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MEDITATIE 
 
De tien woorden 

Dit winterseizoen wil ik in mijn meditaties stilstaan 
bij de tien woorden uit Exodus 20. We hebben 
gezien hoe de tien woorden zijn ingedeeld, en wat 
de samenhang is tussen de twee tafels. We 
hebben inmiddels ook de eerste vier woorden 
besproken. Het vijfde woord bespreken we apart – 
want dat woord heeft te maken met de eerste én 
de tweede tafel.  
 
Er zit een zekere logica in om de tien woorden over twee tafels te verdelen. 
De eerste tafel gaat dan over de relatie met God, de tweede over de relatie 
tussen mensen. Het vijfde woord valt echter buiten deze logica.  
De woorden over het eren van vader en moeder gaan op het eerste gezicht 
over wat er tussen mensen gebeurt – en zouden dus enerzijds bij de tweede 
tafel horen.  
Wat er weer voor pleit om het bij de 1e tafel te rekenen is dat het woord ‘eren’ 
ook wordt gebruikt voor het eren van God (bv. Spreuken 3: 9).  
We concluderen: dit woord gaat over beide relaties, die met God en die met 
de medemens. Het gaat over het eren van je ouders zoals je God eert.  
Maar dat roept dan weer meteen vragen op. Want ouders zijn niet foutloos of 
onaantastbaar. Maar, zo redeneren de rabbijnen, zij vervullen ondertussen 
ook een rol die je zou kunnen omschrijven als ‘partners van de Schepper bij 
je ontstaan’. Dat gaat over de verwekking van een kind én over het vormen 
van dat kind in de eerste jaren. Daarin vertellen ouders de verhalen over de 
omgang met God, én gaan zij hun kinderen voor om handen en voeten te 
geven aan de relatie met onze medemensen. Daarom eren de kinderen de 
ouders.  
 
Dit roept bij menigeen echter ook vragen op. Enerzijds zijn er ouders die zich 
schuldig voelen omdat hun kinderen andere wegen gaan in het geloof. 
Anderzijds zijn er kinderen die een onveilige opvoeding hebben 
meegekregen, en zich afvragen hoe je je ouders dan eert.  
 
Een onveilige start 
Menig kind groeide onveilig op. Soms is er sprake geweest van geweld of 
grenzen die niet veilig waren. Er waren goede dingen, maar ook dit tekort. 
Wat betekent dan het vijfde woord?  
De oude hebreeuwse tekst zegt letterlijk: “Ken je ouders het gewicht toe, dat 
hen toekomt”. Dat woord ‘gewicht’ kennen wij nog in de uitdrukking “Zij is 
haar gewicht in goud waard”. Aan dat woord “Je ouders het gewicht 
toekennen dat hen toekomt” zitten een paar kanten die elkaar als het goed is 
in evenwicht houden.  
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Je hoeft ouders niet te eren om wat mis ging. Probeer het ook niet met een 
kromme redenering recht te praten – want zij zijn net als allen: mensen met 
een tekort.  
Anderzijds hebben zij bij al het tekort van deze wereld gepoogd hun kinderen 
lief te hebben en groot te brengen.  
Je mag hen aanspreken op waar het onveilig of niet-goed is geweest. De 
bijbel gaat ons daarin voor en spreekt soms zeer kritisch over de oudere 
generatie.  
En tegelijk: je kunt hen eren om wat tot heil was en is. Ken ouders het 
gewicht toe dat hen toekomt.  
Dat wil nog niet zeggen dat het bespreekbaar maken van tekorten dan ineens 
eenvoudig wordt. Dat heeft ermee te maken dat je niet kunt kiezen voor deze 
relatie, zoals dat wel kan met vrienden, collega’s of buren. Je kunt nooit 
zeggen dat je géén kind bent van je ouders, en dus staat er veel op het spel. 
Daarom is er geen algemene regel te geven hoe  het er dan uitziet als je, met 
pijn en verdriet in het hart, het waar wilt maken: ik wil jullie het gewicht 
toekennen dat jullie toekomt. Hoe dit er precies uitziet, dat voelen we wel 
aan, is erg afhankelijk van de concrete situatie. Daar kunnen we niet 
algemeen iets over schrijven.  
 
Andere wegen 
Er zijn niet zo heel veel gezinnen meer te vinden waarin alle kinderen in de 
christelijke voetsporen van hun ouders treden. Menig (groot)ouder zit daar 
mee. Vaak hoor ik de vraag “Wat hebben we fout gedaan?”  
Het helpt dan om ook naar de geschiedenis en de actualiteit te kijken. Wij 
komen uit een tijd waarin er ongekend veel mensen lid waren van de kerk. De 
opvolging van de generaties was zo’n honderd jaar, van half 19e tot half 20e 
eeuw, bijna vanzelfsprekend. Ons land was buitengewoon kerks.  
Dat was daarvóór echt veel minder. Als toen 20% kerkelijk actief was, was 
dat al netjes. En we gaan nu weer naar zo’n situatie toe.  
Dat maakt de zorg of het verdriet van ouders niet ineens minder. Maar we 
hoeven niet alles ons heel persoonlijk aan te trekken alsof het onze 
persoonlijke schuld zou zijn.  
Wat nu gebeurt in onze samenleving is ook uniek in onze geschiedenis. 
Vanaf ongeveer de jaren ‘90 gingen niet meer de ouders hun kinderen voor, 
maar de kinderen hun ouders. Kinderen maken nu hun ouders wegwijs in de 
digitale wereld. En ze worden zelf in belangrijke mate gevormd door internet, 
naast wat zij van ouders, omgeving en school leren.  
De voor velen vertrouwde vormen, zoals verenigingen, kringen enzovoorts, 
werken in zo’n omgeving  nog maar voor een paar jongeren.  
De 10 woorden zijn echter ook nu troostend. Wij hebben nog steeds te 
maken met een bevrijdende God, een God die uittrekt met zijn volk. Hij gaat 
mee op weg uit een vertrouwde omgeving. De woestijn in. En wat ook niet is 
veranderd is dat ouders hun kinderen vertellen over Gods liefde en trouw.  
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Maar het ontkiemen van dat verhaal gaat vaak langs andere wegen dan we 
gewend zijn. Vanuit het geloof mogen we daarbij zeggen: dáár is God bij.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 
 
We zijn op weg naar Pasen. Het lijdensverhaal krijgt in 
de actualiteit een aparte dimensie. Je zou jezelf de 
vraag kunnen stellen: What would Jesus do? Wat zou 
Jezus doen? Een grote vraag. De redactie heeft daar 
het antwoord in ieder geval niet op.  
 
Dus we doen maar wat we wel kunnen, namelijk een 
blad in elkaar zetten. Met dank aan al die auteurs die 
telkens weer trouw hun kopij aanleveren.Soms keurig op tijd, soms een 
beetje over de datum.  
 
Voor u ligt opnieuw een goed gevuld exemplaar van Kerkklanken. Met veel 
diversiteit in de inhoud. Praktische informatie, stof tot nadenken, oproepen 
voor vrijwilligers. Dit blad maakt maar weer duidelijk tot onze kerk geen 
“ingeslapen zootje” is, maar om het in goed engels te zeggen: we zijn als 
gemeente “Alive and kicking”. 
Toevallig is dat ook een song van de Schotse band Simple Minds. En 
daarmee maken we een bruggetje naar de onvolprezen rubriek “Kerkelijke 
klanken in de popmuziek”. De auteur die het liefst anoniem zijn muzikale 
produkten levert, heeft aangegeven met de zomervakantie te willen stoppen. 
Na inmiddels 21 bijdragen te hebben geleverd is de inspiratiebron een beetje 
opgedroogd. Alle begrip hiervoor natuurlijk, het schrijven voor het kerkblad is 
tenslotte ook geen aangenomen werk.  
Als redactie zouden we het wel jammer vinden als deze rubriek zou eindigen. 

  
Daarom zijn we op zoek naar een 
opvolger die de pen wil overnemen. 
Lijkt je dat leuk om te doen, meld je dan 
bij de redactie. Contactgevens staan 
hieronder en in de colofon. En zijn er 
meerdere liefhebbers, dan maken we 
er toch een duo-baan van. Simpel 
toch? 
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De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 18 april. Dus hebt u een 
bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres 
redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.  
 

