt door mensen voor 
wie 1,5 m afstand, bijvoorbeeld om medische redenen, nog wel 
belangrijk is. Ook hiervoor is aanmelden niet nodig. De 
Kindernevendienst en de Tienerdienst draaien gewoon volgens het 
rooster. Er kan gebruik worden gemaakt van de crèche.  De 
erediensten worden natuurlijk ook online uitgezonden en zijn via Kerk 
Radio en Kerk TV te volgen. 

• De scriba heeft de antwoordbrieven van het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken over de beoordeling van de 
begrotingen 2022, die opgesteld zijn door het College van 
Kerkrentmeesters en het college van diakenen ontvangen. De 
beoordeling door het CCBB geeft geen aanleiding om met de 
kerkenraad in overleg te gaan. Op grond daarvan verklaart het CCBB 
dat zowel het CvK als het college van diakenen voor dit begrotingsjaar 
gerechtigd zijn, zonder voorafgaande toestemming van het CCBB, tot 
het verrichten van alle rechtshandelingen, voor zover opgenomen in de 
begroting.  Het CCBB wijst er wel op, dat op de ANBI-pagina een 
actueel beleidsplan ontbreekt (het huidige loopt tot en met 2020) en 
vraagt hier aandacht voor. 
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• De concept-beleidsintenties voor het Pastoraat, het CvK, het college 
van diakenen en het Jeugd- en jongerenwerk worden op de 
kerkenraadsvergadering van 22 maart besproken.  

• De kerkenraad heeft toestemming gegeven om de kerk app van 
Donkey Mobile op te zetten. Donkey Mobile heeft deze speciale app 
voor kerken gebouwd. Er werd door Donkey Mobile een 
samenwerkingsverband gesloten met de Protestantse Kerk. Het is een 
kerkbrede app voor kerkelijk betrokken gemeenteleden, waarmee onze 
eigen kerk ook op een smartphone te vinden is. Het is een krachtig en 
prachtig communicatiemiddel dat uit een groepsstructuur bestaat. Door 
het ingenieuze groepensysteem krijgt elk lid gelegenheid om voor hem 
of haar op maat gemaakte informatie te zien. Vooral door de week is 
het een middel om gemeenteleden met elkaar te verbinden. Er wordt nu 
een werkgroepje samengesteld, dat met ondersteuning van Donkey 
Mobile de kerk app gaat opzetten. Wie hier interesse in heeft kan dit 
natuurlijk kenbaar maken! Graag zelfs.  

• De kerkenraad heeft afgelopen najaar groen licht gegeven voor een 
verdere uitwerking van de gepresenteerde organisatieschetsen. De 
colleges en geledingen hebben de concept schetsen aan de hand van 
de bijgevoegde vraagstellingen intern besproken. De resultaten van dit 
interne overleg worden binnenkort met de betreffende colleges en 
geledingen doorgenomen. Het is voorts de bedoeling de op- en 
aanmerkingen/aanvullingen tijdens de kerkenraadsvergadering in maart 
verder te bespreken.  

• Op de vergadering van 15 februari is in principe het besluit genomen de 
nieuwe organisatiestructuur als fundament voor het toekomstige 
kerkelijk bestuur te gaan gebruiken. Er moeten nog best een aantal 
punten uitgewerkt en ingevuld worden, maar er is een grote stap 
voorwaarts gezet. In vol vertrouwen denkt de kerkenraad met deze 
nieuwe structuur toekomstbestendig te kunnen besturen.                                                                                                    
In aansluiting op dit Rondje wordt een toelichting op de nieuwe 
organisatiestructuur en de ambtsdragers werving gegeven.   

• In december is er binnen het Moderamen van gedachten gewisseld 
over de invulling van het werkplan 2022 voor ds. De Lange. Hierbij is 
gericht gekeken naar de taken die door het vertrek van ds. Meeder nog 
moeten worden ingevuld, de financiële ruimte om een kerkelijk werker 
aan te trekken en de eventuele nieuwe organisatiestructuur.  
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• Op financieel gebied ziet het Moderamen geen mogelijkheid om een 
betaalde kracht voor onbepaalde tijd aan te trekken. De kans dat het 
CCBB hiermee instemt wordt als zeer klein geacht. Aan het CCBB kan 
wel de vraag gesteld worden of er op basis van het reserveren van een 
bedrag uit de algemene reserve incidenteel individuele krachten 
kunnen worden ingehuurd.  

• Voorts kwam naar voren dat de hoofdtaken van ds. De Lange vooral 
gericht moeten zijn op de eerstelijns activiteiten, zoals (crisis) pastoraat, 
erediensten en bestuur. Het beeld van de ouderwetse dorpsdominee 
werd hierbij aangehaald.     

                                                                                                                                                                   
De tweedelijns activiteiten, zoals adviseren/ondersteunen 
jongerenwerk, ontwikkeling pastoraat en organisatorische aspecten 
komen niet direct op het bordje van de predikant te liggen. De vereiste 
kennis kan worden verkregen door deskundigheid van buiten in te 
schakelen. De benodigde financiële middelen moeten hiervoor in de 
begroting worden opgenomen. 

• De hierboven geschetste gedachtewisselingen zijn als voorstel aan de 
kerkenraad voorgelegd en op 15 februari besproken. De kerkenraad 
heeft ingestemd met dit voorstel en het werkplan 2022 vastgesteld.  

• Het is van belang dat ten tijde van afwezigheid (vakantie of ziekte) van 
ds. Nico de Lange op pastoraal gebied waarneming is geregeld. Er is 
contact opgenomen met dhr. Henri Dekker, kerkelijk werker in de 
gereformeerde kerk Dussen-Meeuwen. Dhr. Dekker is bereid ds. De 
Lange waar te nemen, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt: 

o Alleen in de gevallen van crisispastoraat zal dhr. Dekker als 
aanspreekpunt fungeren, waarbij de eerste contacten via de 
wijkouderling verlopen; 

o Het wordt een wederzijdse samenwerking, waarbij ds. De Lange 
ook voor dhr. Dekker waarneemt; 

o Het moet op die momenten wel inpasbaar zijn in het kader van de 
werkzaamheden in de eigen gemeente; 

o Mochten vakanties overlappen dan wordt een tweede waarnemer 
binnen de werkgemeenschap gezocht.  

                                                                                                                                                          
Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust 
contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) 
van de kerkenraad.   
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Wij zijn de kerk. Anders? 
U, jij, wij zijn de kerk. We mochten meebouwen aan de kerk tot wat die nu is. 
Ieder van ons op zijn of haar plekje. Maar tijden veranderen, mensen 
veranderen, de kerk verandert.  
 
Vooral in de laatste maanden heeft de kerkenraad zich beziggehouden met de 
vraag wat dit inhoudt voor de organisatie van het kerkenwerk: pastoraat, 
diaconaat, beheer en bestuur.  
Daarbij hebben we geconcludeerd dat het goed is het bestuur anders in te 
richten: meer passend bij deze tijd, bij de behoeften en mogelijkheden van de 
gemeente. Daardoor vermindert de vergaderdruk en kunnen we slagvaardiger 
te werk gaan.  
In dit verband is tot het volgende principebesluit gekomen: De Voltallige 
Kerkenraad en het huidige Moderamen gaan op in een nieuwe Kerkenraad of 
Breder Moderamen. De uiteindelijke naam dient nog vastgesteld te worden. 
 
Nieuwe kerkenraad 
In die nieuwe kerkenraad zullen Pastoraat, Diaconaat en College van 
Kerkrentmeesters elk met twee ambtsdragers vertegenwoordigd zijn. Naast 
hen hebben in deze Kerkenraad zitting: de ouderling voor jeugd- en 
jongerenwerk,  predikant, preses en scriba. Net zoals in de huidige situatie, is 
daarnaast nog behoefte aan gemeenteleden die zich willen inzetten voor 
diverse activiteiten op pastoraal, diaconaal en beheersgebied, maar  geen 
kerkenraadslid zijn. Zij zijn dus geen ambtsdragers, maar taakdragers op de 
genoemde gebieden. De kerkorde biedt deze ruimte ook: Zo zijn er op 
diaconaal gebied diaconaal rentmeesters. Bij het beheer kennen we al langer 
de kerkrentmeesters en ook op pastoraal gebied blijven mensen nodig die 
inhoud geven aan het naar elkaar omzien.  
Exacte namen en taken bij de verschillende functies moeten nog worden 
vastgesteld. Wat dat laatste betreft: taken kunnen natuurlijk ook worden 
afgestemd op de mogelijkheden van wie zich willen inzetten. 
De bedoeling is een gemeenteavond te houden op 6 april. Dit kan nu weer!  
Dan zal het bovenstaande op de agenda staan. 
 
Personele zaken 
Uit het voorgaande blijkt al dat dit gevolgen heeft voor de ambtsdragerswerving 
of, misschien beter gesteld, de werving van gemeenteleden, taakdragers die 
zich willen inzetten in het kerkenwerk. Die “Wij zijn de kerk” op die manier mede 
vorm en inhoud willen geven, die de “schouders” eronder willen zetten.  
We zijn blij met de positieve ontwikkelingen op verschillende fronten. 
Bijvoorbeeld de betrokkenheid die bij het jongerenwerk is te zien en met de 
inzet die vrijwilligers op andere terreinen de afgelopen tijd hebben getoond.  
 