 
 
 
 
 
 

VAN DE VOORZITTER 
 
De Oekraïense bevolking zucht onder een nietsontziend militair offensief van 
het Russische leger, dat al meer dan vier weken aanhoudt. De onrust in de 
wereld is enorm toegenomen, omdat vrijwel iedereen een degelijk conflict niet 
had verwacht. Oorlog in Europa was toch niet meer van deze tijd en de val 
van het IJzeren Gordijn had het boek van de Koude Oorlog toch definitief 
gesloten? Inmiddels is wel duidelijk dat niets minder waar is en de gevolgen 
zijn immens. 
 
Europa kent momenteel de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Miljoenen ontheemden, vooral vrouwen, kinderen en 
bejaarden hebben huis en haard verloren of verlaten en zijn op weg naar 
betere en veiligere oorden. Met allerlei humanitaire acties proberen wij de 
Oekraïners een hart onder de riem te steken.  
Dit staat in schril contrast met de wijze waarop Nederland de afgelopen jaren 
met asielzoekers is omgegaan. Het beleid liet aan duidelijkheid niets te 
wensen over: asielzoekers moesten zoveel mogelijk in de regio, ver van de 
eigen grens, opgevangen worden. Dat waren nu eenmaal de regels én 
afspraken binnen de Europese Unie, waar zomaar niet van af te wijken of aan 
te tornen is.  

 
De opstelling na het uitbranden van kamp Moria was keihard, zelfs zakelijk en 
goed beschouwd onwaardig voor een welvarend land als Nederland.                                                                                                                                                                            
In deze voor Europa zo donkere periode is de omslag in de denkwijze over 
het opvangen van vluchtelingen opzienbarend. Op de een of andere manier 
maken de vluchtelingen uit het zwaar getroffen Europese land meer los dan 
de Afrikaanse migranten die massaal en vaak tevergeefs op de 
gebarricadeerde grenzen van de Europese Unie klopten.   
 

mailto:redactie@gknieuwendijk.nl
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Hoe vreemd het ook klinkt, maar er is meer ‘feeling’ met de slachtoffers uit de 
eigen ‘streek’, dan die van buiten Europa. Volgens staatssecretaris Van den 
Burg is Nederland dé regio van Oekraïne en daar past een grote mate van 
gastvrijheid nu eenmaal bij. Dit ruikt naar een vorm van willekeur en geeft 
toch wel te denken.  
 
Ondertussen stoort president Poetin zich aan God noch gebod en uit hij 
dreigende taal, waarbij niet onder stolen of banken wordt gestoken dat de 
nucleaire wapens op scherp zijn gezet. Zelfs de eigen bevolking hangt een 
zuivering boven het hoofd. Kritiek uit binnen- of buitenland wordt niet 
getolereerd. In Rusland is alle oppositie de mond gesnoerd en openlijk 
protest wordt keihard gestraft. Daarnaast weet president Poetin zich 
gesteund door de Russisch-orthodoxe kerk en heeft hij patriarch Kirill aan zijn 
zijde. De banden tussen het Kremlin en de kerk zijn de laatste jaren steeds 
verder aangehaald en op z’n minst innig te noemen. De boodschap is 
duidelijk: het westen en in het bijzonder de Oekraïners zijn goddeloos en 
moreel ontspoord. Deze patriarch hamert in zijn preken op de eenheid van 
Kiev en Moskou en heeft het steeds over het heilige Russische rijk. Volgens 
Kirill staat de redding van de mensheid op het spel en moeten de ‘krachten 
van het kwaad’, homoseksualiteit en de landen die dat toestaan worden 
bestreden d.m.v. een heilige oorlog. Poetin denkt door de slaafse houding 
van de leiding van de Russisch-orthodoxe kerk het gelijk aan zijn zijde te 
krijgen en zet zonder blikken of blozen religie in als wapen. Het streven naar 
gebiedsuitbreiding wordt gekoppeld aan het uit zijn verband gerukte 
christelijke geloof. Een dergelijke opstelling van een kerk is niet zo best voor 
de geloofwaardigheid. Van een kerk mag toch wel verwacht worden, dat er 
wordt opgekomen voor vrede en gerechtigheid.   
 
De verwoesting van grote delen van diverse steden in Oekraïne gaat 
onverminderd door, met vele slachtoffers tot gevolg. Huiveringwekkende 
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beelden zijn er dagelijks te zien. Een oplossing lijkt in de verste verte niet 
voorhanden.  
Bemiddelende regeringsleiders 
worden niet echt serieus 
genomen en letterlijk en 
figuurlijk op grote afstand te 
woord gestaan. Al met al 
ontstaat er een beeld dat een 
Derde Wereldoorlog dichterbij 
is dan ooit. De schrik voor een 
nucleaire oorlog is daarbij flink 
toegenomen. Tegen deze 
enorme bedreigingen zijn we 
niet zo goed bestand en we weten er geen raad mee. Angst en onzekerheid 
steken de kop op. Het lijkt wel of donkere wolken zich samenpakken en elk 
spoortje van licht tegenhouden. Het is net alsof er onheil in de lucht hangt en 
de regen elk moment met bakken uit de hemel kan vallen.  
Tijdens een uitzending van ‘Matthijs gaat door’ zong Ernst Jansz het lied 
“Zware Regen”. Het is zijn eigen vertaling van A Hard Rains gonna Fall, het 
even schitterende als onheilszwangere nummer van Bob Dylan uit 1962. De 
indrukwekkende tekst van deze vertaling kun je bijna een op een spiegelen 
aan de actualiteiten in Oekraïne. Het derde couplet is hier een voorbeeld van.  
 
‘Wat heb je gezien mijn goudblond kind 
Wat heb je gezien mijn blauwoog mijn prins 
Ik zag een kind pasgeboren in een kring wilde wolven 
Ik zag een snelweg van parels door mensen verlaten 
Ik zag een loodzwarte boom met bloed dat bleef stromen 
Ik zag een kamer vol mannen met bloedende hamers 
Ik zag een trap in het wit verdwenen in water 
Ik zag tienduizend sprekers met stomheid geslagen 
Zag geweren en zwaarden in handen van kinderen 
En er gaat zwaar er gaat zwaar er gaat zwaar er gaat zwaar 
Er gaat zware regen vallen’. 
 
Het gevoel van onheil 
ontstond ook op woensdag 
16 maart, toen het 
Saharastof voor een heel 
bijzondere kleurschakering 
zorgde. De zon werd, 
werkelijk waar, verduisterd 
door het in de hogere 
luchtlagen aanwezige stof 
uit de woestijn.   
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Het deed mij denken aan het Paasverhaal: ‘Rond het middaguur werd het 
donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie 
uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En 
Jezus riep met luide stem: Vader in Uw handen beveel ik mijn geest. Toen Hij 
dit gezegd had, blies Hij de laatste adem uit’.  
 
Als kerk zijn we op weg naar Pasen. Het lijden, sterven en de opstanding van 
Jezus Christus wordt herdacht. Christus was bereid zichzelf te vernederen, 
ondanks dat Hij alle macht op aarde en in de hemel had. Jezus dacht niet 
aan zichzelf, Hij offerde zich op ten bate van anderen, ten bate van ons. In 
doodsangst en door duisternis omringd schreeuwde Hij het uit. Voor Zijn 
gevoel door God en iedereen verlaten, maar volledig vertrouwend op Zijn 
Vader.                                                                                            
Jezus heeft laten zien, dat het geen schande is om je kwetsbaar op te stellen, 
om je angsten te tonen. Integendeel zelfs. Angst, bedreiging en gevaar kan 
gelovigen verbinden, kan steun geven. Door het geloof zal het beklemmende 
en benauwende gevoel niet verdwijnen, maar wel afnemen. Waarom? Nou, 
omdat God groter is dan al het kwaad op de gehele aarde bij elkaar. Geloof 
dat maar gerust.  
 
 
 

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. Nico de Lange 

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

 
 
  

mailto:berichten@nicodelange.nl
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PASTORALIA 
 
Dezer dagen komt regelmatig een tekst van Huub Oosterhuis in mij op. In het 
lied Licht dat ons aanstoot in de morgen staat een zin te lezen die nogal wat 
oproept (Lied 601: 4):  

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  

 
Taal die verwoestend werkt, probeert recht te praten wat krom is. Taal die 
oorlog wil laten lijken op een vredesmissie.Taal die de indruk wil wekken dat 
zij kleine mensen groot maakt door ze in de hoek te drukken van 
verdachtmaking.  
 
Op dit moment is onze aandacht sterk gericht op het politieke krachtenveld 
waarvan het geweld de relatieve rust van een welvarend Europa bedreigt. De 
waarheid is al ten grave gedragen. En ondertussen gaat het verwoestende 
taalgebruik – dat op het licht niet is geijkt – ook haar gang in 
ontmenselijkende bureaucratie en het jarenlang genegeerde onrecht van 
armoede, dichtbij en ver weg.   
 
Wat te doen? Wat kúnnen we doen? Het oog van onze ziel scherpen (Lied 
601: 2). 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.  

 
De gelovige vertrouwt dat ons iets van die wereld daagt als we onze blik 
richten op de kleine mens, de zachte stem, en daarnaar handelen, dichtbij, in 
het klein.   
 
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Het is intussen alweer eind maart als ik achter mijn pc kruip om u weer op de 
hoogte te houden over het reilen en zeilen van het College van 
Kerkrentmeesters. De versoepelingen  liggen alweer een aantal weken achter 
ons en vanaf volgende week 1 april (geen grap) worden de laatste 
maatregelen over boord gezet.  
Na de laatste versoepelingen had ik verwacht dat we met z’n allen weer 
massaal de kerkbanken zouden opzoeken. Maar dat valt  een beetje tegen (is 
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mijn beleving). En dan ga je je toch afvragen wat is de oorzaak? Is het toch 
nog een beetje de angst voor besmetting of vindt men het wel gemakkelijk 
om de diensten vanaf de bank thuis te volgen? Wie het weet mag het 
zeggen. Hoe het ook zij ik hoop jullie spoedig allemaal weer in ons 
kerkgebouw te zien. Want zeg nou zelf, er kan toch niets op tegen fysieke 
kerkdiensten. Tot zondag! 
 
Wat speelt er binnen het CvK? 
 
Tussenstand Kerkbalans 2022 
Tussenstand voor 2022; we hebben nu aan 
toezeggingen al € 120.233 mogen ontvangen. En 
van de 611 uitnodigingen, hebben er 413 
eenheden (personen/gezinnen) gereageerd of 
betaald. Dat is toch 68% van ons ledenaantal. 
Echter, de ervaring leert dat er nog ongeveer 30 betalingen binnen komen in 
de loop van het jaar (leden die niet toezeggen).  
In 2021 rond deze tijd was de tussenstand iets hoger (€ 3.300), maar wel met 
37 meer toezeggingen rond dit tijdstip. We kwamen toen uiteindelijk op een 
resultaat van € 128.087.  
We hopen dit jaar op eenzelfde resultaat te gaan komen.   
 
Jaarcijfers 2021 en begroting 2022 
Afgelopen week heeft de 
kascontrole plaats gevonden 
over de jaarcijfers 2021. Zoals 
verwacht zijn deze goedgekeurd. 
Met dank aan Irene Wolvers die 
één en ander weer prima in orde had. Genoemde cijfers zullen op de 
komende gemeenteavond (6 april a.s.) worden gepresenteerd.  
 
Renovatie pastorie/bouw garage 
De bouw van de schuur/tuinhuis is gereed. Het voegwerk zal nog door Dick 
de Peuter worden uitgevoerd. Het schilderwerk zal uit praktische 
overwegingen gelijktijdig met het schilderwerk van de verschillende 
kerkgebouwen in het voorjaar/zomer 2022 worden uitgevoerd. 
 
Kappen of snoeien conifeer 
Diverse gemeenteleden pleiten voor het behoud van de conifeer. Voorgesteld 
wordt om de conifeer in model te snoeien (best prijzig en kale takken worden 
zichtbaar). Er zal een offerte aangevraagd worden bij Smits (nieuwe eigenaar 
van Burghout hoveniers) voor het in model snoeien van de conifeer. Op basis 
van deze offerte zal na overleg met gemeente Altena nagegaan worden wat 
gewenst, mogelijk en verstandig is. 
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Stormschade medio februari 
Met dank aan Hugo Groeneveld en zijn zoon voor het herstel van de 
afgewaaide dakpannen aan het dak van het kerkgebouw. Zij hebben op 23 
februari de herstelwerkzaamheden op een vakkundige en veilige manier 
uitgevoerd. Het herstel van nokpannen in bitumen en het aanbrengen van het 
kapje van de rookgasafvoer zal door Den Doorn worden uitgevoerd. 
                                                      
College van Kerkrentmeesters 
Eli Vos. 
 
 

 
 

VAN DE DIACONIE 

 
                

Avondmaalscollecte 14 april. 
Ook dit jaar willen wij de opbrengst van 
deze collecte voor de Stichting 
Hospice in Gorinchem bestemmen. De 
Hospice is een bijna-thuis-huis voor 
ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. Mensen die niet lang meer te 
leven hebben, willen het liefst de laatste weken van hun leven in de eigen 
vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins-of 
woonomstandigheden of omdat familie en vrienden de nodige 24-uurszorg 
niet (meer)kunnen bieden. Dan kan een Hospice een alternatief zijn waar 
familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, 
wijkverpleging en deskundige vrijwilligers. De Hospice heeft een huiselijke 
sfeer en een warme uitstraling. Zij streven er naar om zoveel mogelijk 
rekening te houden met persoonlijke wensen en voorkeuren. Het is zo dat 
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maar een deel van het werk van de Stichting Hospice-VTZ wordt vergoed 
door zorgverzekeraars. Voor de rest is de stichting afhankelijk van giften. 
Mogen wij  deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.  
De website is www.hospice-gorinchem.nl  
 
U kunt u gift overmaken op:  
Bankrekeningnummer NL90 RABO 0301511586 t.a.v. de Diaconie 
Gereformeerde Kerk Nieuwendijk o.v.v Hospice 
 
Of gebruik de QR code 

 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

Wij gedenken Bastiana de Haas – van Daalen 
Geboren 28 september 1932 – 26 februari 2022 

 
Zaterdag 26 februari overleed Bastiana, Sjana, de 
Haas-van Daalen, in de leeftijd van 89 jaar. Zij was 
weduwe van Pieter Marinus de Haas sinds 1978.  
We waren met het gezin en directe familie en vrienden bij elkaar in de aula 
om haar te gedenken. Daarbij hebben we stilgestaan bij psalm 23 die voor 
haar van grote betekenis is geweest. Dit lied zingt niet alleen over de herder 
en de groene weiden, maar ook over het gaan door het dal van de schaduw 
van de dood.  
Zij heeft haar leven lang trouw gezorgd voor haar dierbaren. Maar daarbij is  
die schaduw van de dood vaak aanwezig geweest in het verlies van haar 
man, dochter en schoondochter. Zij is met die verliezen op haar eigen manier 
omgegaan door te doen wat haar te doen stond. Maar ze heeft ook gezocht 
naar antwoorden op de vragen die de dood oproept. Terugkijkend op haar 
leven kon ze zeggen dat zij, juist toen het het moeilijkst was, zich gedragen 
heeft gevoeld door God.  

http://www.hospice-gorinchem.nl/
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Denkend aan die geloofsuitspraak hebben we afscheid van haar genomen in 
een dankdienst voor haar leven. De liederen en woorden van vertrouwen 
droegen haar leven en haar dierbaren. We hebben Sjana toevertrouwd in de 
handen van de Goede Herder. 
  
Wij bidden om Gods nabijheid voor haar Rina, Johan en Henk en hun 
gezinnen en voor familie en vrienden.  
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Meeleven 
Wij leven mee met Tineke Vos-van der Mooren en haar Sabine, Verena en 
Steven en Nick. Zij verloren 6 maart geheel onverwachts hun man, vader en 
schoonvader Roel. Wij bidden hen Geestkracht toe in deze periode van 
afscheid nemen. 
 