We hopen dat er ook opvolging zal zijn nu een aantal gemeenteleden afscheid 
neemt van het kerkenwerk. 
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Bij het Diaconaat  zijn dat: 
o Anjo Hoeke, vanwege het eindigen van haar eerste termijn, die ze        

overigens al met een jaar had verlengd. 
o Arjen Palland, i.v.m. verhuizing. 

Bij het Pastoraat:  
o Marjolein Bot, beëindigt haar ouderlingschap na haar eerste termijn, die 

zij ook met een jaar had verlengd. Zij blijft aan als wijkmedewerkster. 
Bij het CvK:  

o Ouderling-Kerkrentmeester Jan van der Schuit neemt aan het eind van 
zijn eerste termijn afscheid. 

o Kerkrentmeester Wim Colijn legt aan het eind van het seizoen de functie 
van penningmeester neer.  

 
Verder komt het einde van de ambtsperiode van onze preses/voorzitter van 
Moderamen en Voltallige Kerkenraad Jaap van Elzelingen in zicht. En dat in 
een fase waarin de kerkenraad een belangrijke ontwikkeling doormaakt, zoals 
in het eerste  gedeelte van dit artikel “Wij zijn de kerk” is beschreven. Daarnaast 
staan voltooiíng van de plaatselijke regelingen en de herziening van het 
beleidsplan op de agenda. We zijn dan ook blij dat Jaap bereid is nog een jaar 
aan te blijven, zodat we gebruik kunnen maken van zijn ervaring en kennis bij 
de genoemde lopende ontwikkelingen. 
 
Betreffende  de nieuwe bestuursvorm, nieuwe kerkenraad, is het zeer gewenst 
dat het CvK hierin vertegenwoordigd is met zijn voorzitter. De huidige voorzitter 
van het CvK, Eli Vos, is bereid gevonden hieraan gehoor te geven, wat 
betekent dat hij  daarmee ook ouderling-kerkrentmeester wordt. 
Tenslotte heeft Marianne Ebert toegezegd om na het aflopen van haar eerste 
termijn als diaken nog een jaar aan te willen blijven. 
 
De kerkenraad is blij met de hierboven vermelde toezeggingen en gaat in vol 
vertrouwen de verdere samenwerking met de genoemde gemeenteleden 
tegemoet. Mochten hiertegen echter bezwaren zijn, dan kunnen deze uiterlijk 
8 maart per brief of e-mail worden verstuurd naar scriba Cor Polak. 
 
Vacatures  
Ter vervulling van de aanstaande vacatures diaconaal rentmeester en 
kerkrentmeester wordt de gemeente uitgenodigd namen in te dienen. 
Daartoe kan gebruik worden  gemaakt van de strook onderaan dit artikel. Voor 
het geval dat u/jij het kerkblad liever intact laat: Eenzelfde strook is opgenomen 
in de Nieuwsbrief die op 6 maart in de kerk wordt verstrekt  en op de website 
wordt gepubliceerd.  
 
Ingevulde en ondertekende strookjes kunnen worden bezorgd bij: 

o Cor Polak (Hasselmanstraat 8) 
o in de daartoe bestemde bus in de hal van de kerk t.a.v. scriba,  
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o per mail naar: scriba@gknieuwendijk.nl 
Inleveren van de strookjes uiterlijk op 14 maart! 
Verdere informatie over de werving van ambts-/taakdragers volgt in de 
Nieuwsbrieven van de komende tijd en op de website. Alvast bedankt voor 
uw/je betrokkenheid en meedenken. 
 
De kerkenraad 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook  
 
Ondergetekende stelt voor: 
 

• ter vervulling van de vacature kerkrentmeester: 
 
naam: 
adres:  
 

• ter vervulling van de vacature diaconaal rentmeester: 
 
naam:  
adres:  
 
 
 
Datum: 
Naam: 
Handtekening: 
 
  

mailto:scriba@gknieuwendijk.nl
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BIJ DE DIENSTEN 
 
We staan voor de veertigdagentijd. Elders in dit nummer geeft de 
kindernevendienst een beschrijving van het 40dagenproject rond het thema 
“Beloofd land in zicht”.  
Deze periode begint op zondag 6 maart met een viering waarin we ook de 
maaltijd van de Heer vieren. Het is een goed gebruik om de belangrijkste 
perioden van het kerkelijk jaar zo mogelijk in deze vorm te beginnen. We zijn 
blij dat we deze viering weer in de vertrouwde vorm kunnen houden, en brood 
en beker met elkaar delen. 
In deze periode valt ook biddag, op woensdag 9 maart. Over lezing en thema 
is meer te lezen in de nieuwsbrief van 6 maart.   
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 
Zondag 6 maart: Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
18.30 uur:  Bijzondere dienst:  