Ds. Nico de Lange 
 
 
Verjaardagen 75+ 
De volgende gemeenteleden van 75 jaar of ouder hopen in de komende 
periode hun verjaardag te vieren:  
 

April  

3 april Mevr. M. van Pelt - van 
Daalen 

Heistraat 9,  
4255HK 

Nieuwendijk  91 

3 april Dhr. H. van Noorloos Prins Bernhardlaan 
9, 4255VC 

Nieuwendijk 81 

8 april Mevr. A. van der Stelt - 
Pellicaan 

Singel 42,  
4255HD 

Nieuwendijk 78 

9 april Dhr. P. van Steenis Dahliastraat 52, 
4255JL 

Nieuwendijk 78 

10 april Dhr. J.J. Groeneveld Rijksweg 107, 
4255GH 

Nieuwendijk 75 

15 april Dhr. C.G. Noorloos Altenastraat 14, 
4255VT 

Nieuwendijk 84 

15 april Mevr. O.M. de Pender - 
den Dekker 

Kildijk 138,  
4255TH 

Nieuwendijk 75 

20 april Mevr. J. van Burgel - 
Groeneveld 

Griendstraat 3 a, 
4255VX 

Nieuwendijk 91 

20 april Dhr. J. van der Stelt Griendstraat 3 a, 
4255VX 

Nieuwendijk 94 



 13 

24 april  Dhr. J. Colijn Boomgaard 14, 
4255VX 

Nieuwendijk 84 

25 april Mevr. M.A. Scheffers - 
van Maastricht 

Knotwilg 33,  
4286DE 

Almkerk 90 

25 april Dhr. A. van der Stelt Grote Waardweg 7, 
4286DE 

Werkendam 
  

80 

 
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  

April 

Dhr. en Mevr. de  Keizer – 
Roubos  

Anemoonstraat 28, 
4255JA  

7 april  50 jaar 

Dhr. en Mevr. de Pender – 
Vink  

Ippelseweg 26, 
4255 HZ 

14 april 50 jaar 

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

KERKELIJK BUREAU 
 
Geboren 
Op 11 maart 2022: Gijs Kant, Kilse Suikerpeer 21, 4255JP Nieuwendijk  
(wijk 2). 
 
Overleden 
Op 26 februari 2022: Mevr. De Haas – van Dalen, geb. 28-09-1932. 
Rijksweg 109-107, 4255GH Nieuwendijk (wijk 4). 
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DANKBETUIGINGEN 
 
“Ik zie een poort wijd openstaan” 
 
Uw woord, gebaar of kaart en de vele bloemen deden ons ontzettend goed. 
Zeker wanneer je iemand die je heel lief hebt, missen moet. 
Wij willen uw graag bedanken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, 
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn allerliefste vrouw, onze 
trotse, zorgzame moeder en oma 
 

Adje de Heus - van der Stelt 
 
Wim de Heus 
Ina en Joost 
Adries en Marja 
Johan en Miranda 
Jaanie 
Marian 
 
Klein- en achterkleinkinderen. 
 
------ 
 
Ik ben dankbaar weer thuis te zijn na drie weken ziekenhuis. 
En wil iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen. 
Ook voor alle wensen van beterschap ,voor mij, via de kinderen. 
  
Lies Ippel – Visser. 
 
 

 
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 bezitters van zonnepanelen zijn behoorlijk in 
hun nopjes. Zo aan het einde van de zonnigste 
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maand ooit komt de enorme opbrengst aan elektriciteit zeer goed van pas. 
De alsmaar oplopende energieprijzen kunnen op deze manier een beetje 
gecompenseerd worden. Gelukkig voor het gasverbruik heeft ook de winter 
een jasje uitgedaan zich zeer mild getoond. De aanhoudende oorlog in 
Oekraïne en de mede daardoor almaar stijgende prijzen is het 
consumentenvertrouwen tot een minimum gedaald. De voor het gevoel onder 
de knie gekregen coronapandemie kan hier geen verandering in brengen.  
 
De flora en fauna heeft wel vertrouwen in 
een mooi voorjaar. De Eksters en Roeken 
bouwen al volop aan hun nesten. Ganzen 
zitten al op eieren en jonge hazen zijn al 
gesignaleerd. Nog even en de bermen 
zijn weer getooid met prachtig gekleurde 
wilde bloemen. De activiteiten op kerkelijk 
gebied volgen elkaar in rap tempo op. Het 
is een soort inhaalslag in relatie tot de 
eerder vanwege corona geannuleerde 
programmaonderdelen van het 
winterwerk. We zijn blij met en dankbaar 
voor alle gemeenteleden die zich hiervoor 
in zetten. 
 
Wat speelt er nog meer?  

• De coronamaatregelen behoren tot de verledentijd. Er zijn geen 

beperkingen meer van toepassing. De lange banken in de vleugel aan 

de Kilzijde kunnen nog wel gebruikt worden door mensen voor wie 1,5 

m afstand, bijvoorbeeld om medische redenen, nog wel belangrijk is. 

• Vanaf 7 maart heeft diaken Joke de With de voorzittershamer van de 

Diaconie overgenomen van Arjen Palland, die vanwege de aanstaande 

verhuizing zijn ambt gaat beëindigen. Zowel Joke de With als Marielle 

Groenevelt maken namens de Diaconie deel uit van het Moderamen. 

We danken Arjen hartelijk voor de invulling van zijn rol als voorzitter van 

de Diaconie en zijn erg dankbaar dat Joke die rol op zich wil nemen. 

We wensen haar wijsheid en kracht toe voor deze nieuwe taak. 

• Op woensdagavond 6 april staat er een gemeenteavond ingepland. 

Hiervoor worden alle gemeenteleden van harte uitgenodigd. De 

hieronder weergegeven agendapunten worden besproken: 

o Presentatie van de concept exploitatierekening en balans van 

zowel het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel; 

o Onderbouwing en toelichting op het principebesluit om de nieuwe 

organisatiestructuur als fundament voor het toekomstige kerkelijk 

bestuur te gaan gebruiken; 
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o Bid- en Dankstonddiensten; 

o Beleidsintenties voor het Pastoraat, het college van 

kerkrentmeesters, het college van diakenen en het Jeugd- en 

jongerenwerk 

 
• De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Bert Jansen en Otto van 

Breugel. De financiële administratie is op donderdag 24 maart 

gecontroleerd. Dit is een vereiste voorafgaand aan de definitieve 

vaststelling van de jaarrekeningen. De betreffende jaarrekeningen zijn 

vanaf zondag 27 maart voor de gemeenteleden beschikbaar gesteld. 

• De kerkenraad heeft 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. 

• Passend bij dit principe besluit om met de nieuwe organisatiestructuur 

verder te gaan, zal de werving in eerste instantie gericht zijn op de 

taken kerkrentmeester en diaconaal rentmeester. Ter vervulling van de 

aanstaande vacatures diaconaal rentmeester en kerkrentmeester is de 

gemeente uitgenodigd namen in te dienen. Door de gemeenteleden is 

hier geen gebruik van gemaakt.  

• Het is erg van belang de bemensing van de financiële 

administratie ingevuld te krijgen. Tijdens een overleg is een lijst 

samengesteld met namen van gemeenteleden die in aanmerking 

komen voor de functies penningmeester en boekhouder. De 

kerkenraad heeft ingestemd met de op de lijst genoemde 

gemeenteleden, die binnenkort persoonlijk worden uitgenodigd voor het 

bijwonen van een informatievond over de bij deze functies behorende 

taken.  

• De kerkenraad doet ook een dringende oproep aan alle gemeenteleden 

om deze informatie- bijeenkomst bij te wonen.  

• Het is nog niet gelukt het werkgroepje, dat met ondersteuning van 

Donkey Mobile de kerk app gaat opzetten en introduceren, samen te 
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stellen. Wie hier interesse in heeft kan dit natuurlijk kenbaar maken! 

Graag zelfs.  

• De cursus over Intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn, waar 

Ds. De Lange voor staat ingeschreven, gaat definitief door. Dit heeft de 

Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam laten weten. 

Gedurende de cursus wordt er aandacht besteedt aan de wisselwerking 

tussen de verschillende generaties met bijzondere aandacht voor 

geloofsvorming in met name de eigen praktijksituatie. De vraag hoe de 

gemeente zich verder zou kunnen ontwikkelen in de daadwerkelijke 

ontmoeting tussen jong en oud komt speelt daarbij een rol. Deelname 

van Ds. De Lange aan deze cursus kan een aanvulling zijn op het 

beleid t.a.v. toekomstgericht kerk-zijn. De eerste lesdag staat ingepland 

op 17 mei. Bij de voorbereiding worden twee gemeenteleden en twee 

kerkenraadsleden betrokken. 

                                                                                                                                                          
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.   
 
 
  

Wij lezen met BijbelBasics… 
 
In de eerste helft van de 40dagentijd lazen we stukken uit Exodus. Vanaf 
zondag 3 april lezen we het evangelie naar Lucas. Tot in de stille week en op 
paasmorgen toe. We verspringen wel wat door het evangelie. Op 3 april 
lezen we Lucas 22:7-8 en 14-20 en een week later Lucas 23:44-49. In de 
stille week volgen we op witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en op 
paasmorgen ook dit evangelie, waarbij de hoofdstukken 22-24 aan bod 
komen.  
Na Pasen gaan we vier weken met Sara en Abraham en hun nageslacht op 
weg. We beginnen te lezen in Genesis 12: 1-9 en 15: 1-6.  
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 3 april zal het water van de doop vloeien over de hoofden van Aaron 
van Pelt en Nola van der Meijden.  
Op Palmpasen gaat collega Meijer voor. ‘s Middags is er een kerk-op-
schootviering voor de allerkleinsten van onze gemeente.  
En dan volgt de stille week.  
 



 18 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen 
één viering, en beginnen allen om 19.30 uur. Er is een liturgieboekje waarin 
de opbouw van de liederen duidelijk te volgen is.  
Daaromheen vinden er op donderdag nog twee bijeenkomsten plaats. Voor 
het eerst na alle beperkende maatregelen vieren we ‘s middags in het 
Steunpunt de maaltijd van de Heer. En ‘s avonds is er gelegenheid om met 
elkaar The Passion te bekijken. Ook wie eerst naar de viering van 19.30 uur 
wil gaan kan (iets) later nog aanschuiven.  
 
Met alle liederen, gebeden en bijbellezingen van de drie vieringen van de 
stille week trekken we op door de Paasnacht naar de Paasmorgenviering. 
Zorg dat u, dat jij er om 9.45 al bent of klaar zit voor tv of laptop. We vieren 
nieuw licht, nieuw leven!  
 
Van de zondagen van de Paastijd worden die op 24 april en 1 mei ingevuld 
door collega’s Bisschop en Van Andel.  
 
 
Kerk op Schoot dienst Palmpasen 
Beloofd land in zicht! Dat is het thema waarmee we dit jaar aftellen tot Pasen. 
Ook de allerjongsten gaan mee op reis! Speciaal met hen staan we stil bij 
Palmpasen en wat daar nou eigenlijk gebeurde. De houten banken worden 
ingewisseld voor hobbelpaardjes en kleden. Het Bijbelverhaal wordt beleefd 
met alle zintuigen. Zo maken ze op een speelse manier kennis met de kerk. 
Alle kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom op 10 april om 15.30 uur in 
de kerk, samen met hun (groot) ouders, broertjes en zusjes. Aanmelden 
graag maar is niet verplicht. Meld je aan via: aanmelden@gknieuwendijk.nl 
onder vermelding van de Kerk op Schootdienst.  
 
Oproepen: 

- Heeft u een hobbelpaardje of ezelknuffel die we mogen lenen? 

- Wilt u broodhaantjes bakken voor de Kerk op Schootdienst? 

- Heeft u coniferentakken die u wilt doneren? 

          Mail dan naar: lentevanvliet@gmail.com 
 

 

mailto:aanmelden@gknieuwendijk.nl
mailto:lentevanvliet@gmail.com
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Overzicht diensten april 
 
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 
 
Donderdag 14 april: Witte Donderdag/Heilig Avondmaal 
14.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange (Steunpunt) 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange  
 
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange  
 
Zaterdag 16 april: Stille Zaterdag 
19.30 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange  
 
Zondag 17 april: Pasen 
10.00 uur:  Voorganger: Ds. N. de Lange  
 
Zondag 24 april: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda 
 
Zondag 1 mei: 
10.00 uur: Voorganger: Ds. A. van Andel, Valkenswaard 
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VAN DE THEMAGROEP  
 
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 
 
Inloop met koffie: vanaf 19.45 uur.  
Start wijnreis: om 20.00 uur  
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage mag je altijd geven. 
 
 
Zaterdag 7 mei: dagtocht op de fiets door de Brabantse Biesbosch.  
Om 10.00 uur staat de koffie klaar bij de Gereformeerde kerk en om 10.30 
uur start de fietstocht.  
Onderweg hoor je allerlei wetenswaardigheden over de Biesbosch en 
bezoeken we diverse uitkijkpunten. Er zijn afwisselende stops (ook sanitaire!) 
allerlei opdrachtjes, ook voor kinderen. Er wordt gezorgd voor een 
versnapering, een smakelijke lunch en er is thee, koffie en fris. Er rijdt een 
pechbus rond met een extra fiets!  
We zijn steeds bereikbaar voor noodgevallen. Een prima concept voor een 
gezinsdagje uit!  
Deelname kost € 10 per volwassene. Kinderen van de basisschool mogen 
voor € 5,00 mee.  
Aanmelden voor 30 april via themagroep@gknieuwendijk.nl 
Zet erbij met hoeveel volwassenen en kinderen je wilt mee fietsen.  We 
hopen op mooi weer en een geweldige fiets dag! 
 

 
 
Groet, Arina, Miranda Nel en Hanneke  

 
 

mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
mailto:themagroep@gknieuwendijk.nl
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BIJBELLEESROOSTER 
 

vr 1 apr Johannes 14:15-31 ...en Geest 

za 2 apr Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht 

zo 3 apr Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 

ma 4 apr Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel 

di 5 apr Johannes 16:12-24 Verwarring  

wo 6 apr Johannes 16:25-33 Beeldspraak  

do 7 apr Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven 

vr 8 apr Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 

za 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap 

zo 10 apr Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria... 

ma 11 apr Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 

di 12 apr Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 

wo 13 apr Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 

do 14 apr Johannes 18:1-27 Witte Donderdag - Ik ben het (niet) 

vr 15 apr Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag - Vriend van de keizer 

za 16 apr Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag - Voorbereiding voor 
een bijzondere sabbat 

zo 17 apr Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag - Wie zoek je? 

ma 18 apr Johannes 20:19-31 Eerst zien... 

di 19 apr Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even 

wo 20 apr Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 

do 21 apr Jeremia 29:24-32 Weerwoord 

vr 22 apr Psalm 114 De dans van de aarde 

za 23 apr Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken 

zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 

ma 25 apr Jeremia 31:2-14 Terugkeer 

di 26 apr Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 

wo 27 apr Jeremia 31:23-30 Opbouw 

do 28 apr Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond 

vr 29 apr Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst 

za 30 apr Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 
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Kerkelijke klanken in popmuziek  
 
De huidige gebeurtenissen in de wereld maken het soms moeilijk om in de 
mensheid te blijven geloven. Steeds weer vervallen we in oude gewoontes en 
de geschiedenis lijkt zich keer op keer te herhalen. Hoe kunnen we nu blijven 
zingen over vrede op aarde als we worden verscheurd door hebzucht en 
haat? Tsja, het is een confronterende vraag, maar de geschiedenis leert ons 
ook dat zelfs in de donkerste tijden Hoop en Liefde altijd op weten te staan. 
We hebben zo vaak gezien dat het vuur in oude vulkaan weer oplaait, ook al 
dachten we dat deze was uitgedoofd. Kijk maar naar het verhaal van Jezus. 
De vraag voor nu is echter of we net als Hem Liefde boven onze angsten 
durven te verkiezen. Vlak voor Zijn arrestatie keerde Jezus zich namelijk tot 
God. Hij wist wat er stond te gebeuren, vertelde Zijn Vader dat als er echt 
geen andere weg was Hij het lijden zou dragen. Maar ondanks dat was Jezus 
wel degelijk bang voor wat Hem te wachten stond. Daarom vroeg Hij die 
avond aan God om Hem niet alleen te laten.   
 
Het lied van deze maand is dan ook: “Laat Me Niet Alleen’’ (uitvoering The 
Passion), wat eigenlijk een Nederlandstalige cover is van het Franse ‘’Ne Me 
Quitte Pas’’ wat is geschreven door Jacques Brel.  
 