Lezing Winfried Timmers over “Christus op de koude steen” 
 
Woensdag 9 maart: Biddag 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 13 maart:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. W.P. v.d. Aa, Vlijmen 
 
Zondag 20 maart: 
10.00 uur:  Voorganger: De heer J. Lankhaar 
 
Zondag 27 maart:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 3 april:  
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange 
 
Zondag 10 april: Palmzondag 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. J.H. Meijer, ’s Gravenzande 
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VAN DE THEMAGROEP  
 
Wat waren we blij dat we weer activiteiten mochten opstarten! De 
teleurstelling was dan ook groot toen bleek dat de wijnproeverij niet door kon 
gaan vanwege een corona besmetting bij één van de presentatrices. 
Inmiddels zijn er nieuwe afspraken gemaakt en we hopen dat op 8 april de 
wijnproeverij daadwerkelijk door zal gaan. Driemaal is scheepsrecht!  
De komende activiteiten staan hier onder genoemd:  
 
Zondag 6 maart. Dan zal Winfried Timmers  
een lezing houden over “Christus op de koude steen”.  
Nadat Winfried een beeld had gezien van Christus, 
zittend op een verhoging, half naakt en met een  
doornenkroon op zijn hoofd, raakte hem dat zo  
dat hij op zoek ging naar de betekenis en verspreiding 
van “Christus op de koude steen”. Steeds meer 
mensen helpen hem zoeken en sturen hem hun 
ontdekkingen toe van over de hele wereld.  
Wat is de oorsprong van al deze afbeeldingen?   
Winfried kan daar heel boeiend over vertellen! Ook meeluisteren en kijken?  
Zondag 6 maart om 18.30 uur in de kerk. 
 
Op woensdag 23 maart zal in de kerkzaal de film  
“La famille Bélier” worden gedraaid..  
Hoofdpersoon Paula is de onmisbare tolk voor  
haar dove ouders en broer bij het runnen van  
de familie boerderij.  
Dan blijkt ze geweldig te kunnen zingen en kan ze  
meedoen aan een auditie voor de prestigieuze muziekschool  
Maîtrise in Parijs. Welke keuze kan en mag ze maken?  
Woensdag 23 maart,  
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur 
Start film  19.45 uur.  
 
Vrijdag 8 april hopen we de wijnproeverij te houden.  
Een Bijbelse wijnreis in onze kerk in Nieuwendijk met  
als gids een theologe en een vinologe. Drink je geen 
wijn? Geen probleem, we zorgen ook voor vers sap 
zonder alcohol.  
Graag aanmelden voor 2 april via 
themagroep@gknieuwendijk.nl 
Vrijdag 8 april  
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur.  
Start wijnreis om 20.00 uur  
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Deze activiteiten zijn gratis te bezoeken. Wil je na afloop toch graag een 
bijdrage geven dan mag dat natuurlijk altijd. Aanmelden is alleen voor de 
wijnproeverij nodig. 
 
We hopen van harte dat dit allemaal door kan gaan en wensen iedereen fijne 
avonden! 
 
Groet,  
Arina, Miranda, Nel en Hanneke  
 

 

BIJBELLEESROOSTER 
 

di 1 mrt Amos 4:4-13 Ondanks alles... 

wo 2 mrt Amos 5:1-9 Aswoensdag - Zoek Mij en leef! 

do 3 mrt Johannes 11:1-27 Het geloof geeft leven 

vr 4 mrt Johannes 11:28-44 De dode komt tevoorschijn 

za 5 mrt Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit naar Jezus 

zo 6 mrt Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar 

ma 7 mrt Psalm 91 Toevlucht  

di 8 mrt Amos 5:10-20 Een kwade tijd 

wo 9 mrt Amos 5:21-27 Liever recht dan offers 

do 10 mrt Amos 6:1-7 Overmoedig  

vr 11 mrt Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over? 