Jacques Romain George Brel werd 
geboren op 8 april 1929 in het Belgische 
Schaarbeeke. Op school heeft de kleine 
Jacques het al snel gezien en daarom 
gaat hij eind jaren 40 aan het werk in de 
kartonfabriek waar zijn vader directeur 
van is. Ook hier slaat de verveling al snel 
toe en Jacques gaat daarom op zoek 
naar een uitlaatklep. Die vindt hij in de vorm van de katholieke 
jeugdbeweging La Franche Cordée. Dit is niet alleen de plek die Brel 
inspireert om muziek te gaan maken. Hij leert er ook Thérèse Michielsen 
kennen met wie hij later zal trouwen. Samen krijgen ze drie dochter: Chantal, 
France en Isabelle. 
 
Het is 1953 als de Vlaming zijn eerst plaat uitbrengt met daarop twee liedjes, 
namelijk: ‘’La Foire’’ en ‘’Il y a’’. Hierna vertrekt hij al snel naar Parijs waar hij 
zijn eerste album uitbrengt. Dit album, ‘’Grand Jacques’’, komt in 1954 uit en 
wordt daar helaas slecht ontvangen.  
In deze periode ontmoet hij wel François Rauber en Gérard Jouannest. Deze 
mannen zijn beiden muzikant en zullen de rest van zijn carrière onderdeel 
van zijn begeleidingsband zijn. Later sluit ook Jean Corti zich bij hen aan. 
Samen schrijven ze met veel succes tientallen nummers. 
De zanger beleeft zijn grote doorbraak in 1956 wanneer hij de single ‘’Quand 
on n’a que l’amour’’ uitbrengt. Dit nummer verschijnt een jaar later op het 
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gelijknamige album. Zijn vervolgalbum, ‘’La valse à mille temps’’ wordt in 
1959 uitgebracht. Hierop wordt het talent van Brel pas echt bevestigd en 
hierop staat dan ook zijn grootste hit ooit: ‘’Ne me quitte pas’’. Jacques Brel 
schrijft het nummer naar aanleiding van zijn relatiebreuk met Suzanne 
Gabriello. Volgens Brel gaat het lied niet over het verlaten zelf, maar meer 
over de lafheid van hemzelf in deze relatie. In het nummer smeekt de zanger 
zijn geliefde om bij hem te blijven en daarvoor wil hij van alles doen. De tekst 
is poëtisch en emotioneel, de muziek passend maar hartverscheurend. ‘’Ne 
me quitte pas’’ is dan ook een groot succes en gaat al snel de hele wereld 
over. Grote artiesten zoals Frank Sinatra, Ray Charles, Nina Simone en Tom 
Jones doen mede daarom verwoede pogingen om met een Engelse versie, 
‘’If you go away’’ Brels origineel te evenaren. 
In de jaren na de release van ‘’La valse à mille temps’’ reist de chansonnier 
zo’n beetje de hele wereld door. Hij treedt op in tientallen landen waaronder 
Canada, Madagaskar, de VS en Azerbeidzjan. Hoewel zijn publiek in de 
meeste landen waar hij optreedt geen woord Frans spreekt komt men 
massaal op zijn concerten af. Jacques Brel is namelijk meer dan een zanger; 
hij is een acteur, een entertainer en met zijn theatrale en dramatische manier 
van zingen weet hij zijn publiek te bekoren. Zijn nummers, veelal 
zwaarmoedig en duister, maken de emoties bij zijn toehoorders los. 
 
Brel leeft een bewogen leven. Hij is niet alleen een kettingroker, maar slaat 
ook de nodige glaasjes alcohol achterover en hoewel hij getrouwd is, heeft hij 
meerdere buitenechtelijke relaties en avontuurtjes. Later in zijn carrière komt 
hij ook bekend te staan om het schrijven van controversiële nummers waarin 
hij vooral de Vlamingen op de hak neemt. Dit komt hem regelmatig op forse 
kritiek te staan. Naast het opzoeken van de grens in zijn teksten, durft hij ook 
de grenzen van zijn eigen kunnen op te zoeken. Zo neemt hij in 1967 het 
drastische besluit om te stoppen met zijn muzikale loopbaan. Hij gaat 
voortaan verder als acteur. Na verschillende rollen te hebben gespeeld, 
besluit hij dat hij ook wil gaan regisseren. Hij zal twee films regisseren, maar 
beiden floppen.  
 
Nadat ruim tien jaar geleden bij de Vlaamse zanger longkanker is 
geconstateerd, moet hij de strijd staken. Op 9 oktober 1978 komt hij in het 
ziekenhuis te overlijden. Hij is dan nog maar net 49 jaar.  
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Tekst origineel ‘’Ne me quitte 
pas’’ 
 
Ne me quitte pas 
Il faut oublier 
Tout peut s'oublier 
Qui s'enfuit déjà 
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu 
À savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient parfois 
À coups de pourquoi 
Le cœur du bonheur 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Moi, je t'offrirai 
Des perles de pluie 
Venues de pays 
Où il ne pleut pas 
Je creuserai la terre 
Jusqu'après ma mort 
Pour couvrir ton corps 
D'or et de lumière 
Je ferai un domaine 
Où l'amour sera roi 
Où l'amour sera loi 
Où tu seras reine 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Je t'inventerai 
Des mots insensés 
Que tu comprendras 
Je te parlerai 
De ces amants-là 
Qui ont vu deux fois 
Leurs cœurs s'embraser 
Je te raconterai 

Tekst ’’Laat me niet alleen’’ 
(uitvoering The Passion 2021) 
 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Vader, ik zoek voor jou 
In 't stof van de wegen 
De paarlen van regen 
De paarlen van dauw 
Ik zal al mijn leven 
Werken zonder rust 
Om jou licht en liefde 
Goud en goed te geven 
Ik sticht een gebied 
Waar de liefde troont 
Waar de liefde loont 
Waar jouw wil geschiedt 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen  
Laat me niet alleen 
Ik bedenk voor jou 
Woorden rood en blauw 
Taal voor jou alleen 
En met warme mond 
Zeggen wij elkaar: 
Eens was er een paar 
Dat zichzelf weer vond 
Ook vertel ik jou 
Van de koning die 
Stierf van nostalgie 
Hunkerend naar jou 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen  
Want uit een vulkaan 
Die was uitgeblust 
Breekt zich na wat rust 
Toch het vuur weer baan 
En op oude grond 
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L'histoire de ce roi 
Mort de n'avoir pas 
Pu te rencontrer 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
On a vu souvent 
Rejaillir le feu 
De l'ancien volcan 
Qu'on croyait trop vieux 
Il est, paraît-il 
Des terres brûlées 
Donnant plus de blé 
Qu'un meilleur avril 
Et quand vient le soir 
Pour qu'un ciel flamboie 
Le rouge et le noir 
Ne s'épousent-ils pas? 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 
Je me cacherai là 
À te regarder 
Danser et sourire 
Et à t'écouter 
Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 
L'ombre de ton ombre 
L'ombre de ta main 
L'ombre de ton chien 
Mais 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Ziet men vaak het graan 
Heel wat hoger staan 
Dan op verse grond 
Het wit mint het zwart 
Zwakheid mint de kracht 
Daglicht mint de nacht 
Mijn hart mint jouw hart  
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Nee ik huil niet meer 
Nee ik spreek niet meer 
Want ik wil alleen 
Horen hoe je praat 
Kijken hoe je lacht 
Weten hoe je zacht 
Door de kamer gaat 
Nee ik vraag niet meer 
'k Wil je schaduw zijn 
'k Wil je voetstap zijn 
‘k Wil je adem zijn 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
Laat me niet alleen 
 
 
 
Let op: de Nederlandse versie is 
geen letterlijke vertaling van 
‘’Ne Me Quitte Pas’’ en komt 
soms dus niet overeen. 
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BIJZONDERE ZAKEN 
 

Kliederkerk  
In de kerkdienst van zondag 27 maart jl. 
mochten Heleen Kramp en Annemarije 
Lukkezen vertellen over de Kliederkerk. 
Samen met dominee De Lange en Roelinde 
van den Heuvel hebben we plannen gemaakt 
(na fiat van de kerkenraad) om de 
Kliederkerk als nieuwe vorm van vieren 
binnen onze gemeente op te pakken. Wij zijn 
enthousiast over de mogelijkheden van deze 
vorm van vieringen waarin jong en oud 
samen komen om te ontdekken, vieren en 
eten. Dit zijn namelijk de drie componenten 
waaruit een kliederkerk bestaat.  
 
Alle zintuigen worden aangesproken om rondom een bepaald thema samen 
te ontdekken wat de bijbel ons kan vertellen en leren. De naam kan wat 
misleidend zijn, maar we willen duidelijk zijn dat het niet om een 
kinderdienst/knutseldienst gaat. Ja, kinderen zijn méér dan welkom, maar 
volwassenen/ouderen óók! Ja, er kan tijdens het ontdekken ook worden 
geknutseld, maar dat is dan slechts één van de vormen waarmee we een 
bijbelverhaal zullen uitdiepen.  
 
Kliederkerk is inmiddels een begrip aan het worden in Nederland en wordt op 
vele plaatsen al gehouden. We zien een grote meerwaarde om deze vorm 
van vieren ook in onze gemeente te gaan houden, omdat het een verbreding 
geeft van/ een aanvulling is op onze vieringen. De kliederkerk kan daarbij ook 
een andere doelgroep binnen onze eigen gemeente aanspreken en wellicht 
zelfs mensen van buiten de gemeente die zich via deze dienst welkom voelen 
bij ons, wat wellicht niet lukt met de ‘klassieke viering’. Daarbij draagt de 
Kliederkerk sterk bij aan het verbinden en elkaar laten ontmoeten binnen de 
gemeente, tussen alle generaties.  
 
De verschillende werkvormen die worden toegepast kunnen ons in ons geloof 
verbinden door het beleven en ervaren van datgene waar we niet altijd de 
woorden voor hebben. 
 
De Kliederkerk zal naar verwachting 4 keer per jaar worden gehouden (het 
plan is om in oktober van dit jaar de eerste Kliederkerk te houden) en duurt 
ongeveer 2 uur. Er wordt gestart met diverse activiteiten om gezamenlijk te 
ontdekken wat we kunnen leren omtrent een bepaald bijbelverhaal of thema. 
Daarin zal altijd iets te doen zijn wat binnen jouw/uw interesse valt en waarin 
we met elkaar in contact kunnen zijn. Daarna wordt het thema verder vorm 
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gegeven in een viering, waarin onderdelen van de start weer terug zullen 
komen. We sluiten af met een maaltijd: samen mogen eten kan verbinden en 
geeft ruimte om na te praten over de viering. 
 
We hopen op jullie/uw enthousiasme voor de vieringen, maar wellicht ook om 
ons te ondersteunen in het opzetten en/of uitvoeren van de Kliederkerk. Het 
huidige kernteam bestaat uit Roelinde van den Heuvel, Heleen Kramp en 
Annemarije Lukkezen. Wij zoeken nog twee enthousiastelingen die ons mee 
willen helpen om de diensten te organiseren. Daarnaast zullen per dienst 
altijd wel extra handen nodig zijn om alle plannen goed vorm te kunnen 
geven. Deze hulp mag, maar hoeft niet persé voor iedere dienst te zijn. 
Daarbij kun je bijvoorbeeld ook juist helpen bij een activiteit waarin jouw 
kwaliteiten op zijn best tot zijn recht komen! Hierna zullen we een verdere 
omschrijving geven van wie/welke hulp we zoeken. Bij vragen mag je altijd 
één van ons aanspreken! We hopen met elkaar Kliederkerk Nieuwendijk tot 
een succes te maken! 
 
Voor informatie of verdere vragen mag je altijd contact met ons opnemen: 
Heleen: h.m@telfort.nl / Roelinde: 06-13892301. Ook kun je verder lezen 
over de Kliederkerk op: https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ 
 
 

  

https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/
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Help jij met de opbouw van de Kliederkerk in onze kerk? 
Samen met kinderen én volwassenen, ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van 

Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.  

 

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een 

creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt 

gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen 

eten.  

 

We zoeken: 

Het huidige kernteam van de Kliederkerk heeft fiat van de Kerkenraad om de Kliederkerk 

op te starten. De taak van het kernteam is om de diensten te organiseren. Met de flexibele 

inzet van veel extra handen daar omheen natuurlijk. Alleen samen kunnen we het doen! 

Voor het kernteam van de Kliederkerk zijn we op zoek naar twee mensen uit onze 

gemeente om het team compleet te maken. 

 

Wil jij: 

Wil jij enthousiast aan de slag gaan om een nieuwe manier van kerk-vieren mee te helpen 

opzetten én organiseren? Denk jij over kerk-zijn graag af en toe out of the box en wil je 

meehelpen om er voor te zorgen dat niet alleen oud, niet alleen jong, maar iedereen, van 

welke leeftijd dan ook binnen onze kerk zich thuis voelt? 

 

Ben je:  

Ben jij 

- tussen de 17 en 27 jaar 

- of 60+? 

en 

- iemand die het leuk vindt en er goed in is om mensen te regelen voor allerlei taken 

(je bent een echte netwerker) 

- of juist iemand die graag de kar trekt en coördineert (je bent de spin in het web) 

- iemand die bereid is om wat tijd vrij te maken voor de kerk, niet voor beleid, maar 

voor het inhoudelijke werk 

- iemand die het leuk vindt om met allerlei verschillende mensen een nieuwe 

uitdaging aan te gaan 

 

  

Dan bieden wij: 

We bieden een team van vijf enthousiaste gemeenteleden (jij bent er één van) dat graag 

aan de slag gaat met het opzetten van de Kliederkerk. De start is gemaakt, nu moeten we 

gaan uitwerken. Vanuit de PKN is al heel veel materiaal beschikbaar. Dus we hoeven niet 

alles helemaal zelf te bedenken. Het kernteam kiest wat bij onze kerk past, trekt de kar, 

maar kijkt per dienst welke extra hulp er nodig is. Zodat we het samen doen. 
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Help jij met de opbouw van de Kliederkerk in onze kerk? 
Samen met kinderen én volwassenen, ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor 

van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.  

 

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een 

creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt 

gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen 

eten.  

 

We zoeken: 

Het kernteam van de Kliederkerk gaat de kliederkerkdiensten organiseren. Dat kunnen we 

niet alleen. Daarvoor zijn elke keer veel extra handen nodig. Wat die handen moeten 

kunnen, verschilt per keer. We willen hiervoor graag een ‘flexibele schil’ waaruit we per 

dienst mensen kunnen benaderen. Daarvoor zijn we op zoek naar u en jou! 

 

Wil jij: 

Wil jij af en toe helpen om de kliederkerk te organiseren? Niet persé elke keer, maar als 

jouw kwaliteit nodig is, dan spring je graag een keer bij? 

 

Ben jij: 

Ben jij man, vrouw, mens, tiener, kind, senior, jong volwassene, hoogbejaard, 

samenwonend, single, getrouwd?  

 

Kun je:  

Kun jij bijvoorbeeld 

- Koken 

- Bakken 

- Muziek maken 

- Technische installaties maken/regelen 

- Bouwen 

- Goed inkopen 

- Filmen 

- Schoonmaken 

- Knutselen 

- Kinderen begeleiden 

- Naaien  

- Voorlezen 

- Zingen 

- of… 

  

Dan pas je helemaal bij ons: 

Wij als kernteam maken de opzet en uitwerking. Voor wat er verder nog moet worden 

geregeld doen we graag een beroep op u/jou. En heb je vanuit jouw kwaliteit een idee 

waardoor de dienst nog beter kan, dan maken we daar graag gebruik van! 
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The Passion: voor iedereen 

 

 
Het is belangrijk dat dit universele verhaal over liefde en hoop verteld blijft 
worden en iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. Het verhaal blijkt 
vandaag de dag nog steeds actueel. Om het paasverhaal voor iedereen 
toegankelijk te maken, wordt gekozen voor een gevarieerde cast 
en muziekhits en wordt de komende editie weer voorzien van audiodescriptie 
en een gebarentolk. In de komende editie wil The Passion met het thema 
‘Alles komt goed?!’ bovenal hoop en inspiratie bieden. Het traditionele 
paasverhaal blijft in ere, maar er komen in deze editie, in de vernieuwde 
vertelling, een aantal verrassingen.  

De twaalfde editie van het KRO-NCRV-programma The Passion vindt op 
Witte Donderdag 14 april plaats in de stad Doetinchem en wordt live 
uitgezonden op Witte Donderdag 14 april om 20.30 uur. 