za 12 mrt Johannes 12:12-19 Hosanna 

zo 13 mrt Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel 

ma 14 mrt Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER 

di 15 mrt Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus 

wo 16 mrt Johannes 13:16-30 De afgezant van God 

do 17 mrt Psalm 103 Prijs de HEER 

vr 18 mrt 2  Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost 

za 19 mrt 2  Korintiërs 1:12-22 Ja is ja 

zo 20 mrt 2  Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt verdriet 

ma 21 mrt 2  Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart 

di 22 mrt Psalm 125 Vrede over Israël 

wo 23 mrt 2  Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans 

do 24 mrt 2  Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare schatbewaarders 

vr 25 mrt 2  Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk 

za 26 mrt 2  Korintiërs 5:6-16 Een open boek 

zo 27 mrt 2  Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen 

ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf 

di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet 

wo 30 mrt Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief 

do 31 mrt Johannes 14:1-14 Vader en Zoon 
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Kerkelijke klanken in popmuziek  
 
Onlangs las ik het verhaal van Jasper. Jasper is een jongen van 20 jaar uit 
Gouda. Op een dag wordt hij wakker. Even weet hij niet waar hij is. Hij kan 
zien, maar ziet wazig. Verder voelt hij zich moe en uitgeput, wat een 
herinnering is dat hij nog leeft. Langzaam begint het hem te dagen dat hij in 
het ziekenhuis ligt en wat er precies is gebeurd. Hij kijkt om zich heen en ziet 
een man van een jaar of 70 tegenover hem. De man glimlacht naar hem. Hij 
straalt vriendelijkheid uit en met zijn lach stelt hij Jasper gerust. Ze raken in 
gesprek en de man blijkt Aart te heten. Na een tijdje vertelt Aart dat hij in het 
ziekenhuis is vanwege een tumor die bij zijn slaap zit. De doctoren weten niet 
of deze tumor goed- of kwaadaardig is en daarom moet hij een operatie 
ondergaan. Verder blijkt hij prostaatkanker te hebben, waarschijnlijk ook 
longkanker en is zijn eerste vrouw overleden. Kortom; hij heeft in zijn leven 
veel moeten doorstaan. Wat hem door deze 
moeilijke periodes heen heeft geholpen zijn de 
personen die hem liefhebben en zijn sterke 
geloof. In het ziekenhuis weet hij zich gesterkt 
door zijn vrouw aan zijn zijde. Daarnaast heeft 
hij De Bijbel meegenomen. Hieruit leest hij 
samen met zijn vrouw. Aart heeft een lange 
weg af moet leggen, is over hoge bergen en 
door mistige dalen gegaan, maar hoe 
uitzichtloos de situatie soms ook moet hebben 
geleken; hij bleef geloven. Dit brengt ons dan 
ook bij het lied van deze maand: ‘De Weg’ van 
Guus Meeuwis. 
 
‘De Weg’ is eigenlijk een Nederlandstalige cover van het Duitse ‘Der Weg’ 
wat is geschreven door Herbert Grönemeyer. Het nummer verschijnt op het in 
2002 uitgebrachte album ‘Mensch’. In 2005 vertaalt sportverslaggever Leo 
Driessen het nummer naar het Nederlands. Hierna zal Guus Meeuwis het 
uitbrengen als single voor zijn album ‘Wijzer’.  
 

Herbert Grönemeyer wordt op 12 april 1956 
geboren in Göttingen, Duitsland. Zijn muzikale 
leven begint eigenlijk pas echt als hij 12 jaar is. 
Op deze leeftijd richt hij namelijk zijn eerste 
band op. De jonge Duitser blijkt echter niet 
alleen een goede stem te hebben. In 1974 
componeert hij namelijk een theaterstuk over 
The Beatles. Verder blijkt hij ook als acteur 
talent te hebben. Hoewel hij nooit een 

acteursschool heeft gevolgd, zal hij al snel deelnemen aan verschillende tv-
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producties, onder andere in de film ‘Das Boot’. Door deze acteursrollen 
ontmoet hij Anna Henkel met wie hij later zal gaan trouwen.  
In 1979 brengt de veelzijdige Duitser zijn eerste soloalbum, Grönemeyer, uit. 
Na twee geflopte albums behaalt de zanger in 1984 veel succes met het 
album ‘4630 Bochum’. Dit zal dat jaar het best verkochte album in Duitsland 
worden. Vier jaar later maakt het album ‘Ö’ een echte ster van hem. Hierna 
volgen meerdere successen, maar in 1998 slaat het noodlot toe. Binnen 
enkele dagen verliest de Duitse zanger zowel zijn vrouw, Anna Henkel, als 
zijn broer, Wilhelm. Dit is voor Grönemeyer de aanleiding om een nieuw 
album te gaan maken met daarop ‘Der Weg’ als ode aan zijn vrouw en broer. 
Het zal zijn grootste succes worden, want met ruim drie miljoen exemplaren 
is ‘Mensch’ de best verkochte cd ooit in Duitsland.  
 
De periode rondom het enorme verlies van Grönemeyer moet enorm zwaar 
zijn geweest. Binnen enkele dagen werden twee dierbaren personen uit zijn 
leven gerukt. ‘De Weg’ beschrijft de relatie met deze personen, maar ook de 
rouw en het verdriet zijn voelbaar. Zeker in het begin. De schrijver wil 
opgeven, maar zelfs daar heeft hij de kracht niet voor. Het leven lijkt ineens 
doelloos. Hij had nog zoveel met zijn vrouw en broer willen doen. Er was nog 
zoveel te beleven, nog zoveel te zien, nog zoveel te delen. Maar nu… nu is er 
niets meer dan verdriet, stilte en gemis. En natuurlijk de herinnering. De 
herinnering aan de mooie tijden, maar juist ook aan de moeilijke, want daaruit 
bleek hoe mooi en sterk hun relatie was. Ook al stormde het nog ze hard, ze 
sleepten elkaar er doorheen. En hoe lang en zwaar de reis ook was, ze 
wisten dat ze niet alleen op weg hoefden te gaan. 
 
Dat brengt me terug bij het verhaal van Jasper. Het is avond in het 
ziekenhuis. Een avond van tegenstrijdigheden. Jasper mag morgen namelijk 
naar huis. Iets waar hij ontzettend naar uitkijkt. Hij is opgelucht, want het 
ergste lijkt achter de rug te zijn. Voor Aart is dit helaas anders. Voor hem 
staat morgen juist zijn operatie op de planning. Hoe het daarna zal gaan, 
weet hij niet. Hij zit dan ook in spanning en ziet tegen de volgende dag op. 
‘’Die klok gaat ook niet sneller tikken’’, zegt hij tegen Jasper en ze praten die 
avond nog een tijdje over het leven. Jasper zit op een stoel met een bakje vla 
in zijn handen. Aart ligt in bed met een glaasje water naast hem. ‘’Bent u 
bang voor morgen?’’, vraagt Jasper op een gegeven moment. ‘’Nee, waarom 
zou ik bang zijn?’’, antwoordt Aart. ‘’Ik ga toch niet alleen?’’ 
 

Tekst Der Weg – Herbert 
Grönemeyer 
 
Ich kann nicht mehr sehen 
Trau' nicht mehr meinen Augen 
Kann kaum noch glauben 
Gefühle ha'm sich gedreht 

Tekst De Weg – Guus Meeuwis 
 
Kan nauwelijks wat zien 
Door de waas voor m'n ogen 
Lijkt alles gelogen 
Al het mooie lijkt dood 
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Ich bin viel zu träge 
Um aufzugeben 
Es wär' auch zu früh 
Weil immer was geht 
Wir waren verschworen 
Wären füreinander gestorben 
Haben den Regen gebogen 
Uns Vertrauen geliehen 
Wir haben versucht 
Auf der Schussfahrt zu wenden 
Nichts war zu spät 
Aber vieles zu früh 
Wir haben uns geschoben 
Durch alle Gezeiten 
Haben uns verzettelt 
Uns verzweifelt geliebt 
Wir haben die Wahrheit 
So gut es ging verlogen 
Es war ein Stück vom Himmel 
Dass es dich gibt 
Du hast jeden Raum 
Mit Sonne geflutet 
Hast jeden Verdruss 
Ins Gegenteil verkehrt 
Nordisch nobel 
Deine sanftmütige Güte 
Dein unbändiger Stolz 
Das Leben ist nicht fair 
Den Film getanzt 
In einem silbernen Raum 
Vom goldenen Balkon 
Die Unendlichkeit bestaunt 
Heillos versunken, trunken 
Und alles war erlaubt 
Zusammen im Zeitraffer 
Mittsommernachtstraum 
Du hast jeden Raum 
Mit Sonne geflutet 
Hast jeden Verdruss 
Ins Gegenteil verkehrt 
Nordisch nobel 
Deine sanftmütige Güte 
Dein unbändiger Stolz 
Das Leben ist nicht fair 