We kunnen dit jaar niet live bij The Passion in Doetinchem zijn. Maar we 
nodigen jullie wel uit om samen The Passion te komen kijken in de kerk! Je 
bent vanaf 20:15 uur welkom en ben je er al, omdat je graag mee doet met 
het avondmaal in de kerkdienst van witte donderdag, dan kun je uiteraard 
daarna gelijk aansluiten. We zien jullie graag op 14 april! 
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Paasconcert 'Het verhaal gaat verder ...' 
Zondagavond 24 april komt Matthijs Hoogendijk met zijn projectkoor en 
musici naar onze kerk om samen met de gemeente te luisteren naar en te 
zingen over het leven van Jezus, Zijn kruisweg, dood en opstanding. 
Het thema van het concert luidt: ‘Het verhaal gaat verder…’. Met Kerstfeest 
wordt de geboorte van Jezus nog door velen herdacht. Maar daarna wordt de 
aandacht voor de Zoon van God minder, terwijl de reden van Zijn komst op 
aarde toen juist zichtbaar werd. Als verteller neemt Bram van Binnendijk ons 
op een hedendaagse manier mee in het Bijbelverhaal. Dit maakte het voor 
Matthijs mogelijk om een muzikaal doorlopend programma te schrijven en 
arrangeren, zonder (onbedoelde) stiltes tussen de liederen, waardoor de 
luisteraar vanaf de allereerste noot in het verhaal wordt meegenomen. 
Tijdens het concert wordt een deel van de liederen gezongen door het ca. 35-
koppige gelegenheidskoor. Het publiek kan meezingen met bekende, 
traditionele Paasliederen, die in een nieuw, modern jasje zijn gestoken. De 
liederen worden begeleid door een instrumentaal ensemble, dat bestaat uit 
zowel professionele musici als goede amateurmuzikanten. De 
begeleidingsband wordt dit concert aangevuld met elf strijkers onder algehele 
leiding van Matthijs. 
 
De organisatie van de avond is geheel in handen van Stichting MPH (Muziek 
Producties Hoogendijk). De stichting wil professionele muzikanten 
samenvoegen met goede amateurmusici, waardoor zij van elkaars kwaliteiten 
kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Het gezamenlijke muzikale 
niveau gaat daardoor omhoog. Zij hebben veelal jaren ervaring in het 
bespelen van hun instrument. Tevens streeft de stichting ernaar 
amateurkoorzangers met verschillende zangniveaus een zo hoog mogelijk 
niveau te laten bereiken. 
 
Het concert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop van het 
concert wordt bij de uitgang gecollecteerd. Voor meer informatie kan men 
terecht op de website www.stichtingmph.nl. 
 
 
Rommelmarkt nieuws 
Eindelijk kunnen we u/jullie mededelen dat de rommelmarkt voor dit jaar 
gepland staat en wel op vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni 2022.  
Omdat we nog veel spullen in de opslag hebben staan is er door de 
commissie besloten GEEN ophaalronde te organiseren voordat de 
rommelmarkt plaats gaat vinden.  
Mocht u nog goede verkoopbare spullen hebben dan kunt u contact op 
nemen met Cees de Rooij ( 06- 534 05 911 ). 
 
  

http://www.stichtingmph.nl/
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GELEZEN 
 
Een column van Stijn Fens in Dagblad Trouw van 13 maart 2022 

 
 
In eigen woorden spreken tot de Allerhoogste vind ik lastig 
 
Op de dag dat de eigenaar van Johma-salades zich ontdeed van Russische 
oligarchen, dacht ik na over mijn gebedsleven. Had ik überhaupt wel een 
gebedsleven? En moest ik niet veel meer bidden voor vrede in Oekraïne? 
 
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik mijzelf niet als een groot bidder 
beschouw. (Ik voel al wat ongemak bij het woord ‘bidder’. Vreemd eigenlijk, 
want ‘rijder’, ‘eter’ en ‘aanbidder’ zijn niet te versmaden.) Het ‘Onze Vader’ en 
een ‘Wees Gegroet’, dat lukt nog, maar in eigen woorden mij verhouden tot 
de Allerhoogste vind ik lastig. 
 
Er zijn wel pogingen. Alleen in een kerk, op de knieën, ogen dicht, handen 
enigszins krampachtig gevouwen. Denkend aan een grote gestalte hoog 
boven mij. Ik ben ontvankelijk voor beelden en zie dus ook wel iets, maar 
daar blijft het vaak bij. Ook weet ik vaak niet wat ik moet zeggen. Voor je het 
weet verval je in boodschappenbriefjes-taal. “Eén kilo vrede, twee ons 
genezing van diverse kwalen en dan tenslotte nog een half pond hart voor de 
hond.” 
 
Gelukkig las ik laatst een uitspraak van de Deense filosoof Soren 
Kierkegaard, wiens boeken ik voor het vallen van de bom nog allemaal tot mij 
hoop te nemen. Kierkegaard zei ooit: “Ik ontdekte dat ik minder en minder te 
zeggen had tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. In die stilte 
hoorde ik de stem van God.” Veel dank Soren, maar ik hoor niets. 
 
Bidden blijft een worsteling 
Ooit raadde een bisschop mij aan het niet zo zwaar op te vatten. “Ga gewoon 
in de zon zitten en laat je een half uur door Jezus beminnen.” Ik had zo mijn 
twijfels. Het voelde nogal intiem aan, zal ik maar zeggen. Nu heb ik op het 
spirituele vlak nog wel gekkere dingen gedaan, dus ik gaf het een kans. 
Sindsdien zit ik af en toe een half uur heerlijk in de zon, terwijl de Messias in 
geen velden of wegen te bekennen is. 
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Alleen bidden blijft een worsteling. Gelukkig zijn er de voorbeden. Hierin bid 
je tijdens een viering samen voor de noden van de kerk en de wereld. Er 
wordt iets voorgebeden en dan hoef je alleen maar “Heer onze God, wij 
bidden u, verhoor ons” te zeggen. Dat lukt me heel goed. 
Het aantrekkelijke van de voorbeden is de afwisseling van grote wereld- en 
kerkproblemen met klein alledaagse verlangens. Dan wordt er bijvoorbeeld 
gebeden: “Voor de heilige Kerk van God; dat zij bij de Heer steun vindt en 
bescherming. Laat ons bidden.” Vervolgens wordt de wereld in elke voorbede 
een stukje kleiner tot je hoort: “En uit het intentieboek: voor een moeder die 
wacht op een aanleunwoning. Voor iemand die voor de achtste keer 
rijexamen gaat doen. Voor iemand die volhardt in een irreëel verlangen.” 
 
Eén biddend volk 
Afgelopen weekend was ik in Napels, een stad waar het katholiek geloof op 
straat ligt en op een aangename manier aan je gaat kleven. Op zondag ging 
ik naar de mis in de kathedraal. Een imposant gebouw, waar het zonlicht die 
ochtend vrij spel had. Ik kende er niemand. Er was een behoorlijke afstand 
tussen mij en de dienstdoende priester. Hij pleitte vurig voor vrede en het 
doen zwijgen van de wapens in Oekraïne. Maar zijn preek bleef een beetje 
hangen. Gelukkig kwam bij de voorbeden alles samen. 
Weer werd er een smeekbede voor vrede uitgesproken. Wij antwoorden 
allemaal samen: “Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.” We werden één 
biddend volk. Dan is het niet belangrijk of een gebed meteen verhoord wordt. 
Het gaat erom dat wij die ochtend in de kathedraal van Napels om 11.33 uur 
op één golflengte zaten. Onze eigen verlangens hadden we even terzijde 
geschoven. We maakten plaats in onszelf voor een volk in nood en hoopten 
maar dat het Goede het uiteindelijk zou winnen van het Kwade. Even waren 
we een betere versie van onszelf. 
 
Dus als u dit leest. Leg de krant na het lezen van deze column even weg en 
denk aan de doden op straat in Marioepol, de vluchtelingen in Lviv, die 
moeder met dat kind op haar arm in een schuilkelder in Kiev. Laat het aan de 
keukentafel of op de bank in huiskamer even stil zijn. Doe het samen met 
iemand, maar het mag ook alleen. En noem het voor mijn part bidden. 
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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: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel. 

(0183) 404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag 
vóór 17.00 uur. 

 

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

Inleveren kopij  Tot uiterlijk maandag 18 april 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 

 
 
 

 