Ik heb zelfs de kracht niet 
Om op te geven 
Al wil ik het niet 
Het leven gaat door 
We leefden ons leven 
Om samen te sterven 
De bergen beklommen 
En de dalen gedeeld 
In het diepst van de nacht 
Zelfs de zon laten schijnen 
Niets wat niet kon 
En niets was teveel 
We wilden geloven 
In het eeuwige leven 
Ons samen verscholen 
En wanhopig getroost 
We hebben de waarheid 
Zo diep als ‘t kon begraven 
Ik was één met een engel 
Zo lang het mocht 
Waar jij verscheen 
Scheen de zon met je mee 
Geen tijd voor verdriet 
Maar elke dag omarmd 
En altijd vrolijk 
Hoe jij dat voor elkaar kreeg 
Met oneindig veel moed 
Leven is niet fair 
De dans, gedanst op een zilveren 
tapijt 
Met jou dicht bij mij 
De verloren tijd beweend 
Doelloos verzonken en dronken 
En niets dat niet mocht 
Wij twee door de tijd, de tijd heen 
Midzomernachtdroom 
Waar jij verscheen 
Scheen de zon met je mee 
Geen tijd voor verdriet 
Maar elke dag omarmd 
En altijd vrolijk 
Hoe jij dat voor elkaar kreeg 
Met oneindig veel moed 
Het leven is niet fair 
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Dein sicherer Gang 
Deine wahren Gedichte 
Deine heitere Würde 
Dein unerschütterliches Geschick 
Du hast der Fügung 
Deine Stirn geboten 
Hast ihn nie verraten 
Deinen Plan vom Glück 
Deinen Plan vom Glück 
Ich gehe nicht weg 
Hab' meine Frist verlängert 
Neue Zeitreise 
Offene Welt 
Habe dich sicher 
In meiner Seele 
Ich trag' dich bei mir 
Bis der Vorhang fällt 
Ich trag' dich bei mir 
Bis der Vorhang fällt 
 

Jouw stralende lach 
En je mooie gedichten 
Jouw tedere woorden 
Je onverwoestbaar krachtige wil 
Jij hebt je noodlot steeds het 
hoofd geboden 
Tot het eind geloofde je 
Jouw idee van geluk 
Jou idee van geluk 
Ik ga niet weg 
Ik heb nog wat tijd gekregen 
Zal altijd maar doorgaan 
Tot aan het eind 
Heb je voor altijd 
M'n hart gegeven 
Ik draag je bij me 
Tot het licht straks dooft 
Ik draag je bij me 
Tot het licht straks dooft 
 
Let op: de Nederlandse versie is 
geen letterlijke vertaling van 
‘Der Weg’ en komt soms dus 
niet overeen. 

 
 
 

BIJZONDERE ZAKEN 
 

 
Veertigdagenproject Kindernevendienst 2022 ‘Beloofd land in zicht’.  
 
Op zondag 6  maart start de kindernevendienst met het veertigdagenproject. 
Wij hebben gekozen voor het project van bijbelbasics. Het thema dit jaar is 
‘Beloofd land in zicht’. 
 
Ook dit jaar was veel nog anders dan wij gewend zijn. Daarom komt het 
project weer naar de kinderen thuis. Maar we hopen dat er ook veel kinderen 
met hun ouders naar de kerkdiensten zullen komen, nu dat de komende 
weken weer ‘gewoon’ kan.  
 
Alle kinderen van onze kerk krijgen voor de start van het project een tas. 
Hierin zit  het boekje met verhalen en opdrachten, een zakje met twee 
verhaalstenen, acrylstiften en uitleg van de opdracht, en het spaardoosje. En 
als laatste zit er een cadeautje in, dit mag pas met Pasen opgemaakt worden. 
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Het project start vanaf zondag 6 maart, ook wij gaan mee op reis. Er komt 
een kijk tafel voor in de kerk te staan, hierop wordt de reis afgebeeld. Door de 
woestijn, de Rietzee en naar het beloofde land.  
Iedere week komt er een project knutsel/voorwerp op de kijktafel te staan. Dit 
voorwerp hoort bij het Bijbelverhaal. En zo maken wij samen met de kinderen 
dezelfde reis als de Israëlieten.  
Maar ook de dominee gaat mee op reis, en hij neemt een rugzak mee met 
hierin iedere week een liturgisch voorwerp. En er wordt uitgelegd waarom er 
voor dit voorwerp is gekozen.  
Ga jij met ons mee naar het beloofde land?  
 
Ook bij dit project is er weer een bijzonder lied. Dit wordt door middel van een 
filmpje getoond. 
 
Iedere zondag horen wij verhalen van God die de Israëlieten bevrijdt uit 
Egypte, want zij werkten daar als slaven. Vervolgens maakten ze een lange 
reis door de woestijn.  
Ze gingen op weg naar het land dat God hen beloofd had. Die bevrijdingsdag 
noemden de Israëlieten voortaan het paasfeest en ieder jaar herdenken zij 
deze gebeurtenis. En net als voor hen is Pasen voor ons het feest van 
bevrijding. Wij vieren dat wij bevrijd zijn door Jezus: net als zij, zijn wij ook op 
weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.  
 
Spaardoosjesactie 
Zoals gebruikelijk in de veertigdagentijd, willen we samen met de kinderen 
weer sparen voor een goed doel van Kerk in Actie.  
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het jaardoel van de  ZWO te 
ondersteunen. Namelijk de kansarme kinderen in India door het geven van 
onderwijs een toekomst te bieden. En hier is geld voor nodig.  
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten 
omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil 
Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en 
niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in 
een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze 
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken 
naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht 
ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Hopelijk halen wij met de 
spaardoosjes een mooi bedrag op.  
 
Hartelijke groeten, 
namens de leiding van de kindernevendienst en tienerdienst. 
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Save the date: Paasconcert met projectkoor en ensemble 
Na de teleurstelling van de afgelaste Kerstconcerten, is het projectkoor uit 
Wijngaarden onder leiding van Matthijs Hoogendijk alweer enkele weken voor 
Pasen aan het repeteren. 
Op zondagavond 24 april hoopt het koor het Paasrepertoire in onze kerk ten 
gehore te brengen. Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Meer informatie volgt later. 
 
 
 

EN VERDER 
 

 
 
Omdat iedereen vakantie verdient!  
Al verschillende jaren biedten Het vakantiebureau (bekend van de diaconale 
senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken gratis vakanties aan 
mensen voor wie een vakantie minder vanzelfsprekend is door eenzaamheid, 
gebrek aan geld of fysieke omstandigheid.  
 
Twee van die initiatieven zijn de gezinsvakantieweken en de midweek 
‘ouderen in het zonnetje’ waar weer deelnemers voor gezocht worden.  
 
Gezinsvakantieweken  
Voor gezinnen, die moeten leven van een inkomen op bijstandsniveau is op 
vakantie gaan helaas veelal niet mogelijk. Voor deze gezinnen, die vaak al 
jaren niet op vakantie zijn geweeest, wil Het vakantiebureau en RCN een 
vakantie ook mogelijk maken. Daarom kunnen in 2022 opnieuw 100 gezinnen 
met schoolgaande kinderen die jarenlang niet op vakantie zijn geweest (of 
nog nooit), gaan genieten van een heerlijk kosteloos verblijf op een van de 
RCN Vakantieparken in Nederland.  
 
Midweek ‘ouderen in het zonnetje’  
In de week van 12 tot en met 16 december 2022 kunnen 150 ouderen 
genieten tijdens de gratis midweek ‘ouderen in het zonnetje’ op 3 RCN 
vakantieparken in Nederland (de Jagerstee in Epe, de Flaasbloem in Chaam 
en de Potten in Sneek). Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren 
die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer 
op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker uit te gaan. 
In de midweek is er een gevarieerd all-inclusive programma, en volop ruimte 
om elkaar te ontmoeten!  
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Aanmelden  
Voor beide vakanties geldt dat de aanmelding moet worden ingediend door 
de diaconie. Die beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.  
Aanmelding van de gezinsvakanties vindt plaats van 1 tot en met 31 maart. 
Als er meer aanmeldingen komen dan dat er plaatsen zijn, zal er gekeken 
worden naar respectievelijk urgentie en volgorde van binnenkomst  
De aanmelding van de ouderenmidweek vindt plaats vanaf half juni. Ouderen 
kunnen samen met een begeleider worden aangemeld, maar er zijn ook 
enkele individuele plaatsen beschikbaar. Kent u gezinnen of ouderen, die 
hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met:  

Janny Groenevelt-Verkerk 
mail j.groenevelt@planet.nl  
tel. (06) 273 66 905 

 
RCN Vakantieparken; Vakanties met een dubbele glimlach  
RCN Vakantieparken biedt een bijzondere combinatie van kamperen en 
verblijfsaccommodaties op prachtige locaties in Nederland, Frankrijk en sinds 
kort Duitsland. Al 70 jaar is het de missie van RCN Vakantieparken om de 
vakantiebeleving met zoveel mogelijk mensen te delen, óók voor wie dit nu 
niet bereikbaar is. Want alleen als je deelt krijgt het waarde! Jij een glimlach, 
zij een glimlach.  
 
Voor meer informatie over deze mooie organisatie en de 
vakantiemogelijkheden in Frankrijk, Duitsland en Nederland kijk eens op: 
www.rcn.nl. 
 
 
 
 
 

78e  jaargang nr. 2/ 2022  
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INFO 
 
Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326 
www.gknieuwendijk.nl 
 
Kerkdienst  10.00 uur  
 

Predikant 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: Eli Vos (waarnemend), Rijksweg 18, tel: 403269 email: 

penningmeester@gknieuwendijk.nl 
  

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 21 maart vóór 18.00 uur bij: 
 Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ , tel. 403721 

 e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl  

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:berichten@nicodelange.nl
mailto: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 

 
 
 

 


